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15 Temmuz Ülkemin Tarihinde Milattır.1
Dünyada hiç bir asker, milletini vuramaz
Vatanı bölmek için böyle kumpas kuramaz
Milletimin önünde hiç bir kuvvet duramaz
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Hangi sıfatı yazsam, çok hafif bulduklarım
Kanımı donduruyor, sonradan duyduklarım
Ocağımdan türemiş, baş üste koyduklarım
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Ne tür tabir kullansam, hiç birisi uymuyor
Nasıl şartlanmışlarsa, gök gürlese duymuyor
Bu kardeş katilleri kan dökmeye doymuyor
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Şehitler köprüsünde şaşkın kesmiş önümü
Bildiğim intizarlar tatmin etmez gönlümü
Şahlanan kahramanlar bayrak yapmış ölümü
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Düşmanı çok bilirim şu güzelim vatanın
Kanından şüphedeyim bize mermi atanın
Kemiği sızlamıştır şu kefensiz yatanın
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Tank’a kafa tutanlar damperi süren bacım
Kimseleri ayırmam, hepsi benim baş tacım
Bin yıl geçse aradan, bitmek bilmez bu acım
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Selam sana Türkiye’m, selam sana bayrağım
Selâm sana vatanım, selam sana oymağım
Selam sana dağlarım, selam sana ırmağım
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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15 Temmuz Ülkemin Tarihinde Milattır.2
Evladından kıymetli bizde ülke ve bayrak
Ne mümkündür seveni sevdiğinden ayırmak
Gördüğün insan seli, bildiğin coşkun ırmak
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Halkımızla kol kola can siperdir polisim
Şahadete yol verdi, kahraman onca isim
Kefenini kuşanmış korku bilmez reisim
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Bin üç yüz doksan gazi, iki yüz kırk şehidim
Kadın erkek kol kola seksen milyon yiğidim
Yarın yüce divanda, ben de gerçek şahidim
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Haksız makam peşinde emeli zihniyeti
Peygamber ocağımda hainlikmiş niyeti
Bu kadar cana karşı bir can mıdır diyeti
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Mevzubahis vatansa, sonrası teferruat
Ülke sevgim kılavuz, imanımladır cihat
Gözün aydın şehidim, geçtin burası sırat
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Silahlan gel denseydi emre tekrar olmazdı
Dua etsin soysuzlar, yoksa millet durmazdı
Taş üzerinde taş, baş üstünde baş kalmazdı
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Selam sana Komutan, selam sana ordumuz
Selam sana milletim, selam sana yurdumuz
Selam sana güneşim, selam sana uydumuz
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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15 Temmuz Ülkemin Tarihinde Milattır.3
Bütün dünya şaşırdı bu katıksız mezalim
Elinde al bayrağım tek yumruktur ahalim
Kanunsuz emir olmaz diyen yürekli Valim
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
On Ağustos’a kadar her gün nöbet tutuldu
Avrupa’ya post seren sanmasın unutuldu
Selanik sahip çıkmış, zanneder ki kurtuldu
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Şimdi delik arıyor saklanan bu sıçanlar
Sonunda pes edecek ona kucak açanlar
Derdest olup gelecek fırsat bulup kaçanlar
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Küffara eli açmak budur en büyük zillet
Vatan hainlerinde amaç olmuş şok illet
Hep denize dökmeye aşinadır bu millet
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Haram olsun hava su, ve de yediği ekmek
Tüm bu şerefsizlerin kanları bozuk demek
Asla tatmin edemez müebbet hapis vermek
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Ezanlar hiç susmasın yankılansın semalar
Gücümüze güç katar, okunan tüm selâlar
Rabbimce kabul görür, yürektense senalar
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Selam sana ecdadım, selam sana şehidim
Selam sana kardeşim, selam sana yiğidim
Selam sana kadınım, selam sana sevdiğim
…On beş Temmuz ülkemin tarihinde milattır.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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A' dan Z'ye kim varsa.5
Baş Komutan deseydi, silahlanın da çıkın
Zalimlerin başına bütün dünyayı yıkın
Azcık düşün bakalım nasıl çıkardı gıkın
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz hainsiniz.
Bunlar dere görmeden sıvazlamış paçayı
Hain kendi aklınca toplayacak parsayı
Dışardaki itlerin daha büyükmüş payı
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz hainsiniz.
Kim nerde ne halt etmiş birer birer sayıldı
Uzaktan koltuk çıkan sermest olup bayıldı
Hayallerde yüzenler çok geçmeden ayıldı
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz hainsiniz.
Ülkemin emaneti bu milletin boynunda
Sütü bozuk kansızlar türemişler koynunda
Hesaplar yanlış çıktı Mevlâmın oyununda
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz hainsiniz.
Şu cennet vatanımız kan gölüne dönerdi
Gönül bağlayanların umutları sönerdi
Masumların gözyaşı yoksa nasıl dinerdi
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz hainsiniz.
Rabbimin plânı var hesaba katmadınız
Ne hayaller kurdunuz kaç gece yatmadınız
Milletin yumruğunu belli ki tatmadınız
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz hainsiniz.
Biri bana anlatsın bu ne menem bir illet
Kahraman Türk ulusu kabul eder mi zillet
Yüz yıllar geçse bile unutturmaz bu millet
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz hainsiniz.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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A...Baştan başa Şiir...
Kâğıt kalem bir araya gelince
İlham perimizde omuz verince
Sevgi arka çıkar bunu görünce
…Baştanbaşa; onca şiir demektir.
Dedik ki çorbada tuzumuz olsun
Okuyan kendince bir şeyler bulsun
Hüzünler azalsın mutluluk dolsun
…Baştanbaşa; edep erkân demektir.
Gönülden yürekten dilden akacak
Bazen söndürecek bazen yakacak
Doğru mudur yanlış mıdır tartacak
…Baştanbaşa; bir terazi demektir.
Meram anlatmanın en kısa yolu
Sevgiyle sarmalar uzundur kolu
Bir satır okursan bin mana dolu
…Baştanbaşa; bir esinti demektir.
Sevgi tek başına çok asil duygu
Sevdaya düşende kalır mı uyku
Hasret lafzı bile en büyük korku
…Baştanbaşa; aşkta bedel demektir.
Güzel çirkin diyerek ayırmadan
Torpil geçip kimseyi kayırmadan
Tarafsızca gönül hatır kırmadan
…Baştanbaşa; sevgi saygı demektir.
Kardeşlik huzur güven saygınlık
Vatan ve bayrağa içten bağlılık
Din dil ırk diyerek yok bir ayrılık
…Baştanbaşa; tek bir yürek demektir.
Dere göller ormanlar dağlar taşlar
Nehir börtü böcek gökteki kuşlar
Özgürlük türküsü sevgiyle başlar
…Baştanbaşa; bir temenni demektir.
Üşenmedik her konuya değindik
Çokça efkârlandık azcık sevindik
Bayırlar tırmandık yokuşlar indik
…Baştanbaşa; mücadele demektir.
Baştanbaşa tüm bunların adıdır
Doğru yanlış bu hayatın tadıdır
Tüm mısralar hislerin feryadıdır
…Baştanbaşa; dilek niyaz demektir.
Siirt/1966
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Not: Baştanbaşa tüm şiirlerimin adıdır.
Ozan Nuri Ceyhan
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A’dan Ze’ye kim varsa…1
(Zalimlikte yarışan tüm devletlere)
Katlettiğin canların bilinmiyor sayısı
Birisi baş Firavun koltuk çıkan dayısı
Bence suyu ısındı zor çıkarır Mayıs’ı
...A’dan Ze’ye kim varsa hepiniz kâtilsiniz.
Soysuza güvenmeyin kötülükte âlimdir
Zaman kazanmak için yaptığınız talimdir
Cinayete göz yuman zalimden de zalimdir
...A’dan Ze’ye kim varsa topunuz kâtilsiniz.
Toplandınız dört yandan saldırıya geçtiniz
Düşman önde dururken masumları seçtiniz
Gerçekler göz önünde mazlum kanı içtiniz
...A’dan Ze’ye kim varsa cümleniz kâtilsiniz.
Her biriniz akbaba toplanıp üşüştünüz
Kalemle sınır çizip hayalen bölüştünüz
Beden sahile vursa el çırpıp gülüştünüz
...A’dan Ze’ye kim varsa acımaz kâtilsiniz.
Hanginize yaradı kazancınız kaç para
Topla tası tarağı başın düşünce dara
Yüreğiniz taşlaşmış vicdanınız kapkara
...A’dan Ze’ye kim varsa kronik kâtilsiniz.
Ağlayanların malı gülene hayır etmez
Aç gözlü hainlere uzayı versen yetmez
Adalet olmayınca işin gücün rast gitmez
...A’dan Ze’ye kim varsa peşinen kâtilsiniz.
Sarmak öyle kolay mı ülkede yara derin
Mahvına yelken açtı bu manasız gösterin
Cehennemim dibinde hazırdır bence yerin
...A’dan Ze’ye kim varsa bir tamam kâtilsiniz.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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A’dan Ze’ye kim varsa…2
(Zalimlikte yarışan tüm devletlere)
Bir halta yarar gibi, bir yanıp bir söndünüz
Deve kuşu misâli başı kuma gömdünüz
Her şeyi berbat edip ülkenize döndünüz
...A’dan Ze’ye kim varsa kesinkes kâtilsiniz.
Birleşmiş demek ayıp, ayrışmış milletsiniz
Siz dünyanın başında ne menem illetsiniz
Hak hukuk tanımayan karanlık zilletsiniz
...A’dan Ze’ye kim varsa katıksız kâtilsiniz.
Yaptırımın hikâye işte buyur takan yok
Şiddetle kınıyorsan ona bile bakan yok
Palavralar diz boyu asla ışık yakan yok
...A’dan Ze’ye kim varsa firesiz kâtilsiniz.
Kılınız kıpırdamaz bütün dünya yanıyor
Acilen toplananın bir halt ettim sanıyor
Üç beş mendebur varsa o da size kanıyor
...A’dan Ze’ye kim varsa süresiz kâtilsiniz.
Derdiniz tavşan kaçsın tazıya da tut deyin
Topraklar parçalansın zalime de yut deyin
Mülteciyi horlayıp hep atalım şut deyin
...A’ dan Ze’ ye kim varsa hayasız kâtilsiniz.
Bence forsun bitmiştir ahan da yazıyorum
Her yönden çuvalladın ismini kazıyorum
Nasıl güvendim diye kendime kızıyorum
...A’dan Ze’ye kim varsa düpedüz kâtilsiniz.
Satır satır belgeli her şey gözler önünde
Adalet sağlanacak mutlak günün birinde
Bence yeriniz hazır cehennemin dibinde
...A’dan Ze’ye kim varsa duygusuz kâtilsiniz.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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A’dan Ze’ye kim varsa…3
Densizliğin böylesi ne görüldü duyuldu
Kanun neye amirse şek şüphesiz uyuldu
Bavulunu toplayan hemen yola koyuldu
…A’dan Ze’ye kim varsa ülkeme düşmansınız.
Her dem kucak açılmış vatan hainlerine
Kaçacak yer ararken, girdik tüm inlerine
Mazlumsa baş tacımız bakmayız dinlerine
...A’dan Ze’ye kim varsa ülkeme düşmansınız.
Şimdi bana söyleyin hanginizle başlayım
Utanacak yüz var mı birer birer haşlayım
Yüzünüze tükürüp var gücümle taşlayım
...A’dan Ze’ye kim varsa ülkeme düşmansınız.
Uzaktan diş gösteren hırlasa da korkaktır
Soysuza kalkan olan bütün suça ortaktır
Başkasının işine zinhar burun sokmaktır
…A’dan Ze’ye kim varsa ülkeme düşmansınız.
İnsanlık müsveddesi başköşeye kurulur
Suyu bulandırdınız sanmam artık durulur
Zamanın önemi yok mutlak hesap sorulur
...A’dan Ze’ye kim varsa ülkeme düşmansınız.
Komşu da kafa çakır, katilleri vermezmiş
Tarihler şahit amma hırsımızı bilmezmiş
Tokadımı yemeden bizzat yola gelmezmiş
..A’dan Ze’ye kim varsa ülkeme düşmansınız.
Meramınız hinlikmiş ağzından çıktı bakla
Yokuşa sürüyormuş hele sorun ne hakla
Ümüğünü sıkmayım aklın kendine sakla
...A’dan Ze’ye kim varsa ülkeme düşmansınız.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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A’dan Ze’ye kim varsa…4
Ben yazarım erinmem edebimi korurum
Bu kadar haksızlığa sessiz nasıl dururum
Zındık aklınız ermez on ikiden vururum
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz suçlusun.
İçimden geçenleri duysanız akıl durur
Munis it yemiş olsun, dakkasında kudurur
Şu terbiyem olmasa hangi kuvvet durdurur
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz suçlusun.
Adaletten kaçanlar ver elini Almanya
Mülteciler günahsız sen şunları alsan ya
Elbette devran döner sende böyle kalmanya
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz suçlusun.
Göreceğiz bakalım neymiş erik kurusu
Bundan gayri zor öter keferenin borusu
Bize gücünüz yetmez size sözün doğrusu
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz suçlusun.
Gideni aratmasın şüphemi saklıyorum
O dendi bu dendi ben ona bakmıyorum
Tramp efendi şimdi icraat bekliyorum
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz suçlusun.
Başı kıçı sıkışan ülkemden medet umar
Gerçekleri görmeyen hâlâ gözünü yumar
Bir gün senin başına çorap örer bu kumar
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz suçlusun.
Hainlerle işin ne sormaz mıyım Merkel’e
Sana madik atmaz mı koruduğun hergele
Her şeyin bedeli var, bekle de gör rastgele
…A’ dan Ze’ye kim varsa hepiniz suçlusun.

Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Acaba...
Bir bakışta sevdik biz de el gibi
Karşı konulmuyor akan sel gibi
Ömür geldi geçti esen yel gibi
...Bizden talihsizi var mı acaba.
Bu sevgiyi düşümüzde büyüttük
Taç yaparak başımızda büyüttük
Bahar yazda kışımızda büyüttük
...Bizden kısmetsizi var mı acaba.
Meşru gerekçe yok denildi yasak
Yürekler coşuyor nasıl saklasak
Kim ne kazanacak mutlu olmasak
...Bizden hüzünlüsü var mı acaba.
Bir sürü mesnetsiz engel oluştu
Her gelen ilgisiz şeyler konuştu
Mühür gözlerine yaşlar doluştu
...Bizden biçaresi var mı acaba.
Uzaktan bakışmak yaptığımız iş
Bir biz sığamadık dünyamız geniş
Sonumuz hüsrandır belli bu gidiş
...Bizden huzursuzu var mı acaba.
Aslında çare çok şeytana uysak
Gönül istemez mi sevgiye doysak
Ne olur müjdeli bir haber duysak
...Bizden kusursuzu var mı acaba.
Düsseldorf/Aralık-2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Acele eden...
Çoğunun işi var herkes acele
Şu anda trafik en büyük çile
İnanmayan varsa tutsun çetele
…Beni bir dinlesin acele eden.
Anlıyorum belki çok acil işin
Kötü tarafını hesap et peşin
Bekleyenlerini önce bir düşün
…Kimseyi üzmesin acele eden.
Mobese izledim kanım donuyor
Gören inanmıyor oyun sanıyor
Yemin ediyorum canım yanıyor
…Vebalimden korksun acele eden.
Sakın demesiler benim özelim
Hep beraber şifresini çözelim
Şimdi gelin şu ezberi bozalım
…İyice düşünsün acele eden.
Dilimde tüy bitti eksilsin diye
Bir faydam olursa düzelsin diye
Yapma her duyanı üzersin diye
…Tekraren okusun acele eden.
Okumak yetmez direksiyona as
Gözünden ayırma sonra gaza bas
Kazalar olmasın tutmayalım yas
…Beddua almasın acele eden.
Sen hâlâ diyorsan ben ona bakmam
Sevmeseniz bile yazmaktan bıkmam
Ne istersen söyle kem sözü takmam
…Ceyhan’a küsmesin acele eden.
İst/4.01.2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Acele ederseniz...
Unutmayın; acele ederseniz
Bana bir şey olmaz derseniz
Her iki menzile tez gidersiniz
…Temcit pilavı deyin yazacağım.
Bir elde telefon araç sürüyor
Keyfi istediği yerde duruyor
Ben eminim birçoğunuz görüyor
…Görün veya görmeyin yazacağım.
Yoğun trafikte sanki uçuyor
Diğer şeride sinyalsiz geçiyor
Sonuç belli her an ölüm saçıyor
...Bakın veya bakmayın yazacağım.
Yol babasının malı, hiç bakmıyor
Angarya sayıyor kemer takmıyor
Kornaya basmadan asla kalkmıyor
…Kızın veya kızmayın yazacağım.
Tarafsız izledim, tekmil yürüyor
Kazalar mola vermeden sürüyor
Çoğu suçsuz insanlar can veriyor
…Bilin veya bilmeyin yazacağım.
Bütün yollar duble olmuş ne çıkar
Her gün onca kaza yuvalar yıkar
Kurala uymayan çok canlar yakar
…Beğenin beğenmeyin yazacağım.
Aman dikkat dönüşü yok hatanın
Her yer kan gölüne döndü vatanın
Ne suçu var yerde cansız yatanın
...Bıkmadan usanmadan yazacağım.
İst/2011
________________________________________
Ozan Nuri Ceyhan
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Acele etme...
Salınan gazlar trafik bozulan hava
Ömrümüzü döner gibi ince kesiyor
Etrafına bak burada stres bedava
…Nasıl kurtulmalı her bir yönden esiyor.
Gazlasan yetişemezsin acele etme
İsteyen varsın sollasın bunu dert etme
Sonumuz ölüm diyerek vakitsiz gitme
…Ne yazık ki kalanın yüreğini eziyor.
Tekniği üst düzeyde kaportası kâğıt
Her gün onlarca kaza nasıl biter ağıt
Sağ selim kurtulursan tez sadaka dağıt
…Ateş her düştüğü hanede kol geziyor.
Dikkatli gitmek menzile kesin varıştır
Kurala harfiyen uymak esas yarıştır
Geç olsun güç olmasın canınla barıştır
…Acele ecele gider hesap etmiyor.
Aman gençliğe cesaretine güvenme
Ben kral şoförüm diye sakın öğünme
Ölüm yaşam arası noktadır dövünme
…Son olsun diye herkes acıyıp izliyor.
Başa iş gelmeden değişmezmiş huy
Kendini yerlerine koy içinde bir duy
Kurallar neye amirse sen harfiyen uy
…Tanımayanlar kan gölünde yüzüyor.
Demişler ki anlayana sivrisinek saz
Başına buyruk olana davul zurna az
Palavra sanma lâzım olur zihnine yaz
…Ölümlü kazalar hepimizi üzüyor.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Acele etmeyin...
Acele etme dedim hiç kimse okumamış
Her yeri kan gölü olmaya devam ediyor
Masal anlatmışım gibi çoğu anlamamış
…Eksilmesi bir yana her gün hızla artıyor.
Asıl olan varışın geç olsun güç olmasın
Kuralları peşin çiğneme ki suç olmasın
Tesadüfe bırakma kazalar hiç olmasın
…Son pişmanlığın faydasız ömürler bitiyor.
Direksiyon hakimiyeti keyfi kaybetmek
Anlamam insanın kendi canına kastetmek
Bir başkasını şahsi hırsına ortak etmek
…Günahsız insanların canına ot tıkıyor.
Konu acele etme tüm şoförler yazsınlar
Bununla da kalmayıp camlarına assınlar
Bekleyeni düşünüp sonra gaza bassınlar
…Canıyla ödese de, çok yuvayı yıkıyor.
Hükümetten ricamdır fabrikaya bildirsin
Motorun gücünü yüzün altına indirsin
Gram kusursuzların ıstırabın dindirsin
…Ehliyet alan hemen trafiğe çıkıyor.
Dikkatli olanlara tek kelime sözüm yok
Kaidelere uymalıyız başka çözüm yok
Ötekine kızarak hırs yapmaya lüzum yok
…Tüm ölümlü kazalar yürekleri yakıyor.
Tekrarlayalım; gittiğiniz yere geç gidin
Sağ ve selim sevdiklerinizle bayram edin
Ceyhan kardeşinizi hoş görüyle ya’dedin
…Bin şiir feda olsun, şimdi herkes okuyor.
İst/17.07.2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Acılar benimdir, haz sizin olsun...
Çok başa belaymış insanca sevmek
Söyle Tanrı mısın olmaz ne demek
Benim için gurur uğruna ölmek
…Kahrı ben çekerim, naz sizin olsun.
Günahsız insana ceza kesenler
Mağrurlanıp bol keseden esenler
Candan sevdiğimi lafla ezenler
…Bizim gönlümüz kış, yaz sizin olsun.
Kendisini dev aynada görenler
Başımıza olmaz çorap örenler
Sevdik diye katli vacip diyenler
…Acılar benimdir, haz sizin olsun.
Kime söylüyorum kapılar duvar
Kulakları varsa mutlaka duyar
Zaten insan olsa ahkâma uyar
…Ben rica etmiştim, arz sizin olsun.
Turşumu kuracan behey kafasız
Dünya değişiyor bir gör izansız
Kendi öz kızını vurur vicdansız
…Töre başın yesin, tarz sizin olsun.
Neyimiz eksikmiş deyin bilelim
Zamanla derseniz sonra gelelim
Ezberler bozalım yasak delelim
…Sünnete kurban ol, farz sizin olsun.
Hangi can dayanır böyle zulüme
Ben nasıl kıyarım gonca gülüme
Çok yaşasın ben koşarım ölüme
…Ceyhan'a ne gerek, saz sizin olsun.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Acılar çekmekten yorulmuşum ben...1
(Elli yıllık bir sevdanın öyküsü)
Bir mecnunum elden ele savrulmuş
Sevda ateşiyle yanmış kavrulmuş
Dört bir yanı hüzünlerle çevrilmiş
…Hasreti çekmekten yorulmuşum ben.
Bana hiç denmedi sevda zor diye
Düşmanını tınma hasret kor diye
Başın dara düştüğünde sor diye
…Demeyen dostlara darılmışım ben.
Sandım ki sevgiyle huzur yarışır
Kırk sene düşmanlık olsa barışır
Birde ne göreyim herkes karışır
…Hayretlere düştüm yanılmışım ben.
Sorgusuz sualsiz girmişler lafa
Fidneye çalışır bil cümle kafa
Bilen bilmeyenler geçmiş o safa
…Davasından kaçar sanılmışım ben.
Varsa bir kusurun söylemi olur
Selam verip almak böyle mi olur
Saygısızlık yapmak öyle mi olur
…Yöremde koç yiğit anılmışım ben.
Hep alttan aldıkça bitmedi niza
Yüzüm kara çıktı günahsız kıza
Sonu güzel bitmez olmazsa rıza
…Dürüstlük dalına sarılmışım ben.
Şeytana uysaydım her şey bir anlık
Allah’ından bulsun ölmüş insanlık
Ceyhan ömür boyu yolun karanlık
…Bahtsız kaderime kırılmışım ben.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Acılar çekmekten yorulmuşum ben...2
(Elli yıllık bir sevdanın öyküsü)
Bildiğim tek yoldu sabra sığınmak
Ömrü yedi zaman diye avunmak
Hüsran oldu hayal ile savunmak
…Hasret rüzgârıyla savrulmuşum ben.
Gül yüzlüm ağlamış aylar boyunca
Kahroldum her şeyi elden duyunca
Tükendim son mektubu okuyunca
…Kahır tandırında kavrulmuşum ben.
Haydi bana neyse o zulüm niye
İşkence yapmışlar çok sevdi diye
Bunları duyunca döndüm deliye
…Koca çınar gibi devrilmişim ben.
Vatani borcumu namus bilmişim
Yirmi dört ay sonra çıkıp gelmişim
İşim var aşım var geldim demişim
…Vermeyiz demişler çıldırmışım ben.
Şeytan dürtüklüyor olmaz diyorum
Ölsem kanmam sadece dinliyorum
Son pişmanlık faydasız biliyorum
…Dört yanı zulümle çevrilmişim ben.
Sapmamı bekliyor nefis kudurdu
Günler günü yüreğime sordurdu
Tevekkül ettiğim inanç durdurdu
…Belki de kendimi kandırmışım ben.
Sevdamı vermedim şer’e uymadım
Kim ne derse desin asla duymadım
Satırlara döktüm yerde koymadım
…Ceyhan’ı hüzüne bandırmışım ben.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Acılar çekmekten yorulmuşum ben...3
(Elli yıllık bir sevdanın öyküsü)
Hayal kurup ömür boyu düşledim
Nerde kusur ettim günah işledim
Kendi kaderimi kendim fişledim
…Sevdanın okuyla vurulmuşum ben.
Bitmiyor düzenin kısır döngüsü
Hep aklımda saçlarının örgüsü
Tüm ıstırap hayatımın görgüsü
…Yolumu çıkmaza daldırmışım ben.
Onu onsuz sevmek ömür törpüsü
Çıkmadı yürekten aşkın süngüsü
Kapandı arkamdan çare sürgüsü
…Yaşama azmimi durdurmuşum ben.
Unuturum sananlar hep yanıldı
Gerçek varken yalanlara kanıldı
Sıradan bir sevda diye sanıldı
…Gönül güllerimi soldurmuşum ben.
Şiir olmasaydı çok zordu halim
Yıllar acı verdi mevsimler zalim
Elbet hesap sorar bunca vebalim
…Derdi satırlara doldurmuşum ben.
Çıkmaz sokaktayım kapalı önüm
Bayram olur bana öldüğüm günüm
Büyük Mahkeme de açılır yönüm
…Önden arzuhali göndermişim ben.
Elli yıllık bir sevdanın öyküsü
Bin yıl geçse söylenecek türküsü
Esas bu dünyada sırat köprüsü
…Yaşarken Ceyhan’ı öldürmüşüm ben.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Acılar servetim, ak saçlar kârım...
İnsan alışınca dert zor gelmiyor
Kaderinde yoksa yüzü gülmüyor
Seven gönül haddini hiç bilmiyor
…Acılar servetim, ak saçlar kârım.
Kömür karasıydı benim de saçım
Zulüm dolu dizgin, huzura açım
Ölesiye sevmek en büyük suçum
…Acılar servetim, ak saçlar kârım.
Yıllar maratonda aylar bezirgân
Dünya penceresiz kapısız bir han
Hiç hesapta yokken sevgi nagihan
…Acılar servetim, ak saçlar kârım.
Gözler bir içim su bakışlar baldı
Daha görür görme hülyaya daldı
Sonuç ne derseniz, hüsranı kaldı
…Acılar servetim, ak saçlar kârım.
Nasıl sevdim yüreğimden inandım
Her şeyi yolunda gidecek sandım
Vebal bende ise o zaman yandım
…Acılar servetim, ak saçlar kârım.
Aşkı gül zannettim meğer etermiş
Kırk kocalı Hürmüz’den de betermiş
Ömrü tüketmeye hasret yetermiş
…Acılar servetim, ak saçlar kârım.
Bin bir umut varken biri kalmadı
Bırak gelsin dedim felek salmadı
Ceyhan dünden hazır, ecel almadı
…Acılar servetim, ak saçlar kârım.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Acılardan başka ne verdin...1
(Dünyaya sitemimdir)
Elimde olsaydı asla gelmezdim
Yürek yakan acıları bilmezdim
O yüzünü en azından görmezdim
…Acılardan başka ne verdin dünya.
İçimdeki öfkem sanma duruldu
Suçsuz sabilere sehpa kuruldu
Küçük bebe can evinden vuruldu
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Beş küçük kardeşiz kimden ah aldık
Bir şey anlamadan annesiz kaldık
Sonsuz kahırların hüznüne daldık
...Acılardan başka ne verdin dünya.
Elden ana olmaz, yaşadık gördük
Gülmeyi kaybettik bir duvar ördük
Biz hiç yaşamadık yaşarken öldük
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Büyüdük ama nasıl gel bize sor
Kimi çok acırken kimi gördü hor
Yaşayıp anlatmak ne kadarda zor
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Sevgi nasıl bir şey hepten unuttuk
Biraz ümit görsek ucundan tuttuk
Kendimizi hayal kurup avuttuk
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Her şeye şahitsin yalancı dünya
Kendi çapımızda insandık güya
Bir türlü bitmezmiş bu kötü rüya
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Bildiğim anam gibi yar olmazmış
Hiçbir halde onun yeri dolmazmış
Ceyhan anan olsa yüzün solmazmış
…Acılardan başka ne verdin dünya.
İslâhiye/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Acılardan başka ne verdin...2
(Dünyaya sitemimdir)
Gün günü, yıl yılları kovaladı
Gönül kuşum yüreğimi tavladı
Sevgi baskın çıktı içten avladı
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Bahar gözlü güzel bakınca yandım
Sen hesapta yoktu biranda kandım
Ufkumuzda güneş doğacak sandım
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Sevgiye hasrettim gönlümü verdim
Bir günahsız kızı yürekten sevdim
Ben dedim ki şimdi huzura erdim
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Ben öyle sanmışım hepsi hayalmiş
Doğuştan kadersiz nasıl gülermiş
Bu şansızlık ömür boyu sürermiş
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Ömrümü yoklarla ettirdin talim
Umut iflas etmiş derbeder halim
Bak senin boynuna bütün vebalim
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Anneye hasretim aşkıma hasret
Hâlâ diyor musun sen yine sabret
Ne kadar gamsızsın vallahi hayret
…Acılardan başka ne verdin dünya.
İsteseydin bizi mutlu yapardın
Torpil geçer gözlerini kapardın
İki can gülümü bir bir kopardın
…Acılardan başka ne verdin dünya.
Yıllar boyu vazgeçmedin zulümden
Zora koştun bir şey gelmez elimden
Ceyhan medet umar şimdi ölümden
…Acılardan başka ne verdin dünya.
İslâhiye/1971
Ozan Nuri Ceyhan
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Acılardan başka yol bulamadım...1
Sevilmek güzelde sevmek işkence
Kötüye baş eğmek doğrumu sence
Töreyi kökünden yakmalı bence
…Hüzünlerden başka yol bulamadım.
Yasağın türlüsü önümde durur
Gücü yetmez ama sözüyle vurur
Dilerim Mevlâmdan dilleri kurur
…Acılardan başka yol bulamadım.
Sana da bana da görüşmek yasak
Her türlü ahvalde konuşmak yasak
Gizliden açıktan buluşmak yasak
…Kederlerden başka yol bulamadım.
Rüyama hükmetse karışır kesin
Fazla taktığım yok ne derse desin
Dünyam zindan oldu başını yesin
…Çilelerden başka yol bulamadım.
Önümüz kesildi hep başa döndük
Alev alev yanan ateşken söndük
Sevgiyi toplayıp yüreğe gömdük
… Yalnızlıktan başka yol bulamadım.
Ozan Ceyhan sabırlara saldırdı
İş işten geçince kazan kaldırdı
Mühür gözlüsünü elden aldırdı
…Pişmanlıktan başka yol bulamadım.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Acılardan başka yol bulamadım...2
Sevilince göz kör kulak sağırmış
Bilemedim taş yerinde ağırmış
Meğer beni üzmek için çağırmış
…Acılardan başka yol bulamadım.
Suçluluk yaftası baştan takıldı
Gönül sarayımız toptan yakıldı
Tükenmeyen servet güya akıldı
…Sorunlardan başka yol bulamadım.
Bir düşünün dedik kerhen bakıldı
Sevmemiz kusurmuş başa kakıldı
Duygunun göğsüne hançer çakıldı
…Gecelerden başka yol bulamadım.
Uykuyu yitirdim derbeder halim
Kendi kaderime geçmiyor dahlim
Feleğin boynunda benim vebalim
…Rüyalardan başka yol bulamadım.
Bir hayal peşinde bir ömür gezdim
Seven suçlanıyor böyle bilmezdim
Gönle kilit vurur ölsem sevmezdim
…Hasretlerden başka yol bulamadım.
Sabahlar olmasın güneş doğmasın
Yaralı gönlümü dertler boğmasın
Kâğıt kalem şu Ceyhan’ı kovmasın
…Şiirlerden başka yol bulamadım.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Acılardan servet yaptım...
Acılardan servet yaptım zenginim
Karun’un hazinesi yanımda cüce
Bimekânım diyar diyar gezginim
...Hasretle ulaştım bu büyük güce.
Bir ömür yetecek hüzünlerim var
Su gibi çağlıyor kaynağı bitmez
Paylaşmaya yanaşmadı nazlı yar
…Çileler nikâhlım kovsam da gitmez.
Dert küplerim üst üstüne kayılı
Küpleri koyacak rafım kalmadı
Kimse el süremez zimmet sayılı
…Dosta beleş verdim lâkin almadı.
Alışınca zor gelmiyor hiç bir dert
Kaçar gider diye tek tek fişledim
Asla dayanamaz benden başka fert
…Bütün günahları ben mi işledim.
Öpüp koklamadım elin tutmadım
Uzaktan sevmekti bütün vebalim
Kandırdık sandılar bense yutmadım
…Şeytana uysaydım ne olur halim.
Sakın kıskanmayın sizinde olur
Yeter ki çok sevin hasret dokusun
Gönül gam verecek sevgiyi bulur
…Buyrun sevin canınıza okusun.
Seven pes mi eder bu kadar gama
Çoğunuz gülüyor buna eminim
Töreler Ceyhan’a vız gelir amma
…Kaçıp gitmez miydik olsa zeminim.
Stuttgart/ 2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Acımadın...
Aşkından divane oldum
Gördün amma acımadın
Uğruna pervane oldum
...Duydun amma acımadın.
Canım gibi sevdiğimi
Senin için geldiğimi
Yoluna can serdiğimi
...Bildin amma acımadın.
Ömür bir başına yaman
Hasretin vermedi aman
Kahırlarla geçti zaman
...Sordun amma acımadın.
Sevda idi benim derdim
Her soruna cevap verdim
Zehiri verseydin yerdim
...Yordun amma acımadın.
Yazık demedin canına
Sen girmedin mi kanına
Şu Ceyhan’ın sol yanına
...Vurdun amma acımadın.
Adana/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Acısaydın ben bu hale gelmezdim...
Gözlerim gezdiğin yerlere baktı
Yokluğun hüzünlü gönlümü yaktı
Hasretin yağmuru gözümden aktı
...Acısaydın ben bu hale gelmezdim.
Gezdiğin yerleri bir bir taradım
Bir iz var mı diye tek tek aradım
Söyle sensiz şimdi neye yaradım
...Acısaydın hasret nedir bilmezdim.
Seni görememek hepsinden beter
Sırılsıklam oldum her yanlarım ter
Beni gören olsa bilmem ki ne der
...Acısaydın hayallere dalmazdım.
Sordum sual ettim çoğu bilmiyor
Sonra hatırlayan dedi gelmiyor
Kara bahtım bir gün olsun gülmüyor
...Acısaydın böyle mecnun olmazdım.
Aldığım her nefes sanki sıkıyor
Sabrım isyanlarda umut yıkıyor
Yürek sensiz yaşamaktan bıkıyor
...Acısaydın ben biçare kalmazdım.
Rüzgâr aynı rüzgâr yine tozuyor
Güneş dağı aşmış gölge uzuyor
Kavgacı serçeler şimdi susuyor
...Acısaydın gazel gibi solmazdım.
Halimi bir görsen karardı ruhum
Ne ümidim kaldı ne de huzurum
Ömrüme kıyarım varsa kusurum
...Acısaydın gurbet elde durmazdım.
Adana/1980
Ozan Nuri Ceyhan
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Acilen yazıyorum...
Bir düşün bakalım niçin acilen
Mutlak soruyorsun nedir acelen
Hâlâ diyor musun bitmedi çilen
...Saatler sayılı çabuk gel ha gel.
Özleminden feri söndü gözümün
Manası kalmadı artık çözümün
Dayanma kudreti bitti özümün
...Zaman tükeniyor çabuk gel ha gel.
Yüzünü göreyim bitsin işkence
O kadarcık ricam olmalı bence
Yanacaksın gözlerinle görünce
...Gözlerim kapıda çabuk gel ha gel.
Ben biliyorum kalmadı umut
Nasılsa yolcuyum geçmişi unut
Belki yetişirsin tabutumdan tut
...Süre azalıyor çabuk gel ha gel.
Anlatmakla olmaz çekmesi gerek
Çok acılar tattı bu mutsuz yürek
Herkes seni bekler elinde kürek
...Toprak nasip olsun çabuk gel ha gel.
Ağlamanın yararı yok ağlama
Ben duyarım yüreğimi dağlama
Kurtuldu de sevin kara bağlama
...Şu Ceyhan’ı üzme çabuk gel ha gel.
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Aç kalmayız korkma...
Boşa laf etmişler şüphen gereksiz
Dedi kodu yapan bence yüreksiz
Nasıl tahmin etmiş dersin feleksiz
…Aç kalmayız korkma sevgimiz yeter.
Bunu söyleyene bir de bana bak
Ne kadar kolaymış iftira çalmak
Önce kendisine bakacak ahmak
…Aç kalmayız korkma sevgimiz yeter.
Dünya malı için övünmek olmaz
Can zaten emanet gurur olunmaz
Yürekten sevende riya bulunmaz
…Aç kalmayız korkma sevgimiz yeter.
Denene takılma ne derse desin
Kem söz sahibinin başını yesin
Sabreden murada erermiş kesin
…Aç kalmayız korkma sevgimiz yeter.
Sevilmek mutluluk sevgi kudrettir
Özden seven için güçtür kuvvettir
Sevgiyi yaşatmak namus iffettir
…Aç kalmayız korkma sevgimiz yeter.
Aile bir kurum küçük devlettir
Sevgi benim için büyük servettir
Aksini düşünmek aşka töhmettir
…Aç kalmayız korkma sevgimiz yeter.
Sen Ceyhan’a güven dağlar aşarız
Ömür huzur bulsun mesut yaşarız
Yıllar sonra nasıl geçmiş şaşarız
…Aç kalmayız korkma sevgimiz yeter.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Açık Aramız...
Ne acılar çektim kesin bilemez
Dünya malı olsa biraz veremez
Onun tuzu kuru bakıp göremez
...Senelerce ayrı düştü sıramız.
Ne ekmeği buldum ne katığını
Yama yaptım kapadım yırtığını
Giyindim kuşandım el artığını
...Bildim bileli hep açık aramız.
Bırakmıyor gölge gibi peşimde
Nikahlıyız gece bile düşümde
Kör talihin kaşığı var aşımda
...Bir gün bile sarılmıyor yaramız.
Allah için yüzümüzü güldürmez
Dost-düşman mı niyetini bildirmez
Duvardan duvara çalar öldürmez
...Bu dünyada ak olmuyor karamız.
Barışalım dersem kıvırır burun
Neler çektiğimi bir bana sorun
Aklınız var ise çok uzak durun
...Çilesinden başka yoktur kârımız.
Değiş desem başı göğe erecek
Bir şeyler istesem sanki verecek
Gizli kaçsam kesin izim sürecek
...Rüşvet de almıyor geçmez paramız.
Yapma zalim felek sen niye azdın
Ne tarafa dönsem önümü kazdın
Bircan'ı çok sevdim buna mı kızdın
...Zaten bal vermiyor gönül arımız.
Ceyhanın gözü yok fani dünyanda
Gam kederi toplamışsın bu yanda
Ecelim diyerek gelsen bir anda
...Tek kuru can kaldı bütün varımız.
Adana/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Adalet istiyorum...
Aşkın oku bakışlarda saklıymış
Bir görüşte âşık olan haklıymış
Törenize göre çok şey farklıymış
…Ben inanmam, adalet istiyorum.
Sevilmek, bir tarif edilmez hülya
Sevene samanlık seyranmış güya
Ölüme baş koyduk vuslatsa rüya
…Bu mu sevmek, adalet istiyorum.
Biz sadece sevdik hiç buluşmadık
Baş başa kalmadık el tutuşmadık
Kağıtlara yazdık hiç konuşmadık
…Suç saymışlar, adalet istiyorum.
İç çekerek uzaklardan bakıştık
Leyla Mecnun tayfasına karıştık
Yıllar geçti hasretlerle yarıştık
…Bu haksızlık, adalet istiyorum.
Acılar çekmekle geçti çağlarım
Kurudu gazele döndü bağlarım
Yoksa adaleti kendim sağlarım
…Ben yalnızca adalet istiyorum.
Kötülük yapanlara kâr kalmasın
Sevenlere yasak falan konmasın
Ceyhan yandı başkasına olmasın
…Ben yürekten adalet istiyorum.
Adana/2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Adaletin olsa biraz acırdın...
De ki her şey yalan de ki yanlışım
De ki hasret çekip boşa yanmışım
De ki hayalleri gerçek sanmışım
...Merhametin olsa biraz acırdın.
De ki sevilmenin manası yokmuş
De ki bu algının hasreti çokmuş
De ki aşk dediğin zehirli okmuş
...Vicdanın olsaydı biraz acırdın.
De ki ömür kısa sevmeye değmez
De ki haklı olan hiç boyun eğmez
De ki yüreksizler kimseyi sevmez
...Adaletin olsa biraz acırdın.
De ki duyduğunun tamamı şaka
De ki nasıl düştün böyle bir faka
De ki sattığımın tamamı caka
...Allah’tan korksaydın biraz acırdın.
De ki hiç sevmedin ağıtlar neydi
De ki yaptıklarım canıma değdi
De ki Ozan Ceyhan boynunu eğdi
...Bit kadar sevseydin biraz acırdın.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Adam olmamış...
Cemiyet ne yapsın adam olmamış
İnsanlığı yoksun nasip almamış
Hatası bin kusur bunu bilmemiş
...Kendine faydasız topluma zarar.
Dünya hıyar sanmış aramış tuzu
Helâl haram nedir görmemiş gözü
Ne kadar pişkinse kızarmaz yüzü
...Böyle utanmazdan kim bulur yarar.
Kuş misali daldan dala konuyor
Dört yana fırıldak gibi dönüyor
Her şey unutulur gider sanıyor
...Haltları yetmemiş hep belâ arar.
Elden üstün el var mıdır görecek
Çare tükenince mecbur soracak
Başını taşlardan taşa vuracak
...İnsan olmak için vermezse karar.
Dipten akmaz ise kuyu dolmazmış
Elden gelen öğün, öğün olmazmış
Özü kazanmayan kıymet bilmezmiş
...Allah akıl vermiş hesabın sorar.
Dost acı söylerse doğruyu söyler
İnsanlıktan yoksun nasihat neyler
Boş durmaz başına belâlar peyler
...Ceyhan boşa söyler kendini yorar
İst/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Adana'm...1
Burası cennet vatanımdan şirin bir köşe
Eşsiz doğanın koynunda yaşar Adana’m
Daha güzel olmak için koyulmuş işe
…Çukurova’nın bağrında coşar Adana’m.
Yüksek modern binaları değişen çehre
Baraj güzellikler katmış koca şehire
Dilber sekisinden doyum olmaz seyire
…Güçlü emin adımlarla koşar Adana’m.
Gölün üstünden kıyıya köprüler kurmuş
Bütün yolları bulvar ne da güzel uymuş
Her caddeye büyüklerin ismini koymuş
…Bu gidişle Akdeniz’i aşar Adana’m.
Dünya şehri olmuş biz koyalım adını
Bir yerde bulamazsın kebabın tadını
Dikkatle bakarsan anlarsın maksadını
...Çok yakında Toros’lara taşar Adana’m.
Mümbit topraklara kanallar su taşıyor
Barajlar dolu dizgin kuyuları boşuyor
Yöre halkı fulltaym her işle uğraşıyor
…Beni sayma cümle âlem şaşar Adana’m.
Kuzey yönü sıra dağ diğer taraf deniz
Adana’yı değişmem dünyaları verseniz
Siz şimdi bayağı abartmışın derseniz
…Görmeden yargılamayın küser Adana’m.
Lütfen biraz sabır mübalağ etmiyorum
Mutlaka rüya kenti olacak biliyorum
Gönülden yürekten güzellik diliyorum
…Şu Ceyhan’ı mahcup etme başar Adana’m.
Adana 13.03.2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Adana'm...2
Baraj gölün sevgililer adası
Sevenlerin biter mi hiç sevdası
Sen çok yaşa bana gelsin gadası
…Namın dünyalara taşar Adana’m.
Kışın bir başkadır yazın bir başka
Leyla Mecnun olur düşenler aşka
Kim bilir kim çıkar o yüce köşke
…Sevdalı yürekler pişer Adana’m.
Menekşe koyundan hele bir bakın
Dünyanın cenneti olman çok yakın
Aman göz değmesin nazarlık takın
…Bir çoğu hasetten şişer Adana’m.
Yaz gelince yaman olur sıcaklar
Kebap dumanıyla tüter ocaklar
Kimseyi ayırmaz sarar kucaklar
…Herkesin bir yolu düşer Adana’m.
Kuru ağaç diksen kesin canlanır
Can biter toprakta dört hasat alır
Bir kere görenin gözünde kalır
…Hasreti yüreğe döşer Adana’m.
Çukurova derler anlam çok derin
Herkesin gözünde bir başka yerin
Yalan mı doğru mu siz karar verin
…Bağrımdaki közü deşer Adana’m.
Toros'un bağrında açan bir gülsün
Can Adana'm ne mübarek ödülsün
Bu sevdamız sonsuza kadar sürsün
…Dilim bazen şaşar, beşer Adana’m.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Adana'm...3
Yurdun güzel her yöresi
Dört mevsim başka burası
Buyrun gelin tam sırası
…Baştanbaşa gezeceksin.
Toros’lardan başlar yolu
Ne ararsan vardır bolu
Buram buram Anadolu
…Bir farklılık göreceksin.
Kebabından yemediysen
Şalgamından içmediysen
Bicisinden tatmadıysan
…Yazık ettim diyeceksin.
Tatlı yerken sayamazsın
Şırdanına doyamazsın
Nasıl yakar duyamazsın
…Közde biber yiyeceksin.
Güzelleri çekmiş soya
Göremezsin fiske boya
Kıyısından karşı koya
…İç çekerek bakacaksın.
Dört bir taraftan gelişir
Görünce fikrin çelişir
Bence kendiyle yarışır
…Ezberleri bozacaksın.
Güzelliği sunmuş doğa
Kurda kuşa olmuş yuva
Namı diğer Çukurova
…Bilmiyorsan soracaksın.
Yazacağım sayfa yetmez
Ne kadar anlatsam bitmez
Övülmeyi kabul etmez
…Büyük hayal kuracaksın.
Barajı tam orta yerde
Meyan kökü şifa derde
Hele gelip sen bir gör de
…Ceyhan’a hak vereceksin.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Adaş...
Kimlere dargınsın bulanık suyun
Sen niye inatsın değişmez huyun
Kıvrılarak gitmelerin bir oyun
...Çoktan beri böyle akar dediler.
Tarlaya faydan yok yolu şaşırma
Yatağını bozup toprak aşırma
Minnet ettik sabrımızı taşırma
...Sen bunu aklından çıkar dediler.
Yıllar boyu niçin çamurlu aktın
Seveni ayırdın çok yuva yıktın
Kimi öksüz kimi yetim bıraktın
...Hiç dikkate almaz sakar dediler.
Toprağın bitişi en büyük zarar
Vatan çölleşiyor bu neye yarar
Şu divane gönlüm sende ne arar
...Bir kızsın herkesi yutar dediler.
Yağ yakamam methiyeler dizerek
Karar verdim geçeceğim yüzerek
Seninle adaşız yol vermek gerek
...Hevesi kursağa tıkar dediler.
Geliyorum kıyametler koparsan
Vallah alınırım inat yaparsan
Eline ne geçer beni kaparsan
...Bunlar deli baraj yıkar dediler.
Sen Ceyhan ırmağı bende ozanım
Sen destursuz su bense yazanım
İstesem de sensiz olamam canım
...Adaşı Ceyhan’a bakar dediler.
Adana/2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Adaşım ya...
Tarihte yanılabilirim,
Bin dokuz yüz atmış, atmış bir olabilir,
On beş on altı yaşındayım,
Mevsimlerden yaz.
Arkadaşlarımla bir gece sinema dönüşü,
Demiryolunun karşısındaki
Elektrik olmayan küçük mahallemizde,
Uzaklardan yanık bir ses
Uzun hava okuyor,
Birden irkildim.
Barak havası mıydı? yalan olmasın,
Makinem makinem zalım makinem miydi,
Şimdi çıkaramadım ama
Gece ses harika yankılanıyor.
Mahallenin öbür başı,
Gidip görelim dedim arkadaşlarıma,
Sesin geldiği yöne doğru yürüdük,
Yetiştik ama ikinci türkü de bitti.
Oradakiler bir daha söyle dediler,
Çok geç oldu başka akşam diyerek
Söylemedi, kalkıp gittiler,
Bir çoğu tanıdığımdı
Toprak Mahsulleri Ofisinde çalışıyorlardı.
Türkü söyleyen belli ki yabancıydı.
Oldum olası türküleri severim,
Ne yalan söyleyim
Bayağı üzülmüştüm
Başka türkü söylemedi diye…
&
Bir yıl sonrası olabilir,
İst/Bostancı’da istasyona yakın
Yıldız sinemasına gitmiştim.
Verilen arada
Plaklar çalınıyor,
Muhteşem bir ses,
Durma güzel durma doldur testini,
Arkasından bir uzun hava
Sarı sabahlık yakışmaz mı güzele,
İlk defa duyuyorum.
Sonuna kadar dinledim.
Çok güzel dedim içimden,
Sazla ses o kadar uyumlu ki,
Keşke bir daha çalsalar diyorum.
Mecbur filmin ikinci yarısına girdik.
Daha sonra bir kaç defa
Bir yerlerde dinledim.
Adını sanını bilmiyorum ama
Ses çok aşina geliyor kulağıma,
Bayağı meraklandım hani...
&
Bir kaç ay sonra
İslâhiye’ye dönmüştüm.
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İlkbahar’da her taraf yemyeşil,
Karasu’ya balık tutmaya giderdik.
Bazen de keklik avına çıkardık
İki yazlık sineması vardı ilçemizin,
İki film birden oynardı.
Bir akşam arkadaşlarla
Yine sinemaya gitmiştik.
Verilen arada plaklar çalınıyor,
Menekşeler gibi boynum büküldü,
Arkasından Adalara gel,
Ben yine pür dikkat,
Yahu bu kim dedim.
Nuri Sesigüzel’miş, Urfalı dediler
Ben bunu İstanbul’da ilk kez dinledim,
Bir gariplik var orda da hissettim.
Bu ses hiç yabancı gelmiyor dedim.
Uyan balığa çıkalım dedi Kemâl,
Ulan sen bizi bir akşam zorla götürmedin mi!
Adam uzun hava çekiyordu, işte bu ses o,
Arkadaşların yalancısıyım.
Helâl olsun dedim ilk defa biz dinlemişiz.
Biraz şaşkın, biraz mahçup
Biraz da gururlu ADAŞIM YA…
Köln/2014
Not: Benim tanıdığım Sevgili Nuri Sesigüzel
doğruysa teyit eder. Değilse özür dilerim.
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adım unutulmasın...
Bir garip yolcuyum şu hayatın yolunda
Varlığımın önemi yok göçüp gidecek
En yakınlarım da unutacak sonunda
...Doğanın kanunu böyle kim ne diyecek.
Kâhin değilsem de sona yaklaştı yaşım
Kimse unutmasın diye bütün uğraşım
Belki o zaman bitecek bu arayışım
...Aksi halde kim adımı nerden bilecek.
Kırk beş yılı aşkın süredir yazıyorum
Konu seçmem her konuya el atıyorum
Beğenir beğenmez okuyanındır yorum
...Elbet kimi hislenecek kimi gülecek.
Güzelliği alkışladım kötüyü yerdim
Yanlışları topa tutup çarmıha gerdim
Mazlumları gözeterek çok omuz verdim
...Bu halim ömür bitene kadar sürecek.
Bitmez savaş, silaha dökülen paralar
Döktürülen kanlar sarılmayan yaralar
Kuru ekmeğe muhtaç perişan insanlar
...Eminim herkes kendince şeyler bulacak.
Ocaklar sönmesin yuvalar yıkılmasın
Yazık kimsenin evine hüsran dolmasın
Herkes için yazdım adım unutulmasın
...Baki kalan kubbede hoş seda olacak
Milletler el ele verse dostluk kurulsa
Yanlışa meydan verene hesap sorulsa
Kimse aç açık kalmasa, karnı doyrulsa
...Dünyada huzur barış böyle olur ancak.
Devletler acıları görmezden gelmese
Güçlüler konulan yasakları delmese
Yazık suçsuz günahsız insanlar ölmese
...Ceyhan dahil tüm insanlar mutlu olacak.
İst.2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Adın çok güzel...

Sen bir akşamüstü karşıma çıktın
Unutamam bana sevgiyle baktın
Lütfedip bir anda gönlüme aktın
...Tarifsiz hislerle bakışmak güzel.
Habersiz gelmişsin öylece durdun
Neler tahmin ettin ne plân kurdun
Hiç mi acımadın yürekten vurdun
...Beynime kazıdım adın çok güzel.
Âşık olmak sana gelmek demektir
Nazlısın güzelsin bilmek demektir
Dilek niyaz, hasret ölmek demektir
...İlk ve son aşkımsın her şeyin güzel.
Dil gözlere kanar yeter ki baksın
Razıyım sevdanın şimşeği çaksın
Nazın da sevginde sinemi yaksın
...Cennetimsin senin varlığın güzel.
Layık olmak çabam, seversen eğer
En tatlı şey seni sevmekmiş meğer
Sürmeli gözlerin ömrüme değer
...Eşin benzerin yok endamın güzel.
Yarabbi bu ne güzellik pes dedim
Meltemim ol şu bağrıma es dedim
Ceyhan’ı tut lime lime kes dedim
...Senin ellerinde can vermek güzel.
G.Antep/ 1965

Ozan Nuri Ceyhan
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Adına türküler yakmaz olaydım…
Hiç hesapta yoktu karşılaşmamız
Sence tesadüf mü bu buluşmamız
Ruhumu mest etti selamlaşmamız
…Güzel gözlerine bakmaz olaydım.
Burada olduğumu nasıl bildiysen
Günahım yok bile bile geldiysen
Ne diyeyim habersizce sevdiysen
…Sevdim yüreğine akmaz olaydım.
Ben kendi halinde biçare kuldum
Bir bakışmak yetti sevgiyi buldum
Aşkın girdabına düşüp kayboldum
…O akşam karşına çıkmaz olaydım.
Mutluluktan uçtuk uzun sürmedi
Ölümüne sevdik kabul görmedi
Bu nasıl düzenmiş aklım ermedi
…Adına türküler yakmaz olaydım.
Yokluğun kahrına bin satır yetmez
Yabana bakmayı göz kabul etmez
Yıllar gelir geçer hüsranım bitmez
…Onca şiir yazdım yazmaz olaydım.
Bir bayram günüydü vedalaşmamız
Bir kaç kelimeydi son konuşmamız
Mümkün müdür hasrete alışmamız
…Bir ömür çaresiz kalmaz olaydım.
Ceyhan’ı hiç sorma sabrı taşırdım
Mekânım dar geldi dağlar aşırdım
Yerde miyim gökte miyim şaşırdım
…Bu yalan dünyada olmaz olaydım.
İst/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Adını dağlara taşlara yazdım...
Adını dağlara taşlara yazdım
Adını gökteki kuşlara yazdım
Adını hayale düşlere yazdım
…Bütün dünya bunu bilsin istedim.
Adını ağaca dallara yazdım
Adını uzayan yollara yazdım
Adını vefasız yıllara yazdım
…Bütün dünya buna baksın istedim.
Adını duvarda kilime yazdım
Adını dudağa dilime yazdım
Adını yüzlerce şiire yazdım
…Bütün dünya çok okusun istedim.
Adını söğüde çamlara yazdım
Adını tavana camlara yazdım
Adını çatıya damlara yazdım
…Bütün dünya bunu görsün istedim.
Adını canıma özüme yazdım
Adını bakışa gözüme yazdım
Adını duama sözüme yazdım
…Bütün dünya bunu desin istedim.
Adını aldığım nefese yazdım
Adını bitmeyen hevese yazdım
Adını duyduğum her sese yazdım
...Bütün dünya bunu duysun istedim.
Adını biçere gönlüme yazdım
Adını çektiğim zulüme yazdım
Adını bekleyen ölüme yazdım
…Ceyhan'ı hazırda bulsun istedim.
Gaziantep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Adını hiç şiirlere yazmadım...1
Budaktan ayırdım daldan sakındım
Arıya güvenmem baldan sakındım
Dile düşer dedim kuldan sakındım
...Adını hiç şiirlere yazmadım.
Gönlüme yazmışım elden sakındım
Dikenden sakladım gülden sakındım
İpeklere sardım tülden sakındım
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Tüm ağaçlar kalem olsa yazamaz
Ressam portresine bulup çizemez
Dünya karşı dursa bunu bozamaz
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Bilmesinler dedim yıllar boyunca
Sen üzülme başka isim duyunca
Doğru yanlış ne fark eder uyunca
...Adını hiç şiirlere yazmadım.
Gülleri açmayan bülbül firakta
Gönlümüz bir yollarımız ırakta
Bilmeyenler gece gündüz merakta
...Adını hiç şiirlere yazmadım.
Hangisini sevdin, meselâ Bircan
Bülbülün olayım sende ol Gülcan
Bana bırakırsan güzeldir Sevcan
...Adını hiç şiirlere yazmadım.
İstemem diyorsan dursun yerinde
Kimseler bulamaz sevgin derinde
Ceyhan söyle dersen günün birinde
...Adını hiç şiirlere yazmadım.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Adını hiç şiirlere yazmadım...2
Nazarları değer gözden sakındım
Dilden kaçabilir sözden sakındım
Üzeri küllenen közden sakındım
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Postaya atamam telden sakındım
Poyrazı üşütür yelden sakındım
Sular çeker alır selden sakındım
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Mektuba da yazmam açıp okurlar
Zulüm eder milim milim dokurlar
Birden günah olur küçük kusurlar
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Adlara takılma muhakkak sensin
Tevekkül edelim hakkımız yensin
Sen beni düşünme denilen densin
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Sana ahu desem ne güzel uyar
Yerin kulağı var başkası duyar
Merhametsiz olan sevgiye kıyar
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Sevgiyle sakladım yürekte durur
Hiçbir güç erişmez salimen korur
Sevgin benim için ne büyük gurur
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Ceyhan’a çileyse olsun sürürüm
Kaderim gülerse elbet görürüm
Sen yaşa da ben yerine ölürüm
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Adını hiç şiirlere yazmadım...3
Arıdan petekten baldan sakındım
Maviden yeşilden aldan sakındım
Palavrası boldur faldan sakındım
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Benzini soldurur günden sakındım
Pamuk serin olur yünden sakındım
Bu günü yarını dünden sakındım
…Adının hiç şiirlere yazmadım.
Yıldızdan güneşten aydan sakındım
Dereler bulanır çaydan sakındım
Oku değer dedim yaydan sakındım
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
İpe götürseler ölsem de yazmam
Azrail’im gelse ahdimi bozmam
Ne dense kabulüm ahvale kızmam
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
Bir düşün bakalım şiirler kimin
Tamamı senindir bak sana yemin
Dünya karşı koysa bu ozan emin
…Adını hiç şiirlere yazmadım
Benim kusurum yok feleği taşla
Sakın ara verme yeniden başla
Adım yok diyerek Ceyhan’ı haşla
…Adını hiç şiirlere yazmadım.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Adını sen koy...
Artık yeter diyerek baş kaldırdım
Ben isyan diyorum adını sen koy
Kadere güç yetmese de saldırdım
...Ben hüsran diyorum adını sen koy.
Senelerce boş hayale sarıldı
Amaçsız sevdaya gönlüm darıldı
Duygum yaralandı kalbim kırıldı
...Ben hicran diyorum adını sen koy.
Bir gün için yüzümü güldürmedin
Nasıl sevmek, sevgini bildirmedin
Sürüdün süründürdün öldürmedin
...Ben işkence deyim adını sen koy.
Önce bir sorguya çeksen kendini
Gelirken terk etsen inadı kini
Dengin yok arasam Fizanı Çini
...Ben zulüm diyorum adını sen koy.
Şaşkınım sevmek mi acı vererek
Yalnız koydun çaresizim diyerek
Bu hasrete nasıl dayansın yürek
...Ben azap diyorum adını sen koy.
Keşke yüzünü hiç görmeseydim
Dilim tutulsa gönül vermeseydim
Ah seni deliler gibi sevmeseydim
...Ceyhan’a bırakma adını sen koy.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adını yazdım…1
(Şiirlerde geçen her isim mahlas)
Boşa aramayın alenen yazmam
İsmini gönlümün teline yazdım
Ebedi sürecek kavlimi bozmam
…Adını lâl olan dilime yazdım.
Desem titretecek birden özümü
Yağmur bulutları basar gözümü
Hükmüne razıyım varsa çözümü
…İsmini sessizce zikrime yazdım.
Meraklısı çoktur herkes soracak
Ben hayır desem de akıl yoracak
İpotek koydurdum orda duracak
…Sırları saklayan beynime yazdım.
Şiirde gördüğün her isim sahte
Hep sadık kalmışım verdiğim ahde
Dilersen vefasız, istersen şah de
…Sevgiyi koruyan kalbime yazdım.
Sakız olmakta var dile düşeriz
Fitne fesat kazanında pişeriz
Hüzün kuyumuzu bizzat eşeriz
…Ele çıtlatamaz düşüme yazdım.
Yâd’a çengi gerek, çektiğimiz yas
Özlem yosun tuttu nasıl çıkar pas
Yara kapanmıyor istersen tuz bas
…Gözlerden ırakta gönlüme yazdım.
Seni anlatmayan her cümle yarım
Kabulüm dediğin her şeyde varım
Seni sevmiş olmak en büyük kârım
…Adını tükenen ömrüme yazdım.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Adını yazdım…2
(Şiirlerde geçen her isim mahlas)
Bağışla sevdiğim kimse bilmesin
İsmini damarda kanıma yazdım
Kimse okumasın kimse demesin
…Adını bedende canıma yazdım.
Duyan önce kimdir diye soruyor
Bitip tükenmeyen soru yoruyor
Sevenleri Yüce Rabbim koruyor
…Unutmayım diye hatrıma yazdım.
Sana izin deme ölsem de yazmam
Bu deli demişler desinler kızmam
Yanlış anlaşılır bundandır susmam
…Çilesi bitmeyen sevdama yazdım.
Çıkıp gelsen sakıt olur yeminim
Azmeden hedefin bulur eminim
Benim sana değil dünyaya kinim
…Sınıra dayanan sabrıma yazdım.
Hasretle yaşamak birinci Sırat
Nasipte değilse alınmaz murat
Senden başkasına yakışmaz bu ad
…Arayan bulamaz aklıma yazdım.
Değişmeyen ne var çevrene bakın
Devran gelip geçti sonumuz yakın
Beni pişman etme sakın ha sakın
…Bilesin sevdiğim kahrıma yazdım.
Birçok isim yazdım beğen beğen al
Sevgi-Hasret olur fark etmez Zuhal
Kim ne derse desin tamamı muhal
…Sence de yetmez mi ruhuma yazdım.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Affetmem...
Sevgi dediğin şey derde saldıysa
Coşkunun yerini hüsran aldıysa
Gurbetin yolları bana kaldıysa
…Sılayı terk ettim, daha affetmem.
Gönül sayfasından yırtıp attıysan
Sorgusuz sualsiz zulüm kattıysan
Cidden üzülmeyip rahat yattıysan
…Bin özür dilesen, daha affetmem.
Gözlerin yanılıp hayal gördüysen
Her şey bir kalemde bitti dediysen
Çoktan infazıma karar verdiysen
…Pişmanlık faydasız, daha affetmem.
Yağlı urgan paklar bulun nerdeyse
Sen haklısın aklın başka yerdeyse
Madem kolay geç yerime öyleyse
…İdamdan çevirsen, daha affetmem.
Asmak için önce sehpa kurarlar
Bunun için uygun bir yer ararlar
Usuldendir son sözünü sorarlar
…Bunu da çok gördün, daha affetmem.
Kaç yıl geçti bir hesapla aradan
Sevgi çok değerli puldan paradan
Sabır versin bu kuluna yaradan
…Yüz sene de geçse, daha affetmem.
Selâmsız sabahsız bırakıp gittin
Düşünmedin nasıl perişan ettin
Bana göre sen Ceyhan’ı mahvettin
…Kastın cana imiş, daha affetmem.
G.Antep/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Affola...
Sarıldık kaleme çok şeyler yazdık
Yanlışları gördük çoğuna kızdık
Şair geçindik ya mısralar dizdik
...Haddi aşıp hislendiysek affola.
Geçmişte olanlar orda kalmalı
Hatadan arınıp doğru bulmalı
Sonuçtan çıkacak dersler olmalı
...Çorbada tuz olsun dedik affola.
Faydam varsa rahatlatır insanı
Durduğu yerde sıkmadan canı
Dozu aşıp sallamadan bir yanı
...Uymazsa kusurdan sayın affola..
Bir musibet nasihatten evladır
Aşılması en zor belâ sevdadır
Yardım istenecek kapı Mevladır
...Boynumuz kıldan incedir affola.
Dost acı söylerse kim ne diyecek
Gerçek yazılırsa herkes bilecek
Yanlışlar bu sayede düzelecek
...İstemeden üzmüş isek affola.
Taşlama olsa da çok can yakacak
Anlayan kendince pay çıkaracak
Şu kubbede hoş bir seda kalacak
...Sürçü lisan etmiş isem affola.
H.Paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Ağla Gönlüm...
Sevmek budur işte tutuştun yandın
Karşılık görünce mecbur inandın
Sevgiyi her derde devadır sandın
...Karşıdan bir ceylan gözlü kız geçti.
Bir süre sonra aşkımız dillendi
Usulüyle maksadımız dinlendi
Ümitliydik, olmayacağı söylendi
...Haklıydın, önüme töre tez geçti.
Buralarda yasa amansız töre
Sevgi gasp edildi göz göre göre
Hasrete mahkûmuz belirsiz süre
...Sevgiyi kaybettik öne söz geçti.
Hayal gemilerim batmış deryada
Zaten hiç gülmedin fani dünyada
Dağlar taşlar seyre çıksın feryada
...Ağla gönlüm ağla bahar yaz geçti.
Nerde yanlış yaptık akıl yoralım
Böyle olmaz mahkemeyi kuralım
Suçluyu bulursak hesap soralım
...Diyelim ki, sevgi bizden vazgeçti.
Çaresiz derdimiz mahşere kalsın
Madem yarsız koydu aklı da alsın
Buralar dar gelir çöllere salsın
...Seven çok da, böyle yanan az geçti.
Siirt/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Ağlama yüreğim...
(Hazangül Hüseynova’ya)
Aşkın yolu zordur demediler mi
Aşk ateşte kordur demediler mi
Yakıyorsa durdur demediler mi
…Ağlama yüreğim nolur ağlama.
Ne hayaller kurup neler düşledin
Kendince sevgiyi buldun eşledin
Çok sevmekten öte ne suç işledin
…Ağlama yüreğim nolur ağlama.
Asude yaşarken rayından çıktın
Bütün gam kederi üstüne yıktın
Elbette haklısın hasretten bıktın
…Ağlama yüreğim nolur ağlama.
Bir zalimin sevdasına kul oldun
Canı siper ettin tozlu yol oldun
Bu da yetmez kapısına çul oldun
…Ağlama yüreğim nolur ağlama.
Yazıktır günahtır göz yaşı dökme
Nankör sevdaların önünde çökme
O buna değmiyor boynunu bükme
…Ağlama yüreğim nolur ağlama.
Hazangül hoca’da elinden bizar
Çok kahırlanırsan yaralar azar
Okuyup hislenir Ceyhan’da yazar
…Ağlama yüreğim nolur ağlama.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ağlama…
Çok dedim ağlama gözüne zarar
Yıllardır ağladın var mı bir yarar
Baştan verilmişse değişmez karar
…Vicdansızlar hiç ders almaz ağlama.
Feleğe kahretme Mevlâya sığın
Hüzün arıyorsan bende bir yığın
Benim dertlerimi almaz sandığın
…Kısmet kapımızı çalmaz ağlama.
Zalim sultan olsa savunma onu
Yaza yaza bitmez hep ayni konu
Hayale dalarsan gelmez hiç sonu
…Hasret göz uykuya dalmaz ağlama.
Her şeyi kadere bağlama sakın
Ecel peşindedir gölgenden yakın
Kıyamete kadar bitmez bu akın
…Bu dünya kimseye kalmaz ağlama.
Fırsatı kaçırdık bir daha dönmez
Yürek deki yangın su ile sönmez
Yıllar gemin almış geri dönülmez
…Gün gelmeden dünya salmaz ağlama.
Mazlum ağlayınca melekler ağlar
Akan damla yaşın yüreğim dağlar
Bırakıp gidemem yollarım bağlar
…Ömrüm senin olsun yeter ağlama.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Ağlamak...
Ağlayan gözlere dikkatle bakın
Timsah gözyaşıdır demeyin sakın
Bir armağandır Cenabı Hakkın
...Masum yüreğin dilidir ağlamak.
Bir hislensin gönüldendir akışı
Bardaktan boşanır sanki çıkışı
Neler söyler öyle masum bakışı
...Rahatlamanın yoludur ağlamak.
Sevinçten dökülsün ayrı meziyet
Kahırdan ağlamak başka vaziyet
Sevmiş ama çok çekmişse eziyet
...Ferahlamanın yoludur ağlamak.
Gözyaşında kötü mana aramam
Ağlayanı görsem sakin duramam
Tahmin etmeliyim lâkin soramam
...Her halde de en güzel şey ağlamak.
Zor anlarda mutlaka rahatlatır
Bunalımdaysa muhakkak atlatır
Yoksa kalbi sıkıntıdan çatlatır
...Sakinleşmenin yoludur ağlamak.
Ozan'da çaresiz dertleri harman
Ağlamasam tükenirdim o zaman
Darda kalsam sığındığım tek liman
...Yaşamamın desteğidir ağlamak.
İst/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Ağlamayın arkamdan...
Fani dünya kalmadı hiç hevesim
Hak vaki olunca durmaz nefesim
Gözün feri söner duyulmaz sesim
...Dua edin ağlamayın arkamdan.
Hasretini çektiğim o güzel anam
Ayni duygularla bekliyor babam
Lâyık evlat isem helâldir çabam
...Hayır yapın ağlamayın arkamdan.
İnsan görgüsünü mutlak görecek
Kader ağlarını mecbur örecek
Vedalaşmak ömür boyu sürecek
...Son ricamdır ağlamayın arkamdan.
Hasretin kahrını sonsuz sanmayın
Ölüm de bir vuslat günü saymayın
Adım geçince rahmetsiz anmayın
...Son dileğim ağlamayın arkamdan.
Çare yok kadere tevekkül gerek
Neler yaşar neler çeker bu yürek
Rabbimin takdiri budur diyerek
...Tövbe edin ağlamayın arkamdan
Çerçeve de eskir resimlerimiz
Unutulur gider isimlerimiz
Mahşerde buluşur nesillerimiz
...Feryat figan ağlamayın arkamdan.
Ölüm gerçeğinden çok dersler alın
Hiç bir faydası yok zekâtsız malın
Rabbime emanet siz hoşça kalın
...Vasiyetim ağlamayın arkamdan.
İst/1994
Ozan Nuri Ceyhan
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Ağlatma yeter…
Hasret bıraktılar ceylan gözünü
Hangi su söndürür aşkın közünü
Demezsen bilemem işin özünü
…Minnet ateşiyle dağlatma yeter.
Tertemiz sevgimde kusur arandı
Neyim var neyim yok hepsi tarandı
Mesnetsiz şeylerle şahsım karandı
…İsyan et yollarım bağlatma yeter.
Bu sevdayı yüreğimde büyüttüm
Boyun eğip usul erkân yürüttüm
Haksız isnatları bir bir çürüttüm
…Hüsnü kabul görmez dayatma yeter.
Geriye ne kalmış başa kakılan
Bende bilemedim nedir takılan
Saklı gizlimiz yok buysa bakılan
…Ya sabır çekerim çıldırtma yeter
Sevgi Rabbimizden kula hediye
Ölümüne sevdim bu hayır niye
Seven suçlanıyor çok sevdi diye
...Kerem et sevdiğin yalvartma yeter.
Garip bülbül gibi boşa çağladım
Bütün umudumu sana bağladım
Onmaz kaderime sessiz ağladım
…Bari bundan sonra ağlatma yeter.
Gaziantep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Ağlattın beni çocuk…
(Sakarya şiirini okuyan Gamze Yıldız’a)
Sekiz yaşında
Bir dünya tatlısı,
Soyadı gibi
Gerçekten yıldız,
Minicik bedende
Koskocaman bir yürek,
Nasıl ağlattı beni,
O, Sakarya diyerek…
&
Heceler tane tane
Çelikten hançeresi,
Şiirini okurken
Teklemiyor hiç dili,
Gözleri çakmak çakmak
Dokunduğu bam teli,
Duygu sele dönüyor
Hele de o elleri…
&
Bir su gibi akıyor
Dilinden kelimeler,
Büyüdükçe büyüyor
Satır satır cümleler,
Yüreğim ürperiyor
Tüylerim diken diken,
Ağlattın beni çocuk
Sustum seni dinlerken…
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ah be deli gönlüm…
Olur olmaz yerde hülyaya daldın
Yönünü şaşırdın bazen geç kaldın
Çok kez saçmaladın havanı aldın
…Seni hep kaldırdım battığın zaman.
Tepeler benimdi dağlar senindi
Gençliğe güvendin çağlar senindi
Laf kalabalığı bitmez fen’indi
…Mangalda kül kalmaz attığın zaman.
Nasihat duyunca dedin palavra
Burnunu kıvırdın her türlü tavra
Başımın belası gel şunu kavra
…Ne kazandın bana çattığın zaman.
Sabır dedim hasretlere bulaştı
Pervasızlık dam başına ulaştı
El ayağın birbirine dolaştı
…Nasıl kötü oldun tattığın zaman.
Nerede kavlimiz bu muydu niyet
Sevdama çektirdin bunca eziyet
Bir ömür hasretle ödendi diyet
…Destursuz aklını kattığın zaman.
Bahara ermedi bitmez kışımız
Bir gün esenliğe çıkmaz başımız
Yakışmıyor artık geçti yaşımız
…Muhasebe yapsan yattığın zaman.
Ah be deli gönlüm bırak yakamı
Ne forsumu koydun ne fiyaka mı
Olanlar meydanda sence şakamı
…Bir düşün Ozan’ı sattığın zaman.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ah be gafil gönlüm…
Ah be gafil gönlüm boşa esersin
Neyine güvenip racon kesersin
Fırsat kaçar hayıflanır bezersin
…Vuslat görünmüyor akdini fes et.
Dinlemezsin bir kerecik sözümü
Ellere çevirmem vazgeç, gözümü
Her konuda mahcup ettin yüzümü
…Senin zulanda da var mı bir kaset.
Çabuk avlandıysa var bunda hinlik
Kerametin yokmuş avdadır cinlik
Kırk kere kızsan da günahtır kinlik
…Ben sana hep dedim daima test et.
Şimdi moda oldu içmeden sızmak
Dünyaya kahredip kadere kızmak
Zorun karşısında tezden sıvışmak
…Korkak olan kaçar sende ki haset.
Bir bahar akşamı çıktı karşına
Sen tanıksın akıl döndü şaşkına
Cihanı yakmam mı bir bakışına
…Adresin bulursan bana da ses et.
İki yüz mevsim geçmiş dün gibi
Boşa kürek çektik gördüğün gibi
Ömrümü peşinden sürdüğün gibi
…Gel Ceyhan’ı dinle inattan pes et.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ah be güzel oğlum daha ne deyim…1
(Her dediği çıktı büyük anamın)
Her zaman demişim yine de deyim
Tekrar etmek vacip hele siz durun
Kılavuzsuz yollar bulunmaz beyim
…Asla ayıp değil korkmayın sorun.
Gençlik bir cevherdir boşa harcama
Sakın gönül kırma o tutmaz yama
Kadere güç yetmez doğrudur amma
…Hiç önemi yoktur yeşilin mor’un.
Sevda bir volkandır yakar kavurur
Kasırgaya benzer saçar savurur
Tuzağa düşersen yürekten vurur
…Hayır mı şer midir kendiniz yorun.
Bu sır saklanamaz bilmeyen kalmaz
Kaçıp gitsem desen bir yere salmaz
Boşa koysan dolmaz dolusu almaz
…Geçmiştir pazarı Niğde’nin Bor’un.
Başa çıkamazsın hasret yamandır
Hayalle yaşamak saptır samandır
Sen rahat değilsin hayli zamandır
…İnşallah baş eder şu benim torun.
Seveni kandırmış çöle düşürmüş
Kış günü terleyen yazın üşürmüş
Huzurlu tasasız kim ömür sürmüş
…Dedim ki evladım sevdadan korun.
Hep böylemi dersen çok azı farklı
Dertlerin büyüğü son demde saklı
Çarem yok diyorsa diyenler haklı
…Kaç cahil diyecek aklından zorun.
Çukurova/2016
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ah be güzel oğlum daha ne deyim…2
(Her dediği çıktı büyük anamın)
Muştu varsa gözlerinde görürsün
Sürgüne salsalar mutlu yürürsün
Sevip alamazsan kesin çürürsün
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Öze giden yollar gözlerden geçer
Senin dahlin olmaz kendisi seçer
Vuslata ermeyen zamansız göçer
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Ezelden bahtsızlar gülmemiş asla
Birçok örneği var kendin kıyasla
Hayatın tamamı geçmesin yasla
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Heves deli taydır coştur buyurur
Küçük dağlar senin koştur buyurur
Sevmekten gayrisi boştur buyurur
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Akıl veren çoktur her söze kanma
Dünyayı gönlünce olacak sanma
Sonrada kahredip bir ömür yanma
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Kader ne gösterir insan bilemez
Alın yazısını kimse silemez
Başında gülmeyen sonra gülemez
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Hep böyle mi dersen çoğunda hüzün
Dememe gerek yok şahittir gözün
Yüz bin şiir yazsan biter mi sözün
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Çukurova/2016
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ah be güzel oğlum daha ne deyim…3
(Her dediği çıktı büyük anamın)
Herkesin sevdası farklı demişler
Sevenin gönlünde saklı demişler
Gizlemek isteyen haklı demişler
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Senden başka bilen varsa sır değil
Kıymet bilmeyene verilmez meyil
Kadim dost bulursan saygıyla eğil
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Sende kalsın her ne sözü duyarsan
Hep yanlış yaptırır nefse uyarsan
Tüm vebal alırsın darda koyarsan
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Bilmediğin yerde hiç ahkâm kesme
Sesini yükseltip gürleyip esme
El elden üstündür darılma küsme
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Dünya böyle istemezin çok olur
Şükredenin gözü gönlü tok olur
Değer bilmeyende saygı yok olur
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Malın maşın el kiridir güvenme
Tok gözlü ol vara yoğa imrenme
Gücün yetmediği şeye direnme
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Hakkını yedirme hiç hakta yeme
Eğer şüphen varsa doğrudur deme
Toplum içindeyken sakın esneme
…Ah be güzel oğlum daha ne deyim.
Çukurova/2016
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ah bir çaresini bulsam diyorum...1
Bir bakışın yetti sevgiyi kaptım
Feleğim şaşırdı izimden saptım
Öyle bir sevda ki başa taç yaptım
…Ömür boyu böyle kalsam diyorum.
Sevgiyle tüm zorluk aşılır sandım
Hayırlara yordum düşlere kandım
İmkânı yok dendi duyunca yandım
…Saçımı başımı yolsam diyorum.
Başı vurmadığım bir yol kalmadı
Yalvardım yakardım kabul olmadı
Bu zalimler doğru sözden almadı
…Ah bir çaresini bulsam diyorum.
Kadere bırakmam sonunda avlar
Sabır çek diyerek gönlümü tavlar
Baştan sona yanlış bulduğu savlar
…Güzel gözlerine baksam diyorum.
Kadere kaldıysak sonumuz hazan
Biz kepçe olsak da dünya bir kazan
Katli vacip denmiş fetvayı yazan
…Bitse artık hüzün gülsem diyorum.
Söz ağızdan çıkar bilesin caymam
Dünyaları versem az gelir saymam
Ceyhan feda olsun ben sana kıymam
…Senin kollarında ölsem diyorum.
Adana/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Ah bir çaresini bulsam diyorum...2
Kimseden fayda yok bizde çözümü
Sevdana baş koydum canım özümü
Güldürmez ki kader benim yüzümü
…Ah bir çaresini bulsam diyorum.
Bütün engelleri bir bir yıksaydım
Hasretlerin canına ot tıksaydım
Umutsuzken ben karşına çıksaydım
…Bir seher ansızın gelsem diyorum.
Yetsin be sevdiğim keder ekleme
Kimseye güvenme yardım bekleme
Donmuş kafalara kusur yükleme
…Bildiği dilden ders versem diyorum.
Ne kadar desem ki şeytana uymam
Yanıldım kimsenin yanına koymam
Seninle yüz yıllar yaşasam doymam
...Ömrümü yoluna sersem diyorum.
Sabrın yolu selamete ulaşmaz
Kötü niyetliler elbet uzlaşmaz
Dilerim bühtanlar bize bulaşmaz
…Kıyamete kadar sevsem diyorum.
Ceyhan’ın bu ahı çoğunu yakar
Yüzünden gülenler içten hilekâr
Sevmeyi suç sayan kasılır bakar
…Tüm bunlara inat sevsen diyorum.
Adana/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Ah O Gözler...
Yapma canım nasıl bakış
Bakma değil bu bir yakış
Gözden göze şimşek çakış
…Beni benden alan gözler.
Bir görüşte mest eyledin
Düşmanıma dost eyledin
Sefil canım kast eyledin
…Şu gönlümü çalan gözler.
Bilmedim nedir muradın
Mahkûm etmek mi iradîn
Can yakmaktır bu inadın
…Meçhullere salan gözler.
Umudu kırıp bezdirme
Hayalim yıkıp ezdirme
Mecnun eyleyip gezdirme
…Beni mahveden o gözler
Kaşın keman gözler badem
Amaç seni sevmek madem
Başka bir kelâm ne edem
…Yürek yaralayan gözler.
Yıllar geçer sevgim bitmez
Kara sevdam iflah etmez
Bin yıl sevsem yine yetmez
...Ceyhan’ı yakan o gözler.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Ah yalan dünya…
Güzel benzetmişler kapısız hana
Beni mahcup ettin sevdiğim cana
Aşkım zehir olsun doy kana kana
…Benden sana helal ah yalan dünya.
Çıkardın karşıma sinsice durdun
Bil cümle yolumu yokuşa vurdun
Kime kin ettin ki niçin kudurdun
…Bir kere gülmedim ah yalan dünya.
Bir bakışı var ki yürekten yandım
Onca hayal kurup düşlere kandım
Sevince her işim rast gider sandım
…Devranın sürmedim ah yalan dünya.
Bir günahımız yok suçumuz sevmek
Sınırsız plânlar kurmuşsun demek
Ömrüme mal oldu sabırlar çekmek
…Tuzakmış görmedim ah yalan dünya.
Derdin benimleyse eyvallah buyur
Bana demen yetmez git ona duyur
Gözyaşları seldir mümkün mü uyur
…Meramın bilmedim ah yalan dünya.
Şimdi devran senin, fütursuz gezin
Her yol sana çıkar bu mudur tezin
Kavle göre sonun benden de hazin
…İyi not vermedim ah yalan dünya.
Kusur bulup hiç kimseyle yarışma
Allah’tan kork sevenlere karışma
Ceyhan yolcu sen istersen barışma
…Murada ermedim ah yalan dünya.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ahdimizi bozar mısın sevdiğim...
Gözden uzaktayım aklım seninle
Kimseye inanma tek beni dinle
Her anım hicrandır sana yeminle
…Ahdimizi bozar mısın sevdiğim.
Seven huzur bulur ancak hayırda
Akla düşer miyim kırda bayırda
Tarlanızda bahçenizde çayırda
…Özlemimle gezer misin sevdiğim.
Aramızda dağlar yüce mi yüce
Günleri sayarım her gün her gece
Yüreğim titriyor haber gelince
…Dileğini yazar mısın sevdiğim.
Vatan borcu namus borcu bilirim
Terhis olduğum gün koşar gelirim
Ben senin uğruna şartsız ölürüm
…Takvimleri çizer misin sevdiğim.
Nur dağının zirvesine çıksaydım
O tarafa bin özlemle baksaydım
Yağmur olup saçlarına aksaydım
…Islanınca kızar mısın sevdiğim.
Suçum seni sevmek kusurum sabır
Sermayem hasretin kazancım kahır
Hatırdan çıkarma düşlerde çağır
…Geleyim mi ister misin sevdiğim.
Meğerse ayrılık ne kadar zormuş
Çaresi olmayan kul nasıl durmuş
Ceyhan iki sene hayaller kurmuş
…Yollarımı gözler misin sevdiğim.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Ahtım var...
(Oğlum Erhan’a)
Amca dayı teyze çoktur maşallah
Mevlâm kısmet eder ise inşallah
O günümüz gelir izin verirse Allah
…Düğnünde beş davul çaldıracağım.
Sağ selim gel de,her şey kolayda
Uzman çavuş başı çeksin halayda
Bu haftada olmazsa gelecek ayda
…Dam başına bayrak astıracağım.
Dillere destan olacak sözüm var
Yaşlandık oğul yürekte hüzün var
Kurulsun masalar benden izin var
...On büyük yetmezse aldıracağım.
Ablaların kınanızı yaksınlar
Delikanlılar halaya kalksınlar
Gelen geçen bu düğüne baksınlar
…Tez mendil getirin ağlayacağım.
Şükrü hocayı çağır naz yapmasın
Sakın salma bir oyunla kaçmasın
Dostları yorduk kusura bakmasın
…Sıram gelsin tozun attıracağım.
Hısımsız kavimsiz olmuyor düğün
Buyursun herkesi beklerim bugün
Ceyhan ağa var git öğünde öğün
…Cümle yasakları kaldıracağım.
Adana/1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Ahu gözlüm bakmayınca inanmam...
Unutmuş dediler eğer doğruysa
Kuruntu gereksiz amacı buysa
Kim bilir ne derdi bunları duysa
…Kulağımla duymayınca inanmam.
Kimin gücü yeter güzelde naza
Dolambacı sevmem açıkça yaza
Ben kanaat etmem sevdada aza
…Selamını almayınca inanmam.
Bunun kolayı var yüzüme söyler
Seven karar verse sevgili neyler
Ben size inanmam ağalar beyler
…Ahu gözlüm bakmayınca inanmam.
Size mi güvensin belki de haklı
Dile mi düşelim mecbur yasaklı
Sevgi açık vermez yürekte saklı
…Yollarıma çıkmayınca inanmam.
Hele bana söylen bu nasıl ceza
Sevene günahtır böyle bir eza
Hayalini sevdim düşlerde keza
…Mendilimi salmayınca inanmam.
Tabi karşı çıkar yakınsa her fert
Ben onu tanırım hepinizden mert
Şimdi deyin bunlar size niye dert
…Gözlerimle görmeyince inanmam.
Haklı davamdayım topsuz tüfeksiz
Bühtan çalmak kolay ulan feleksiz
Sevgisiz Ceyhan’a dünya gereksiz
…Mektubunda yazmayınca inanmam.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ak gömleği giyeceksin çare yok…
Nerde nasıl olur sen bilemezsin
Ak gömleği giyeceksin çare yok
Vakti bilmiş olsan hiç gülemezsin
…Ak gömleği giyeceksin çare yok.
Vade dolsun gerek kalmaz kefile
Karun kadar zengin olsan nafile
Rahvan gider sonu gelmez kafile
…Dünya yalan diyeceksin çare yok.
Servetin dök kimse almaz sıranı
Kefenin cebi yok netsin paranı
Süs diye baş uca koyma Kuran’ı
…Gerçekleri göreceksin çare yok.
Ne mevki ne rütbe ne de para pul
Dünya çift kapılı dehşet bir okul
Tevekkül etmeyi bilmeli her kul
…Bunu böyle bileceksin çare yok.
Biraz süre desen verilmez mehil
Bilememiş olman mazeret değil
Azrail hiç şaşmaz cidden çok ehil
…Maksuduna ereceksin çare yok.
Nineler, dedeler, büyükler nerde
Kim bilir her biri bir başka yerde
Can vermeden göze inecek perde
…O tezgâhtan geçeceksin çare yok.
İster ırgat densin istersen paşa
Yetmiş az gelirse yüz sene yaşa
Bir gün yorgun başı koyarsın taşa
…Can emanet vereceksin çare yok.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Aklımdan geçmez...
Ne beddua eder ne de kızarım
Hasretin elinden bende bizarım
Feleğe kahreder ancak yazarım
…Sevgiden ötesi aklımdan geçmez.
Kötülük kolaydır vebalse ağır
Bunların gözü kör kulağı sağır
Yardım gerekirse Hüdâ’ya çağır
…Emrinden ötesi aklımdan geçmez.
Bazen büyüklerde işliyor kusur
Sabra yönelirsek buluruz huzur
Eğer kavuşursak dert değil küsur
…Bağıştan ötesi aklımdan geçmez.
Akla düşen görev emre sarılmak
Nefse bile zulüm gelir kırılmak
Bize yakışır mı küsüp darılmak
…Saygıdan ötesi aklımdan geçmez.
Nasılsa anlarlar yanlış tanısın
Kalben rahatız haksızız sansın
Biz doğru olalım onlar utansın
…Hürmetten ötesi aklımdan geçmez.
Sonuç hüsran ise boyun bükeriz
Kaderde ne varsa bir bir çekeriz
Ceyhan’ına güven göçer gideriz
…Mahşerden ötesi aklımdan geçmez.
Gaziantep/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Akşam olur...
Akşam olur güneş batar
Kuşlar yuvasına yatar
Hasret yüreğimde atar
...Hüzünleri sarar gider.
Kimse bilmez içimizi
Kul ne bilsin halimizi
Gam kervanı dizi dizi
...Derdime dert katar gider.
Her gece yeniden başlar
Dertler hayalleri taşlar
Taşınca süzülen yaşlar
...Yanaklara akar gider.
Geceler uzar da uzar
Karanlıkta dertler tozar
Ben yaparım felek bozar
...Can evimi yakar gider.
Sözlere inancım kalmaz
Hasretime çare bulmaz
Beleş versem yine almaz
...Ciğerimi söker gider.
Sabahları olmak bilmez
Sıkıntıdan içim gülmez
Sevgili beklerim gelmez
...Umudumu yıkar gider.
Osmaniye/1968

Dost kalemlerden
erken çöker, canlar bıkar
dertler hep ortaya çıkar
isyanıma kulak tıkar
huzurumu bozar gider…
can gurbette heder olur
vefalı dost keder olur
her gece hal beter olur
mezarımı kazar gider… 22.01.2012- Gülhan Çabucak
Ozan Nuri Ceyhan
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Akşamda hüzün var sabah zor olur...
Geceler ruhuma hüzün dokuyor
Fırsat bulsun hep canıma okuyor
Şu aklıma olmaz şeyler sokuyor
...Akşamda hicran var sabah zor olur.
Karamsarlık başköşeye kurulur
Dertler sökün eder damga vurulur
Düşler yangın yeri nasıl durulur
...Akşamda kahır var sabah zor olur.
Gözlerim tavanda yatak sıkıyor
Düşünce karmaşık dimağ bıkıyor
Zehir soluyorum canım çıkıyor
...Akşamda hüzün var sabah zor olur.
Gecenin her demi sanki işkence
Bu yalnızlık cana kasteder bence
Biter sanma hayalden vazgeçince
...Akşamda keder var sabah zor olur.
Ne tarafa dönsem yalnızlık sarar
Uykular haramdır gözlere zarar
Kahrolan yürekte huzur ne arar
...Akşamda isyan var sabah zor olur.
Yürek yangın yeri savrulur külüm
Bir tek çaresi var biter bu zulüm
Şu camı bir tıklat nerdesin gülüm
...Akşamda hasret var sabah zor olur.
Değişen bir şey yok devam çekmeye
Mecburum kadere boyun bükmeye
Ceyhan usta gücün yetmez sökmeye
...Akşamda zulüm var sabah zor olur.
Köln/Kasım 2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Al bohçanı...
(Bir Can'a...)
Al bohçanı kaç diyemem
Yaşın küçük güvenemem
Belâ gelirse dönemem
...Biraz daha bekleyelim
Yağmur yağdı dere taşar
Jandarma peşime düşer
Bu işler boyumuz aşar
...Biraz daha sabredelim.
Şimdi bekleyelim yazı
Çoğu bitmiş kalmış azı
Ben gelirim bazı bazı
...Son iyi olsun diyelim.
Seviyoruz herkes bilsin
Duymayan var ise duysun
Sana gelen bana gelsin
...Mevla ne eder görelim.
Âşık olmak keramettir
Düşte görmek alâmettir
Sabrın sonu selamettir
...Yeter ki candan sevelim.
Bahçe/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Alev gözlüm üzülürüm...
Pamuk ele al kınalar yakılmış
Beyaz inci ak gerdana takılmış
Bir içim su mor elbise yakışmış
...Bayram bahanemiz görürler gelme.
Sevda çeken yürek cesur olurmuş
Söyleyene inanmazdım doğruymuş
Ben zaten deliyim bu kız da uçmuş
...Sen cesursun amma görürler gelme.
Sabrım zordur yüreğimi delmesin
Hanen duyup galeyana gelmesin
Dile düşemeyelim kimse bilmesin
...Aman alev gözlüm görürler gelme.
Hasret kalsak bile gönlümüz yakın
Başka çaremiz yok uzaktan bakın
Olmaz böyle şeyler demeyin sakın
...Çok isterim fakat görürler gelme.
Yanlış zaman yanlış yerde sevmişiz
Bin yasağa rağmen gönül vermişiz
Ne güngörmüş ne murada ermişiz
...Uzaktan sevelim görürler gelme.
Dikkat et ki korktuğumuz olmasın
Kahpe dünya fesatlarla dolmasın
Güzel yüzün hiç sararıp solmasın
...Ceyhan’ın kahrolur görürler gelme.
Adana/1973
Ozan Nuri Ceyhan
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Alındın mı İlham perim…
Bilmez miyim sevmek çile
Kalem sensiz gelmez dile
Ben hazırım desem bile
…Gelmiyorsun ilham perim.
Birlikte baş koyduk yola
Bir ömür gittik kol kola
Şimdi niye verdik mola
…Dargın mısın ilham perim.
Dur durak nedir bilmezdin
Ciddiydin yüze gülmezdin
Dalga geçmeyi sevmezdin
…Yaşlandın mı ilham perim.
Gece boyu saldırırdın
Uykulardan kaldırırdın
Zorla kalem aldırırdın
…Paslandın mı ilham perim.
Darda kalsam erişirdin
Zor günümde yetişirdin
Hemen işe girişirdin
…Yoruldun mu ilham perim.
Akla neler sokuyordun
Ne düşünsem okuyordun
Sanki desen dokuyordun
…Yalan mıydı ilham perim.
Yok mu yazacak konumuz
Bence tükenmez fonumuz
Bitmesin böyle sonumuz
…Alındın mı ilham perim.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Âlim'de edebe muhtaç demişler...
Açıktan gizliden ne varsa duysan
Ciltleri hatmetsen bilgiye doysan
Bir batman bilgiyi tartıya koysan
...Bilgi de edebe muhtaç demişler.
Çiçeklerin zarif olanı gül’dür
Ahlâksız kişinin bilgisi zül’dür
Cahilin de edeplisi makbuldür
…Âlim de edebe muhtaç demişler.
Nemrut İbrahim’i ateşe atmış
Firavun Musa’yı önüne katmış
Zalimler sonunda mutlaka batmış
…Haklı da edebe muhtaç demişler.
Kantara vurulsa tonlarca ilim
Bir okka edebe muhtaçtır bilim
Erenler söylemiş bende kefilim
…İlimde edebe muhtaç demişler.
Gözden ırak olan gönülden iner
Hayalle yaşansa hüzün mü diner
Başlarda taç iken yabana döner
…Sevgide edebe muhtaç demişler.
Sevgiyi-saygıyı kesin tartışmam
Değer vermeyenle asla atışmam
Nefse uyar isem kolay yatışmam
…Saygıda edebe muhtaç demişler.
Ağaçlar kalem derya kâğıt olsa
Ozan’ın elinden sayfalar dolsa
Yazdığı şiirler binleri bulsa
…Sözlerde edebe muhtaç demişler.
İst/2013
Yazan: Ali Uzun 4
Bu altın değerindeki eserinizi bir şiirle yorumluyorum.
Edep erklan denen kiymeti ağır,
Erin kalitesi edep erkandır.
Ciltleri hatmetsem er diye çağır,
Bilginin başkı ki edep erkandır.
Güle aşık olan bir kuş bülbül dür,
Erkanı olmayan hayvxandır zül dür,
Allah katı edep erkan makbuldur,
Her şeyin başı ki edep erkandır.
Edepli yanında zalim bir hiçtir,
Kuru kalabalık zehirli güçtür,
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nemrutla Firavun bozuktur piçtir,
Her şeyin başı ki edep erkandır.
İlim de edebe muhtaç demişler,
Edebsiz ilimi bir hiç bilmişler,
Ölçferek biçerek öz eylhemişler
Her şeyin başı ki edep erkandır.
Edepsiz sevgiyi verme istemem,
Gözden ırak olan yakındır demem,
Edepsiz vitamin bal olsa yemem,
Her şeyin başı ki edep erkandır.
Ağaç kalem sular olsa da boya,
Yazın yüreklere nakışlı oya,
Kurbanım edepli erkanlı soya
Her şeyin başı ki edep erkandır.
Hocam, katılırım haddimi aşmam,
Sevgiyi, saygıyı bende tartışmam,
Yüce değerlerle asla atışmam,
Ceyhan’ın yazdığı edep erkandır.
Kuş beyin aklınla sus Uzun Ali’m,
Sonsuza hükmetse olsanda ilim,
Erenler söylemiş duydum kefilim,
Alimin başı da edep erkandır.
Ozan Nuri Ceyhan
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Allah Belanı Versin.1
(Ben bunları adam yerine koymuyorum)
Doğrusu pes diyorum ulan bu neyin kini
Yaptığınız yanlışlar, herhalde geçti bini
Nerenize batmakta Rabbimin güzel dini
…Allah belanı versin ey utanmaz reziller.
Tavırlara bakınca cem edilmiş ihanet
Başlarından aşağı dökülüyor melanet
Elbet geri tepecek yaptığınız hıyanet
…Allah belanı versin ikiyüzlü reziller.
Haçlı sıraya geçmiş, Alaman ekip başı
Altından o çıkmakta kaldırsan hangi taşı
Küçüklere buyrulmuş holigan ol sen kaşı
…Allah belanı versin karaktersiz reziller.
Kapı kulu Hollanda, destursuz çıkmış düze
Bol keseden nağmeler bakın çapsız öküze
Son pişmanlık faydasız nasıl bakarsa yüze
…Allah belanı versin Neo-faşist reziller.
Kafa çatlak bezirgân, bre densiz ne iştir
Zibididen dost olmaz bizde genel deyiştir
Bizim için Avrupa’n her manada bitmiştir
…Allah belanı versin ey mendebur reziller.
Bir gımık boyun ile yediğin herzeye bak
Koşturduğun itlerin tasmasını kendin tak
Münasip bir yerine buyur bir de kına yak
…Allah belanı versin terbiyesiz reziller.
Bayrak taşıyanlara hava atmış avanak
Kendisini nimetten sayıyormuş o salak
Pis ağzıyla kirletmiş laleyi faşist ahmak
…Allah belanı versin palavracı reziller.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Allah Belanı Versin.2
(Ben bunları adam yerine koymuyorum)
Tanklara kafa tutan attan itten sakınmaz
Topla tüfekle gelsen, tırıs gider bakınmaz
Ucunda ölüm olsun güler geçer yakınmaz
…Allah belanı versin ey beyinsiz reziller.
Âleme hükmederken bu piyasada yoktun
Kibar bakanlarımın, oha neyinden korktun
Yıllar geçse unutmam, başın belaya soktun
…Allah belanı versin hey saygısız reziller.
Kıyametler kopardı, dokunsan saç teline
Salladığın cop yok mu, tıkarım bir yerine
Sözüm herkese şamil, bunlar böyle biline
…Allah belanı versin hey akılsız reziller.
Kuduz köpeğe dönmüş itli atlı polisin
Sakın inkâra kalkma bulurum isim isim
Kodular mı gömerler sabır diyor reisim
…Allah belanı versin ey kudurmuş reziller.
İşte bu aziz millet, dünyayla başa çıkar
Güvendiğin dağları bir bir başına yıkar
Tükürdüğün yalatır ve de canın ot tıkar
…Allah belanı versin şapa düşen reziller.
Hiç özür dilenmesin, o en sona saklansın
Dünya şahit olacak mislisiyle haklansın
Yüreğimiz soğusun bütün kinim paklansın
…Allah belanı versin ulan yüzsüz reziller.
Başını kuma gömmüş tıs çıkmıyor kırandan
Bunlar dilini yutmuş su sızmazken arandan
Bağrın başını yesin, başlatma lan sırandan
…Allah belanı versin ulan dönek reziller.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Allah Belanı Versin.3
(Ben bunları adam yerine koymuyorum)
Başınız sıkışınca ağam paşam dersiniz
Arkamızı dönünce bin bir haltı yersiniz
Gölgemi görsen yeter anında tüyersiniz
…Allah belanı versin sizi sinsi reziller.
Havladığın bu ulus, bu dünyanın efesi
Yıldırım olur çarpar kasırgadır nefesi
Sen başa çıkamazsın Allah’ın keferesi
…Allah belanı versin, düşüncesiz reziller.
Karşısına çıkarsan evvel destur çekecen
Asduruş selam verip boyununu bükecen
El pençe divan durup tez önünde çökecen
…Allah belanı versin, ey düzenbaz reziller.
Düşmanlığa kurulmuş baş belası birliğin
Kırk dereden su gelse ayıklanmaz kirliğin
Fırsat bulan tüyecek bu mu senin dirliğin
…Allah belanı versin, üçkâğıtçı reziller.
Kanundan kaçanlara acil kol kanat gerdin
Hainlerden ne aldın, anlat hele ne verdin
Tek yürek tek bileğiz, bu ise büyük derdin
…Allah belanı versin, ey yalaka reziller.
Bununla yırttım sanma kinim sırada durur
Ya sabır çekmekteyim hırsım tavana vurur
Bayramlık ağzım açsam yiyen itler kudurur
…Allah belanı versin, hey duygusuz reziller.
Gönlümden geçenleri şimdilik yazmıyorum
Sen Ceyhan’a dua et ağzımı bozmuyorum
Okuyana bıraktım kabulümdür her yorum
…Allah belanı versin, sütü bozuk reziller.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Allah kahretsin...
İmansız aşkı
Onmayan sevgiyi
Sahtekâr sevgiliyi
Aldatan hayalleri
Kandıran rüyaları
Bitmeyen sabırları
Allah kahretsin!
Uçarı gönlü
Yalan yeminleri
Düzmece şiirleri
Manasız şarkıları
Geçmek bilmez saatleri
Uykusuz geceleri
Allah kahretsin!
Çaresizliği
Akılsız başı
Uyarmayan dostu
Batasıca gururu
Boşa kürek çeken
Aklı evvel Ceyhan’ı,
Allah kahretsin!
İst/2007
________________________________________
Dost kalem;
Tam gediğine koyulan taşını
Sevda yüzünden ağrıyan başını
Boşuna akıtılan gözyaşını
...........Allah kahretsin........Talat Semiz
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Allah’ım…2
Senden başkasına asla boyun bükmedim
Yürek çile çekerse sen bilirsin Allah’ım.
İsyanım haksızlığa karşısında çökmedim
Masumlara bu gücü sen verirsin Allah’ım
İnancımın gereği her ne şerse kaçarım
Olanı bizden önce sen bilirsin Allah’ım.
Kimselere meyletmem sana avuç açarım
Gönüller muradını sen verirsin Allah’ım..
Hak yolunda ayırma ben beşerim şaşarım
Her şeyin doğrusunu sen bilirsin Allah’ım.
Bin bir türlü zorluğu kereminle aşarım
Dileyen ne isterse sen verirsin Allah’ım.
Gelmiş ve geleceğin varlık yokluk gaibi
Her yanlışı doğruyu sen bilirsin Allah’ım.
Dünyada canlı cansız tüm varlığın sahibi
Kime her ne lazımsa sen verirsin Allah’ım.
Sevmeyi kusur sayıp zulmettiler sevene
Tafsilata gerek yok sen bilirsin Allah’ım.
Örfün kulpu takıldı o güzelim sevgine
Hükmünü adaletle sen verirsin Allah’ım.
Zerre kadar hayır ve şer karşılığın alacak
Ne maksatla yapılmış sen bilirsin Allah’ım.
Zalimler sanıyor ki yaptığım kâr kalacak
Muhakkak cezasını sen verirsin Allah’ım.
Bir kulunu çok sevdim eğer suçsa sanığım
Gönlümden geçenleri sen bilirsin Allah’ım.
Haksızlıklar diz boyu her konuda tanığım
Ceyhan’a sonsuz sabrı sen verirsin Allah’ım.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Allah'ım...1
(Celle Celalühu...)
Günahım çoksa da divana durdum
Kâbe örtüsüne yüzümü sürdüm
Gözümün nurunu rüyada gördüm
…Sancağıyla şereflendir ALLAH’IM.
Bin ümitle gittim bilmedim korku
Buranın mahşerden kalmamış farkı
Nur’a giden yolun büyükmüş arkı
…Gönlü aydınlat sevindir ALLAH’IM.
Müjdelendim kimseleri görmedim
Çok şaşırdım akıl edip sormadım
Sebebimsin başkasından bilmedim
…Yalnız koyma ödevlendir ALLAH’IM.
Aciz kulum her dem şükür ederim
Hasenâttan eksik olmak kederim
Ferman buyurursan tekrar giderim
…Bu uğurda görevlendir ALLAH’IM.
Sonsuz rahmetinle dolmak isterim
Sevginle pervane olmak isterim
Kelime tevhitle ölmek isterim
…Yanlışa düşersem dönder ALLAH’IM.
Daha azimliyim düşerse yolum
Sen sahibim, ben biçare kulunum
Yüce makamına kurban olurum
…Ceyhan'ı da şükürlendir ALLAH’IM.
Mekke/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Allah'ın şaşkın kulu...
Yaptığın yanlış deyince yola gelsene
Misaller apaçık varken bakıp görsene
Belâdan kaçmak erdemdir bunu bilsene
...Hey Allahın şaşkın kulu daha ne deyim
Madem danıştın sözümü niçin tutmadın
Dost acı söylerse hiç hesaba katmadın
Sevgi huzur yolu akıl edip tatmadın
...Hay Allahın şaşkın kulu daha ne deyim
Sen sen ol belâda şerde iylik arama
Allah ceza verir uzanırsan harama
Benden söylemesi düşeceksin vereme
...Hey Allahın şaşkın kulu daha ne deyim
İnattan şaşmamak kime yarar sağlamış
Ölsen de, kalsan da hep analar ağlamış
Cehalet tüm derdi, öç almaya bağlamış
...Hey Allahın şaşkın kulu daha ne deyim
Adalete güven, yanlış yanında durma
Başkaca çıkar yolu yok plânlar kurma
Er geç hak tecelli eder kafanı yorma
...Hey Allahın şaşkın kulu daha ne deyim
Sakin düşün nasihatımız kâr eylesin
Ceyhanı dinle kötü işler dur eylesin
Mevla kerim kalan ömrünü var eylesin
...Hey Allahın şaşkın kulu daha ne deyim
H.Paşa 1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Allah'ına kadar Adana'lıyık...
Biz güzeli gözlerinden seçerik
Sıcakta karlı güllü bici yerik
Aşlama şurubu şalgam içerik
…Allah’ına kadar Adana’lıyık.
Baraj gölü kanallarda yüzerik
Toptan âşık ne güfteler dizerik
Kusurluyu bir kalemde çizerik
…Allah’ına kadar Adana’lıyık.
Arkadaşımıza gardaşım derik
Kardeşimizden ileri severik
Selâmımıza karşılık beklerik
…Allah’ına kadar Adana’lıyık.
Kebabı genelde acı severik
Yanına bol yeşillik isterik
Kusur bizde ise özür dilerik
…Allah’ına kadar Adana’lıyık.
Misafiri baş tacımız ederik
Ağırlamanın kralını bilirik
Sevmiş isek canımızı veririk
…Allah’ına kadar Adana’lıyık.
Dam başına al bayrağı dikerik
Düğünler kurarık halay çekerik
Büyüklerin ellerinden öperik
…Allah’ına kadar Adana’lıyık.
Herkesten önce hasat biçerik
Mayıs sonu yaylalara göçerik
Dost elinden zehir olsa içerik
…Allah’ına kadar Adana’lıyık.
Adana/2011
________________________________________
Ozan Nuri Ceyhan
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Almaya geldim...
Her sevgiden daha kutsaldır vatan
Mukaddes sevgindir kalbimde atan
Herkesin güzeli gönlünde yatan
...Askerliğim bitti görmeye geldim.
Senin mutluluğun en büyük andım
Mevsimleri sensiz geçemez sandım
Tam yirmi dört aydır nasıl dayandım
...Şimdi yalnız senin olmaya geldim.
Bak geldim sevdiğim çevir yüzünü
Kurusun gözyaşın dindir hüzünü
Ben erkek adamım tuttum sözümü
...Senle yuvamızı kurmaya geldim.
Seni ölümüne sevmişim meğer
Canım feda aşka verirsen değer
Büyükler de lâyık görürse eğer
...Telli duvaklarla almaya geldim.
Ceyhana lâyık gördüyse yaratan
Ne hayaller kurdum bilsen oradan
Cevap bekliyorum şimdi buradan
...Evet mi hayır mı sormaya geldim.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Altı şeye sevdalıyım ezelden...
Birinci; Türkiye’mdir vatanımdır
Uğruna ölürüm kanım canımdır
Canımdan da öte kutsal varımdır
…Altı şeye sevdalıyım ezelden.
İkinci; al bayrak, canda can özüm
Her an görmeliyim bakınca gözüm
Bilene namustur, bu da son sözüm
…Altı şeye sevdalıyım ezelden.
Üçüncü; baharda sevdalar tozar
Sevgi zapt edilmez bağlasan azar
Kalem şaha kalkar yazarda yazar
…Altı şeye sevdalıyım ezelden.
Dördüncü; tevir tevir çiçekler
Armonika çalan cümle böcekler
Ne yazık sevdamı bilmeyecekler
…Altı şeye sevdalıyım ezelden.
Beşinci; buluttan dökülen rahmet
Kuruyan her şeye inen merhamet
Her damlası fiske fiske muhabbet
…Altı şeye şeye sevdalıyım ezelden.
Altıncı; Ceyhan’ı bekleyen kabir
Ömür nerde biter kader de tabir
Atmış dokuz sene etmiştir sabır
…Altı şeye sevdalıyım ezelden.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Altı Temmuz 1969...
Kırk bir yılı devirdi evliliğimiz
Çok şükür ayakta aile birliğimiz
Rüzgâr gibi esip gitti gençliğimiz
...Sağlık içinde nice altı Temmuzlara.
Koskoca yıllar acı tatlı gelip geçti
Hayat çoğu acımasız bazen güleçti
İnsan elbet bilemez ne ömür biçti
...Huzur içinde nice altı Temmuzlara.
Çocuklar,gelinimiz,damatlarımız
Dünya güzeli sevgili torunlarımız
Ali Mert,Elif Edamız,Nisa Nazımız
...Geleceklerle nice altı Temmuzlara.
Oyuncak araba sevdalısı Denizimiz
Bir içim su mavi gözlü Zeynebimiz
En küçüğü mini mini Ayşe Selinimiz
...Hep beraber nice altı Temmuzlara.
Bahar yazımız biter sonra güz gelir
Ne kadar şükretsek yine de az gelir
Sene dediğin neki yaşayana tez gelir
...Sevdiklerimle nice altı Temmuzlara.
Acısız dertsiz olsun kalan günümüz
Mutlu ve bahtiyar geçsin ömrümüz
Huzur ve sükûnla gelsin sonumuz
...Hep birlikte nice altı Temmuzlara.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Amacını bilmek benimde hakkım...
Söyler misin böylemiydi kavlimiz
Meğer yalanımış bunca sevgimiz
Sözünde durmayan acep hangimiz
...Doğrusunu bilmek benimde hakkım.
Arkadan konuşmam neyi mi duydun
Verdiğin sözlere böyle mi uydun
Şimdi bir başıma çaresiz koydun
...Gerçek neyse bilmek benimde hakkım.
İlk ve son aşkımdın tek onu bildim
Dünya yansa ben sevgime kefildim
Nasıl güvenmiştim koşarak geldim
...Suçum neyse bilmek benimde hakkım.
Bilmiyorum neyle tehdit ettiler
Başına dayayıp silah mı çektiler
Akşam sabah nöbetçi mi diktiler
...Her ne ise bilmek benimde hakkım.
Acından ölmüşün mezarı mı var
Çekemeyen gözün nazarı mı var
Hakkımızda ferman yazarı mı var
...Kuşkuların bilmek benimde hakkım.
Merak ediyorum cevabın var mı
Bana söyleyecek kelâmın var mı
Anlatmaya gücün meramın var mı
...Mazeretin bilmek benimde hakkım.
Sevgimize karşılık vermedim mi
Seni canımdan öte sevmedim mi
Her şeyin çaresi var demedim mi
...Yanlışımı bilmek benimde hakkım.
Bilmediğim ne var Allah aşkına
Sebep arıyorum döndüm şaşkına
Zalimler buyursun yaksınlar kına
...Sebepleri bilmek benimde hakkım.
Unut demek kolay unutulmak zor
Öyle kolay sönmez yürekte ki kor
Ceyhan neler çekti gel de bana sor
...Amacını bilmek benimde hakkım.
Adana/1972
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aman dikkat...
Evlerinin yanı pınar
Pınarın yanında çınar
Ses versem eller kınar
…Aman gözünü seveyim.
Oluktan kovanı doldur
Taşırma hemen kaldır
Geçerken kapıyı çaldır
...Uzaktan olsa göreyim.
Balkon yıka çiçek sula
Dök istersen sağa sola
Duvar oyuğunda pusula
…Pır pır atmakta yüreğim.
Sensiz burada duramam
Yoluna çıkıp soramam
Görürler diye varamam
…Söylesene ne edeyim.
Suya sık gel yalvarırım
Seninle her şeye varım
Üzerler diye korkarım
…Zorda kalma ne bileyim.
Sen yine de dikkatli ol
Sıkıntılarla dolu bu yol
Ceyhan’ı sevdin ya sağol
…Mutlu olman tek dileğim.
Kayseri/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Aman efendim mahcup ettiniz! ...1
(İnsanlık dramına seyirci olan
vicdanı kirleşmiş milletlere…)
Siz durmadan kınayın ama şiddetli olsun
Arada yumruk sıkın biraz hiddetli olsun
Gözünüz kapayın zaman müddetli olsun
…Nasıl mahcup ettiniz! kınamakla yetinin.
Tek vetoya bakıyor millet nasıl birleşmiş
Diğerleri çakmaymış üşütükler beşleşmiş
Zaten bunlar kaşarlı vicdanları kirleşmiş
…Havanıza tükürem! kınamakla yetinin.
Sizce ne önemi var sellere dönen kanın
Sayısı belli değil yok olmuş onca canın
Çirkefe dünden batmış kör olası vicdanın
…Zaten gam değil efem! kınamakla yetinin.
Kan gövdeyi götürse seyrediyor heyetin
Dostlar alış verişte görsünler miş niyetin
Dünyalar bağışlasan, ödenmez hiç diyetin
…Varlığınız çok mühim! kınamakla yetinin.
Dikkatle takip etmek gerçekten inayetin
Seyircisi oldunuz bir kamyon cinayetin
Birazcık var diyordum, nerde insaniyetin
…Firavun su dökemez! kınamakla yetinin.
Farkında mısın bilmem acili keyfiyetin
Merci î değil miydin makamı şikayetin
Erteleme yakışmaz geç kalmış ziyaretin
… Teessüfü borç bildim! kınamakla yetinin.
Bataklığa çevirmek en büyük hidayetin
On yıllarca bitmiyor çapulcu sirayetin
Ozan’a soruyorsan, kokuşmuş dirayetin
…Dünya sizsiz ne yapar! kınamakla yetinin.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Aman efendim mahcup ettiniz! ...2
(İnsanlık dramına seyirci olan
vicdanı kararmış milletlere…)
Sanki ustaya döndü birden bire çömezler
Geçti Bor’un pazarı bundan kelli yemezler
Ayağınız denk alın lütfen buyrun demezler
…Siz siz olun uzaktan! kınamakla yetinin.
Libya’nın petrolüne bir çabuk üşüştünüz
Bir an önce kapmanın çabasına düştünüz
Dünyayı parselleyip hayalen bölüştünüz
…Var mı öyle avanta! kınamakla yetinin.
Konu parsa olunca acil yanıp söndünüz
Suriye’de mama yok kıçınızı döndünüz
Allah sizi kahretsin kerhen işler gördünüz
…Hemen savuşun gidin! kınamakla yetinin.
Çift trilyon dolar silaha harcanan para
Elli bir milyon sürgün nasıl onanır yara
Yahu bu melun yüreklerin hapsi mi kara
…At gözlüğü takanlar! kınamakla yetinin.
Kaç tır taşır şaşırdım bu kadar çok doları
Silah tüccarlarına resmen sorsam şunları
İnsanlık tüm perişan siz yaptınız bunları
…Ne rekorlar kırdınız! kınamakla yetinin.
Gözyaşlarım sel oldu Allah beni duyuyor
Yalvarmamı mutlaka bir sıraya koyuyor
Dünya şahit zalimler kendi altın oyuyor
…Son gülen iyi güler! kınamakla yetinin.
Ceyhan taşların şaşmaz hedefini bulacak
Haksız abat olamaz zalimler kahrolacak
Arka çıkan olmasa tüm vahşetler duracak
…Her şeyin bedeli var! kınamakla yetinin.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Aman efendim mahcup ettiniz! ...3
(İnsanlık dramına seyirci olan
vicdanı satılmış milletlere…)
Nasıl durumdan vazife çıkarmadın hayret
Kökünü kazsınlar sende ver biraz gayret
Ara sıra gaza gel bir kaç çapsız kelam et
…Böyle olmuyor ama! kınamakla yetinin.
Hangisini sayayım her yerde acziyetin
Yerle yeksan gibisin zordadır vaziyetin
Papa derhal kutsasın alçalmış kutsiyetin
…Namın yerde sürünür! kınamakla yetinin
Sen dünyayı başı boş aylak hara mı sandın
Güç dediğin bir gün bitecek ona mı kandın
Evrenin bir tek sahibi var yandın ki yandın
…Kabak başında patlar! kınamakla yetinin.
Rabbimin plânı var senin ki tozu olmaz
Güçsüze zulmedenin elinde kozu olmaz
Bir başına kalınca sümsüğün pozu olmaz
…Kurtuluşun imkânsız! kınamakla yetinin.
Hakka hesap verecek cetvel sınır çizenler
O kuyuya düşecek üst perdeden gezenler
Aynısından bin fazla mazlumları üzenler
…Tarih tekerrür demek! kınamakla yetinin.
Hey gidinin gidisi mutlak güneş doğacak
Mahzunların pak kanı elbet seni boğacak
Cehennemin yeri bol kim gelirse sığacak
…Ben bile kurtaramam! kınamakla yetinin.
Çoluk çocuk demeden her an kıyılır cana
Sadede gel diyorsan şair Ozan Ceyhan’a
Gerçekleri yazmışım haydi çıkar bir mana
…Korku ecele netsin! kınamakla yetinin.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Aman efendim mahcup ettiniz! ...4
(İnsanlık dramına seyirci olan
vicdanı kalmamış milletlere...)
Tarihten ders almayan sınıfta kesin çakar
Sonunu düşünmeyen kendi canını yakar
Bunca kanın vebali bir tek hamleye bakar
…Onunda vakti yakın! kınamakla yetinin.
Arka çıkanlar sinmiş perişandır halların
Tüm dibinden budandı altındaki dalların
Cezaları katlandı döktürdüğün kanların
…Diyetleri çok ağır! kınamakla yetinin.
Aşırı güç kullanmak ona en tabi hakmış
Yasa öyle amirmiş Katilyahu’da bakmış
Adam nasıl korktuysa kafayı fena takmış
…Sakal bıyık misali! kınamakla yetinin.
O zamanın şartları tabi bundan farklıymış
Bu namertlerin kini kursağında saklıymış
Hitler’e kızıyordum aslında çok haklıymış
…Günahını almışız! kınamakla yetinin.
Frenk'in hoşt bakanı katlin arkasındaymış
Hayasızlık diz boyu zulüm fırkasındaymış
Yine bir haller olmuş rüya sevdasındaymış
…Dalarsan çıkarmazlar! kınamakla yetinin.
Höst geri bas yalaka uzaktan çok havlayan
Sen geç kaldın uyanık şapa düştü tavlayan
Bir gün bu devran biter ava döner avlayan
…Başına dertler alma! kınamakla yetinin.
Benim aklım kıymetli her gelene veremem
Uyarma mı bekleme bazen bende göremem
Ceyhan’a hiç yalvarma bu işe el süremem
…Özrün başını yesin! kınamakla yetinin.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ambargo koydun düşe…
Ambargo koydun düşe hele söyle ne iştir
Peki böyle yapınca unutmuş mu olursun
Hasreti ezber yaptık, yetsin artık değiştir
…Bana imkânsız deme, çabalarsan bulursun.
Düşlerime girmesen sanma ki unuturum
Bu manasız kelime kitabımda yazmıyor
Rüyada görmeyince elbette somurturum
…Feleğe ayan amma, kulak bile asmıyor.
Sevdiğini bilmesem kuşkuya düşeceğim
Hayaller âleminde yüzdüğümü sanırlar
Bu aşkın tandırında yalnız mı pişeceğim
…Diller saklasa bile, halimizden tanırlar.
Hasretine razıyım bırak vuslat olmasın
Yaşadığını bilmek başka huzur veriyor
Üstüme dağ yıkılır ahu gözler dolmasın
…Umutsuzca direnen, yürek zaten eriyor.
Uyanınca duyduğum ıstırabı bilmezsin
Fazla şey istemedim rüyalarda göreyim
Ne kadar anlatılsa uzaktan bilemezsin
…Gel tut şu ellerimi, canım iste vereyim.
Sensiz geçen yılların sayısını unuttum
Kaç takvim yaprağını bu son diye tükettim
Her gece senin için onlarca dilek tuttum
…Gülmeyen kaderime, bahtıma da kahrettim.
Birkaç nesil geçince sevda masala döner
Her halde bin'i geçti sana yazdığım şiir
Kimseye baki değil bu ışık bir gün söner
…Ceyhan’ı soruyorsan, her günü ayrı zehir.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ana gibi yar olmazmış...
Annemiz ulu bir çınar
Sevgisi tükenmez pınar
Herkesten çok ana yanar
...Ana gibi yar olmazmış.
Sarar sarmalar büyütür
Ninniler söyler uyutur
Affetmek güzel huyudur
...Ana gibi yar olmazmış
Ana her derdin çaresi
Bir merhamet abidesi
Yavruların can paresi
...Ana gibi yar olmazmış.
Anne sevginin ırmağı
Cennette ki İrem bağı
Bilmeyenin yok dimağı
...Ana gibi yar olmazmış.
Göz bebeği kızı oğlu
Allahın en müşfik kulu
Sevgilerle dolsun yolu
...Ana gibi yar olmazmış.
Ne güzel bir isim ana
Sanki can katıyor cana
Bende kurbam olam ona
...Ana gibi yar olmazmış
Saygılarım minnet olsun
Mekanı da cennet olsun
Sevgim ona himmet olsun
...Anam gibi yar olmazmış.
Adana/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Anacığım...
Geçen onca yılların her demi sensiz
Yapayalnız kaldık öksüz ve kimsesiz
Kutsal sevgin olmayınca yaşam önemsiz
…Yaşamaya çalıştık ömrü sürükleyerek.
Anamız olmayınca en yakınlar el oldu
Akan gözyaşlarımız bilesin ki sel oldu
Garip babacığım hasretinle deli oldu
…Buna can dayanır mı yokluğunu bilerek.
Kızım ve torunum Elif isminle yaşıyor
Diğer torunlarda da aynı adı taşıyor
İçimizdeki sonsuz elem dağlar aşıyor
…Var mı bu hasrete dayanacak bir yürek.
Anne katili tren boyun posun devrilsin
Parçalara bölünüp dağa taşa savrulsun
Bütün bedenin kor ateşlerde kavrulsun
…Öcümüz alınmıyor ki çok beddua ederek.
Kadere kızamıyoruz dedik alın yazımız
Bacağını kaybetti eksik kaldı bacımız
Elbet bitecek yılları hüsran eden acımız
…Ölümler Ceyhan'a sefa gelsin gülerek.
Adana/18.10.1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Anadolu'm...
Delicesine akan ırmaklar ters akıntılı denizler
Sütuna benzeyen beden, nar kırmızı benizler
Bin bir renkte çiçekler, gül fesleğen nergizler
…Koyunlar kuzular, beyaz tiftiklerin diyarına vay.
Ağrı’nın, Süphan’ın, Erciyes’in daha nice dağların
Bir uçtan uca yemyeşil mor sümbüllü bağların
Sazların telinde türkülerin dilinde akan çağların
…Karacaoğlan’ın, Pir Sultan Abdal'ın diyarına vay.
Görmez gözü ile Kuranı ezbere okuyan dillerin
On sekiz belikli saçların anadan doğma kellerin
Ayası katmerleşmiş toprak kokan öpülesi ellerin
…Hafız Kâni'nin,Yunus'un, Mevlana’nın diyarına vay.
Kırk yıllık uğraşı boşa giden kırk günde erenlerin
Ömründe yüz yılı çoktan aşıp beş nesil görenlerin
Nesilden nesile kalacak sayısız eserler verenlerin
…Çırakların, aletsiz ustaların, Sinanların diyarına vay
Edirne’den Kars’a kadar karış karış Anadolu’m
Ecdat yadigârısın taşın toprağına kurban olurum
Seni korumak şerefim uğrunda seve seve ölürüm
…Selçuklunun, Osmanlının, M.Kemâlin diyarına vay.
Nasıl vurgunum, Tanrıdan sonra en çok sevdiğim
Her yerini köşe bucak bir bir görmek için evdiğim
Ceyhan’ın mısralarına sığmaz, satır satır övdüğüm
…Babamın, benim, çocuğumun, torunlarımın diyarına vay.
H.paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Anam olur musun Zahide anne…
Göz göze gelince koptu fırtına
Bizde uyduk bu sevdanın şartına
Sen koy sevgimizi vicdan tartına
…Ne dersen razıyım Zahide anne.
Ben güzel kızına gönülden âşık
Celil amca niye yakmaz bir ışık
Benim akıl şimdi karma karışık
…Güvencimiz sensin Zahide anne.
Gören duyan ayrı telden esiyor
Çaresizlik dermanımı kesiyor
Güzel kızın kaderine küsüyor
…Söyle ağlamasın Zahide anne.
Sevmekten öteye suçlu değilim
Yalanım var ise lâl olsun dilim
Sevgime de kendime de kefilim
…Başımda taç olur Zahide anne.
Anasız büyüdü bu mahzun yürek
Ben dayandım kötü sözler yiyerek
Sana sarılsaydım annem diyerek
…Kızın asla üzmem Zahide anne.
Sen anasın sevmek nedir bilirsin
Herkesten mantıklı karar verirsin
Çok mutlu ederim sende görürsün
…Canımdan kıymetli Zahide anne.
Sakın üzülmesin gözünden koru
Her yalan katanın aklından zoru
Kimseye inanma hiç bitmez soru
…Yüzün yere eğmem Zahide anne.
Gece gündüz hayaliyle yaşarım
Sevdam için her zorluğu aşarım
Ceyhan’a kerem et yoksa şaşarım
…Anam olur musun Zahide anne.
Siirt/1966
Not; Şiirdeki isimler mahlastır.
Ozan Nuri Ceyhan
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Anamın koynuna yatırın beni...
Anasızım,bu dünyada garibim
Anamın koynuna yatırın beni
Ayak ucunda yatmaya talibim
…Anamın koynuna yatırın beni.
Bin acıyla uykulardan uyandım
Uyanınca hasretlere boyandım
Sormayın onca yıl,nasıl dayandım
…Anamın koynuna yatırın beni.
Ben hazırım her an canımı alsın
Felek merhametin başına çalsın
Bir vefa görmedim aşk ona kalsın
…Anamın koynuna yatırın beni.
Bu fani dünyada gülmedi yüzüm
Her yanda anamı aradı gözüm
Yürekten eminim,işte son sözüm
…Anamın koynuna yatırın beni.
Her şeye razıyım yeter ki salsın
Mihneti yetişir bu gözler dalsın
Kıyamete kadar hasret azalsın
…Anamın koynuna yatırın beni.
Şükürler olsun ki sürem kısaldı
Çoğunu tükettik az zaman kaldı
Hayat zindan geri kalan masaldı
…Anamın koynuna yatırın beni.
Şen olasın dünya,kalmışım naçar
Belki de bulamam fırsatım kaçar
İsyandır belleme Ceyhan el açar
…Anamın koynuna yatırın beni
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Anılarım...1
Beş altı yaşında varım ya yokum
Zorla yedirirdi desem de tokum
Beni çok severdi çıkmazdı gıkım
…Osmanlı ninemim ilk torunuyum.
Kağnı tekerini gölde dizerdik
Kurbağalarla birlikte yüzerdik
Yavrusunu balık diye severdik
…Osmanlı ninemin ilk torunuyum.
Atımız olurdu Şemşamer sapı
Toprak damlı idi bilcümle yapı
Çaputtan yaptık ilk defa topu
…Osmanlı ninemim ilk torunuyum.
Dayım çarık dikti camız gönünden
Ninem tozluk ördü kuzu yününden
Keyfle geçtim akranların önünden
…Osmanlı ninemin ilk torunuyum.
Afacandım ipte sapta durmazdım
Kaçar gider anam gile sormazdım
Ninem evde yoksa fazla kalmazdım
…Osmanlı ninemin ilk torunuyum.
Dolmalar yapardı kabak gülünden
Mantıyı severdim onun elinden
Dua tesbih hiç düşmezdi dilinden
…Osmanlı ninemin ilk torunuyum.
Ağ pakla çömlekle sürer tandıra
Gaz lambası yoktu yanardı çıra
Erkenden yatmaya gelirdi sıra
…Osmanlı ninemin ilk torunuyum.
Adana/2000
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Şemşamer : Ay çekirdeği
Camız gönü: Manda derisi
Tozluk
: Renkli yün çorap
Kabak gülü : Köy kabağının çiçeği
Ağ pakla
: Kuru fasulye
Çıra
: Huni biçiminde camsız
fitilli gaz lambası
Tandır
: Bir metre derinliğinde
silindir şeklinde ocak
Çömlek
: Özel topraktan yapılan küçük küp
Çaput
: Bez parçası
Topak dam : Bütün evlerin üstü toprak kaplıydı
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat
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Anılarım...2
Ninem bana yağlı dürüm verirdi
Yufkanın dışını atsam görürdü
Şakacıktan üzerime yürürdü
…Ben bacaksız bir çırpıda kaçardım.
Omuzda heybeyle bağa giderdik
Üzüm keser küfelere yüklerdik
Dayımların gelmesini beklerdik
…Teveklerin gölgesine yatardım.
Güneş yakar eğer poyraz esmese
Kaysılar kızarmış kuşlar yemese
Ninem bana kaysı topla demese
…Bir çırpıda ağaçlara çıkardım.
Kara üzümü sonra koparırdık
Toprağı düzeltip sergen yapardık
Hafta arası gider alt üst ederdik
…Söğüt dallarından düdük yapardım.
Taze üzümü bir havuza çekerdik
Çıplak ayak salkımları çiğnerdik
Kova dolar kazanlara dökerdik
…Ocağa yakacak tezek taşırdım.
Ninem koca çömçe ile savurur
Köpüğünü alır sıcak kavurur
Dayım taşkalacı ninem kudurur
…Pekmez nasıl olur diye şaşardım.
Ara sıra düvene de binerdim
Toz kaşıntı yapar çabuk inerdim
Testiyi alır gök pınara giderdim
…Çok iş yapmış gibi nasıl şişerdim.
Adana/2000

(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Yağlı dürüm
Koca çömçe
Tezek
Taşkala
Döven
Gök pınar
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

: İçine tereyağı sürülmüş yufka
: Tahta büyük kepçe
: Büyük baş hayvan dışkısının
samanla karıştırıp, kalıplara dökülerek kurutulan yakacak
: Dalga geçmek
: Düz kapı şeklinde,altında sivri ve keskin taş
parçacıkları olan,tahıl saplarını saman haline getiren aygıt
: Köyün kuzeyinde, yazın suyu soğuk olan pınar

Ozan Nuri Ceyhan
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Anılarım...3
O yıllarda köye çok kar yağardı
Köylü bunu bereketten sayardı
Babam kapı boyu tünel açardı
…Anam arka damda inek sağacak.
Bir gecede tünel tekrar dolardı
Küpteki turşunun hepsi donardı
Örtmenin içine kuşlar konardı
…Tezek sap samandı bütün yakacak.
Bazı gece köyü kurtlar sarardı
İtlerin cümlesi birden havlardı
Babamın da dolma çiftesi vardı
…Köylü mecbur silahlanıp çıkacak.
Zifiri karanlık göz gözü görmez
Tipi savurdukça hiç aman vermez
Kangallar kovalar çok uzun sürmez
…Herkes ahırına mecbur bakacak.
Canavar denirdi çoktu öyküsü
Dede dağda parçalamış öküzü
Korkum boşmuş bizim itin ikizi
…Biri vurmuş bu mu kapı yıkacak.
Babam memur olup Sivas’a gitti
Okul başlayacak haytalık bitti
Anam gitmem diye yeminler etti
…Mecbur gidecek çok da ağlayacak.
Adana/2000
Örtme

: Üstü dal ve toprakla kapalı etrafı açık
gölgelik
Kangal : Çoban köpeği
Haytalık : Başıboşluk,
Dede dağı: Köyün doğusunda Erciyes’e bakan dağ
Ahır damı : Hayvan barınağı, genelde evin avlusunda veya
yakının da olur.
Ozan Nuri Ceyhan
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Anılarım...4
İnek, koyun, tavuklar hep satıldı
Eşyalar toplandı denkler yapıldı
Lüzumsuz ne varsa bir bir atıldı
…Kilidi kaybettik sonunda bulduk.
Babam resmi giymiş filinta gibi
Hıçkırıp ağlıyor her iki bibi
Dediler gurbet cehennemim dibi
…Neresi bilmeyiz sadece duyduk.
Hepsi hısım kavim sarılan ağlar
Anamın gözyaşı yürekler dağlar
Biliyorum ninem karalar bağlar
…Bir kaç arabayla yola koyulduk.
Uzaktan istasyon göründü önce
Ben bir afalladım tren görünce
Anam hâlâ ağlamakta sessizce
…Dayımlar döndü yer bulup oturduk.
Babam uyandırdı dedi ki geldik
Bir gece yarısı Sivas’ta indik
İlk kez gördüğüm paytona bindik
…Sokak ışıl ışıl bir yerde durduk.
Her yer gündüz gibi bu nasıl gece
Bende cevap arıyorum kendimce
Ampulmüş yakıldı eve gelince
…Camı isli lambalardan kurtulduk.
Gaz ocağı varmış anam şaşırdı
Çok çabuk kaynadı sütü taşırdı
Ne kadar kolaymış çayı pişirdi
…Yataklar serildi yattık uyuduk.
Adana/2000
Bibi
: Hala
Hısım kavim: Akraba
Ozan Nuri Ceyhan
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Anılarım...5
Okula başladım çokta susadım
Görünen ilk yerden içeri daldım
Bir sürü kız vardı şaşırıp kaldım
…Nasıl mahcup oldum hiç unutamam.
Suyu içtim ama çokta güldüler
Acemiyiz halimizden bildiler
Erkeklerin yeri başka dediler
…İlk hatıram oldu hiç unutamam.
Yemek yiyeceğim mutfağa girdim
Tepsinin içinde canlı göz gördüm
Meğerse balıkmış nerden bilirdim
…Yılan sanıp korktum hiç unutamam.
Musluk suyu içilmezmiş öğrendim
Suya gitmem lazım çokta söylendim
Ben gidemem dedim boşa direndim
…Koyuldum yollara hiç unutamam.
Bizim köyden farkı yoktu kışının
Kuyruğu çok uzun çeşme başının
Anama dedim ki burdan taşının
…Çok azar işittim hiç unutamam.
Kaza da geçirdi makasçı babam
Aman ne kahroldu zavallı anam
Beni götür dedi ben dayanamam
…Babam ne gülerdi hiç unutamam.
O yaz tayinimiz çıktı Payas’a
Öylen sonu veda ettik Sivas’a
Güzel anam yine büründü yasa
…Vagonda gitmiştik hiç unutamam.
Adana/2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Anılarım...6
Yaz tatillerinde köye dönerdik
Büyüdük her işe yardım ederdik
Dağa kenger toplamağa giderdik
…Alıç dallarını hiç unutmadım.
Ninem bana hep Nuristanım derdi
İlk göz ağrısıyım çok da severdi
O yaşta dinlerdim öğütler verdi
...Bana ne demişse hiç unutmadım.
Yeğinlik yapma ki gülen çok olur
Başa zor zamanda gelen çok olur
Yanılmazsam senin çilen çok olur
…Dediği sözleri hiç unutmadım.
Kendin gibi sanma dostunu tanı
Fitne fesat dolmuş dünyanın yanı
Ancak Mevla korur doğru insanı
…Demişti ninem hiç unutmadım..
Bu nineyin kara bahtı gülmemiş
Hiç kimse sonunu önden bilmemiş
Kader ne yazmışsa kimse silmemiş
…Ağlamıştı ninem hiç unutmadım.
Hasretlere dayanmıyor bu özüm
Kuzularım diye yollarda gözüm
Kulağında küpe olsun her sözüm
…Sarılmıştı ninem hiç unutmadım.
Çalıştı mı bilmem Ceyhan’ın aklı
Çoğunu tutmuşum içimde saklı
Hepsi bir bir çıktı demek ki haklı
…Doğru demiş ninem hiç unutmadım.
Adana/2000
Kenger : Doğal sakız
Yeğinlik : Lüzumsuzluk
Alıç
: Yabani meyve
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Anımsar mısın...
Ben sınıf başkanıydım
Sen küme kolu,
Siyah saçların vardı
Gür ve uzun,
Gözlerin ışıl ışıl
Bir içim su,
Esmer güzeliydin,
Yılların geçmişinde
Seni hatırlamak,
Ne tuhaf..!
Karşımda otururdun
Ben hep sana bakardım.
Yüreğim pır pır,
Anlar mıydın bilmem,
Gülümserdin sadece
Sevinirdim,
Sen bilmesen de
Çocukluk aşkımdın..!
Yaşlandık tabi,
Numaranı bile unuttum,
Aradan kırk sene geçmiş,
Belki de daha fazla,
Nerdesin kiminlesin kim bilir,
Şimdi kaç kişisin
Mutlu musun hüzünlü mü
Yaşıyor musun bilmem
Bilsem rahatlarım..!
Ara sıra kulakların çınlar mı
Okulumuzu, arkadaşlarımızı,
Nadire Andıç öğretmenimizi
Hatırlar mısın
Sende düşünür müsün
Saf ve tertemiz yılları,
Anılarında sınıf başkanın var mı,
Cin gibi bir Anadolu çocuğu.
Anımsar mısın eski günleri
Benim gibi..!
İst/ 11.8.1995
Ozan Nuri Ceyhan
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Anladım bu aşkın zormuş bedeli...
Anladım bu aşkın zormuş bedeli
Sığındım gözlerin kerametine
Yaşıyorum sanma gittin gideli
…Şaştım şu sabrımın metanetine.
Gönül bağımızda kursakta tahtı
Kahpe felek bozdu bu güzel ahtı
Kadersizin asla gülmezmiş bahtı
…Çektiğim değmezmiş kefaretine.
Yıllar ömrümüzü doyurdu gama
Yürek paramparça tutar mı yama
Kalbimin sultanı sen oldun ama
…Güvenmem dünyanın adaletine.
Rüzgarda savrulur saçının teli
Omuzdan omuza sarmalar beli
Ben senin aşkınla olmuşum deli
…Aldandım dillerin nedametine.
Dünyaya restimi çekebilseydim
Hasret zincirini sökebilseydim
Fırsat bulup içim dökebilseydim
…Düşmanım çilenin vahametine.
Kahrım olur sakın gözyaşı dökme
Sen suçlu değilsin boynunu bükme
Ceyhan dünden razı verilen hükme
…Yaklaştık bak ömrün nihayetine.
İst.2013
Değerli dostlardan
Sevdalar vardır çekilmez çilesi
İhanetler vardır bilinmez hilesi
Sevginin de varmış meğer cilvesi
...Güvenmem işvebazın nedametine....Talat Semiz
Seni görmemek hep canımı sıktı
Şu yüce dağları üstüme yıktı
Özledim hasretin ipimi çekti
...Bana felek yaptı ihanetini......Ali Şahin
Ozan Nuri Ceyhan
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Anladın mı korkularımı...
(İyice bir düşün pişman olmadan)
Biliyorum;
Sevmek doğal hakkın
Gönle kilit vuramazsın,
Sözüm söz diyorsun,
Benimse korkularım var,
Bir karanlık mekândayım
Ellerim bağlı,
Çözemezsin ümit verme,
Lütfen kınama,
Sonra çok utanırsın,
Eğer varsa
Tüm kusurlar benim olsun…
&
Ne istersen sor,
Bilmek istediğin buysa,
Saçının tek teline
Roma neymiş dünyaları yakarım,
Ya sevmiyorsan deme
Işık güzel gözlerinde,
Duymak istediğin
Benim dilimin ucunda,
Fakat diyemiyorum,
Geceyle gündüz gibiyiz,
Pişmanlık duyarsan üzülürüm,
Üzülmek yetmez kahrolurum,
Anladın mı korkularımı…
&
Ne olursa olsun demek kolay
Ya sonra,
Geride yaralı bir yürek
Bırakmak istemem,
Bütün vebalini yüklenerek aşkın,
Varlığını bilmek harika
Sende dene,
Uzaktan,
Çok uzaklarda
Duygularda yaşayalım,
Saf ve tertemiz…
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anlamsız manasız yaşıyorum ben...
Ben aslında mahzunların sesiyim
Hasret kokan sevginin nefesiyim
Sevda türkülerin nazende'siyim
…Umutsuz bir aşkı taşıyorum ben.
Hüzünlü gönüllerin postasıyım
Güzel kelâm edenin hastasıyım
Hâşâ, kendi kendimin ustasıyım
…Bir uzak menzile koşuyorum ben.
Yağmurda damla yerde kırağıyım
Darda kalmışların son durağıyım
Muhterem Ozanların çırağıyım
…İlham selâm verse coşuyorum ben.
Ateşe düşmüşüm gönlü yanığım
Seven hep perişan canlı tanığım
Sevmek suçsa, asılacak sanığım
…Bu nasıl bir düzen şaşıyorum ben.
Bir sevdaya bütün ömrü vermişim
Gülü hoyrat yoldu diken dermişim
Ne murat almışım ne de gülmüşüm
…Anlamsız manasız yaşıyorum ben.
Gönül işlerinde çok duyguluyum
Ben Ceyhan sevenlere saygılıyım
Zulüm biter mi dersen kaygılıyım
…Sabrın dergâhında pişiyorum ben.
Seyhan/2012
________________________________________
Değerli kardeşlerimden;
Seven gönüle dil olmuşsun sen
Ozana sazda, tel olmuşsun sen
Şaire bir kelam söz olmuşsun sen
Gönüle açmış da gül olmuşsun sen......Bülent BAYSAL
Şahken şahbaz olmuş olana yazık
Yazdığım dört satır kendime azık
Dostluk tükenmiş ortalık bozuk
...Gönülden gönüle taşıyorum ben..Hasan.ÖZ
Ceyhan'ı sevenler ona saygılı,
Ceyhan ki sevenine sevgili,
Kalemi, yüreği güçlüdür dili,
Çizgisi, yoluna düşüyorum ben.........Ali Uzun
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat
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Anlarsın...1
Sevda denilen yer gönlün vahası
Bir şeyle ölçülmez aşkın pahası
Seviyorsan yeter var mı dahası
...Uykuların kaçtığında anlarsın.
Sevgiyi konuşan diller bal olur
Filiz büyür çiçek açar dal olur
Hayale sığınsan yalan fal olur
...Yokluk yara açtığında anlarsın.
Ümitler boy verir şansın tutarsa
Kemlikten vazgeçer aklı yatarsa
Sevda oku can özünden batarsa
...Sabırların taştığında anlarsın.
Gördüğün rüyaya hayır desen de
Aşkın tüm yolları bayır desen de
Başın için bir gün kayır desen de
...Cana hasret düştüğünde anlarsın.
İsyan edeceksin yürek koymuyor
Yufka gönlün inatlara doymuyor
Yakıp yıkacaksan sana uymuyor
...Hüznün haddi aştığında anlarsın.
Sevda bir ateştir yanıp duracak
Çaresiz, mecburen hayal kuracak
Rüzgâr gibi geçen yıllar yoracak
...Umutların uçtuğunda anlarsın.
Ceyhan gibi tüm gücünü bilersin
Gönül defterinden ismin silersin
Sanmayasın bundan sonra gülersin
...Kahırlarda yüzdüğünde anlarsın.
Düsseldorf/ 2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Anlarsın...2
Aşka zarar verir söylenen boş söz
Hangi suyla söner yürekte ki köz
Baştanbaşa düğüm gücün varsa çöz
…Hicran cana battığında anlarsın.
Derinden of çeksen sanma duracak
Hasret oku tam hedeften vuracak
Umutsuzlar mecbur hayal kuracak
…Kalbin pır pır attığında anlarsın.
Gönül dağın hiç durmadan esecek
Sevda zordur tüm iflahın kesecek
Doğru tektir ne var bunda küsecek
…Düşman görüp çattığında anlarsın.
Tek sen misin söyle gözyaşı döken
Dünyaya kahredip boynunu büken
Yorgan mengenedir yastıklar diken
…Gecen bitmez yattığında anlarsın.
Geceler hüsrandır gözler uykusuz
Sitem kabul görse yürek huzursuz
Sabredene kim diyorsa duygusuz
…Derdine dert kattığında anlarsın.
Hayat müşkül tek başına kalınca
Kopmak zordur hayallere dalınca
Meselâ ben Ceyhan kapın çalınca
…Vuslat neymiş tattığında anlarsın.
Düsseldorf/ 2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Anlarsın...3
Erenler tarifinde sevda ateşten gömlek
O yola başı koysan, zül olur geri dönmek
Bile bile ladestir, mecbur ölmekse ölmek
…Yüreğini kor gibi, yaktığında anlarsın.
Sabırda söndüremez, yürekte ki o harı
Ateşi közde kalsın yakar durur buharı
Zamanla yarışırken solar ömrün baharı
…Resimlere iç çekip, baktığında anlarsın.
İsterse bin yıl geçsin, seviyorsa unutmaz
Can bedende kaldıkça geceleri uyutmaz
İlk sevginin yerini başka bir sevgi tutmaz
…Gözyaşların sel olup, aktığında anlarsın.
Kavil yalan çıkarsa, seven sanma yüreksiz
Kusurun yüze vurup hatırlatmak gereksiz
Bir bakışa kanmışsa gönül denen feleksiz
…Kurduğun hayalleri, yıktığında anlarsın.
Gezip tozulan yerler göze viran görünür
Tek başına o yerde onsuz nasıl yürünür
Istırabın katlanır beden hüzne bürünür
…Yalnızlık can özünü, sıktığında anlarsın.
Nedenler aramaktan aklın fikrin şaşıyor
Ceyhan’da senin gibi amaçsızca yaşıyor
Sevgin hicran olsa da yüreğinde taşıyor
…Manasız yaşamaktan, bıktığında anlarsın.
Üsküdar/2015
________________________________________
Ozan Nuri Ceyhan
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Anneleri üzmeyelim...
Ana gibi yar olmazmış
Onun yeri hiç dolmazmış
Bir eşi de bulunmazmış
…Anneleri üzmeyelim.
Hizmetten bıktım demez
Kendisi aç kalsa yemez
Güzellikten başka bilmez
…Güzelleri üzmeyelim.
Uyutur ninniler yakar
Hepsine gözü gibi bakar
Gözetmez ki hiç bir çıkar
…Güllerimiz üzmeyelim.
Göğse dayar başımızı
Sarar siler yaşımızı
Rast getirir işimizi
…Canlarımız üzmeyelim.
Analar başların tacı
Gönüllerin tek ilacı
Onlar hiç görmesin acı
…Ballarımız üzmeyelim.
Ana kalbi incinmesin
Acı tek söz söylenmesin
Ne olur hiç gücenmesin
…Çiçeklerimiz üzmeyelim.
Bilin ki anneler canın
Olmazsa kırık kanadın
Anası da yok Ceyhan’ın
…Analarımız üzmeyelim.
İst/1991
Ozan Nuri Ceyhan
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Annesi olan can dünya zengini...
(Anneler gününe izafeten)
Razı olmam senede bir anmaya
Gönlüm açtır sevgisine kanmaya
Okuyanlar sakın yalan sanmaya
…İnanmayan varsa vız gelir anam.
Günle mukayese etme kendini
Bu âlemde bulamam ki dengini
Annesi olan can dünya zengini
…Sünnetin önünde farz gelir anam.
Yaşarken değerin bilsinler önce
Anne yoksa bütün ömür işkence
Her saat her dakka anmalı bence
…Hürmetle saygıyı arz gelir anam.
Mevlâmın takdiri ezeldir anam
Bütün günler size özeldir anam
Bence tüm anneler güzeldir anam
… Üç yüz atmış beş gün az gelir anam.
Eller gibi bende gülmek isterdim
Gülleri toplayıp gelmek isterdim
O pamuk ellerden öpmek isterdim
…Baharın ardından yaz gelir anam.
Sana canım feda sanma unuttum
Sensiz geçen güne çetele tuttum
Kavuşuruz dedim gönlü avuttum
…Sayılı gün mecbur tez gelir anam.
Atmış iki yıldır bitmiyor hasret
Biliyorum yine diyorsun sabret
Ahrette razıyım olsun da kısmet
…Hasretin başında göz gelir anam.
Saygımızın sevgimizin miracı
Yıllanmış hasretimizin ilacı
Şu yaralı gönlümüzün baş tacı
…Bilmeyene basit söz gelir anam.
İst/2013

Değerli dosttan
Atamadım içimden yokluğunu,
Bulamadım çiçeklerde kokunu.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Taşıyorum her azamda dokunu
Yüreğimde yaşıyorsun sen annem....İNCİ GERMENLİLER
Ozan Nuri Ceyhan
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Ansızın...
Ansızın karşılaşsak umulmadık bir yerde
Tanıtmam kendimi bilecek misin bakalım
Tanıyacağını sanmam emin değilim bende
…Hayalimizdeki anılar kalsın öyle bırakalım.
Dile kolay seneler gelip geçmiş aradan
Öyle böyle yaşıyoruz ömür vermiş yaradan
Kim hesap sorabilir ki geçip giden yıllardan
…Kader deyip geçelim fakat ders çıkaralım.
O zaman on altısının baharında heyecanlı
Ben yirmisindeydim tığ gibi bir delikanlı
Şimdi atmışını geçmiş apak gönlü hicranlı
…En iyisi bir birimizi tanıyarak ağlamayalım.
Değişmiyor insan torun torba sahibi olsa da
Mutluluğu başkasında bulduğunu sansa da
Unutmuş gibi yaptığına mecburen inansa da
…Bunların gerçek olmadığını söylemeyelim.
İçimizdeki hayaller bırakalım orada kalsın
Tanınmayan yaşlanmış simalarımız olsun
Güzelim anıları andıkça gözlerimiz dolsun
…Yapma bir tanem asla kara bağlamayalım.
İst/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Aptal Coni...
Bak baltayı taşa çaldın ya aptal coni
Güya dostuzya,sözde müttefiktik hani
Sen Türkü hâlâ hiç tanımamışsın yani
…Ayıp ettin takviyeli yüz askerin az.
İki şey için ölürüz vatan ve namus
Hilmi paşama soraydın ulan namussuz
Yalan bahaneye sığınmak sana mahsus
…Bin özür dilesen olmaz bir kenara yaz.
Çay kahve ikram edene silah çekilmez
Türk askerine asla kelepçe takılmaz
Hiç emir verilemez yanda bakılmaz
…Saçmalıklar yakışmadı sen düşün biraz.
Şimdi kıvır bakalım neyi bulacaksın
Yalanla dolanla mı orda kalacaksın
Kimse aptal değil belânı bulacaksın
…İşin sarpa sardı hallerin duman bu yaz.
Dostluğun buysa yanlış ettin dostuna
Foyan çıktı bürünmüşün kuzu postuna
Irak uyandı sen su için bunun üstüne
…Askerlerin çok edepsiz düpedüz yobaz.
Dünya resti gördü palavranı yutmadı
Petrol aşkıyla yandığını unutmadı
Ceyhan'ın elini öpsen uyku tutmadı
…Kolay gele zora soktun işlerin ayaz.
İstanbul/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Arama...
Yeter ki gönülden olsun duyarız
Bizde yok yok tüm koşula uyarız
Kederde kıvançta her şeyde varız
…Başka amaç varsa sakın arama.
Doğruysa işiniz destek oluruz
Yolun sapıtana köstek oluruz
Düzgün sevgilere tasdik oluruz
…Samimi değilsen sakın arama.
Harama katiyen gitmez yolumuz
Hak yolunda uzuncadır kolumuz
Haklıysa yürekten veririz omuz
…Aksini düşün vara sakın arama.
İzin yoksa hiç bir bağa girmeyiz
Yanlış yapana da izin vermeyiz
Küçük kusur istesek de görmeyiz
…Böyle görmüyorsan sakın arama.
Dargınlık olmasın küsen barışsın
Büyük küçük bu şölene karışsın
Saygıyla sevgiyle herkes yarışsın
…Düşmanlık beslersen sakın arama.
Çıkar gözetmeyiz sevgimiz yalın
Bizde sevgi gani çuvalla alın
Şimdilik bu kadar sevgiyle kalın
…Ceyhan’ı bilmezsen sakın arama.
Adana/2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Aramakla bulamazsın...
Sevgi sınırsız bir duygu
Hele bir düş kalmaz uyku
Her sevende bin bir öykü
…Aramakla bulamazsın.
Nerden gelir bilemezsin
Yanındadır göremezsin
Aşka duvar öremezsin
…Aramakla bulamazsın.
Bir anda çıkar karşına
Kanar bir tek bakışına
Aklın ermez yakışına
…Aramakla bulamazsın.
Elin ermez tutamazsın
Ömrünce unutamazsın
Gece haram yatamazsın
…Aramakla bulamazsın.
Seven kula neler eder
Önce yakar sonra gider
Ne deriz, sadece kader
…Aramakla bulamazsın.
Yokluğu gözünde tüter
Hasreti ölümden beter
Diyemezsin artık yeter
…Aramakla bulamazsın.
Bi mekândır gidemezsin
Koyun değil güdemezsin
Bulsan dava edemezsin
…Aramakla bulamazsın.
Zevkle üzer seven canı
Ben derim ki böyle tanı
Ceyhan’da onun kurbanı
…Aramakla bulamazsın.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Aramazsan bulamazsın...
Sevda hesapsız bir emek
Öyle kolay değil sevmek
Sevgi demek lütuf demek
…Aramazsan bulamazsın
Eğer gözün kesmiyorsa
Bahta doğru esmiyorsa
Akıl bunu basmıyorsa
…Arasan da bulamazsın
Kendi gelir kendi gider
Sevsen bile neler eder
Bazen şansına kahreder
…Aramakla bulmazsın
Peki çarem nedir dersen
Ömrünü uğruna sersen
Benim gibi canın versen
…Araştırsan bulamazsın
Nefis devamlı yarışır
Çok sefer aklın karışır
Kim bilir belki barışır
…Aratırsan bulmazsın
Kimdir oyunun galibi
Umut cehennemim dibi
Ceyhan’ı sandığın gibi
…Arıyorsan bulamazsın
Ereğli/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Aramızda yıkılası dağlar var...
Yaylanızın yolu yüksekçe bayır
Kuzular otluyor diz boyu çayır
Dilerim sevdiğim sonumuz hayır
...Nasıl hasretim günler aylar var.
Evlerinin önü bahçelik bağlık
Bekliyorum demiş diline sağlık
Seven çile çeker bu mu insanlık
...Sıra ile geçeceğim çaylar var.
Yeşile bürünmüş yüce dağları
Sevdiğim bitiyor gençlik çağları
Kulak versin yanaşması beyleri
...Yaylanızda iki gözü ağlar var.
Diliyorum kimse ayrı düşmesin
Seven ayrılıktan yanıp pişmesin
Adam deme çamur atan şişmesin
...Sevdamızı çözemezler bağlar var.
Ne dersen kabulüm başım üstüne
Seven insan sahip çıkar dostuna
Kötüler bürünmüş kuzu postuna
...Haber geldi karşı çıkan beyler var.
Büyük bildik yakışmıyor şanına
Bunlar susamışlar kendi canına
Yola düştüm geliyorum yanına
...Aramızda yıkılası dağlar var.
Korkma sevdiğim şimdi sıkı dur
Güzel günlerinin düşlerini kur
Vurup yıkacağım olsalar da sur
...Seni deli gibi seven Ceyhan var
Ank-Behiçbey/1979
Ozan Nuri Ceyhan
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Aras’ım...
(Battal Aras’a)
Sevgiye saygım var o başka konu
Bence hüsran biter bu aşkın sonu
Başka çaren var mı unut sen onu
...Kader dalga geçer kanma Aras’ım.
Dost acı söylerse kusura bakma
Vebal kahrın olur kimseyi yakma
Gönül karşı gelir sen asla takma
...Ömür böyle sürer sanma Aras’ım.
Beni emsal alma hayatım düştür
Bir ömür çaresiz hüzne düşüştür
Bence ders çıkarmak asıl görüştür
...Hayal kandırmaca dalma Aras’ım.
Zamana bıraksan bu ateş söner
Fikrinde tutarsan huzurun böler
Herkesin hayatı zindana döner
...Sonra nadim olup yanma Aras’ım.
Bilirim gözlerin uykuya dalmaz
Boşa koysan dolmaz dolusu almaz
Daha açık yazsam değeri kalmaz
...Doğru yoldan geri kalma Aras’ım.
Masumlar yol gözler sakın unutma
Kimsenin ömrüne hüzünler katma
Ceyhan yol gösterir istersen tutma
...Sen sen ol veballer alma Aras’ım.
Üsküdar/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Arasaydın tez bulurdun...
Yeter ki gönlün istesin
Arasaydın tez bulurdun
Sen söyle şimdi nerdesin
…Arasaydın tez bulurdun.
Elinde onlarca resim
Telefonda ayni sesim
Değişmedi ki adresim
…Arasaydın tez bulurdun.
Oturduğun yerin dar mı
Yolların dolu mu kar mı
Başka mazeretin var mı
…Arasaydın tez bulurdun.
Şimdi sana ben ne deyim
Yapma gözünü seveyim
Tam bıraktığın yerdeyim
…Arasaydın tez bulurdun.
Ben alırım tek selam sal
Hayal kurma uykuya dal
Ben bulurum yerinde kal
…Arasaydın tez bulurdun.
Bence bitmeyen nazınla
Sitem kokan her yazınla
Kalpten gelen niyazınla
…Ceyhan’ı arar bulurdun.
Konya/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Arayıp durursun...
Kolay gelsin ne arayıp durursun
Hasretle savaşmak boşa emektir
Benden söylemesi yanlış yürürsün
…Hayale kapılmak hicran demektir.
Kimse bilmez bu sevdanın işini
Günü zehre banar gece düşünü
Bırak gitsin lüzumsuzun peşini
…Öyleyse seninki ne halt yemektir.
Belân arıyorsan kovsan da gelir
Dört bir yana savrul istersen delir
Bitmez gam yüküdür çok iyi bilir
…Yaptığın şey havanda su dövmektir.
Olmaz diyorsan gönül senin ara
Çağırma kimseyi düşünce dara
Kimse arka çıkmaz yansan da nara
…Dostun işi dosta akıl vermektir.
Akıl her dem lazım savurma yele
Tedbirde hayır var güvenme ele
Zorla sevmek olmaz içinden gele
…Benim dediğim şey bunu görmektir.
Sevda huzur sanma tamamı çile
Yanlış anlaşılsan düşersin dile
Bir ömrü uğruna harcasan bile
…Olmazsa olmazmış kabul etmektir.
İşte ben karşında canlı tanığım
Kara sevdalıyım bağrı yanığım
Sevgi suç dediler gerçek sanığım
…Ceyhan’ın sözünü doğru bilmektir.
İst.2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Arkadaş...
Bir çılgın ozanım deliyim sanma
Birini çok sev de ben gibi yanma
Bende bir güzeli sevmişim amma
...Bazı gözler bakar kördü arkadaş.
Beni sorgulama sevgim tertemiz
Hiç bir kötülükte yoktur hissemiz
Neye yarar doğruları bilmemiz
…Saklamadık âlem gördü arkadaş.
Aslını bilmeyen sanır vesvese
Bir dinleyin kulak verin bu sese
Sorun soruşturun ya doğru ise
…Baskı yoktu herkes hürdü arkadaş.
Peşin karar müspet yönde gelişmez
Her şeye peki de sonuç değişmez
Sevenlere düşman bile ilişmez
…Zalimler defterim dürdü arkadaş.
Sebep üzüm çöpü armudun sapı
Koz onlarda iken yutarsın hapı
Suratıma kapandı bilcümle kapı
…Arkamdan köpekler ürdü arkadaş.
Kaderden öteye yoktur bir kinim
Son nefese kadar sürer yeminim
Yazık olmuş diyorsundur eminim
…Felek taş duvarlar ördü arkadaş.
Mazerete aklım sırrım ermiyor
İnsafına kalmış ölsen vermiyor
Ceyhan haklı adalet ne bilmiyor
…Hasret yıllar boyu sürdü arkadaş.
Adana/1973
Ozan Nuri Ceyhan
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Arsız gönlüm...
Beni halden hale koydun
Zulüm tattın ağıt duydun
Umarım çileye doydun
…Uslandın mı arsız gönlüm.
Selam versen almadılar
Cevap desen salmadılar
Bununla da kalmadılar
…Yine kaldın yarsız gönlüm.
Hele soluklan da düşün
Rast geldi mi hiçbir işin
Ne zaman bitecek kışın
…Dört yanı tutarsız gönlüm.
Fırsatların bir bir kaçtı
Gam keder dağları aştı
Bak hesabın yine şaştı
…İflâs ettin kârsız gönlüm.
Olmaz şeye hayal kurma
Vazgeç artık daha yorma
Cevap vermem soru sorma
…Kaldın evsiz barksız gönlüm
Kontra gitme felek haklar
Suçtur delinmez yasaklar
Seni ancak toprak paklar
…Hesapsız kitapsız gönlüm.
Sevgi dersen bizden ırak
Daha sana olmam çırak
Ceyhan’ı haline bırak
…Duydun mu pervasız gönlüm.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Artık vakit tamam gör ilham perim…1
Bir anda düşmüşüz sevda yoluna
Kılavuzsuz menzil nasıl buluna
Sabır gayret dedik seven kuluna
…Kusuru bendeyse vur ilham perim.
Hasret seven gönle zehirli oktur
Sevgimi test etme değeri çoktur
Varlığımdan belki haberi yoktur
…Ayrılık bindirdi tur ilham perim.
Bir bakışta yandım ahu gözüne
Güvenmiştim yeminine sözüne
Sen tanıksın bu sevdanın özüne
…Engeller önümde sur ilham perim.
Unut dedin ama değişmez huyum
Bir kara sevdalı işte ben buyum
Tükenir giderdim sensin can suyum
…Minnettarım sana dur ilham perim.
Başarın senindir tembel çırağım
Yıllar var ki gül yüzlüden ırağım
Şimdiden bellidir benim durağım
…Sen yine güzele yor ilham perim.
Bak şuraya çizdim yakındır sonu
Aklında çıkarsa not al sen bunu
Bitsin yazmayalım tükendi konu
…Başka ne kaldıysa sor ilham perim.
Hayal âlemine dalıp gezdirdim
Kalemi de kâğıdı da bezdirdim
Bu kadar şiiri boşa yazdırdım
…Bizim hallerimiz zor ilham perim
Çok kahrımı çektin daha üzemem
Mecalim kalmadı artık yüzemem
O gelmezse bir başıma çözemem
...Ceyhan’ın içinde kor ilham perim.
...Artık vakit tamam gör ilham perim…
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Artık vakit tamam gör ilham perim…2
Dostlar el veriyor yazalım diye
Bütün ezberleri bozalım diye
Nerde yanlış varsa ezelim diye
…Durmadan çalıştık ey ilham perim.
Yılmadın ısrarla kinimi aldın
Elli yılı geçmiş yanımda kaldın
Bu deli adama nasıl dayandın
…Sürgüne alıştık ey ilham perim.
Program yapmadık plân kurmadık
Haksızlık yapmadık asla vurmadık
Devam dedik hiç üstünde durmadık
…Yazdıkça geliştik ey ilham perim.
Ezber özürlüyüm kafam almıyor
Tek satırı hatırımda kalmıyor
Telleri kırılmış sazım çalmıyor
…Bazen da çeliştik ey ilham perim.
Güncel konularda hep başı çektik
Sevda mevzuunda her zaman tektik
Hayal bahçemize çok güller ektik
…Yel kırdı buruştuk ey ilham perim.
Yağmur kar demedik gezip ıslandık
Ağaç bulduk gövdesine yaslandık
Ara verdik zaman zaman paslandık
…Bahse de tutuştuk ey ilham perim.
Gecenin üçünde uyutmuyorsun
Bahane ararım hiç yutmuyorsun
Unutsun diyorum unutmuyorsun
…Zoraki konuştuk ey ilham prim.
Tek satır okusun derim bakınmaz
Sevdaya düşmeyen elbet yakınmaz
Ceyhan son deminde sözün sakınma
...Hasretle buluştuk ey ilham perim.
...Artık vakit tamam gör ilham perim…
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Artık vakit tamam gör ilham perim…3
Her şey denebilir,asla darılmam
Çabuk geçer kısa sürer kırılmam
Namertlerin simidine sarılmam
…Eminim yüzümüz ak ilham perim.
Yakın tanığımsın, bilmem riyayı
Hep hayra yorarım kötü rüyayı
Gözüm yok bağışlasan dünyayı
…Bize hiç söker mi fak ilham perim.
Ölümüne sevdim kahra uğradım
Gözümde kalacak onca muradım
Sende bilmektesin doldu miadım
…Kusur bende ise çak ilham perim.
Canımdan değerli, şerden sakındım
Çare dedim dört bir yana bakındım
Kimseye söylemem sana yakındım
…Vefasıza hüküm hak ilham perim.
Üzmesinler dedim hasrete daldım
Merhamet gösterdim havamı aldım
Kusur sende dersen sınıfta kaldım
…Buyur kelepçemi tak ilham perim.
Hiç boşa uğraşma asla vazgeçmem
Başkası bal versin dökerim içmem
Ölüm fark etmiyor türünü seçmem
…Aşkın tandırında yak ilham perim.
Dünya kime kalmış bize kalacak
Nerden bilecek ki selam salacak
Ozan Ceyhan sonsuzluğa dalacak
...Başın çaresine bak ilham perim.
Artık vakit tamam gör ilham perim.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Arzum...
Gel beraber olalım görenler yalnız sansın
Coşkuyla sarılalım arzum tek adağımsın
Kolumdan zincirleyip prangaya vursalar
…Kırarım tüm engeli hayat veren bağımsın.
Seni sevmek günahsa yaksınlar kor ateşte
Öyle bir sevgim var ki ateşi yok güneşte
Gözlerine meftunum seni çok sevdim işte
…Kıskanmasınlar bizi sevip hasret çekenler.
Sevda yüklü kervanın sürüsüne karışsak
Kimse dargın kalmasa hepsi ile barışsak
Sevgi maratonunda hep birlikte yarışsak
…Dünyada sevip kavuşmayan kimse kalmasa
O kadar derinsin ki nasıl dile getirsem
İflah etmez ölürüm bir gün seni yitirsem
Bu sevginle güç versen askerliği bitirsem
…Zamanı da durdurup sevsen beni bir ömür
Siirt/l.2.1966
2.J.Er Eğt.Taburu
Ozan Nuri Ceyhan
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Asker Oğluma...
Kurbanın olam kaşın ile gözüne
Bakmaz mısın bu atayın yüzüne
Neden uydun yâd ellerin sözüne
…Ağlatma babanı güldüremezsin
…Yolum çıkmazda döndüremezsin.
Felek bırakmaz zor olur gülmen
Kader iyi olsaydı anasız kalman
Cahilsin şimdi kıymetim bilmen
…Ağlatma babanı güldüremezsin
…Yolum çıkmazda döndüremezsin.
Bu mektubu ağlayarak yazıyom
Deli oldum diyar diyar geziyom
Merak geldi bu canımdan beziyom
…Ağlatırsan beni güldüremezsin
…Yollar çıkmazda döndüremezsin.
Aldığım lokmaları versem azıya
Hasret kaldım gayri çifte kuzuya
Beni beklersen geleceğim geziye
…Atasını ağlatanlar elbette gülmez
…Ne kadar ah etsen yerine gelmez.
Beni güldürürsen bulursun ışık
Kaderim talihim peşime düşük
Dertlerini yazan olur mu âşık
…Güldür oğlum beni ağlatma sakın
…Dilerim Mevlâ’dan olursun sakin.
Bahçe/1965
Abidin CEYHAN
(Cennet mekân babam)
Ozan Nuri Ceyhan
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Asla unutamam...
Yıllar gelip geçsin sevgi bitmiyor
Mahzun yüzün hayalimden gitmiyor
Gönlüm başka birin kabul etmiyor
…Ben asla unutmam, sende unutma.
Seninleyim sevgin her dem özümde
Durdum durmaktayım hâlâ sözümde
Dünya senle güzel kaldı gözümde
...Ben asla unutmam, sende unutma.
Sevgide hudut yok dağlar aşıyor
Yürek erinmeden mecbur taşıyor
Çok sevenler umutsuzca yaşıyor
…Ben asla unutmam, sende unutma.
Kadere kızgınım bir gün güldürmez
Hasret ne zaman bitecek bildirmez
Ben bıktım usandım fakat öldürmez
…Ben asla unutmam, sende unutma.
Bu kadar yıl bilsen nasıl dayandım
Hayalle yaşadım sevginle yandım
Gönülden sevenler kavuşur sandım
…Ben asla unutmam, sende unutma.
Hasret zor gelse de alışacağız
Son nefese kadar çalışacağız
Elbet bir yerlerde buluşacağız
…Ceyhan unutamaz, sende unutma.
İst./2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Aslan yatağından belli olurmuş...
Ferdin başına bekçi mi koyalım
Üşenmek yok kurallara uyalım
Kırılmak yok duyuralım duyalım
…Aslan yatağından belli olurmuş.
Sokaklar perişan denen görmeyiz
Bunu kim yapmış diye sormayız
Bana ne der üzerinde durmayız
…Aslan yatağından belli olurmuş.
İçimizden gelmiyorsa yapmayız
Kötü huyumuzdan tezce kopmayız
Yanlış olsa yolumuzdan sapmayız
…Aslan yatağından belli olurmuş.
Deniz kenarları çok kalabalık
Canına okuduk çıkmıyor balık
Aslına bakarsak adı ahmaklık
…Aslan yatağından belli olurmuş.
Kendi kapının önünü süpürse
İkaz etmeli çöp atanı görürse
Önerim bu herkes omuz verirse
…Aslan yatağından belli olurmuş.
İst/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşk kalplerin mahpusudur diyorum...
(Gül Keleş hanıma)
Gül Keleş kızımı tebrik ederim
Buyurmuş ki aşk kalbin tapusudur
Kim yanlış anlarsa tenzih ederim
…Aşk kalplerin mahpusudur diyorum.
Madem tapumuzsa nerde belgemiz
Sınırlar şerh konsun hani bölgemiz
Hasrete ram olmuş kendi gölgemiz
…Aşk dillerin kurgusudur diyorum.
Sevdaya düşende huzur görmedik
Madem sevdik o devranı sürmedik
Canlı tanık biz murada ermedik
…Aşk muhannet kapısıdır diyorum.
Mesela derseniz mesele tamam
Hayal diyorsanız bunu anlamam
Şirin gözükmekse onu yapamam
…Aşk sevginin vurgusudur diyorum.
İlk başlarda bu hislerden züğürttük
Çok basit olguydu bizler büyüttük
Sabır dedik, zaman dedik öğüttük
…Aşk hislerin tortusudur diyorum.
Aşka düçar olup yanmayan var mı
Hayale düşlere kanmayan var mı
Ateşten bir gömlek sanmayan var mı
…Aşk sevenin korkusudur diyorum.
Başından söyledik kavram kargaşa
Yanıldık yazıldık geldik son yaşa
Sevdim amma neler geldi bu başa
…Aşk Ozan’ın kâbusudur diyorum.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşk olsun...
Senin ile böyle miydi duygumuz
Ayrılıktı bizim bütün korkumuz
Aşktan olsun olacaksa sorgumuz
…Nasıl oldu, bilemedin aşk olsun.
Kavuşmak nasipse yine beklerdik
Hasret uzun sürdün ömre eklerdik
Eğer vebal varsa aşka yüklerdik
…Nasıl oldu, anlamadın aşk olsun.
Kalem ne duyarsa onu yazıyor
Hekim el sürmesin yara azıyor
Ayrılık her aşka mezar kazıyor
…Nasıl oldu, sezemedin aşk olsun.
Bilebilsen elem dağlar aşıyor
Yıllar geçse yürek aşkı taşıyor
Felek istemezse yönler şaşıyor
…Nasıl oldu, çözemedin aşk olsun.
Bu masum yürekte olur mu hile
Çok seven seveni düşürmez dile
Sonunda vuslat da olmazsa bile
…Nasıl oldu, göremedin aşk olsun.
El ele verseydik, karşı dururduk
Kim bilir belki de çare bulurduk
Tarihe geçerdik, örnek olurduk
…Nasıl oldu, diyemedin aşk olsun.
Şimdi gel de yanma geçen yıllara
Dünyayı yakardım, ama kaç para
Suç mu arıyorsun kendinde ara
…Şu Ceyhan’ı dinlemedin aşk olsun.
İst/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşk söyletir...
Hasret dağlar aşk söyletir
Duygulara gem vurulmaz
Sevda öldürmezse inletir
...Seller akmadan durulmaz.
Arama bulunmaz yolu
Yürekte saklı görülmez
Mecnuna dönderir kulu
…Kaderde yoksa verilmez.
Gizli gelir dağlar gider
Seven gönüller yorulmaz
Sever amma neler eder
…Âşığa Bağdat sorulmaz.
Hakkı bilmek kime düşer
Gönülsüz güzel sarılmaz
Hayal kurar yanar pişer
…Sebepsiz yürek darılmaz.
Seven canlar bir olmazsa
Zincir bağlasan durulmaz
Gönül seveni bulmazsa
…Huzura köprü kurulmaz.
Sevda ateşlerden bir ok
Nereden vurur bilinmez
Tümü gerçek yalanı yok
…Ancak yaşanır verilmez.
Siirt/1965
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşka ceza varsa...
Severken ayrılık tattırmak niye
Bu kadar yük fazla gelir faniye
Hasreti çoğaltır her bir saniye
...Sevdamıza mezar eşme ne olur.
Seni tanımasam kendimi üzmem
Riya denizinde ben asla yüzmem
Kırarım kalemi mısralar dizmem
...Benim bu hırsıma şaşma ne olur.
Sen notasın ben çalınan sazıyım
Sen aşkın baharı bense yazıyım
Yanımda ol ben her şeye razıyım
...Sevdanın narında pişme ne olur.
Elimden tut her zorluğu yeneriz
Yapılacak ne kalmışsa deneriz
Ömür baki değil bir gün söneriz
...Sabrın maksadını aşma ne olur.
Anlamam bu kadar eziyet niçin
Benim asıl korkum kız senin için
Aşka ceza varsa Ceyhan’a biçin
...Namert tuzağına düşme ne olur.
Ereğli/1968
________________________________________
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşka hesap soramazsın diyorlar...
Öyle kolay değil giren çıkamaz
Gönül sarayını kimse yıkamaz
Hiç bir ateş sevda kadar yakamaz
…Başın döner bakamazsın diyorlar.
Yürek dediğin yer yüce bir yapı
Dünyalar az gelir büyüktür çapı
Ne penceresi var ne de bir kapı
…Bir girersen çıkamazsın diyorlar.
Nur-ı aynım, bir görüşte vurulmuş
Önce sele dönüp sonra durulmuş
Şimdi geçmiş başköşeye kurulmuş
…Aşka hesap soramazsın diyorlar.
Ne bir cebir vardır, ne de bir hile
Sevdaya boyun eğ çektirme çile
Bin mum yakıp tek tek arasan bile
…İmkânı yok bulamazsın diyorlar.
Yazan takdir etmişse bozamazsın
Aklın sırrın ermez ki çözemezsin
Dağıtmaya kalkma hiç dizemezsin
…Bozulursa kuramazsın diyorlar.
Cana kahreyleme yürek yanıktır
Dava edeceksen Ceyhan sanıktır
Ne kadar mısra var hepsi tanıktır
…Seviyorsan kıramazsın diyorlar.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşka ömür biçilmiyor Mihriban...1
(Karakoç hocam bağışlasın)
Bir görüşte deli gönlüm vuruldu
Sevda buysa, can özüme kuruldu
Bu aşk sele döndü sanma duruldu
…O bakıştan kaçılmıyor Mihriban.
Duygular depreşir gözler gülünce
Yürek başka türlü çarpıyor önce
Kalem elden düşer elbet görünce
…Saklı sırlar saçılmıyor Mihriban.
Aşkı ölçemezsin büyüktür çapı
Asla küçük görme yutarsın hapı
Yürek saklıyorsa bulunmaz kapı
…Şifren yoksa açılmıyor Mihriban.
Bakışmak yetiyor, neden arama
Bir ateş koydular sanki şurama
Hasretle yaşamak hayli zor ama
…Sevince vazgeçilmiyor Mihriban.
Ruhuma nakşettim güzel yüzünü
Hangi su söndürür aşkın közünü
Dilerim her seven tutsun sözünü
…Aşka ömür biçilmiyor Mihriban.
Bunun tarifi yok sonsuz bir nehir
Herkesin sevdası farklıdır zahir
Ayrılık dediğin bir tamam zehir
…Bala katsan içilmiyor Mihriban.
Can özünden sevmek işte o başka
Ozan’ı düşmüş say böyle bir aşka
Son günümde gelip yetişsen keşke
…Doğru yanlış seçilmiyor Mihriban.
Çukurova/2012

Değerli dostlardan,
Hayatta yük ağır, bize çok fazla,
Çekilmez olursun, yaptığın nazla,
Yaşlılık mevsimi, kışı ve yazla,
Geçse bile bitirmiyor Mihriban.
*****************************Bedri Tahir Adaklı
Gönül bir yıldızdır, kayar ansızın
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Düşersin derdine, derindir sızın
İster kara kışta,isterse yazın
...Aşka mevsim,seçilmiyor Mihriban...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Aşka tarif bulan beriye gelsin
Aşıklar yoluna halılar sersin
Azap deryasının adı da sensin
Gözdeki yaşlara sebep MİHRİBAN......Bülent Baysal
Aşkın tarifi ya uyku ya düştür
Tut ellerimi ellerim üşümüştür
Seni sevmiş göz seni görmüştür
Neden aşksız yapılmıyor Mihriban...Talat Semiz
Karşısında ileri geri bocaladım
Oturdum kaldım, koşup sarılamadım
Çok sordum sahibini bulamadım
Böyle sevgiye rastlamadım Mihriban...Gülhan Deniz
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşka ömür biçilmiyor Mihriban...2
(Karakoç Hocam bağışlasın)
Hasret ile yaşansa da zorluyor
Sevdayı bilmeyen bizi horluyor
Zalim felek başucumda turluyor
…Aşka ömür biçilmiyor Mihriban.
Beden kocar ama sevgiler yaşar
Akıllar karmaşık fikirler şaşar
Gönüller birleşsin dağları aşar
…Yar olmadan geçilmiyor Mihriban.
Kimse fethedemez yüreğe korsan
Ben bile bilemem hükmünü sorsan
Hangimizin aşkı büyük diyorsan
…Kantarı yok ölçülmüyor Mihriban.
Tabipte ilaç yok bu zalim derde
Yaşlanır gideriz gurbet ellerde
Ölmek kurtuluşsa o talih nerde
…İstemekle göçülmüyor Mihriban.
Karakoç hocada canından bezmiş
Bu aşkta vuslat yok onu da sezmiş
Sılayı terk etmiş dünyayı gezmiş
…Aşk büyüyor küçülmüyor Mihriban.
Adını anmaktan yanmakta dilim
Yemin olsun ben sevgime kefilim
Ceyhan’ı sorarsan senden sefilim
…Kader neyse kaçılmıyor Mihriban.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşkı küçük görme...
Ben sana demiştim sabrı zorlama
Aşkı küçük görme sakın horlama
Bu ateş kavurur söndür harlama
…Benden günah gitti yakar kül eder.
Ciddiye almadın zorla küsecek
Selâmı sabahı bir gün kesecek
Poyraz olup saçlarına esecek
…Ondan kurtuluş yok seni del’eder.
Sen onun zulmüne katlanamazsın
Kaf dağına kaçsan saklanamazsın
Özür kabul etmez aklanamazsın
…Öyle bir savurur, saçar yel eder.
Çek kilit vur yine durduramazsın
Aşka sehpa falan kurduramazsın
Bin fedai tutsan vurduramazsın
…En canlı tanığım, yağar sel eder.
Güzel geçinmektir birinci şartı
Zorlamayı sevmez açıktır kartı
Kendine bıraksan söz dinler, artı
…Gönül bahçesini toptan gül eder.
Kaderine kalmış sen mahzun olda
Kimler heder oldu bu hazin yolda
Dizinin dibinde can verdi kolda
…Dağları deldirir, çölde kül eder.
Ben kâhin değilim çoğunu gördüm
Acıya katlandım bir ömür verdim
Hasretlerden yana murada erdim
…Ceyhan gibi çok seveni köl’eder.
Çukurova/2012
________________________________________
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşkın adaleti yokmuş sultanım...
Bir anda oluştu bu bir sevgiyse
Gönlün sultanı o kimi sevdiyse
İlgisiz mi kalsam sevdim dediyse
…Aşkın adaleti yokmuş sultanım.
Sevince huzura ererim sandım
Başı öne eğdin ben ona kandım
Özlem fırınında yıllarca yandım
…Aşkın adaleti yokmuş sultanım.
Sevenler demedi sevmek zor diye
İnanmazsan hele düşte gör diye
Sonra dendi aşkın gözü kör diye
…Aşkın adaleti yokmuş sultanım.
Diyelim ki suçun tamamı bende
Bu aşka kayıtsız kalmadın sende
Kusur mu aranır böyle sevende
…Aşkın adaleti yokmuş sultanım.
Adilim diyorsan meclisin kurdur
Kusur bende ise boynumu vurdur
Ben haklı çıkarsam infazı durdur
…Aşkın adaleti yokmuş sultanım.
Bu dünyaya bir kez daha gelirsem
Ceyhan’ı dağlayın eğer seversem
Yüzüme tükürün selam verirsem
…Aşkın adaleti yokmuş sultanım.
Konya/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşkın kanununu biz yazacaktık...
Ey sevgili hani bizim kavlimiz
En zor şartta kalsa bile birimiz
Restin bayrağını çekip ikimiz
…Kurulan tuzağı biz bozacaktık.
Çetin zulme ermese de aklımız
Birer birer yense dahi hakkımız
Evet sevdik yoktur gizli saklımız
…Aşkın kanununu biz yazacaktık.
Pes etmek yok kaya gibi duralım
Yanlış yapanlara hesap soralım
Sakın korkma yuvamızı kuralım
..Aşkın deryasında biz yüzecektik.
Hasretle yaşamak yürek ağrısı
Cesur durmak başarının yarısı
Yoksa bal yapamaz gönül arısı
…Ayrılığa mezar biz kazacaktık.
Sevgililer çıkıp baş kaldırmazsa
Eziyet sürer kimse aldırmazsa
Gel başı biz çekelim hiç olmazsa
…Her yanlışa karşı biz gelecektik.
Bir faydamız olsun sevda çekene
Kul kurban olurum isyan edene
Susarsak gücümüz tükenir yine
…Aşkın büyüsünü biz çözecektik.
Sen tamam de ortalığı yakarım
Töreyi dinlemem karşı çıkarım
Taş koyanı kimse vurur yıkarım
…Tüm yasakları biz kaldıracaktık.
Eyvallah edersek ayrılık uzar
Dur diyen olmazsa kötüler azar
Sen Ceyhan’ın ol ölüm kaç yazar
…Önce baş kaldıran biz olacaktık.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşkın sınavından geçtik sevdiğim...
Onların aşkları masalda kalmış
Elbette sevenler ilhamlar almış
Sevgiyi bilmeyen hayale dalmış
...Kerem’i Aslı’yı geçtik sevdiğim.
Çöl sıcağı bağrımızda yanıyor
Yüreğimiz derininden kanıyor
Çilesin çekmeyen şaka sanıyor
...Mecnun’u Leylâ’yı geçtik sevdiğim.
Yine de vermezler dağları delsem
İşim tamam deyip huzura gelsem
Ömrümün hepsini önüne sersem
...Ferhat’ı Şirin’i geçtik sevdiğim.
Bizim sevdamızda bunlara uyar
Sakın açık verme kötüler duyar
Zalim bunu bilse bin yasak koyar
...Tahir’i Zühre’yi geçtik sevdiğim.
Sevda ateş olmuş yanmışız harda
Divane gönlümüz hep ahu zarda
Zaman çare değil kalmışız darda
...Ali’yi Zehra’yı geçtik sevdiğim.
Karacaoğlan bizim asıl pir’imiz
Ömür biter önden gider birimiz
Kara toprak olsun artık yerimiz
...Hasan’la Elif’i geçtik sevdiğim.
Rüzgâr vurur dağlar taşlar aşınır
Ömürler sürdükçe sevda taşınır
Ölüm de bir vuslat bir gün aşılır
...Cümle masalları geçtik sevdiğim.
Ceyhan’ı bağışla karadır bahtım
İsmini yazamam bozulur ahtım
Yıkıldı virandır şu gönül tahtım
...Aşkın sınavından geçtik sevdiğim.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Aşkta hudut yoktur sorma demişler...
(Abdurrahim Karakoç hocama ithaf)
Karakoç hocam aşkını anlatmış
Mihriban’ın kulağını çınlatmış
Ezber bozup yeri göğü inletmiş
…Aşkta hudut yoktur sorma demişler.
Lambada titreyen alevi görmüş
Bu sevda uğruna ömrünü vermiş
Umutlar tükenmiş yine de sevmiş
…Sevgi asla bitmez yorma demişler.
Tabiplerde ilaç yokmuş yaraya
Sevgi sığmaz konaklara saraya
Hasret cebren girmiş olsa araya
…Aslı varken hayal kurma demişler.
Aşkın gözü körmüş kulağı sağır
İş işten geçmez mi kalırsan ağır
Kime kızarsan kız istersen bağır
…Pişman olup başın vurma demişler.
Feleğe kahretmek sorunu çözmez
Vuslata ermeden düğüm çözülmez
Seven sevdiğini ağlatmaz üzmez
…Daveti bekleme durma demişler.
Sevenler düşünmez bilirim hile
Çekmezlerin çoksa düşürür dile
Ceyhan başka tarif yapsa da bile
…Sevgi her gönülde arma demişler.
Adana/2012
Değerli dostumdan
Göz görünce deli gönül vurulur
Fermansız gönüle nasıl durulur
Sevilende naz bitmezse yorulur
Seven yürek koşar yorma demişler..Şair Yusuf değirmenci
Ozan Nuri Ceyhan
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Atam her dediğin bir bir çıkıyor…
Atam her dediğin bir bir çıkıyor
Kurduğun düzeni hain yıkıyor
Kendi ayağına kurşun sıkıyor
…Dahili bedbahtlar yarışta Atam.
Milletim dinlenmiş sayısı gani
Casusluğu seçmiş bir sürü cani
Saklımız gizlimiz kalmadı yani
…Huzur bırakmazlar barışta Atam.
Ülke kalkınmasın bütün çabası
Plânlar kurulmuş çıktı tapesi
Rekorda kırmışlar işin cabası
…Devlet sırlarını satışta Atam.
Devleti kuşatmış paralel yapı
Milletler arası çok geniş çapı
Düşmanın emrine açılmış kapı
…Bunlar alkış tutar batışta Atam.
Başka bir tevatür yeni bir töre
Kıyamet yakınmış kimine göre
Bir buçuk asırmış kalan o süre
…Sınır tanınmıyor atışta Atam.
Gelişen Türkiye’m göze batıyor
Haklı bir gururla çalım satıyor
Bazı vicdansızlar fitne katıyor
…Düşmanla at başı yarışta Atam.
Milletim el ele dimdik başımız
Canımızdan aziz çakıl taşımız
Bu Vatanı yüceltmektir işimiz
…Aklıselim olmak bakışta Atam.
Asil milletime bunlar vız gelir
Dünya düşman olsa bize az gelir
Hainlerin sonu mutlak tez gelir
…Türkiye’m her yönden çıkışta Atam.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Atatürk...
Vatanın tümünü hainler sarmış
Onların güçleri yüz misli varmış
Kahraman milletle el ele vermiş
…Karşısında dimdik durdu ATATÜRK.
Samsun’da yakıldı özgür meşale
İman dolu yürek çelikten kale
Anam mermi taşır bakın siz hele
…Azmin zaferini gördü ATATÜRK.
Gözlerinden vatan aşkı şavkırdı
Kocatepe’den şöyle bir kaykıldı
Ordusuna var gücüyle haykırdı
…Akdeniz’i hedef verdi ATATÜRK.
Mehmet’leri kanat takmış uçuyor
Dünyaya dört koldan ışık saçıyor
Tabansızlar hiç bakmadan kaçıyor
…Hepsini denize döktü ATATÜRK.
Esaret denilen şey en büyük illet
Korkağın harcıdır gerçekten zillet
Kimseye ram olmaz bu yüce millet
…Düşmanı vatandan sürdü ATATÜRK.
Türk’e esaret yakışmaz diyordu
Düzlüğe çıkardı bu güzel yurdu
Pişman olan dönüp selâma durdu
…Yepyeni bir ülke kurdu ATATÜRK.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Atın kendinizi şu doğanın koynuna…
Atın kendinizi şu doğanın koynuna
Esen yeller yüzünüze engelsiz değsin
Strese pes deyip gelmeyin oyununa
…Şimdi dik durun o size boynunu eğsin.
Dört taraf beton yığını, nerede dağlar
Semaya çevirsen başını zor görürsün
Mecburi alıştım dersen bu seni bağlar
…Yıllar akar gider sende ruhen çürürsün.
Kurtulun asfalttan topraklı yola sapın
Patikada yürümek gerçekten farklıdır
Gelin en azından bunu her hafta yapın
…Şehirden kaçanlar, ne diyorsa haklıdır.
Çimenlere oturup bir güzel seyredin
Tertemiz havayla dolsun ciğerleriniz
Şöyle sessizliğin huzurunu fark edin
…Kapatın hayallere dalsın gözleriniz.
Türlü renkte çiçek açar çeşitli otlar
Dalında yaprağında ne şifalar saklı
Hangi dertlere devadır bilinse kotlar
…İşte burada acizim, yorsam da aklı.
Etrafta börtü böcek, kuşlara bir bakın
Daldan dala konar, her birinde ayrı ses
Karıncalara hayranım, sürmekte akın
…Rotayı şaşırmıyor, bir nizamda herkes.
Daha bir güzeldir gün inerken grupta
Gölgelerin boyu, doğuya doğru uzar
Çevreyi dinleyin bir an şöyle durup da
…Konser veren çeşitli ses akşamla susar.
En bariz yoludur yorgunluğu atarsın
Benden söylemesi, varsa derim imkânı
Kim bilir bu gece bir huzurla yatarsın
…Burası Ozan Ceyhan’ın ilham mekânı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Atışacaksak önce sen söyle...1
Yağız delikanlıydın gönül verdim
Kimseye demedim içimden sevdim
Nasıl olsa bir gün anlarsın derdim
Sen dönüp yüzüme bakmadın canım…Sevcan
Benimde yaptığım gizlice sevmek
O şartlar içinde kolay mı demek
Tek düşüncem zamanını beklemek
Uzaktan bakardım çakmadın canım…Ceyhan
Sabahlara kadar hayaller kurdum
Acaba sevmiş mi kendime sordum
Bir bahar akşamı karşında durdum
Bana bir tek kelam etmedin canım…Sevcan
Böyle bir bakışa dayanır mı can
Başıma toplandı yürekteki kan
Korkum biri bizi görecek her an
Öyle kalakaldım gitmedin canım…Ceyhan
Gözlerinin bebeğine bakarım
Ben adamı işte böyle yakarım
Bir yol bulur yüreğine akarım
Bekledim bir şey demedin canım…Sevcan
Yıldırım bu ise yanıp kavruldum
O gözlere bir görüşte vuruldum
Hayal alemine girip savruldum
Seni sevdiğimi sormadın canım…Ceyhan
Hele şükür gelip elimi tuttun
Eğer sevgi buysa sen hapı yuttun
Sevcan da kim adımı mı unuttun?
Sen ne dediğimi duymadın canım…Sevcan
Seni alıp koydum şu hafızama
Adını sakladım gönül kasama
Merakta bırakma bana yaz ama
Ceyhan’ı haline koymadın canım…Ceyhan
Adana/2009
(Sevcan mahlastır)
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Atışacaksak önce sen söyle...2
Seni görmeyince üzülüyorum
Elimde değil ki çok özlüyorum
Camın kenarında yol gözlüyorum
Saatler günlere döndü sevdiğim…Sevcan
Sen beni sevdin ya ölsem gam yemem
Bilesin kimseye hiç boyun eğmem
Adın gizli yerde kimseye demem
Yapacağın tek şey sabır sevdiğim…Ceyhan
Yaşamayan bilmez aşkın dilinden
Neler çektim bu özlemin elinden
Ayrı kalsa ölür bülbül gülünden
Günler haftalara döndü sevdiğim…Sevcan
Lütfen ayrılığı ağzına alma
Bu garip aşığı çöllere salma
Cesur ol güzelim kimseden yılma
İnşallah sonumuz hayır sevdiğim…Ceyhan
O tatlı sesini ne olur duyur
Sar beni sinene sevgiye doyur
Sevene kavuşan deliksiz uyur
Haftalar aylara döndü sevdiğim…Sevcan
Sevdalı yürekler sevgiyi dokur
Dedim ki Sevcan'ım nasılsa okur
Sen güzel günlerin hayalini kur
Sana uğramasın kahır sevdiğim…Ceyhan
Yakalansak bize iyi demezler
Töre böyle minnet rica bilmezler
Güzellikle beni sana vermezler
Aylar senelere döndü sevdiğim…Sevcan
Ceyhan’a güven olmadı kaçarız
Mutluluğa doğru yelken açarız
Ferman ölümse birlikte uçarız
Kaderde ne varsa olur sevdiğim…Ceyhan
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Atışacaksak önce sen söyle...3
Beni çok seversin bunu bilirim
Senin için ben canımı veririm
Ne zaman dilersen kaçar gelirim
Seni sevdiğimden şüphe mi ettin...Sevcan
Biliyorum canım derdim o değil
Aşkta çile çekmek sevdaya dahil
Şartlar değişecek az daha mehil
Geleceğim canım biraz süre ver…Ceyhan
Ablana söyledim sana demiştir
Benden önce o müjdeyi vermiştir
Rabbim beni sana lâyık görmüştür
Seni sevdiğimden şüphe mi ettin...Sevcan
Seni yaratana şükür borcum var
Bir kavuşalım adak orucum var
Senin gibi seven koruyucum var
Bilmekteyim canım biraz süre ver…Ceyhan
Dedim ki bacına, korkak değilse
Yarı yolda koymam derdin bu ise
Madem seviyorsun götür öyleyse
Seni sevdiğimden şüphe mi ettin...Sevcan
Sen bilirsin beni kimseden korkmam
Her nerden gelirse belâya bakmam
Ölümü çiğnerler yoksa bırakmam
Bekliyorum canım biraz süre ver…Ceyhan
Günler zor geçiyor geceler haram
Hayallere küstüm bozuktur aram
Gönül diyor ki ben kalkıp varam
Seni sevdiğimden şüphe mi ettin...Sevcan
Uykularım yarım beter dertteyim
Sabahlara kadar hep nöbetteyim
Ceyhan’ı görürsün ayni setteyim
Gideceğiz canım biraz süre ver…Ceyhan
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Avrupa birliğin başını yesin…1
Bana bakın bundan gari bittiniz
Tutuşunca her gün gelip gittiniz
Farkındayım kerhen kabul ettiniz
…Avrupa birliğin başını yesin.
Delikanlı olun ben de peh deyim
Bu millete yanlış yapılmaz beyim
Ne vermişsen fazlasıyla ödeyim
…Avrupa birliğin başını yesin.
Gireceksem şartını ben koyarım
Arkamdan atanı hemhal duyarım
Yamuk yapan varsa kesin oyarım
…Avrupa birliğin başını yesin.
Britanya posta koymuş azizim
Dünyayı sarıyor bak fanatizim
Tamamı dağılsın bitmiştir azim
…Avrupa birliğin başını yesin.
Kıçın sıkışınca hiç susmaz hatlar
Üç beş mülteciden ödünüz patlar
Çin Seddi yapsanız üstünden atlar
…Avrupa birliğin başını yesin.
Yaptırımın ne ki bu kadar çapın
İslam’a yasakmış öyle mi kapın
Yakında tarumar lüzumsuz yapın
…Avrupa birliğin başını yesin.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Avrupa birliğin başını yesin…2
Sıkışınca kırk minnetçi salarsın
Fazla sürmez kapımızı çalarsın
Ahan cızdım tükürdüğün yalarsın
…Avrupa birliğin başını yesin.
İngiliz başbakan üç bin yıl demiş
İşkembeden bazı kelâmlar etmiş
Kendisi söylemiş kendi dinlemiş
…Avrupa birliğin başını yesin.
İşte bunu hakaretten sayarım
Bir sürü kozum var lafı dayarım
Kafamı kızdırma derhal cayarım
…Avrupa birliğin başını yesin.
Ağzından çıkanı kulağın duysun
Kurtlar sofrasında sen belli toysun
İpe sapa gelmez şartları koysun
…Avrupa birliğin başını yesin.
Hep ayni terane bıkıp usanmaz
Hâlâ mahcup olur yine uslanmaz
Kokmuş ağzınızda bakla ıslanmaz
…Avrupa birliğin başını yesin.
İnsanlığın i’si kalmamış sende
Blöfü yutacak göz var mı bende
Her şartını kabul ettim desen de
…Avrupa birliğin başını yesin.
Erdemli/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Avşar güzeli kızıma...
(Rabbim dilerse...)
Babam desen akan sular duruyor
Gözyaşların can evimden vuruyor
Kader hükmü ta ezelden kuruyor
…Hüdâ gül yüzünü güldürür kızım.
Masum haykırışın kalbimi deldi
Vefakâr tavrın gönlümü çeldi
Rabbim birini aldı diğeri geldi
…Aramadan baba buldurur kızım.
Sevdiği canlara bin cefa verir
Kulun bilmediği her şeyi bilir
Sabırla dertlerin cümlesi erir
…Ruhuna huzuru kondurur kızım.
O takdir ettiyse dağlar aşarsın
İmkânlar yaratır nasıl şaşarsın
Ümitsizken mutluluğa koşarsın
…Ne muradın varsa oldurur kızım.
Hayırsa dileğin kabul görmez mi
Özden isteyene Mevlâ vermez mi
Gönülden gönüle köprü kurmaz mı
…Yüreğe sevgiler doldurur kızım.
Hakka inananlar bulur yönünü
Kitli kapı koymaz açar önünü
Huzura gark eder kalan ömrünü
…Bütün engelleri kaldırır kızım.
Mahzun yürekleri sevgi koruyor
Lütuf yaratanın kullar soruyor
Şükür sonsuz ama özlem yoruyor
…Dilerse sevince bandırır kızım.
Güzel gözündeki yaşların bitsin
Ömrün uzun ola dertlerin gitsin
Dualar seninle Hak kabul etsin
…Ceyhan ecelini kandırır kızım.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ay yüzlüm...1
Aşkın kitabında güçlükler saklı
Sen Keremi geçtin diyenler haklı
Kimden alacağım ben şimdi aklı
…Fikrim bu işlere ermez ay yüzlüm.
Feryadın sökmedi dersen babama
Baştan karşı koydu bütün çabama
Sen bana çabuk gel diyorsun ama
…Gâvur dağı geçit vermez ay yüzlüm.
Hakir görmesinler varlık bir araç
Üzüm yemek değil bunlarda amaç
Hele bir ayıksın kim kime muhtaç
…Bilir amma yine demez ay yüzlüm.
Herkes anasından zengin mi doğar
Derdi ele düşmüş ruhumu boğar
Benim şu gönlüme dünyalar sığar
…At gözlüklü bunu görmez ay yüzlüm.
Yine bahar geldi çavdar diz boyu
Aşka gem vurulmaz değişir huyu
Kader bana haram kılmış uykuyu
…Yaşamayan bunu bilmez ay yüzlüm.
Dertleri saydırma koca bir yığın
Kimseye bel verme Mevla’ya sığın
Bir gün seni bulur hayal sandığın
…Ceyhan’dan başkası olmaz ay yüzlüm.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ay yüzlüm...2
Annen bile benim kadar sevemez
Seni sever müspet karar veremez
Aşkı tatmış amma makul göremez
…Seven görür baktığında ay yüzlüm.
Örfün korkusundan karşı çıkacak
Seven yürek yasaklardan bıkacak
Böyle sürmez biri mutlak yıkacak
…Seven görür baktığında ay yüzlüm.
En kutsal sevgidir ona sözüm yok
Beni anlamazsa bil ki çözüm yok
O zamanda imtihana lüzum yok
…Seven görür baktığında ay yüzlüm.
Senin mutluluğun onun huzuru
Bunu kabullenmek işin en zoru
Seviyorsam benim olsun kusuru
…Seven görür baktığında ay yüzlüm.
Bir şans verse yüreğimi açardım
Zehir koysa düşünmeden içerdim
Tamam dese kanat takıp uçardım
…Seven görür baktığında ay yüzlüm.
Ben hazırım her konuda sınasın
Hatam varsa yüze vurup kınasın
Başarırsam şu Ceyhan’ı onasın
…Seven görür baktığında ay yüzlüm.
İst.2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ay yüzlüm...3
Hiç ümit olmasın sevgi eksilmez
Nasıl sevdiğimi bir türlü bilmez
Ağana yalvardım hiç yola gelmez
…Sonunda sabrımız taşar ay yüzlüm.
Fırsat gözlüyorum yeter ki versin
Bütün zorlukları önüme sersin
İmkânsız sananlar almalı dersin
…Beni gören gözler şaşar ay yüzlüm.
Sevgiyin gücüyle dağlar delerim
Taşın toprağını tekmil elerim
Bu dünyada yalnız seni dilerim
…Bu can senin için yaşar ay yüzlüm.
Asıl korkularım senden yanadır
Üzerlerse bütün hırsım canadır
Cümle vebal günah varsa banadır
…Zorluğu yenersin başar ay yüzlüm
El görmesin dilden dile düşeriz
Nasıl düşmeyelim bizde beşeriz
Hasret sarmalında yanar pişeriz
…Üzüntümüz dağlar aşar ay yüzlüm.
Mutlaka zordaymış sevenin başı
Yürekten sevdiysen ömrünce taşı
Bir gün tükenecek gözünün yaşı
…Ceyhan yalnız sana koşar ay yüzlüm.
İst.2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayağını denk al, ölüm çok yakın...
(Cahit Sıtkı Tarancı'ya ithaf)
Alnına yazılmış doğduğun zaman
Ayağını denk al, ölüm çok yakın
Ortası bulunur öldüğün zaman
…Ayağını denk al, ölüm çok yakın.
Otuz beş palavra sende görürsün
Buna güvenerek gamsız yürürsün
En ummadık yerde canı verirsin
…Ayağını denk al, ölüm çok yakın.
Bel bağlama hani bunun ortası
Kol geziyor Azrail’in sultası
Çapari çekiyor ecel oltası
…Ayağını denk al, ölüm çok yakın.
Densiz Dante işkembeden uydurmuş
Sanki izin alıp kayıt koydurmuş
Cahit Sıtkı usta nasılsa duymuş
…Ayağını denk al, ölüm çok yakın.
Üşenmeyin gidin mezarı gezin
Çetelesin tutun kim varsa yazın
Yaş sırasına göre hizaya dizin
…Ayağını denk al, ölüm çok yakın.
Yetmişinde ölen parmak kadar az
Üç beş ihtiyarla gelmez bahar yaz
Tevekküle dalın ne olur biraz
…Ayağını denk al, ölüm çok yakın.
Gepegenç insanlar hakka yürüyor
Gözlerimiz bunu her gün görüyor
Mermer taşlar başucunda duruyor
…Ayağını denk al, ölüm çok yakın.
Güvenme arkadaş yarını meçhul
Dünya dediğin yer kapısız okul
Ceyhan’ın gözüyle görmeli her kul
…Ayağını denk al, ölüm çok yakın.
Seyhan/2012
Değerli ustadan;
Kazancın seninle gelecek sanma
Varlık hep yüzüne gülecek sanma
O tarafta fayda olacak sanma
...Ayağını denk al ölüm çok yakın
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Orada sorulur kul hakkı yeme
Bu dünya fanidir benimdir deme
Güçsüzü ezerek gücün gösterme
...Ayağını denk la ölüm çok yakın.....şair Yusuf Değirmenci
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayaklar baş olmuş biz görmeyeli...
Kalmamış dünyada doğrunun yeri
Haklar tuşa gelmiş yıllardan beri
Fırsatlar kuş olmuş döner mi geri
…Ayaklar baş olmuş biz görmeyeli.
Borç alan borcunu geri salmamış
Saygıdan sevgiden eser kalmamış
Olandan bitenden bir ders almamış
…Ayaklar baş olmuş biz görmeyeli.
Zalimler zulmünü kanla sulamış
Haksızlıklar yer küreyi bulamış
Kötülükler tespih olmuş ulanmış
…Ayaklar baş olmuş biz görmeyeli.
Herkes çıkarını en başta tutmuş
Sahipsiz mal bulan ivedi yutmuş
Hak ve adaleti dünden unutmuş
…Ayaklar baş olmuş biz görmeyeli.
Başa geçen kesin kültürlü dendi
İlk bakışta görsen müthiş efendi
Çoktan nal toplatır oğlunun fendi
…Ayaklar baş olmuş biz görmeyeli.
Haksızlık dam boyu biter mi niza
Toplum kuzu olmuş bu nasıl rıza
Bunlar sürü olur vermezsen ceza
…Ayaklar baş olmuş biz görmeyeli.
Büyük küçüğü yer böyle mi yasa
Derya kana döner vicdan olmasa
Söyle Ceyhan oğlum sana ne tasa
…Ayaklar baş olmuş biz görmeyeli.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayıp değil...
Mecbur kul olduk keyfine
Rezil etmiş çık seyrine
Bir tekmede sol böğrüme
...Vur ha kardeş ayıp değil!
Büyük dedik ola bilmez
Bizden sefil bula bilmez
Anam gibi yana bilmez
...Bil ha kardeş ayıp değil!
Zora düşen dağlar aşar
Bilebilsen aklın şaşar
İnsanoğlu niçin yaşar
...Ar ha kardeş ayıp değil!
Fesatlık düşünmek işin
Parçalarsın geçse dişin
Sonu hüsran bu gidisin
...Dur ha kardeş ayıp değil!
Bir şey bilmiyoruz sanma
Senin de olur kıskanma
Kan bağımız vardır amma
...Zor ha kardeş ayıp değil!
Ceyhan’ın bitmez acısı
El oldu kardeş bacısı
Allah olsun yardımcısı
...Gör ha kardeş ayıp değil!
İst./1984
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayrılık dediğin bir tamam ölüm…
Sevdana yanmışım çeşmi siyahım
Her ceza ödüldür buysa günahım
Vuslata ermezsek bitmez bu ahım
…Ayrılık dediğin bir tamam ölüm.
Sevmekle kısalır bütün uzaklar
Kuranın başında patlar tuzaklar
Dilerim son bulur yanlış yasaklar
…Ayrılık dediğin bir tamam ölüm.
Sevgin değerlidir yüreğim saklar
Bühtan bulaşsa da kendini aklar
Hasretin kirini kavuşmak paklar
…Ayrılık dediğin bir tamam ölüm.
Bir gün bile uzun gözümde tüter
Günler akıp gider geceler beter
Uzaktan görseydim o cana yeter
…Ayrılık dediğin bir tamam ölüm.
Seni üzmesinler en derin kaygım
Ne yapsalar yine değişmez saygım
Her şeye razıydım, anlarlar farkım
…Ayrılık dediğin bir tamam ölüm.
Boynum kıldan ince, susar dillerim
Öldürseler beni kalkmaz ellerim
Anandır babandır atam bellerim
…Ayrılık dediğin bir tamam ölüm.
Şad olmaz mı yürek güzellik olsa
Gönül rızasıydı tüm çabam oysa
Ceyhan sevdiğiyle huzura doysa
…Ayrılık dediğin bir tamam ölüm.
G.Antep/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayrılık ölümden yaman sevdiğim...
Öyle hasretim ki yüzün görmeye
Razı olmam sensiz ömür sürmeye
Kararlıyım ben uğrunda ölmeye
...İflah olmaz böyle yanan sevdiğim.
Ufukta vuslat var hep sabır derdin
Huzursuz gönlüme umutlar serdin
En zor anlarımda nasıl güç verdin
...Hakların ödenmez inan sevdiğim.
Gece gündüz hayalimden çıkmadın
Bir gün olsun şu gönlünü yıkmadın
Hasret kol geziyor küsüp bıkmadın
...Ayrılık ölümden yaman sevdiğim.
Kendime kahrettim şansa isyanım
Sitemkâr olsam da bende insanım
Sözün dinlemedim nasıl pişmanım
...Bize yar olmuyor zaman sevdiğim.
Bu kem talih yüze güler mi dersin
Felek bizden yana döner mi dersin
Yürek yakan ateş söner mi dersin
...Yanılır unuttuk sanan sevdiğim.
Aşkı horlayanda var sanma izan
Sevene zor gelmez bulunur fizan
Vicdansıza mutlak kurulur mizan
...Aldanır kötüye kanan sevdiğim.
Elemle yaşarım her gün başbaşa
Zalim nazar etmez gözdeki yaşa
Herkesin vicdanı dönse da taşa
...Ceyhan’ı unutma aman sevdiğim.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayrılık ömrümü bitirmeden gel...1
Deli gönlüm hayallerden iner mi
Gözün yaşı kavuşmadan diner mi
Mis kokular gömleğime siner mi
…Sabahı bekleme kestirmeden gel.
Kavil kuran bu kavlini bozar mı
Özlemle yaşayan gezip tozar mı
Aşkın kitabında hinlik yazar mı
…Sevda poyrazını estirmeden gel.
Yüzüne gülerken şansı zorlar mı
Gençliğe güvenip aşkı horlar mı
Dönüşü olmayan yolda turlar mı
…Talihi kızdırıp küstürmeden gel
Dünyaya kahretsem sesim duyar mı
Boynu bükük koymak bana uyar mı
Çok sevmiş olmamı kusur sayar mı
…Felek sehpa kurup astırmadan gel.
Zorluğu çekmeyen kıymet bilir mi
Yürekten sevmeyen böyle erir mi
Abbas yolcu desem tezce gelir mi
…Korkular yüreği bastırmadan gel
Hele sorun benim kadar özler mi
Sabah akşam yollarımı gözler mi
Ozan’ın duyduğu yalan sözler mi
…Ayrılık ömrümü bitirmeden gel.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayrılık ömrümü bitirmeden gel...2
Kuru gül dalına bülbül konar mı
Kışın terler Ağustos’ta donar mı
Hasret kalan ömür boyu onar mı
…Yokluğun aklımı yitirmeden gel.
Kara sevda akkor olmuş söner mi
Böyle seven yemininden döner mi
Söz verip de caymak sence hüner mi
…Ayrılık ömrümü bitirmeden gel.
Kimseye kalmayan bize kalır mı
Bunu doğru bilen vebal alır mı
Huzuru mahşere suçlu varır mı
…Sevda oklarını batırmadan gel.
Gönül ayrı telden aklı dinler mi
Göz pınara döner yürek inler mi
Seni andım kulakların çınlar mı
…Hasret süresini artırmadan gel.
Mutluluk olmazsa ocak tüter mi
Sayfalarca yazsam acım biter mi
Ölümü bir düşün bundan beter mi
…Ebedi uykuya yatırmadan gel.
Sabırı tükenen huzur durur mu
Yaralanan kalbi ilaç korur mu
Azrail’e kafa tutmak olur mu
…Ceyhan’ı uzağa götürmeden gel.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayrılık ömrümü bitirmeden gel...3
Ağaç gürler yaprağınan dalınan
Dertlenmişsin kulağıma çalınan
Çaresizlik dersen zorda kalınan
…Acılar mektuba döşenmeden gel.
Hayalle yaşamak gerçekten zarar
Ömrümüz tükendi bu neye yarar
Başımıza kalkar almazsak karar
…Kötüler zırhını kuşanmadan gel
Tek yumruk olursak dağlar aşarız
Hüznün biter mutluluğa koşarız
Rabbim nasip eder mesut yaşarız
…Pişmanlık faydasız üşenmeden gel
Aklı kullanalım şansımız dönsün
Dört bir yanımızı mutluluk örsün
Çık gel be sevdiğim hainler görsün
…Ayrılık ömrümü bitirmeden gel.
Haber saldım rüzgârınan yelinen
Yollarında nöbet tuttum gülünen
Kaçış yoktur son duraktır gelinen
… Mermer teneşire yatırmadan gel.
Kuru ekmek yeter yeriz bölelim
Bitsin şu hüzünler artık gülelim
Baş başa yaşlanıp sonra ölelim
… Ceyhan’ın aklını yitirmeden gel
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayrılık vaktimiz geldi canlarım...1
(Şiirlere elveda..)
Satırlara yazdım tekmil derdimi
Arada çok şanslı saydım kendimi
Bilmem okuyanlar değer verdimi
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Bağırıp çağırdım boyun büktünüz
Karşı gelmediniz hep diz çöktünüz
Benimle kuruyup yaprak döktünüz
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Cevap bile vermediniz çağrıma
Hakkınız çok, o gidiyor ağrıma
Hasretin acısı çökmüş bağrıma
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Şiir yazmak derdin çoğunu aldı
Kimi zehre banmış kimisi baldı
Ben duydum, birisi kapıyı çaldı
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Kim bilir belki başa çıkarsınız
Gözlerden gönüllere akarsınız
Ben görmem ortalığı yıkarsınız
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Sonsuz hazdayım iyi ki varsınız
Ağustos’ta güneş, kışın karsınız
Ceyhan’a tek dost, gerçek yarsınız
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayrılık vaktimiz geldi canlarım...2
(Şiirlere elveda..)
Şiir ilaç sandım onmaz yarama
Namert her koşulda girdi arama
Daha söyleyecek çok laf var ama
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Söze senet dedim savrulan külmüş
Talih bana değil hep ele gülmüş
Sonunda fark ettim insanlık ölmüş
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Benim için bu dünyada tektiniz
Elli yıldır çok kahrımı çektiniz
Kadersiz gönlüme huzur ektiniz
…Ayrık vaktimiz geldi canlarım
Bini tamamladım hedefim tuttu
Sormayın vefasız çoktan unuttu
Hayal kurmak öyle anlık umuttu
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Bende bir faniyim elbet giderim
Doğru-yanlış neyse kabul ederim
Cümle alem görsün okusun derim
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Çok şey güzel lâkin en zoru veda
Bu dünyada bırakmışsak hoş seda
Ceyhan’ı selamlayın son bir defa
…Ayrılık vaktimiz geldi canlarım.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ayrım yapmadım...
Gerçek duygularla şiirler yazdım
Güzel çirkin diye ayrım yapmadım
Çok emekler verdim, bir ömür gezdim
...Zorda kalıp doğru yoldan sapmadım.
Türkü Kürdü hepsi aziz kardeşim
Bizde ayrım olmaz can arkadaşım
Özümden mukaddes toprağım taşım
...Geldiğim yer belli asla kopmadım.
İsteyen okusun kendini bulur
Darda kalan mutlak teselli olur
Samimi olanlar sanmam yorulur
...Hayır şerdir diye ayrım yapmadım.
Elimden geldikçe yardıma koştum
Karşılık beklemem zor’la boğuştum
Ne kadar haz aldım aldıkça coştum
...Doğru söyledim hiç yalan katmadım.
Komşu kızı gelin gitse ağladım
Kağıt kalem bir esenlik sağladım
Bitmez işi kader dedim bağladım
....Değer vermem para pula tapmadım.
Doğruları yazmak bizim işimiz
Doğru yolda açık olsun başımız
Mevlâ kerim bir gün biter yaşımız
...Ceyhan delikanlı dostu satmadım.
Alanya/1991
Ozan Nuri Ceyhan
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Az bile demişim zalimsin zalim...
Yok yere tükenmiş onca umudun
Sevgiyi katlettin gözünü oydun
Beni bir başıma çaresiz koydun
…Söz verdiğim gibi geldim sağ salim.
Kim bilir ne dendi ne yalan duydun
Benden duymadıysan ne diye uydun
Nasıl huzur buldun nasıl uyudun
…Bir günden bir güne sormadın halim.
Tek bir şey istedim sabırla bekle
Sevgi eksilir mi çok beklemekle
Kahrın buysa topla derdime ekle
…Ömrümü hasretle ettirdin talim.
Hasretinle geçti yirmi dört ayım
En küçük riyada var mı bir payım
Kusurumu göster haklısın sayım
…Tüm senin boynuna benim vebalim.
Sabrın sonu hiç selamet değilmiş
Söz yeminler bir alamet değilmiş
Âşık olmak bir keramet değilmiş
…Yaslara büründü düşüm hayalim.
Dereden bana ne selden bana ne
Yalana yol veren dilden bana ne
Ceyhan’ı çıldırtan elden bana ne
…Az bile demişim zalimsin zalim.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Az diyorsan yüz bin şiir yazarım…
Ey sevdiğim talan olmuş kavlimiz
Kader kavi çok zor geçer dahlimiz
Bir düşün bakalım yanan hangimiz
…Ben yanmışım kalıbımı basarım.
Bilemedim çıkmaz yola dalmışım
Hasretin yurdunda esir kalmışım
Bin şiir yazmışım selâm salmışım
…Az diyorsan yüz bin şiir yazarım.
Divane gönlüme seraptın çölde
Keşke balık olsak en derin gölde
Ver bana derdinin çoğunu böl de
…Şelek yapar ben boynuma asarım.
Nakışlı mendile sinmişti kokun
Yürekte durmakta attığın okun
Şu gönül telime bir daha dokun
…Yüzün gülse bunu zekât sayarım.
Hazandır ömrümün bütün mevsimi
Bakıp tanır mısın görsen resmimi
Belki de unuttun çoktan ismimi
…Mümkün mü diyorsan gurur duyarım.
Ben de unutmadım asla unutmam
Seni düşünmeden vaki mi yatmam
Hayale dalmadan gözüm kapatmam
…Her ne dersen ben harfiyen uyarım.
Kim bilir kör talih ne zaman döner
Sanmam ki zamanla bu ateş söner
Yüzünü görmeden hüzün mü diner
…Kerem et sevdamız kalmasın yarım.
Sevda kovanımda petekli balsın
Yollara ruhsat ver Ceyhan’ı salsın
Gönülden çıkarsa aklında kalsın
…Seninle doğmuşum seninle varım.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Azmine hayranım...
Ne büyük yürektir nasıl katlanır
Dertlerin cümlesi sende toplanır
Hançere dönerse kalbe saplanır
…Bu kadar acıya dayanmaz kafes.
Bu nasıl bir candır akıl sır ermez
Sıkıntın çığ olur hiç soluk vermez
Dilerim geçmesi çok uzun sürmez
…Azmine hayranım sabrına da pes.
Bu nasıl yazgıdır dört yanı sarar
Uykusuz geceler bedene zarar
Ömrünü tükettin bu neye yarar
…Bu kadar kahıra yeter mi nefes.
Bu nasıl sevgidir büyür de büyür
Katlanır çoğalır hep önden yürür
Yaratan inşallah çabucak görür
…Başkasında olsun biterdi heves.
Bu nasıl sabırdır nasıl dayandın
Nasıl kavil kurdun neye inandın
Melek taşıyamaz sen bir insandın
…Umuda sarılmak gerçekten enfes.
Bu nasıl duygudur nasıl aşınmaz
Sendekinin onda biri taşınmaz
Birlikten güç doğar yoksa aşılmaz
…Bunlarla vedalaş selâmını kes
Şaşırdım arkadaş selâm mı dursam
Derdinin çoğunu koparsam alsam
Gözlerinin bebeğinde kaybolsam
…Sen rüzgârım olup bana doğru es.
Güzel yüzün gülsün sevgiden yana
Seninle her zulüm ödüldür bana
Hükmüne razıyım bıraktım sana
…Ceyhan’a ne dersin söyle prenses.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Azrail kapımı çaldırmadan gel…
Sensiz bu dünyanın kalmadı tadı
Hasret savcı olmuş felek baş kadı
Müebbet değil mi hükmünün adı
…Heyet çıramızı yandırmadan gel.
Dayanamam kader böyle sınarsa
Kim silecek göz yaşların pınarsa
Ne yapalım soysuz halim kınarsa
…Gerçekleri söyle kandırmadan gel.
Kendin bilen kaderiyle yarışmaz
Zalim mazlum ile zaten barışmaz
Korkma artık sana kimse karışmaz
…Denen densin lafa aldırmadan gel.
Ben sandım ki bu âlemde tekmişiz
Şöyle düşündüm de neler çekmişiz
Gönül dünyamızda hasret ekmişiz
…Sevdamız güllerin soldurmadan gel.
Seven sevdiğini çok bir özlüyor
Gelmese de yollarını gözlüyor
Ecel hep tetikte mutlak izliyor
…Zamansız izimi buldurmadan gel.
Boşa hayal kurduk olmazmış akit
Bir dakika durmaz gelmişse vakit
Ceyhan’ın yaptığı lüzumsuz tenkit
…Can alıcı kapım çaldırmadan gel.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Babam bunları görmedin…1
Kırk sene de
Neler neler değişti!
Ben önce köyünden başlayım,
Başta halam amcam,
Büyük küçük hepsi
Arkandan gittiler,
Emsallerin tükendi sanıyorum,
Toprak damlı ev hiç kalmadı,
Dedemin evini de yıkmışlar,
Sellerde geçilemeyen dereye
Yüksek köprü yapılmış,
Şimdi arabalar geçiyor
Toprak tepe mahalle olmuş,
Eski ne varsa yıkılmış,
Kırk gün süren harmanlar artık yok,
Her iş tarlada bitiyor,
Babam bunları görmedin…
&
Gölbaşında kimse oturmuyor,
Tozu dumana katan
Koyun sürüleri bitmiş,
Sıpa boyundaki kangalların nesli tükenmiş!
Yazın hararet söndüren
Gök pınarlar kurumuş,
Dede dağında tek alıç kalmamış,
Yeni bir cami yapmışlar
Mezarlık değirmene kadar uzamış,
Köy kasaba olmuş,
Önce Eğitmenin Sefer sonra da,
Perişanın torunu Belediye Başkanı olmuş.
Belediye kaldırıldı, konak duruyor
Babam bunları görmedin…
&
Hısım akrabanın
Çoğu Alamancı!
Bağa bostana bakan yok
Haftada bir Pazar kuruluyor,
İklimlerde sapıttı,
Yazın söğüt altı serinliği hak getire,
Çocukluğumda
Senin omzunda karlar yağardı,
Şimdi nerde o kışlar,
Tezek tarih olmuş!
Musluğu olmayan yılların çeşmesinden
Kimse su taşımıyor,
Şimdi yok yok,
Şehirde ne varsa köyde fazlası var,
Evlerin çoğu kaloriferli,
Babam bunları görmedin…
&
Biz ve akranlar yaşlandık
Bizim torunlar dördüncü
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Onların çocukları beşinci nesil,
Gurbette yaşayanlar
Uzun zaman gelmeyince
Görse de zor tanıyor,
Bunda bizim de suçumuz var,
Sılayı rahimde arayı çok açtık.
Büyüklerimizin adı kaldı,
Babam bunları görmedin…
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Babam bunları görmedin…2
Kırk sene de
Neler neler değişti!
Dokuz çocuğunun hepsi evlendi
Gelin damatlarla olduk on sekiz,
On üç kız, on iki erkek yirmi beş torun,
Altısı hariç on dokuzu evli
Eşleriyle otuz sekiz,
On dört kız, on dört erkek yirmi sekiz
Bunlar da bizim torunlar,
Yani seninle doksan ediyoruz,
Sen teknik direktör, iki yedek
Sekiz takım kurardık maşallah!
Bayramda el öpmeye gelsek
Gazino tutman gerekirdi,
Babam bunları görmedin…
&
Torunlarının çoğu yüksek tahsilli,
Diğerleri de okuyor
Bizim torunlar da öyle,
Hepsi şakır şakır bilgisayar kullanıyor,
Ben bile şaşırıyorum.
Ellerinde tablet, cep telefonu,
Bunlar ne diyeceksin eminim,
Televizyonu bile görmeyen babam!
Dünyanın her köşesini
Oturduğun yerden izliyorsun.
Tek tuşla her türlü alışveriş
Banka havalesi anında yapılıyor.
Babam bunları görmedin…
&
Bir şey daha;
Batı ile hısım olduk!
Alman, Yunan’lı, İtalyan, Bulgar,
Avusturya’lı gelinler damatlar,
Kız erkek ehliyetsiz kimse kalmadı.
Hepsinin altında araba,
Otobüs zaman alıyor
Havada gördüğün uçaklar
Şimdi dolup taşıyor,
Şehirlerde boş arazi yok gibi,
Devasa sitelerin nüfusu köylerden fazla,
Ne ararsan yok yok!
Saray gibi alış veriş merkezleri,
Senin bildiğin trenler
Şehrin altından gidiyor,
Yer altı yer üstü ışıl ışıl
Hangi birini sayayım,
Babam bunları görmedin…
&
Mesela;
Çıkıp gelsen
Şaşırır kalırsın,
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Çok bildiğin Kayseri
Boğazköprü’den başlıyor,
Yanlış geldim deyip dönersin,
Köyler mahalle, mahalleler ilçe, ilçeler kent
Yirmi dört saat dolanıp dursan
Bildiğim sandığın yerleri bulamazsın,
Var gerisini kıyasla
Babam bunları görmedin…
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Babam bunları görmedin…3
Kırk sene de
Neler neler değişti!
Çalışan çocuklarının çoğu, hatta
Torunlarından emekli olan var,
Hey gidi hey,
Zaman su misali akıp gitti,
Cennet mekân babam;
Ben şu anda senden on bir yaş büyüğüm.
Rahmetli anam çocuklarımdan da küçük,
Hâşâ bu sadece rakamsal olarak,
Yokluğunuz içimizde hançer gibi
Babam bunları görmedin…
&
1961-62 yılı Ortaokul son sınıfta
Yazmağa başladığım,
Kendi kendime celallenip,
Zaman zaman ara versem de,
Bin yedi yüzü geçen şiirlerimi
Dünya okuyor.
Elli yılı geçen bir yolculuk,
Ömrüm vefa ederse,
Doğum tarihim olan
Bin dokuz yüz kırk beş’i tamamladığımda
Son noktayı koymak istiyorum,
Caymazsam tabi!
Babam bunları görmedin…
&
Yetmişine yakın dede olan
Tahsin kardeşim de araştırmacı yazar,
Kitapları bir harika,
Allah ömürler versin
Daha yazacak çok öyküsü var.
Ben, Şerife, Tahsin
Değişik tarihlerde Hacca gittik
Şerife ayrıca Mahinur’la Umre yaptılar.
Din kardeşlerimize ve evlatlarımıza da
Nasibini niyaz ediyorum.
Sana ve anama bağışladığım acizane
Tavaflarımı Rabbim İzzeti Dergâhında
Kabul eder inşallah.
Dualarım sizinle,
Babam bunları görmedin…
&
Sen bilirsin amma
Yinede yazıyorum,
Dokuz çocuğundan;
Evlatlarının yedincisi, erkeklerin beşincisi
Zabit kardeşimizi kaybettik
Yüreğimize ateş düştü,
Evlat acısından sonra en büyük acıymış
İnşallah kavuşmuşundur,
Mekânınız pir nur, makamınız Cennet olsun.
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Beş vakit duamıza mazharsınız.
Şimdi sıra kimdeyse,
İmanla inançla tevekkülle bekliyoruz,
Hakkımızda hayrolsun,
Sona kalan,
Çok acılar tadacak
Rabbim sabırlar versin,
Babam bunları görmedin…
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Babam bunları görmedin…4
Kırk sene de
Neler neler değişti;
Biz çocukken,
Anamla kırlardan topladığınız
Çeşit çeşit nebatlardan
Halis zeytinyağı, sirke
Üstüne de salamura zeytin
Koyarak yaptığın doğal salatanın
Tadı damağımızda,
Bizden de çocuklara geçti,
Mevsimine göre mutlak bolca yapılır
Öyle böyle değil tepsilerle,
Semizotuna soğukluk derdin
Birde dereotlu cacığı çok severdin ya
Her yaptığımda burnumun direği sızlar.
Seni anmadan edemem,
Babam bunları görmedin…
&
Aynen senin gibi doğaya,
Yeşilliğin her türüne sevdalıyım.
Çiçeklere tutkunum,
Maydanoza, rokaya, soğanın
Yeşiline kurusuna,
Hele de Hatay’a mahsus
Sakallı tere’ye biterim,
Bu sebeple Çukurova ikinci vatanım,
Önce anamı, sonra seni aldı,
Belki beni de alacak,
Toprak ayni toprak canı sağolsun,
Bildiğin İstanbul geçmişte kaldı,
Aldı başını gitti,
Nüfusu Avrupa’nın çok ülkesinden fazla,
Araba park edecek yer bulamazsın
Var hesap eyle,
Memuriyetimin sonunda
On bir sene çalışıp emekli olduğum
H.Paşa Garı’ndan başka,
Hiç bir yerini tanıyamazsın,
Çoluk çocuğum burada,
Bense, kalabalık ve
Gürültüden boğuluyorum,
Onun içindir ki her fırsatta
Kapağı Güneye atıyorum,
Babam bunları görmedin…
&
Söylemesi ayıp
Senin çok sevip,
Yemem için zorladığınız,
Her seferinde betim benzim atan,
Bamyayı elin kızı yedirdi,
Rahmetli anneannesi,
Çok ısrar edince ayıp olmasın diye tattım,
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Kemikli koyun eti, nohut ve de,
Biber salçalı, sumak suyu ile yapılmış,
Enfes mi enfes, ayrıca da sünmüyor,
Böylece 25 yaşından sonra,
Bamya ile müşerref oldum,
Babam bunları görmedin…
&
Anacığım mantı açar
Sende doldururdun,
Sarımsaklı yoğurt, salça soslu
Nasıl kaşık çalardık,
Domatesli, tikeli yumurta favorimdi,
Yazın ayranlı aşı da severdim,
Kabak tasmasına şeker konmazdı,
Anamın çömlekle tandırda yaptığı ağ pakla
(Kuru fasulye)
Lokum olurdu,
Yeme de yanında yat,
Kışın üstü buz tutmuş küpten çıkarılan,
İki elime zor sığan,
Kırmızı domates turşusuyla
Tadına doyum olmazdı,
Aklıma çok şey geliyor ya, yaz yaz bitmez,
Şimdi dört mevsimde yok yok,
Görüntü cillop gibi,
Daha fazla ürün almak için
GDO diye bir şey yarattılar
Yani;
Genetiği değiştirilmiş organizmalar,
Canım sebzelerin, meyvelerin,
Renkleri değişti,
Boyları değişti,
Tatları değişti,
Ne yesen tatsız tuzsuz,
Babam bunları görmedin…
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Babam bunları görmedin…5
Kırk sene de
Neler neler değişti!
Kendi topumuzu, tüfeğimizi
Tankımızı, gemimizi,
Uçağımızı yapıyoruz,
Tamamen yerli otomobil
Üretime başlamak üzere,
Hızlı trenler uzakları yakın ediyor,
Yalnız İstanbul’a üç asma köprü yapıldı,
Denizin altından karşıya tren geçiyor,
İkincisi hatta üçüncüsü yapılıyor yapılacak,
Yolların çoğu duble, otobanlar artıyor,
Delinmedik dağ kalmadı,
Devasa tüneller, uzun asma köprüler,
Sayısını bilemediğim barajlar,
Sulama kanalları,
Babam bunları görmedin…
&
Her ilde olmak üzere
Üniversite iki yüze çıktı,
Hava yolları dünyada bir numara
Her ülkeye uçuyor.
Her mahallede sağlık ocağı,
Hastanelerimiz pırıl pırıl,
Sağlık ekipmanları eksiksiz,
Yabancılar bize geliyor,
Cankurtaran vasıtaları sebil,
Kar’da giden paletlisi de var,
Ambulans uçaklar tam tekmil,
Şaşırdın değil mi?
Babam bunları görmedin…
&
Her şehirde
Doğalgaza geçildi,
Odun kömür derdi bitiyor,
Nüfus seksen milyona yaklaştı
Üçte birinin altında araba,
Çoluk çocuğun elinde cep telefonu!
Kesin hava tahmini yapılıyor,
Her evde değil, her odada
Parmak kalınlığında
Her boy televizyon,
İnterneti sorma,
Bir yaştan sonra
Çok şeye kafam basmıyor
Babam bunları görmedin…
&
Birinci, Bafra, Kulüp, Gelincik
Yenice, Yeni Harman vesaire
Tedavülden kaldırıldı,
İnce kıyılmış Muş tütününden
Başparmağın gibi sarardın,
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Muhtar çakmağıyla yakıp tüttürürdün,
Oda da göz gözü görmezdi,
Sakın içmeyim diye gözdağı verirdin,
Filtresiz sigara kalmadı galiba,
Başka izmarit görmüyorum.
Pire kadar harflerle
Sağlığa zararlıdır yazısı
Büyük puntolarla yazıldı,
Kapalı alanlarda yasaklandı,
Sigara bıraktırmak için
Alo..Sigara bırakma danışma
Hattı kuruldu,
Çok bırakan oldu,
Atın ölümü arpadan olsun
Diyenler tüttürüyor eminim,
Babam bunları görmedin…
&
Az daha unutuyordum,
Paramızdan altı sıfır atıldı,
Pazarcılar pek alışamadı,
Bir liraya hâlâ milyon deniliyor,
Halkımız da öyle!
Bir lira yüz kuruş,
Tek bu senin bildiğin gibi,
Babam bunları görmedin…
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Babam...
============================
“ Daima gönlümde yaşarsın babam
Gözümden sel olur taşarsın babam
Eminim ne desem duyarsın babam
Beş vakit duama mazharsın babam ”
= ===========================
Varlığın deryaydı benim gözümde
Verdiğin öğütler her an sözümde
Hasretin bitmiyor hüznün özümde
…Dünyada yeri dolmayan babam.
Erciyes sanırdım, daha da yüce
Kimse erişemez bu büyük güce
Güllerim açardı hoşnut görünce
…Bir eşi benzeri olmayan babam.
Filinta gibiydin, saçların kara
Sayende hiç bir gün düşmedik dara
Yokluğun içimde onulmaz yara
…Saçında çoğalmış akların babam.
Kendin geri durdun bize yedirdin
Giyip kuşanmadın, bizi giydirdin
Ne derdimiz olsa sormaz bilirdin
…Nasıl ödenir ki hakların babam.
Yok nedir bilmedik, her işte vardın
Kış günü sobaydın yazı günü kardın
Cennetim olurdun, can özden sardın
..Sevgisi yürekte solmayan babam.
En zor anda bile kol kanat gerdin
Oğul babam, kıza anamsın derdin
Evlatlar uğrunda ömrünü verdin
…Hayatta çileye doymayan babam.
Sen benim gözümde en büyük âlim
Babam olmayınca ne zormuş halim
Önden anam gitti hayat çok zalim
…Kaderinde yüzü gülmeyen babam.
İnsanca sevmeyi senden öğrendim
Çok dersler aldım sana imrendim
Haklıyı savundum, zulme direndim
…Gönlümde ışığı sönmeyen babam.
Ben de bir babayım hatta dedeyim
Dünya cennet olsa, sensiz nideyim
Kılavuzsuz kaldım kime gideyim
...Ceyhan yalvarsa da dönmeyen babam.
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Haziran/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın duası...
İşlerin rast gelsin istemezin çok olsun
Demişti babam, bir hayra yormadım
Bilemedim çekemeyen niçin bol olsun
...Bu nasıl hayırlı dua diye sormadım.
Babama emrin olur demiştim gülerek
Çok ciddiye almamıştım şaka diyerek
Sonra düşündüm latife değil bilerek
...Bir zamanlar üstünde fazla durmadım.
Yıllar geçince insan doğruyu buluyor
Umulmadık şeyler olmuş donup kalıyor
Her olay sanki bir deney dersler alıyor
...Garip olan önceleri bir bağ kurmadım.
Tüm olmaz işler rast geldi çare buldum
En zor şartlarda bir şekilde korundum
Umutsuz anlarda bile aştım kurtuldum
...Olağan dedim, başka hikmet aramadım.
Önce dürüst olun zorluklardan yılmayın
Her şeyi öğrenin elden geri kalmayın
Dostuna sır verip sonra pişman olmayın
...Demiş, ben cahil o manayı anlayamadım.
Duymakla yetinmeyip mutlak görmeli
Yanlışı doğruyu tartıp karar vermeli
Baştan tedbir alıp takdir sonra gelmeli
...Kısmen uyguladım hiç pişman olmadım.
İst./1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın hikâyesi...1
Babamın hikâyesi…1
(Cennetmekân babam Abidin Ceyhan’ın -1914-1974- çilelerle geçen atmış yıllık
ömrünün aslında
bir kaç romana sığacak gerçek bir hayat hikâyesinin özetinin özeti, kısaca anlatmaya
çalıştım, bu satırlarda tek bir hilâfı hakikat cümle ve her hangi bir fantezi kurgu
bulunmamaktadır. 11 sayfa halinde ibretle okuyacağınızı ve dersler çıkaracağınızı ümit
ediyorum.)
Atmış senelik ömründe
Çok çile çektin,
Beş kardeşin en küçüğü idin,
Büyük amcamın kız kaçırması sebebiyle
Kazara babaannemi vurdular,
Dedemin de sabah namazından sonra
Kuranı Kerim okurken oturduğu halde ölmesiyle,
Küçük yaşta öksüz
Ardından yetim kaldın,
Büyük ağabeyine sığındın,
Bir lokma ekmeği başına kalktılar,
El kapılarında süründün,
Kavaktan düşünce burnunu kırdın,
O zaman doktor falan hak getire,
Burnun orta yeri hafif çukur kaldı,
Çökük Abidin diye lakaplı oldun,
Bir zaman gurbet tozu yuttuktan sonra
Babadan kalma dükkânda
Bir başına yaşadın,
İlk eşinle anlaşamayınca ayrıldın,
Ali Osman Çavuşun tek kızı olan
Anacığımla baş göz ettiler,
On beş gün sonra askere gittin,
Dile kolay dört yıl,
Kırk sekiz ay demek,
Yani on altı mevsim,
Başka bir ifadeyle;
Bin dört yüz atmış küsur gün,
İki yıl Erzurum’da piyade,
İki yıl da Silifke’de orman askeri olarak
Vatani hizmetini tamamladın…
&
1940 lı yılların ortaları,
Ekmek aslanın ağzında
Otuz dönüm kıraç ve çorak tarla,
Bire on verirse düğün bayram!
Ekin bekçiliği mevsimlik
İş yok güç yok,
Yeniden vurdun kendini gurbet ellere,
O zamanlar kışlar çetin mi çetin,
Karlar dam boyu
Yakacak sap saman,
Yıllar öyle böyle geçiyor,
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1945 yıllarda ülkeyi kasıp kavuran grip yüzünden
Üç yaşındaki bacım ben doğduktan 20 gün sonra ölüyor,
1947 de Tahsin, 1949 da Veli kardeşlerim doğuyor,
Üç çocuk, anamla birlikte beş kişilik horanta
Çareler arıyorsun,
Bir yerlerden mutlaka duydun,
Demiryolları kulağına hoş geldi,
Sene bin dokuz yüz elli bir
Ankara’ya çok gittin geldin,
Küçük çocuktum,
Anam soranlara anlatırdı…
&
Son gidişinde aylarca gelmedin,
Annem, en büyükleri ben
Üç oğlan günlerce yol gözledik,
Küçük dayım geceleri bizde kalırdı,
Şimdi hatırlayamadığım birisi senden selam getirdi,
Sivas’ta çalışıyormuşsun
Biraz da para göndermişin,
Büyük oğlanın resmini çektirsinler
Okula kaydını yaptıracağım demişsin,
Bir şafak vakti beni at arabasına bindirdiler
Koca Yaşa’yla iki kişi daha Avanos’a gidiyormuş
Dayı oğlum sana emanet dedi anam,
Çuvalların arasına yatırdılar düşmeyim diye de bağladılar,
Uyandığımda Irmağa yakın bir hana gelmişiz,
Üç ayaklı şeyle kolu kolçaklı bir adam resmimi çekti,
Bekledim onlarda işlerini bitirdiler,
Fırına toprak çanak içinde tike gibi (kuş başı) et sürmüşler,
Bazlamaya benzer ekmekle sıcak sıcak yemeye başladılar,
Sevdim amma çok sıcak yiyemiyorum ki,
Netice de silip süpürdüler bende aç kaldım,
O gün bu gündür sıcak yemeği hiç sevmem,
Çaya bile su katarım da herkes bana güler,
Dönüş yolunda, yol kenarına yakın bağdakilere selam verildi,
Bir amca gelip kimlerden olduğumuzu, hal hatır sorduktan sonra
(Köyde çok insan lakabıyla ve sülalesiyle anılır)
Salmam dedi buyurun soluklanın, ısrar edince
Hepimiz indik bir ağacın gölgesine oturduk,
Açlık tokluğumuz soruldu, Avanos’da yedik deyince
Kaysı, üzüm ikram edildi selam salındı sonra yola koyulduk,
Şu tanımadığım insanların misafirperverliğine şaştım,
Hatırladığım başka bir anım daha var,
Bir sene önceydi galiba, babam da evdeydi,
Köy çeşmesinin başında koca koca adamlar
Yüksek sesle sanki çekişiyorlar gibiydi,
Aslını öğrendim ki, köye gelen yabancıyı
Ağırlamak için herkes kendi evine götürmek istermiş,
Bu güzellikleri ömrümce unutmam mümkün mü…
&
Birkaç hafta sonra
Bir gece Menşur adlı kangal köpeğimiz
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Uzun uzun havladı,
Hayırdır inşallah diye önce annem
Sonra dayım da bende uyandık,
Kapı çaldı
Kim o dedi anam
Sesinden bilince açtı,
Bir an şaşırdım desem yalan değil,
Vay vay vay,
Lacoları çekmiş
Tekmili filinta babam,
Lacivert takım, beyaz gömlek siyah kravat
Siyah palto, ayağında siyah iskarpin,
Şapkasında altın rengi kanatlı ay yıldız, düğmeler madeni,
Yakasında ki kırmızı bezin üstünde sarı yıldız,
Namussuz it bile tanıyamamış
Zor geçmiş havludan,
Yataktan fırlayıp sarıldım,
Anacığım testiden kalaylı tasla su verdi,
Bizim ufaklıkları uyandırmadan babam
Eğilip öptü onları,
Aç mısın dedi anam,
Hayır hayır aç değilim bir elimi yüzümü yıkayım,
Anam ibrikten (testinin küçüğü) su döktü eline,
Temiz bir peşkir (havlu) verdi,
Yarın hava atmam mı akranlarıma
Hele sabah olsun diye geçirdim içimden,
Bize de şeker almış
Oh be!
Babamız gelmişti nihayet…
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın hikâyesi...10
Ben üçüncü sınıfa geçtim
Gümrük muayenesi sebebiyle haftada 2 gün
Uzun süre istasyonda bekleyen trende ki yolculara
Kebap ve çay satarak harçlığımı çıkarıyordum.
5 nci Zırhlı Tugay’ın sinemasında renkli filmler oynardı
Her hafta giderdim,
Gece yarıları gelen tımtıs tren lokomotifinin
Döktüğü curufların içinden kok kömürü toplanır
Tenekesi bir liradan kalaycılar alıyordu,
Uykusuz kalıp hevesle bende topluyordum,
Günlerce bekledim bazen çok az kömür çıkıyordu,
Yedi teneke olmuştu, satıp ihtiyaçlarımı karşılayacaktım,
Üvey annem satmış istedim paramı vermedi
Bende bir daha kömür toplamadım,
Ortaokul son sınıfta Türkçe hocam Metin Şendaş
Şiiri çok güzel okuyordu, sanki o anı yaşıyordu,
Günlerce etkisinde kalıyordum,
İlk şiirlerimi yazmaya başladım,
Birkaç kez ev taşındı, çoğu kayboldu,
Hatırladıklarımı yeniden yazdım,
Okul bitti evde huzursuzluk dayanılacak gibi değil,
İstanbul’a gittim, kardeşimin yerine
Pendik’te bir bakkal da çıraklık yapmaya başladım,
Kardeşim İslâhiye’ye döndü,
Rabbim bin kere razı olsun yaşlı bir teyzenin
Tavanı alçak bodrumunda küçük bir odada kalıyordum,
Yalan olmasın 6-7 ay çalıştım galiba,
Babam yazdığı son mektubunda üvey annemizin
Vefat ettiğini öğrenince mecbur döndüm,
Kardeşimle yemek yapıyoruz, ev temizliyoruz,
Elde çamaşır yıkıyoruz becerdiğimiz kadar,
5 yaşındaki bacımıza 2 yaşındaki erkek kardeşimize bakıyoruz,
Banyolarını yaptırıyor, giydirip saçını tarıyoruz,
Tabi ufaktan ufaktan duyuyorum,
Babam sağda solda konuşuyormuş
Oğlanı evlendireyim gelin bize baksın diyormuş,
Sakın dedim sakın söyleyin bir saniye durmam
Çeker giderim ömür boyu da gelmem,
Çok istiyorsa kendi evlensin deyince herhalde konu kapandı,
Bir gün tesadüfen istasyondayım, Toros ekspresi geldi 10 yaşlarında
Yakışıklı bir çocuk indi trenden,
Aman Yarabbim bizim 4 numara kardeşimiz,
İstanbul’dan göndermişler dünyalar bizim oldu tabi,
Büyükleri yani bizi de sayarsak 5 çocuk bir de babamız 6 kişiyiz,
Babam benim restimi de görünce çaresiz evlenmeye karar verdi,
Bizde bir an önce evlensin yemekten çamaşırdan yırtalım istiyoruz,
Ve de öyle oldu, çocuksuz dul bir hanımla evlendi,
Bir aile dostumuzla istidacı (Dilekçe yazan) yazıhanesi açtık,
İyi de para kazanıyorduk,
Babam safra kesesi ameliyatı için
Eskişehir Demiryolu hastanesine yattı üvey annemizde refakatçı,
Bir ay kaldılar, o sırada büyük amcam trafik kazası sonuncu vefat etti,
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Mecbur haber verdim oradan da Nevşehir’e geçtiler,
Kardeşlerim de her halde İstanbul’a gitmişlerdi,
Evdeki ufaklıklara iki ay boyunca
Bir başıma bakmak zorunda kaldım,
Yazarken basit ama, yatır kaldır, yedir içir, banyolarını yaptır,
Üstünü başını değiştir, çamaşırlarını yıka,
Gıcır gıcır giydiriyorum anneleri olsa ancak o kadar bakar,
Komşular soruyormuş saçını kim taradı diye…
&
Yılbaşıydı galiba, lapa lapa kar her yer bembeyaz
Üvey annemiz rahatsızlandı apar topar hastaneye götürdüm
Sarı saçlı ağzı burnu kutu gibi bir bacımız doğmuş
Ertesi gün cip tutup getirdim, o tarihte başka vasıta yok,
Günler aylar vızır vızır geçiyor,
Hiç hesapta yokken bir bahar akşamı göz göze geldiğimiz
Film artisti Pervin Par’a bir elmanın yarısı gibi ikizi kadar
Benzeyen mahallemizin güzel kızına bir görüşte sevdalandım,
(Eskiler bilir Pervin Par; ==Pervin Doyum…1939-2015 ==
Yılmaz Güney’le Ala Geyik, Ayhan Işık’la Ya ben Ya o,
Göksel Arsoy’la Gençlik Hülyaları, Fikret Hakan’la Gelinin Muradı,
Cüneyt Arkın’la Gurbet Kuşları ve daha birçok filmde rol almıştı.)
Törelerin alabildiğine acımazsızca hüküm sürdüğü yıllar
Ne kadar minnetçi salsak da elleri boş döndüler,
Yabancıya verecek kızımız yok deyip kestirip attılar,
Fakat yürekteki sevgi bütün olumsuzluklara rağmen bitmiyor
Elli yıldan fazla geçmiş bin yıl geçse ne yazar,
Sevgi ruhta yaşıyorsa, ölecek olan bedendir
Hayaline bin şiir yazmışım helâl olsun,
Sevgim tek taraflı da olsa yine de bahtiyarım,
İnşallah mutludur bütün kalbimle temenni ediyorum,
Bundan sonrası özele girdiğinden bana kalsın bağışlayın…
&
Askerlik şubesinden bir zarf geldi 1945/1 tertip topçu olmuşum,
15 gün içinde şubeye müracaatım isteniyordu,
Tayin edilen günde gittiğimde ihtiyaca binaen sınıfım
Jandarma olarak değiştirilmiş ve Siirt 2.J.Er Eğt.Taburu’na gideceğim bildirildi,
Sülüsümü imzalayan Şube Başkanı Binbaşı- Bak oğlum dedi bir günün geçti
Kaldı 729 gün haydi uğurlar olsun,
Yani iki yıl, 24 ay, 8 mevsim, vatani görevdir ülkem için feda olsun,
Seve seve gideceğiz elbette,
Ve 23 Mart.1965 günü uğurlayanım olmadan Kurtalan postasına bindim,
Ertesi günü birliğime teslim oldum,
Tabur Komutanı P.Yarbay Mustafa Alıcı
Daktilom olduğu için 6 ncı Birlik Komutanı Teğmen Fevzi Akbulut’a
Bu delikanlı sana teslim, malım sanma geri alacağım dedi,
Temel Eğitimden sonra Levazım Müdürü J.Yzb.Fikrettin Narinç emrinde
Levazım yazıcısı olarak görevlendirildim.
(Erzurum aksanı ile konuşan bu değerli insanla, uzun yıllar sonra
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İstanbul Kadıköy balık pazarında tesadüfen karşılaştık,
Hemen tanıdım ellerine sarıldım, emrinde o kadar çok askerle
Çalışmasına rağmen beni tanıdı, Albaylıktan emekli olmuş
Önemli günlerde hep aradım)
Bu arada bir erkek kardeşimiz daha olmuş müjdelediler,
Üç ayrı anneden 6 erkek 3 kız dokuz kardeş olduk,
Babamın nakli önce Bahçe’ye, sonra Konya Bozdağ istasyonuna,
Okul sebebiyle kabul etmeyince Konya/Ereğli’ye çıkmış,
Bir kere babam, iki kardeşim ayrı zamanlarda ziyaretime geldiler,
Babamın geldiğinde bana izin verdiler dışarıda yemek yerken
Varto’da olan deprem Siirt’te de kuvvetli hissedilmişti,
Masadaki sürahi ve bardaklar sallanmaya başlayınca
Apar topar dışarı çıkmıştık,
Babam bir mektubunda bana şiir yazmıştı, gözüm gibi saklarım,
Tahakkuk Subayı (Yedek Subay) Sevgili Aziz Azizoğlu’nun şiirlerimi okuyup
Her konuda yazmamı önermişti. Kendisine şükran borcum var,
Şiirlerimin toplandığı BAŞTANBAŞA ŞİİRLER başlığı bu sebeple doğdu,
Bu süre zarfında onlarca şiir yazdım,
Hasılı 1967 Martında terhis oldum…
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın hikâyesi...11
Ereğli’ye geldiğimde babam rahatsızdı,
Bir hayli de zayıflamış gördüm,
İklimi olarak oldukça soğuktu buraların
Ne yapabilirim diye düşündüm,
Birkaç gün sonra Adana’ya gittim
6 ncı İşletme Hareket Müdürüne çıkarak,
Babamın durumunu anlattım,
Mümkünse İslâhiye’ye nakledilmesini rica ettim,
Eksik olmasın çok ilgilendi,
Yatakhanenin münhal olduğunu biliyordum
Personel şefini çağırarak naklinin hemen yapılmasını söyledi
Teşekkür edip ayrıldım 15 gün sonra nakil emri geldi,
Hemen İslahiye’ye gidip kiralık ev ayarlayıp döndüm,
Eşyaları vagona yükledik, bizde trenle geldik,
Polis olmak için başvurdum
Gaziantep Devler Hastanesinden tam teşekküllü heyet raporu alıp
Dosyaları hazırladığım sırada Belediye hoparlöründen
İslâhiye Adliyesine Zabıt Kâtibi alınacağı ilanı duyunca
İstenilen belgeleri hazırlayıp taahhütlü gönderdim,
Osmaniye Ağır Ceza Komisyonunda yapılan imtihanı
Birincilikle kazanıp İslâhiye Sulh Ceza Mahkemesinde
Mahkeme zabıt kâtibi olarak göreve başladım,
Babamın rahatsızlığı sebebiyle yanında olmayı tercih ettiğimden,
Polis memuru olmaktan vazgeçtim,
Adliye de 5 seneye yakın çalıştım, bu arada
Görücü usulü öksüz ve yetim büyümüş
Bir kızcağızla evlendim 2 kızımız oldu,
1972 yılında TCDD. Adana 6 İşletme Başmüd.lüğü
Hukuk Müşavirliğine naklen atandım,
Almanya’da ki dayımın rızasını alarak,
Baraj yolunda bulunan arsasına gece gündüz çalışarak
Eşimin amcaoğlunun da yardımı ile
İki oda bir hol gece kondu inşa ettik, komşulardan elektrik çektik,
Bu sebeple kiradan kurtulmuş oldum,
Babam da emekli olup, Osmaniye’ye yerleşti,
Camiye yakın bir yerde ev almıştı, Bazen müezzinlik yapıyordu,
En az iki ayda bir ziyaretine gidiyordum,
Zaman zaman da o Adana’ya geliyordu,
1974 yılı Haziran’ıydı rahatsızlandığını duyunca
Hemen atlayıp gittim, içim rahat etmedi,
Alıp Adana’ya getirdim, ertesi gün hastaneye götürdüm,
İlaçlarını aldım birkaç gün bayağı düzelmişti,
Bu sıralar Kıbrıs barış harekâtı yapılıyordu,
Bazı akşamlar karartma sebebiyle ışıkları kapatıyorduk,
Babam gündüzleri bahçedeki menekşe ağasının altına
Koyduğumuz kerevet de istirahat ediyordu…
&
Bir Pazar günü dayım ve yengemler ziyarete gelmişler,
Hal hatır sordular, babam namaz kılamadığı için üzgün
Dayım- Enişte sağlığına kavuşunca kılarsın inşallah
Babam ya nasip diye cevap verdi,
Çağırıyor artık çağıyor diye mırıldanmıştı,
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Yengem- Kim kimi çağırıyor enişte demişti,
Elif Elif dedi birkaç kez, (annemi kastetmişti) gülüştük
Hiç unutmam yarenlik yapıyor diye düşünmüştüm,
Eve katkım olsun diye geceleri ayrıca Eski istasyondaki
Bir yazlık sinema da çalışıyordum.
Bir hayli de uzaktı baraj yolundaki
Eve bisikletle gidip geliyordum,
O akşam yine sinemaya gittim,
Dönüşüm gece saat 12 yi buluyordu
Hava da sıcak mı sıcak, kan ter içinde geliyorum,
O zamanlar Çukurova’nın sivrisineği meşhur
Herkes cibinlikle yatmak zorundaydı,
Eve geldiğimde babam yatmış ama uyumamıştı,
Nasılsın babam dedim,
-Sağ ol oğlum bu gün daha iyiyim dedi. Ankara gazozu alıyordum
Baktım içmiş boş şişeyi kaldırdım.
15 yaşındaki kardeşimde karşısında ki divanda yatıyordu,
Yan odaya geçip yattım, yorgunlukta var hemen uyumuşum,
Sabaha yakın eşim uyandırdı,
-Çabuk kalk baban yerde yatıyor dedi,
Eyvah deyip fırladım, babam yerde başı iki elinin üzerinde
Kıvrılmış vaziyette yatıyor, kucaklayıp yatağına yatırdım,
Tabi o anda figan koptu…
(Eşim öldüğünü tahmin edememiş, zira babam sıcak geceler de bazen yastığını alır
kuru betona yatardı, sabah gördüğümüze gülerdik, gülmeyin rahat ediyorum derdi)
&
Vasiyeti vardı, beni hep köyüme götürün
Anamın babamın yanına gömün derdi,
Vasiyeti boynumuzun borcu
Kardeşlerimin her biri bir yerde
Ha deyince gelinmiyor,
Mevsim yaz hava korkunç sıcak,
O zaman şimdi ki gibi morg falan da yok
Definden sonra usulüyle yazmaya karar verdim,
Amcama yıldırım tel çektim
Bir cenazenin başka yere nakli öyle kolay olmuyor,
Bir sürü prosedürü var,
Tabut temin edildi, hükümet tabibi gelip muayene etti,
Haziran ayının sonu Adana kaynıyor
Sağlık görevlisi bir kova ilaçlı su hazırlayıp
Derisinin altına zerk ettiler kokmasın diye,
Adamcağız zaten 50 kilo,
Ayrıca tabut bağlanıp mühürlendi,
Kiraladığım taksinin üst bagajına koyarak
Ben, dayım ve babamın can dostu makinist Ahmet Amcayla
Ayni gün ikindi üzeri köye geldik,
Küçük amcam sağ olsun her şeyi hazırlamış,
Hac’dan kendisi için aldığı kefen babama nasip oldu,
Yıllarca önce trafik kazasında ölen büyük amcamın
Mezarına gözyaşları içinde defnedildi, nurlar içinde yatsın…
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&
Adana’da bir kızım bir oğlum daha oldu,
Büyük kızıma canım anamın adını koymuştum, en küçük kızıma
Rahmetli kayınvalidemin adını, oğluma da babamın adını koydum…
Babamızın son eşi de birkaç sene sonra vefat etti,
6 erkek 3 kız evladının hepsi evlendi, Her biri bir yerde çoğumuz emekliyiz,
İki büyük kızım bile emekli oldular,
Babamın ben dahil 2 oğlu ve 2 kızı Hacca gittik, diğerlerini de nasip olur inşallah.
13 kız 12 erkek 25 torunundan 21 si evlendi, 14 kız, 14 erkek olmak üzere
28 zi de bizim torunlar Rabbim hayırlı uzun ömürler versin hepsine.
9 kardeşten 7 nci olan erkeklerin beşincisi kardeşimizi
2014 yılında Almanya’da kaybettik. Sonsuz rahmetler diliyorum.
Nüfusa göre 58, doğumuna göre 60 yaşında bu dünya ya veda eden
Cennetmekân babam Abidin Ceyhan’ın gerçek hayat hikâyesi böyleydi. Bundan
çıkarılacak asıl
Ders anamın ısrarla yaptığı gibi eksik dileğin yani şartlı dileğin yanlış olduğunun
bilinmesi, Allah’ımızdan ne istersek her şeyin hayırlısını dileyelim, başımızda annemizde
olsaydı kim bilir
Kardeşlerimizden ayrı büyümez, belki de daha iyi yerlerde olurduk, bu bir isyan
değildir.
Bu kadar çaresizliğimize ve zor hayat şartlarına rağmen her hangi bir kötü yola
düşmeden hepimizi Mevki sahibi, aile sahibi yapan Yüce Rabbime sonsuz şükürler
ediyorum.
Abartısız yazdığımı sanıyorum, hata veya bir noksanlık varsa başta
Sevgili kardeşlerimden olmak üzere herkesten özür diliyorum.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın hikâyesi...2
Anacığım şaşkın,
Hal hatırdan sonra
Ne iş yaptığını soruyor,
Makasçıymış,
Makasçı ne demekse,
Ninemin sındı (yani bildiğimiz makas) dediği şey zahir!
Ben bir bağ kuramadım tabi,
Trenciyim dedi babam,
Tren ne ola ki,
Düşün düşün çıkamadım içinden,
Koca koca vagonları varmış
Bir de bunları çeken makine,
Üstü tenteli kamyonlar geldi aklıma,
Her halde bunları birbirine bağlamışlardır
Dedim kendi kendime,
Bir de;
Yazın aş ışığında,
Gece yarılarına kadar
Köyün harman yerinde oynarken,
Dede dağı tarafından
Tınısı bir garip düdük sesi gelirdi,
Çocukluk aklı,
Bir mana veremezdim…
&
Hasılı dedi babam,
Üç gün izin aldım
Ona göre hazırlanın,
Her şey güzel de ya gurbetlik,
Kayseri’den öteye gitmemiş anam,
O da; hamileyken,
Koltuk altı operasyonu yapılmış,
Ameliyatı yapan doktorun Tahsin’miş adı,
Şimdi yazar olan benim küçüğüm kardeşime konmuş,
Anam düşünceli, her şey iyi de,
Yaşlı annesi babası var, üç kardeşin tek ablası,
Sevinç hüzün bir arada, sessizce ağlıyordu garibim!
Fakirliğin gözü kör olsun…
&
(Fakirlik denince bunu biraz açmam gerek;
Herkesin kendince bir ineği, üç beş davarı
Koyunu kuzusu tavuğu cücüğü
İyi kötü bağı bahçesi var,
Tarlalar genelde kıraç ve çorak, haliyle verimi de az
Bir başka şey, süt tereyağı para etmiyor,
Şimdi köy malı dendi mi milletin gözü parlıyor
Bir tosun taş çatlasa 15, bir koyun keçi 7,5 lira
Onu da ancak celepçiler alıyor,
Rahmetli dayım ticaret yapacağım diye
Bize yumurta toplatmıştı tanesi yüz paraya,
Kaça satacaksa akıllım)
İki gün içinde
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İneğimiz, Perişana (Zekeriya emmi’ye) satıldı
Birkaç koyun keçi de başkalarına
Kaç liraya verildi bilmiyorum,
Tavukların ayakları bağlandı
Bunları götürecekmişiz,
Menşur adlı itimize gelince;
Evimizi korumakla görevli bu kangal cinsi köpek
Yabancıların dış kapıya yaklaşmasına izin vermezdi,
Havlama sesini duyunca birimiz çıkıp sustururduk,
Gelen de ancak biz onu tutunca girebilirdi.
Onu da üstü tenteli at arabalı çanakçılara verdi babam,
Arabalarının arkasına bağlayıp götürdüler,
Mahzun gözlerle beni vermeyin der gibiydi çok üzülmüştüm.
Aslında köydeki her evde farklı köpekler vardı
Dadak anamların (Adı Sedef’ti babamın amcaoğlunun eşi,
Bu güleç yüzlü ninemizi bilmem neden çok severdik,
Çocuklara şeker verirmiş öyle bir lakap koymuşlar)
Biri Güvel diğeri Menure adlı iki Kangalını,
Bir de Seyfali emminin kılları bir karıştan uzun kil renginde
Tüyleri olan sıpa kadar çoban köpeğini iyi hatırlıyorum,
Boğazlarına tok denen demir kelepçe takılırdı,
Kurtlarla kapıştığında boğazından ısırmasınlar diye,
Büyük amcamın köpeğinin adı şekerdi,
Pamuk gibi beyaz ve küçük bir şeydi
Kucağıma almak isteyince kolumu kapmıştı it oğlu it…
&
Denkler yapıldı at arabalarına yüklendi
Bir başka arabaya da biz bindik
Emmi, bibi,dayı, hısım akrabaların
Seçen kabilesi tam tekmil,
(Seçen bizim sülalenin adı)
Annemin babası Ali Osman Çavuş’unda annesi
Ve babaannesi Seçenlerden olduğundan,
Demek ki hepsi bizim tayfa,
Tek tek sarıldık, helalleşildi,
Hayatımın pusulası Osmanlı ninemin
İki gözü iki çeşme,
Tozlu köy yolunda, yola koyulduk
İkindiye yakın
Himmetdede istasyonuna geldik
Denkler ambar denilen yere alındı
Bunlarda ayni trenle gidecekmiş
Bizi getiren İhsan dayım ve büyük amcamın oğlu
Cin Ali ağabeyimle vedalaştık
Arabalar döndü,
Güneş ışığında parlayan ve kıvrılarak uzayıp giden
Tren yoluna şaşkın bakıyorum.
Demir tekerlekli vagonlar
Tenteneli kamyonlara benzemiyordu
Bu ilk hayal kırıklığım oldu,
Bunlara mı binecektik,
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Hayır dedi babam, oturup bekledik,
Tavukların trene alınmayacağını söylediler,
İstasyonda görevli birine bunlarda satıldı,
Bu arada sayamayacağım kadar çok
Vagon taşıyan bir tren geldi,
Babam gibi giyinmiş ancak kırmızı şapkalı
Bir amca trene hareket emri verdi,
Bu trenin adı marşandizmiş babam öyle söyledi,
Gün batımında sonra posta treni geldi,
Aman Allah’ım başı sonu belli değil,
Lambaları tavanda,
Anam hamile diye,
Tren şefi babama torpil geçti herhalde!
Bizi, sonradan öğrendiğim
Furgon bölümüne aldılar,
Koltuklar yatak gibi açıldı,
Takur tukur sesler geliyor altımızdan
Çok da rahatsız etmiyor insanı,
İstasyon çıkışında uzun uzun düdük çaldı
Köydeyken duyduğum düdük sesinin aynı
Şimdi anladım ki o ses buymuş,
Bazen sağa sola yalpa yapıyor
Gittikçe hızlanıyor,
Bizim küçükler hemen uyudu
İçerisi de soba yanmış gibi sıcacık,
Dalıp gittim
Biraz sonra bende uyumuşum…
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın hikâyesi...3
Babam bizi uyandırdı
Sivas’a gelmişiz,
Gecenin bir vakti
Her yer ışıl ışıl,
Şaşkınlığım bir kat daha arttı,
Denkler at arabasında
Çoluk çocuk paytona binip bayağı bir gittik,
Alt üst birer oda ve mutfaktan ibaret
Yeni evimize geldik,
Alel acele yataklar serildi
Deliksiz uyumuşuz,
Babam ekmek almış
Francala deniyormuş
Mis gibi de kokuyor mübarek,
Zeytini ilk defa tadıyorum harika
Anamın köyde keçi derisine bastığı
Tulup peynirimiz de var,
Kahvaltı yapacakmışız
Köyde hep çorba içerdik,
İspirto dökerek hazırlanan
Gaz ocağının yanışını gösterdi babam,
Bir de memesi tıkandığında
Ucu iğneli telle nasıl açılacağını,
Anam şaşkın,
Ne kolaymış derken sütü taşırdı,
Babam güler…
&
Bir iki gün içinde eşyalar yerleşti,
Birkaç ay sonra
Dördüncü erkek kardeşimiz doğdu,
Önce iki amcamın adları Mehmet Mustafa,
Bir ara Devlet olsun dendi,
Sonunda büyük amcamın oğlu
Merhum Şevket’in adı konuldu,
(Köy yerinde çocuklara genellikle büyüklerin
Ya da ölenlerin adları konur,
Benim küçüğüme Kayseri’de anneme kol altı bezesi
Ameliyatını yapan Doktor Tahsin’in adı, onun küçüğüne
Dedem Ali Veli’nin sadece Veli’si, Bana gelince anacığımın
Hamileliği sırasında, yakın akrabamız bir teyzenin rüyasında
Gördüğü akça sakallı bir dedenin, anamın oğlu olacağını
Adını da Nuri koymalarını istediğini söyleyince,
Kırmamışlar Nuri koymuşlar, o teyze yıllar sonra
Rüyasını bana da anlatmıştı.26.Ocak.1945 Cuma
Günü doğmuşum, 3 Şubat olarak nüfusa kaydım yapılmış
70 yıl önceyi düşünürsek köy yerinde bir hafta rötar fazla değil
Tahsin ve Veli’nin de doğum tarihleri ile nüfusa kayıt tarihleri farklıdır,
Bunlardan sonra gelenlerin hepsi doğrudur, zira memurlar çocukları
Doğduğunda ikramiye denen doğum yardımı ve çocuk parası
Alacaklarından mecburen günü gününe kaydı yapılmak zorundadır)
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Ben ilkokula yazıldım,
İlk günüm hiç unutmam
Merdivenle alt kata inip
Su içmek için bir yere daldım
Musluğu açıp su içiyorum,
Bir sürü kız bana bakıp gülüyor,
Anladım ki yanlış yere girmişim
Nasıl utandım anlatamam,
Yine bir okul dönüşü,
Anacığım sofrayı kurmuş,
Ekmek getirmek için mutfağa girdiğimde,
Yerdeki duran tepsinin kazan kapağını
Kaldırmamla bağırmam bir oldu,
Her biri kolum kadar,
Yılan sandım dört açık göz sanki bana bakıyor,
Korkma dedi anam! onlar balık,
Babacığım temizleyip kızarttı,
Kılçıklarının nasıl temizleneceğini öğretti,
İtiraf edeyim çok beğendim…
&
Yukarı kat yatak odamızdı,
Ablamız olmadığından çok şeyi ben üstlenmiştim,
Üç yün yatağı serip, yastıklarını koyuyor,
Yorganları da kenarlarını kıvırıp düzenle seriyordum,
Bir de bakkala gidip ekmek almakla görevliydim,
Ayrıca çarşıya yakın bize uzak bir yerde
Arı suyu deniyordu, bir çeşmeden içme suyu taşıyordum,
Babam omzuma aldığım bilek kalınlığında ağaç parçasına
İki adet çengel yapmıştı, her çengele bir kova asıyordum,
Bazen mahallenin çocukları toprak atardı, yere boşaltıp
Tekrar giderdim doldurmak için,
Bazen onlara görünmemek için dere tepe aşıyordum,
Geç kaldığım bir gün babam merak edip aramaya başlamış,
Tesadüfe bakın veletler beni çevirmişler kovamı devirmek istiyorlar,
Bende hangi kovaya değseler sarılıyormuşum dökmeyin diye
Babam nasıl bir hışımla geldiyse kolundan tuttuğunu
Havada bir çevirip yere fırlatıyordu,
Bir daha oğluma kim karışırsa elimden çekeceğiniz var diye bağırıyordu,
Mahalleli başımıza toplandı, babam olanları anlatınca
Ona hak verdiler, o zaman öyleydi, yanlış yapana
Kimse arka çıkmazdı, bazıları kendi evlatlarına kızdılar,
Bir daha da kimse beni rahatsız etmedi,
Bir gün okuldan geldim
Vega marka bir radyo alınmış,
Anten denilen telin bir ucunu toprağa gömdüler,
Bize el sürmek yasaktı,
Bizim oraların oyun havası çıktığında
Anam şıkır şıkır oynardı,
Sivas’ın da maşallahı var,
Kar diz boyu, soğuk mu soğuk,
Bir gün babamı arkadaşları getirdi,
Kolu sarılıydı,
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Dirseğinden tamponun arasında kalmış,
Allahtan hafif ezilmişti,
Bir hafta rapor almış
Anam deli oldu
Tuttu ağıtın ucundan,
Başına bir hal gelse ben ne yaparım
Her gün korku içinde yol gözlüyorum
Yarı aç yarı tok yaşamaya razıyım
Herif inadı bırak
Ben buna dayanamam,
Zıkkım olsun bunların ekmeği aşı
Hemen işi bırak köye dönelim
Kendine acımıyorsan bize acı
Babam sakin dinliyor,
Yavaş yavaş sinirleniyor biliyorum
Yüzüne bakınca anlarım,
Dediğim çıktı ama yine de yumuşak sesle
Yahu kadın bir dur bir şeyim yok benim
Ortalığı velveleye verme
Otuz dört yaşında bu işi zor buldum,
Kimseye muhtaç olmadan yaşıyoruz
Daha ne istiyorsun, Allah’ına şükret
Çocukların önü kese, kes şu ağlamayı
Bir yere gitmiyorum o kadar,
Damarıma basma mümkün değil diyordu!
Anam ister istemez sustu,
Babam bir hafta sonra işe başladı
Anacığım sık sık hastalandı,
Birinde uzun süre yattı
Çoluk çocuk perişan olduk,
Babamın kaza geçirdiği
Her nasılsa köyden duyulmuş,
Büyük halam küçük amcam geldiler,
Çok dil döktüler ama nafile,
Hayır dedi babam dört oğlum var,
İstikballerini düşünmek zorundayım,
Bizim çektiğimizi onlar çekmesin,
Bir zaman sonra öğrendik,
Manevra sırasında buzdan kayınca
Vagonun altına düşmüş ayağı tekere gelmiş,
Koruyan Rabbim koruyor
Saniyelerle kurtulmuş çiğnenmekten,
Kim bilir bize demediği
Ne badireler atlatmıştır
Anam bunları duysaydı kesin çıldırırdı…
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın hikâyesi...4
İşten eve geldiğinde
İş elbisesi tren yağı içinde olurdu,
Gelirken yıkamış olmasına rağmen
Elindeki paslı kiri
Normal sabun geçirmezdi,
Nalko denen bir garip sabunla yıkardı
Bende su dökerdim,
Babam 12 saat çalışır 24 saat istirahat ederdi
Boş zamanlarında duaları öğretiyordu,
Köydeyken anam elime
Bir minder tutuşturup köyün hocası
Çarık Hasan’a göndermişti,
Elinde uzun bir sopa olduğunu görünce gitmemiş,
Toprak tepede bekleyip eve gelmiş
Bir daha da gitmemiştim,
Sivas Çiçek mahallesinde ki evin önü eski mezarlıktı,
Bir çok değişik boy ve tipte sokak köpekleri yaşardı,
Okula gelip giderken bir hayli korkardım,
(Köpek deyince aklıma geldi, bir sabah pencereden bakıyorum,
Mezralığın güney tarafında bir sürü insan toplanmış,
Fırlayıp gittim, parçalanmış yeni doğmuş bir bebek cesedi,
Göbek bağı bile kesilmemiş, derine gömülmediği için
Mezarlıkta bulunan irili ufaklı köpek sürüsü deşip çıkarmışlar
Rastgele yerlerini parçalamışlar, bir kadıncağız görüp
Polise haber vermiş onun tahkikatını yapıyorlardı)
&
İhsan dayımı vurmuşlar,
Bacağında ki kurşun hâlâ durur,
Bize gelip iki hafta kadar kalıp döndü,
O yaz okul bitti,
Ben de aslanlar gibi çakmışım,
Babam naklini istemiş,
Çok sürmedi müjdeli haber geldi
Adana’ya çıkmış,
Eşyalar ve biz vagonda gidiyoruz,
Birkaç saat Kayseri’de kaldık
Sayamadığımız onlarca tünelden geçtik,
Aile boyu yatıyoruz,
Bir uyandık vagonun içi kaynıyor,
Sıcak mı sıcak,
Burası Adana olacak o kadar,
Babam gidip geliyor
Görev yerin Payas demişler,
Gece İskenderun trenine bağlanacakmışız,
Yapacak bir şey yok yatıp uyuduk,
Sabah olmuş babam vagonun kapısı açtı,
Mis gibi bir yaz sabahı
Her taraf yemyeşil bağ bahçe,
Ve de adını sonradan öğrendiğim tütün tarlaları,
İki katlı istasyon binası
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Alt kat yani giriş çalışma büroları,
Bir taraf ambar ve açık hangar,
Diğer yan ve arka taraf ve üst kat personel lojmanı
Görünürlerde başka ev yok,
Eşyaları iki odalı lojmana taşıdık,
İçme suyu çift kollu pompa ile kuyudan çekiliyor,
Hareket memuru Hüsnü amcanın
Benim yaşımda kızı bir de oğlu var,
Çabuk kaynaştık,
İlk defa deniz gördük,
Bir de çayı vardı denize akan,
Kasaba İstasyona hayli uzaktı,
İlkokul daha da uzak…
&
Yaz boyu denize girdik,
Göbek boyundan öte gitmek yasak,
Bazen sular çekilir kayalar meydana çıkardı,
Narenciye ve diğer meyveler bol,
Babamın ahbap olduğu amcalarla gider
Sepet dolusu toplar dönerdim,
İncirleri bir harikaydı,
Anam tandır gibi kümes yapmıştı,
Bir kaç tavuk alındı,
Toprağın altı sıcak olduğundan
Kısa zamanda yumurtlamaya başladılar,
Kışın bir deli rüzgâr eser ki
Yarıkkaya diyorlar tahribatına rivayet çok,
At arabasını atlarda sürüklediği söylenir,
İki kardeş tutuna tutuna okula giderdik,
Bizim ufaklılardan birini
Birkaç rayın üstünden uçurmuş,
Şükür burnu bile kanamıştı keratanın,
Gece yarısı çakalların üşüştüğünü görürdük,
Makas başı hayli uzaktı,
Babam kangala yakın bir köpek edinmiş
Tren almaya birlikte giderlerdi,
Bir gece yarısı babam beni uyandırdı
Anamın doğum sancısı tutmuş,
Ebelik yapan bir teyzeyi getirmem gerekiyor,
Sekiz yaşında bir çocuk her yer zifiri karanlık,
İn cin top oynuyor düştüm yollara,
Korkuyorum hem de nasıl,
Ebe dedikleri kadının evi kasabanın sonunda,
Şimdi ki gibi sokak lambaları nerde,
Biz gelinceye kadar gün ışıdı,
Doğuma yetişemedik, bir erkek kardeşimiz olmuş
Adını Habip koydular…
&
Buralarda bahar erken geliyor,
Otlar diz boyu
Papatya ve gelincik tarlaları uzayıp gidiyor
Boş dururmuyuz
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Tahmini köydeki küçük bağımız kadar yeri
Çalılarla çit yapıp çevirdik,
Çevirdik dediğime bakmayın, babamız yapıyor,
Bizde ufak tefek yardım ediyoruz,
Güzel anam neler ekti,
Asıl problem su,
İstasyonun yeri yüksek
Çaydan gelen suların arkı enginde,
Her ikindi vakti
Kova kova su taşırdık,
Salatalık, kabak, patlıcan, domates fideleri çiçek açtı,
Fasulye mısırlara sarılıp büyüdü,
Anam her gün kırlardan bir koca sepet değişik ot toplar,
Aklımda kalanlar katırtırnağı, çıtlık,
Gömeç, madımak, yemlik, su teresi,
Bunları temizler yıkar süzerdi,
Salata hastası ve ustası babam
Koca bir tepsiye hepsini ince ince kıyar,
Zeytinyağı tuz ve sirke dökerdi,
Yemeğin yanında çala kaşık yerdik,
Onlardan da bize geçmiş olmalı ki,
Şu an bile etin, tavuğun, balığın yanında,
Başta soğan ve yeşillik yoksa
Alın hayrını görün dönüp bakasım gelmez,
Sabah kahvaltısında bile yeriz,
Biz neysek çocuklarımızda öyle…
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın hikâyesi...5
O yaz köye gittik
Kendi evimizde kalıyoruz,
En büyük eğlencemiz köy çeşmesinin
Musluksuz iki oluğundan akan
Ve Göğ pınardan gelen sularla dolan
Gölde çimmek, şişsin diye göle bırakılan
Kağnı tekerlerinin altından geçmekti,
Yazın bile sular buz gibiydi, çabuk üşürdük,
Bir de Dede dağından kenger sakızı ve alıç toplamaktı,
Annem köyün genç kızlarına elbise dikiyordu,
Babam sonra geldi,
Veli ve Şevket kardeşlerim için
Davullu zurnalı düğün kuruldu
Küçük amcamın erkek çocuğu olmadığından
Gelenek ve saygı gereği onun evinde sünnet oldular,
(Tahsin’in sünnetinde çok küçüktüm
Veli henüz doğmadığına göre 1948 falan olmalı
Bizim tandır evde büyük halamın kucağındaydı,
Abdallar kesti derlerdi,
Avlumuz yüksek tandır evi bayağı aşağıdaydı,
Kardeşimin eşiklikten küreğin üstüne düşüp
Üst dudağının yukarı kısmının yarıldığını ve
Kanlar içinde kaldığını hatırlıyorum)
Sonra teyzemi de alıp döndük,
Kasaba uzak olduğu için
Anacığım yufka ekmek yapıyor
Babamda evire çevire pişiriyordu,
Burası gerçekten ıssız
İnsanları trende gelip geçerken görüyorduk
Biz neyse de babam çok sıkıldı,
Her şey monoton,
Adana’da çalışan buraların bir köyünde olan,
Aynı konumda ki bir amca ile karşılıklı
Elli lira üste verildi rüşvet diyelim
Yer değiştirmek suretiyle becayiş yapıldı,
Yeniden toplandık, üstü açık bir vagonla
Bir akşamüstü Adana’ya geldik,
Vagonu kör yola çektiler
O gece sabaha kadar sivrisinek canımıza okudu,
Mevsim yaz sonu ama Adana yanıyor,
Tek çatılı ayrı ayrı dört ailenin oturduğu
Ahşap lojman yıkandı temizlendi
Kısa sürede taşındık,
Annem ince tülden birkaç cibinlik dikti
O gece rahat uyuduk,
Bir sürü arkadaşımız oldu iyi ki gelmişiz,
Babama da hak vermedim değil hani,
Her şeyi bol gözünü sevdiğimin Adana’sı.
Kardeşim ve ben okula yazıldık,
Beyoğlu diye bir amca okul önünde
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Bisikletin arka oturağına bağladığı kap içinde
Dövme Maraş dondurması satardı,
Büyük on küçük beş kuruş,
Bir başkası taneli beş kuruş, tanesiz yüz paraya
Şalgam verirdi,
O dondurmanın ve şalgamın,
Bir de sabahları annemim Zeytinyağında
Kızarttığı o enfes dolmalık biberlerin,
Başparmağım gibi nefis siyah zeytinin tadını
Ömrümce unutamam, bir zeytini bir kaç lokmada yerdik,
Hâlâ tek zeytini bir seferde yiyemem,
Okul bitti kardeşimle önce buzlu su sonra
Simit ve çörek satmaya başladık,
Yaz ortasında babam kaldı biz köye gittik,
Benden altı yaş büyük dayımı
Daha çok ağabey gibi görürdüm,
Ablama demeye utanıyorum
Bende sizinle gelmek istiyorum dediğinde
Dünyalar benim olmuştu,
Ben anneme, annemde babama söyleyip olur alınca,
Şahadetnamesini almak için dayımla
Yayan Altı pınar köyüne yürümüştük,
Karacauşağı’ı geçip İsmail sivrisinin (dağının)
Eteklerinde ki meşeliklerde sürülerle keklik görmüştük…
&
Bir akşam gaz lambamız tuz gibi dağıldı,
Hayra çıksın dedi anam,
En küçük kardeşimiz birkaç aylık Habip hastalandı,
Göğsü ve karnı morardı, nazar değmiş dediler,
Adana döndük, birkaç gün sonra
Kardeşimiz sizlere ömür
Doktor bile inanmamış dört aylık olduğuna,
Daha büyük gösteriyor yanlışlınız var diyormuş,
Dayım Adana’da çırak okulunun imtihanını kazandı,
Ortamızda yatırırdık uyutabilene aşk olsun,
Her akşam yatakta bize masal anlatma zorundaydı,
Duyduğumuzu anlatsa kabul etmiyorduk,
Babam, dayım, dört de biz altı erkeğe hizmet eden
Anacığım kız evlat diye yanıp tutuştuğunu saklamıyordu,
Bir kızım olsun, bir gözü kör bir ayağı topal olsun
Razıyım diyordu, yeter ki bir kızı olsun,
Babamı işine uğurlarken sana gelen bana gelsin
Ben bu dört çocukla nasıl baş ederim derdi,
Aylar sonra ilk dileği tuttu
Bir yaz sabahı uyandığımızda,
Dünya güzeli bacımızı mışıl mışıl uyuyor bulduk,
(Babam gececi, sancısı tutunca evde erkek kardeşim var diye
Kimseye haber verme, banyoda doğur, bebeğin göbeğini kes,
Balkonda ki sedire yatağını ser, sessizce yat, işte bu kadın benim anam)
Şaşkınlığımız bir yana, meraklı gözlerle bakıyoruz,
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Bir de güzel mi ki, siyah saçlar, hilâl kaşlar, bal rengi boncuk gözler,
Gün geçtikçe büyüyor öpmek için sıraya giriyorduk,
Kızımı yediniz bitirdiniz diye çıkışırdı,
Ben doğduktan sonra üç yaşındayken ölen
Ablamızın adı konmuştu kardeşimize,
Mahinur; yani Ay’ın nuru, ya da Ay yüzlü güzel,
Anam bundan sonra dağları devirir
Ne kadar bahtiyar yüzünden okuyordum,
Dünya bir yana kızı bir yana,
Babam bu kadar üstüne düşmek hayra alamet değil diyordu,
Okullar açıldı kardeşimle ben üçüncü sınıfa gidiyoruz
Dayım başarılı bir şekilde meslek okulu ikinci sınıfa başladı,
Akşamları yatarken masal anlattırmaya devam
Yoksa uyutmuyoruz…
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın hikâyesi...6
Çocuk aklımla bahtiyarım,
Anam var, babam var, erkek kardeşlerim var,
Sevmeye doyamadığımız dünya güzeli bacımız,
Bir de çok sevdiğimiz dayımız yanımızda,
Düşündükçe içim içime sığmıyor
Daha ne olsun,
Ne kadar mutluyum tarif edemem,
Annem babamızın işinin tehlikeli ve zor olduğunu biliyordu,
Önümüzdeki yaza kadar çalış, köydeki bağları
Tarlaları ve evi sat, benimde bir kaç altınım var
Sen bize bir kaç dönüm arsa al, iki de inek alalım
Çocuklarımız da büyüdü yardım ederler,
Bahçeyi ekeriz, yoğurt süt satar geçiniriz
Baktık bu iş yürüyor inekleri çoğaltır işi büyütürüz diyordu,
Yapar mıyız yaparız anasını satayım,
Babamın da aklı yattı bu işe,
&
Bin dokuz yüz elli beş yılı
Ekim ayının on sekizi günlerden Çarşamba,
Kardeşimle okuldayız üçüncü teneffüse çıktık,
Kâğıda yapıştırılmış tanesi on kuruşa satılan
Acıbadem kurabiyesinden iki tane alıp
Birisini kardeşime verdim,
Henüz ağzıma götürmeden yüreğime bir acı çöktü
Yiyemedim onu da kardeşime verdim,
On yaşında bir çocuğum
Yüreğim daralıyor, içim yangın yeri
Son iki ders nasıl zor geçti anlatamam,
Okuldan çıktık karşımızda lojman komşumuz
İncesulu Mehmet amca bizi görünce
Çocuklar bir dakka dedi,
Bu gün bizim hareket Müfettişi okulunuza gelmiş,
Derslerde sizi çok başarılı bulmuş
Şimdi kendi evine davet ediyor demez mi,
Böyle kuyruklu yalan olur mu,
Demiryol müfettişinin ilkokulda ne işi var,
Biz kimseyi görmedik deyip
Kardeşimin elinden tutarak koşmağa başladık
Ben uçuyorum kardeşim gerilerde kaldı…
&
İçimdeki sıkıntı had safhada,
Adana Gar’ın merdivenlerini bir çırpıda çıktım,
Lojmanların tarafında mahşeri bir kalabalık,
Babam diyorum olamaz, geceden çıktı
Şimdi evdedir, bu tezim biraz rahatlatıyor
Olmadık şeyler geliyor aklıma,
Makasçıların bulunduğu kısmı geçtiğimde,
Uzaktan anamın doktora giderken kullandığı
Allı güllü pazen çantasını rayların arasında gördüğümde
Aklım başından gitti,
Biraz daha yaklaştığımda,
Üzeri gazetelerle kapatılmış, sağ kolu avuç içi
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Yukarı dönmüş vaziyette yatan kadın
Canımdan çok sevdiğim anamdı,
Boğazım düğümlendi, ağlayarak eve koştum
Babam ve dayım hüngür hüngür ağlıyorlardı…
&
Gözüm bir ara bacımı aradı
Uyutmuşlardır diye düşündüm,
Gelen giden meraklı çok,
Kızı da kucağındaydı diye bir laf çalındı kulağıma,
Aman Allah’ım bacımda ölmüş diye ağlıyorum,
O gün kıyamet bizim için kopmuştu,
Olay yerine gitmek istedik bizi salmadılar,
Biri altı diğeri dört yaşında olan küçük kardeşlerim
Olayın vahametini elbette kavrayamazlar,
Babamı ertesi sabah arkadaşları alıp götürdü,
Sağ olsun komşular bizi yalnız bırakmadı,
Sıra ile yemek yapıyorlar,
Babam geç vakit geldi, iki gözü iki çeşme
Vay yavrum deyip ellerini dizlerine vuruyor,
Sorma ya çekiniyorum,
Komşular teselli etmeye çalışıyor,
Devler hastanesine gittik
Kızım kuş gibi çırpınıyor, bir bacağı kesilmiş
Diyebildi, seller gibi döktürüyor,
Şu anda bunları yazarken benim yaptığım gibi…
&
Sonradan öğrendik,
İncesulu Mehmet amcanın telaşının esrarını,
Kazayı duyan ve iki çocuğun yani bizim
Okulda olduğumuzu öğrenen müfettiş amca
Olayın vahametinden etkilenmeyelim diye
Kendi evine götürülmemizi istemiş,
Ne yazık ki başarısız bir plân yapmışlar,
Babam zaman zaman bize nasihat eder
Sakın kimsenin sözüne inanmayın kanmayın
Sizi götürüp keserler ırmağa atarlar derdi,
Mehmet amcaya konduramazdım ama aklıma ilk gelen
Babamızın o sözleriydi…
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın hikâyesi...7
Olay günü biz kardeşimle okula gittikten sonra,
Babamın kronik migreni vardı
İlacı bitiği için doktora gitmek istemiş,
Anam tutturmuş kızımın burnu akıyor bizde gidelim diye,
Birlikten evden çıkmışlar,
Anam çocuğu bırakıp susadım deyip komşuya giriyor
Dönüp kızını alarak devam ediyor,
Babamda bir meslektaşı ile ayaküstü sohbeti bitirip
Anam önde o arkada lojman bahçesinden çıkıyorlar,
Önlerinde bulunan rayda vagonlar var,
Diğer rayları da geçmek durumundalar,
Her ne kadar raylardan geçmek yasak levhaları varsa da
Bu tarafta oturan Adana halkı, yolcular, öğrenciler
Bu rayları geçmek zorundalar,
Bu gün dahi aynı durum söz konusu,
Bizde okula gidip gelirken aynı güzergâhı kullanırdık,
Anam vagonun solundan babam sağından
Geçmeye çalışırken asıl amaç bir an önce hatlardan çıkmak,
Soluna bakmayan anam adımını hızlandırıyor,
Tamir servisinden çıkıp İncirlik istasyonuna kadar gidip
Anarya (Geri geri) gelen 56718 numaralı
Tek lokomotifin çarpması ile hat içine düşüyor
Kazanın en yakın tanığı babam- Dur Elif demeye kalmıyor
Ve benim 32 yaşındaki mor belikli anam
Feci şekilde can veriyor,
Kucağından fırlayan bacım kenara düşse de
Sağ ayağı diz altından ray üstünde kaldığından ayağı kopuyor,
Görenler bağırıyor lokomotif az ilerde duruyor,
Kazanın olduğu yerin tam karşısı dayımın okulu,
Herkes dışarı fırlıyor, dayımda pazen çantadan tanıyor
Öğretmen ve arkadaşları bırakmıyorlar,
Onu teskine çalışıyorlar,
Bu arada uzaktan olaya şahit olan
Demiryolcu bir amca üç bucuk aylık bacımızı ceketine sarıp
Adana Devlet Hastanesine götürüyor,
Feci kazanın oluş şekli üç aşağı beş yukarı böyle,
(Çok uzun yıllar sonra Adana 6.İşletme Hukuk Müşavirliğinde çalıştığım günlerdi,
İstasyona Mersin cihetinden gelmekte olan bir trenin lokomotifine tesadüfen bakmıştım,
sanki içime doğdu, uzaktan izliyorum, bu dedim anamı kesen tren olmasın, istasyona
girip hizamda durduğunda ne göreyim, 56718 numaralı ayni lokomotif yani anacığımın
katili, ne kadar kin, nefret ve hırsla bakmışımdır kim bilir)
&
Bir kızım olsun bir ayağı topal, bir gözü kör olsun,
Babama da sana gelen kaza bela bana gelsin diyen
Anamın bu iki dileği de tutuyor,
Han evimiz harap oldu,
Sıcacık yuvamızın direği çöktü,
Babamızı eşsiz, beş yavrusunu anasız,
Ufkumuzu ışıksız, gönlümüzü sevgisiz, içimizi huzursuz
Çocuk yüreklerimizi perişan, bir ömür gözlerimizi yaşlı,
Kardeşini ablasız koyarak hayatımızı kararttığını ne bilsin,
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(Ve dahi; kızının kopan ve ezilen ayağını
Kefeninin içinde göğsüne koyup defnediyorlar,
Ne kadar düşündürücü ve enteresan canından
Çok sevdiği kızının bir parçasını almadan gitmiyor)
&
Yıllar sonra kardeşlerimle anamızın tapulu mezarını
Kendi elimizle yaptığımız demir kafesle çevirerek,
Yeşil türbe rengine boyadık,
Bayram seyran beklemeden ziyaret etmeğe çalışıyoruz
Bu satırların yazarı ve diğer Tahsin ve Şevket kardeşlerim,
Öldüğümüzde anamızın yanına gömülmemiz vasiyetimizdir,
Mermer taşına da Kadersiz güzel anam…
Adlı şiirimin ilk kıtasını yazdırdık,
==Sevgimizin Miracı
Hasretimizin ilacı
Gönlümüzün baş tacı
Tren şehidi anamızın ruhuna==
Başta annem olmak üzere üvey annelerime ve
Müteveffa bütün annelere sonsuz rahmetler diliyorum,
&
Dayım köyden anneannemizi kızın hasta diye getirdi,
Gerçeği öğrendiğinde dünyası başına yıkıldı,
Yaşlı Osmanlı ninemin hali perişan,
Dedem, amcalarım ve büyük halam geldi,
Bir zaman kalıp döndüler,
İşletme de amir konumunda olanlar çare aramışlar,
Köyümüze yakın olduğu için babamın nakli
İsteğine bağlı olarak Kayseri’ye yapılması uygun görülmüş,
Dört erkek kardeşin hamiyetli ailelerce evlat edinilmesi için
Hürriyet gazetesine resimli ilan vermişler,
Babamız kız kardeşimizi Ankara Demiryol hastanesin götürdü,
Bizi de portakal bahçeleri içinde evi olan bir aileye bıraktılar,
Cevap gecikmedi, İstanbul’da dört aile’ye teslim edilmek üzere
Bir personelin korumasında trene bineceğimiz akşam,
Babamız bizimle vedalaşmaya geldi gözleri kan çanağı,
Kız kardeşimizi büyük halamıza bırakmış,
Sarılıp ağlaştık, dönüp giderken ki hali işler acısıydı,
Hıçkırarak ağladığını arkasından duyuyordum,
Az sonra tren hareket etti,
O tarihte buharlı lokomotifler kömürle çalışıyordu,
Bu trenlerin kendine özgü bir düdük sistemi vardı,
Usta makinistler öyle makamla çalıyordu ki,
Gurbete gittiğinizi iliklerinize kadar duyuyordunuz…
Çukurova/2016
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Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Babamın hikâyesi...8
En büyükleri olduğum için, başımızdan geçenler beni kahrediyor
kısa sürede unutmam mümkün değil, çaresizliğim diz boyu,
İstanbul’a gidişimizle ve sonrası ile alakalı serüvenimiz
daha sonra yazacağım bendenizin hikâyesine kalsın.
Ancak; bize emeği geçenlere minnettarım. Çok şey öğrettiler.
İyi birer insan olarak yetişmemizde maddi manevi katkıları
olan herkese ayrı ayrı en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Güzel insanlar tanıdım, Ahirete irtihal edenlere sonsuz
rahmetler, yaşayanlara sağlıklı huzurlu uzun ömürler niyaz ediyorum.
&
Babacığım Kayseri Gar’da çalışmaya başlıyor,
Evi yuvası dağılmış, evlatlarının her biri bir yerde,
Bir başına o evine nasıl girdi, nasıl uyudu, nasıl yaşadı
Bütün bu acılara nasıl dayandı hâlâ şaşarım,
Kendi anısıdır;
Evinde kalamadığı, tren furgonlarında yattığı bir gün,
Annemi ve çocuklarını rüyasında gördüğünü,
Uyandığında nasıl kahrolduğunu ölmeyi ne çok istediğini
Kendisinden dinlemiştim,
Bir günde birçok dişini çektirmiş,
Zaten çok şiddetli kronik migreni vardı,
İçimde bulunduğu ruh halini tasvire kelimeler aciz kalır,
Çocuklar uyum sağlasın diye İstanbul’a gelmesinin
Uygun olmayacağı daha önce usulü lisanla anlatılıyor,
İki üç hafta da bir kızını görmek için köye gidiyor,
Büyük halam; kardeşim bu böyle olmaz bir yuva kurman
Gerek dese de babam pek oralı olmuyor,
Başka çaresi de yok aslında,
Yine halamın tavassutu ile Kayseri de evleniyor,
Bu hanımdan da zaman içinde bir kız kardeşimiz doğuyor,
Eski huzurunu asla bulamıyor,
Hanımı ve çocuğunu baba evine bırakıp istifa ediyor,
Kime gitse fazla kalamıyor, diyar diyar geziyor,
Toptan gömlek alıp kasaba kasaba pazarladığını
Sonradan duyuyorum,
Çok bir şey de kazanamamış garibim,
Kırk bir yaşında yalnız ve perişan bir adam,
(Bu satırları okuduğunuzda eminim çok üzülüyorsunuz,
Kendinizi birde bizim yerimize koyup düşünür müsünüz,
Anne,baba ve çocuklarla cıvıl cıvıl bir ailenin tarumar oluş öyküsüdür bu,
Genç bir anne mezarda, en küçük kızının ayağı kesik
Baba ve çocuklar her biri bir yerde, acımız ve kederimiz sonsuz,
Bu nasıl bir acıdır, bu nasıl bir figandır, bu nasıl bir kaderdir,
Hâşâ isyan edemem, kahrolsam da ancak şükrederim,
Bu bölümleri yazarken kendimi zorlasam da tutmam mümkün mü,
O anları saniyen yaşıyorum gözyaşlarım serbest,
Dilerim Rabbim düşmanıma bile böyle acıyı tattırmaz…)
&
Birçok sebebe istinaden
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Benden iki yaş küçük kardeşimle
İstanbul’dan ayrılmak zorunda kaldık
Himmetdede istasyonuna gece yarısı indik,
Diz boyu kar, gececi kahvesinde sabahlayıp
Ertesi gün köyün yolunu tuttuk,
Ben büyük amcamlara, kardeşim dayımlara gittik
Köyün okuluna kaydımız yapıldı,
Biz 5 nci sınıftık 3 ve 4 de ayni sınıfta
Tek öğretmenle eğitim görüyordu,
Aylar sonra babamız köye geldi,
İşine tekrar dönmek için müracaat etmiş,
Büyük amcam ve büyük halam Kayseri’ye gidip
İlk defa burada gördüğümüz üvey annemizi
Ve kız kardeşimizi getirdiler,
1950 yıllarında köyümüze iskân edilen
Mühacirlere ait bir ev kiralandı birlikte yaşamaya başladık,
İlkokuldan mezun olduk,
Ağustos ortasıydı galiba, babamın tayini Adana işletmesine
Oradan da İslâhiye istasyonuna yapılmış,
Eşyaları toplayıp yine ilk defa gördüğümüz
Üvey annemizin baba evine geldik,
Zabit dede ve Şerife nine çok iyi insanlardı,
Babam işbaşı yapmak üzere İslâhiye’ye gitti
Daha sonra bizde gidecektik, boş kalmayalım diye
İki abisi sanayi de bakır üstüne çalışıyorlardı,
Kardeşimi onlara beni de Hamdi dayılarının
Çalıştığı şeker imalathanesine çırak olarak koydular
Burada çeşitli şekerler,lokum ve helva yapılıyordu,
Çabuk alıştım, usta abiler bile şaşırdı
Her bölümde çalışıyorum
Kısa sürede kalfalara yetişmiştim
Yerde bulduğum bozuk paraları ustama teslim ediyordum
Sonradan öğrendim ki beni hep denemişler,
Kazandığımız parayı üvey annemiz alıyordu,
Bizi pek sevmiyordu, ne yapmak suç sayılıyordu
Netice de çocuğuz iyi ki hafta içi evde kalmıyoruz
Haftalığımı artırdılar ona söylemedim,
Artan kısmı sakladım kardeşimle Pazar günü harcıyorduk,
Geç kaldın kabahat, oturdun kabahat, kalktın kabahat
Ertesi günü kaçmaya karar verdik, işe diye evden çıktık
Şeker fabrikasına kadar yürüdük sonra yoldan geçen
Fabrikadan pancar boşaltıp dönen at arabasından birine bindik
Allah razı olsun arabacı bizi dinledi, niye kaçtığımızı anlattık,
Adana’ya dayımıza gideceğimiz söyledik cepte beş kuruş yok,
Böyle gidemezsiniz çocuklar dedi, yevmiye iki lira
Birkaç gün çalışın sonra gidersiniz yeme içme bize ait,
Aklımız yattı doğru pancar tarlasına gidip çalışmaya başladık,
Pulluk pancarları söküyor biz toplayıp çuvallıyoruz,
Akşam Ambar köyüne geldik
Annesi babası da iyi insanlarmış yedik içtik
Manda yoğurdu harika
Elimizi yüzümüzü yıkadık
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Bize tertemiz yatak serdiler
Hasılı uzatmayım üç gün çalıştık ertesi sabah
Bize on iki lira verdiler vedalaşıp ayrıldık
Boğazköprü istasyonuna yürüyoruz
Hava açık ama sonbaharın serinliği üşütüyor
Adana’ya gitmeye çalışacağız
Şimdilik başka bir plânımız çok
Daha başka şansımız da yok,
Netice de 2 küçük çocuğuz…
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamın hikâyesi...9
İstasyona geldik, nöbetçi hareket memuruna
Babamızın demiryolcu olduğunu, Adana’ya dayımıza
Gitmek istediğimizi ve bize yardımcı olmasını rica ettik,
Mersine küçükbaş hayvan götüren çobanlarla görüştü
On lira verdik vagon kulübesine çıkıp oturduk,
İstasyonun birinde durunca elimizde kalan paradan
Bir lirayla Çobanlar bize ekmek helva aldılar,
Niğde istasyonundan sonra hava hızla soğudu
Boynuzları bir metreyi bulan tekelerin kaldığı vagon sıcak,
Ancak oturulacak gibi değil, bir istasyon arası kalıp,
Tekrar kulübeye dönüyoruz karşılıklı oturup
Ceketimizi başımızın üstüne alp nefesimizle
Birbirimizi ısıtmaya çalışıyoruz,
Biraz dalmışız uyandırdılar Yenice İstasyonuna gelmişiz
Onlar Mersin cihetine gidecek,
İstasyonun bekleme salonuna girip tahta banklara serildik,
Hemen uyumuşuz, bir uyandık ayakkabılarımız keçi tezeği
İstasyondaki muslukta elimizi yüzümüzü yıkadık,
Sonra ayakkabılarımızı temizledik,
Ekmek peynir aldık dışarıdaki
Banklara oturup yedik sonra yollara düştük,
Rayları takip ediyoruz, şoseden gitmeye korkuyoruz,
Adana’ya kadar Zeytinli ve Şehitlik istasyonlarını geçeceğiz,
Sonradan öğrendim otuz beş kilometre yürü babam yürü,
Şehitliğe geldiğimizde kalan 20 kuruşa iki halka tatlı aldık,
Yiye yiye gidiyoruz ve saatler sonra Adana Gar’a geldik,
TCDD.Mototren deposuna gidip dayımızı bulduk,
Bizi görünce sarılıp ağladı garibim
Ben sizi böyle mi görecektim diye,
İzin alıp bizi İstasyona getirdi, peynir üzüm ekmek aldı,
O tarihte her yer bomboş, bir ağaç altında karnımızı doyurduk,
Mersin-İslâhiye arası çalışan Tımtıs adıyla maruf
Banliyö trenine 2 bilet aldı, bana da 5 lira verdi,
Vedalaştık akşamüstü tren hareket etti, anında uyumuşuz…
&
Gecenin bir yarısı iri yarı bir adam bizi uyandırdı
Demiryolcu olduğu belli, çabuk inin dedi siz kimsiniz,
Makasçı falanın oğluyuz demeye kalmadı adam fırladı gitti,
Şaşkın şaşkın bakışıyoruz,
Meğerse Bekçi Karadayı babama müjde vermek için gitmiş
Biz gözümüzü ovalıyoruz babacığım çıkıp geldi sarıldı
Sevindiği yüzünden okunuyor,
İdareten kaldığı tek odalı büro gibi yere götürdü,
O koşturmaca ve gürültüyle istasyon şefi geldi,
Gözün aydın çocuklar gelmiş dedi,
Hanımı tepsi hazırlamış bir şeyler yedik,
Ertesi gün üst baş alındı İslâhiye Ortaokuluna kaydolduk,
Bir aya yakın geç kalmışız yabancı dil Fransızca
Kes köse diye dalga geçip duruyorlar,
&
Biz Kayseri’den ayrılınca üvey annemizin etekleri tutuşuyor,
Köye gitmişler, bulamayınca çok korkmuştur kesin,
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Babama tel çekilmiş oğlanlar kayıp diye,
İki ay olmuş işe başlayalı izin alması zor,
Nerde arayıp nerde bulacak,
Bizim geldiğimizi ve eşyaları yükleyip gelin diye
Kayseri’ye mukabil tel çekti babam,
Toros ekspresine binip geldiler,
İstasyona yakın yerden ev tutuldu,
O tarihte oturduğumuz mahallede elektrik de yok,
Diğer taraflarda ise akşam ezanı ile yanar
Saat 11- 12 gibi kesilirdi.
Kayseri’lilerin de kendisine özel âdeti var,
Kız çocuk doğduğu andan itibaren çeyizi işlenmeye başlanır,
Bizim üvey anne de öyle, gaz lambasının ayna tarafı
Bize dönüyor aydınlık yönü ona, zaten tek lamba
Ödev yapacak masa sandalye de yok,
Çok kez ders çalışamadan giderdik okula,
23 Mayıs Cumartesi günü okullar tatile girdi
Eve geldiğimizde bir erkek kardeşimiz doğmuş
Babasının adı olan Zabit koydular
Yakında ki suyu beğenmediğinden,
İstasyondaki çeşmeden su taşıyorduk eve,
Benden çok kardeşime zulmediyordu,
Birinde elinde ki yaş çubukla vurmuştu ona,
Çok üzülmüştüm yapacak bir şey yoktu,
Bir şey desek babamızdan çekiniyoruz,
Akşam geç kalsak bizi eve almıyordu,
Biz de gidip vagonlarda yatıyorduk,
Tatil bitti okula başladık
Ben sınıfımı geçmiş kardeşim kalmıştı,
Evde hiç tadımız tuzumuz yok,
Üvey annemizin bizi istemediği her tavrından belliydi.
Bir sabah okula giderken kardeşim tutturdu
Ben gidiyorum diye, etme tutma desem de,
Başının aldı gidiyor, mecbur düştüm peşine,
Fevzipaşa istasyonuna yürüdük, harita da
Adana o kadar yakın ki, dağın arkasında tahmin ediyoruz,
Tren yolunu takip edip yürüyoruz küçük tünele yaklaştık,
Elinde gazlı el fenerli bir amca –Hayırdır çocuklar dedi,
Kısaca hikâyemizi özetledik,
Bakın dedi, birincisi Adana buraya çok uzak,
İkincisi burada bir tünel var ki ben yedi saatte zor geçiyorum,
Az sonra Antep ekspresi gelecek binin tren şefi sizi götürür dedi,
Birlikte makas başına geldik, tam o sırada Antep treni istasyona girdi,
Vagona çıktık tren hareket etti, bilet kontrolünde durumu anlattık,
Tren şefine götürüldük, gerçek neyse ona da söyledik bizi furgona aldılar
Adana’ya gelip dayımızı bulup anlattık,
O da henüz yeni evli, kayınpederinin bir odasında kalıyorlar,
Önce gidip ailesinden izin aldı herhalde, gelsinler demişler,
Kayınpeder aslen Bolu’lu, Adana’da zengin bir ağanın yanında aşçı,
Allah rızklarını verir 2 oğlum daha oldu benim sırtım yere gelir mi
Bir yere salmıyorum okusunlar, okumak istemezlerde
İyi bir sanata veririm dedi.
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İki gün sonra dayım babamla çıkıp geldiler,
Haydi dedi babam düşün önüme,
Yine Tımtısla bir gece yarısı İslâhiye’ye döndük…
Zar zor okuyoruz,
O yaz kardeşim İstanbul’a gitti,
Diğer iki küçük kardeşlerimiz de İstanbul’dalar…
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Babamsa acımam tepki duyarım...
Canım kurban insanları sevene
Kim olursa olsun değer verene
Seçip ayırmadan kardeş görene
…Canı gönülden sevgi duyarım.
Doğuştan kardeşiz anne baba bir
Yürekten sevgiye bulaşır mı kir
Kendinden gayriyi görürse hakir
…Babamsa acımam tepki duyarım.
Hor görerek böbürlenen kelamı
Dinler isem Allah versin belâmı
Vermem esirgerim kuru selamı
…Kendin beğenmişe hiddet duyarım.
Din, dil ırk diyerek nutuk atana
Burnu Kaf dağında çalım satana
Bunlar kin tohumu eker vatana
…Onu adam saymam nefret duyarım.
Adam olsun başka şeyler gereksiz
Başka şey arayan bence yüreksiz
Hoş görüyü unutmuşsa feleksiz
…İnsan olduğundan kaygı duyarım
Darda kalan kardeşine koşana
Karşılıksız yardım için coşana
İnsanlık yolunda zorluk aşana
…İmrenerek bakar övgü duyarım.
Benimdir sanılan canlar emanet
Nefse mahkûm olmak asıl felaket
Ceyhan’ı dinlemek büyük nezaket
…Kusurum söylesin saygı duyarım.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bacım...
(Kız kardeşim Mahinur’a)
Eksik dilek geri tepen tüfektir
Annen bunu sana kullandı bacım
Hemen sonra tövbe etmek gerektir
…Doğdun sevincimiz pullandı bacım.
Kısa süren sevinç bulandı kana
Garip anam tren kıydı canına
Ayağı kopan bacı düştü bir yana
…O ayak annenle yollandı bacım.
Sanki ateş düştü yakıp kavurdu
Beşkardeştik yele kattı savurdu
Felek bitmez acılarla doyurdu
…Hasret bir birine ulandı bacım.
Bu ne acı kader küçük yaşında
Çileler tükenmez gezer peşinde
Şanslı doğmak varmış işin başında
…Dertler üstümüze çullandı bacım.
Şu zalim kadere küstüm kırıldım
Hiç gülmeyen talihime darıldım
Yaş kemale erdi bıktım yoruldum
…Huzur göz kırpsa da yalandı bacım.
Yetsin felek dertlerini satmasın
Bu acıyı düşmanımsa tatmasın
Kimsenin evine keder katmasın
…Diyemedik dertler sonlandı bacım.
Yüce Rabbim bunu isyan saymasın
Bir kulunu darda zorda koymasın
Bir huzur görmedik varsın olmasın
…Hatıran gözümde canlandı bacım.
Adana/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Bacımdan önce...
(Biri anam, biri babam...)
Anamız babamız vardı mutluyduk
Sen benim anama âşıktın babam
En tatlı sözleri sizlerden duyduk
…Sen benim anama âşıktın babam.
Sen anama, bende sana bakardım
İnanmazsın gözlerinden çakardım
Başkası baksaydı karşı çıkardım
…Sen benim anama âşıktın babam.
Elif derdin başka bir şey demezdin
Anam yoksa o sofrada yemezdin
Üzülmesine hiç fırsat vermezdin
…Sen benim anama âşıktın babam.
Anamın ceylan gözleri gülerdi
Biliyorum o da seni severdi
Arkandan bir kucak dua ederdi
…Sen benim anama âşıktın babam.
Hem yol gösterir sonra sınardın
Hata etsek kızmaz ama kınardın
Benim için kocaman bir çınardın
…Sen benim anama âşıktın babam.
Anacığım can özünden bakardı
Sarılırdım misler gibi kokardı
Ceyhan’ı öpücüklerle yıkardı
…Sen benim anama âşıktın babam.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Bacımdan sonra...
(Biri anam, biri babam...)
Bir kadersiz kadın, o benim anam
Bir talihsiz adam, o benim babam
İşte gerçek öykü, yok fazla çabam
…Bir kadersiz kadın, talihsiz adam.
Anam sürekli kız çocuk isterdi
İster topal ister kör olsun derdi
Çok da geçmeden muradına erdi
…Bu kadersiz kadın, o benim anam.
Biz bilememişiz kızıymış derdi
Eksik dua tez tutar uzun sürmedi
Treni görmemiş orda can verdi
Bu kadersiz kadın, o benim anam.
Kızını kucaktan raya düşürdü
Kopan bacağı beraber götürdü
Bize dayanılmaz hasret getirdi
…Bu kadersiz kadın, o benim anam.
Kadermiş diyelim bu hakkın işi
Yürekteki acının inmezmiş şişi
Bir günde çektirdi on iki dişi
…Bu talihsiz adam, o benim babam.
Zaman zaman hülyalara dalardı
Mimikler değişir birden solardı
Biliyordum sessiz sessiz ağlardı
…Bu talihsiz adam, o benim babam.
Tarifsiz acıya tümden boyandı
Ancak on sekiz yıl zorla dayandı
Anamı bulduysa mecbur uyandı
…Bu talihsiz adam, o benim babam.
Bizim riyasız gerçek hikâyemiz
Sabırla gün sayıyoruz hepimiz
Sonlara yaklaştık tek tesellimiz
…Dilerim en önce kavuşur Ceyhan.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Bademler çiçek açtı…
Bir türlü ulaşılmaz özlemlerle beklenen
Geceler günden uzun çilesidir eklenen
Vebali ve günahı mevsimlere yüklenen
…Yine gelmez sevgili, bademler çiçek açtı.
Bilmem nasıl tükenir yürekte ki bu efkâr
Kadere resti çeksek olmaz mıyız isyankâr
Sevilenin suçu yok, hep seven mi günahkâr
…Yine gelmez düşlenen, erikler çiçek açtı.
Tırnak kadar filizler şimdi kocaman çınar
Ömrün sonuna geldik bizi hâlâ mı sınar
Hayalle yaşamışız, kim duysa kesin kınar
…Yine gelmez beklenen kaysılar çiçek açtı.
Hasretin bitmez gamı yüreğime üşüşür
Cesaret veren sevgi hüzünlere dönüşür
Bu sıcak yaz akşamı bütün benliğim üşür
…Yine gelmez gözlenen, ayvalar çiçek açtı.
Gündüz saklar kinini geceler bitmek bilmez
Uyku gözlere haram, düşler acımı silmez
Şafak sökse ne yazar gram kahır eksilmez
…Yine gelmez özlenen, limonlar çiçek açtı.
Gözlerim kapatsam hayaller resmigeçit
Ellerimi uzatsam yol vermez dikenli çit
Ezan sesi kurtardı neyse ki var şu mescit
…Yine gelmez vefasız, ağaçlar çiçek açtı.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Bağım çöle döndü gel gel...
Koydun beni bir başıma
Hasret zehroldu aşıma
Mahkûm ettin gözyaşına
…Yollar sele döndü gel gel.
Sabır dediğin bir zulüm
Ayrılıksa resmen ölüm
Kurudu dalında gülüm
…Bağım çöle döndü gel gel.
Sensiz ömür bitmez çile
Kilit vursam olmaz dile
Göçe çıkan kuşlar bile
…Yuvasına döndü gel gel.
Şen yerimiz kaldı ören
Gülüp geçer halim gören
Dar zamanda akıl veren
…Dostlar ele döndü gel.
Gurbet ele çıkan bilir
Bunu ancak çeken bilir
Aşka boyun büken bilir
…Canlar dile döndü gel.
Kadere niye küselim
Engeli kökten keselim
Rüzgâra binip eselim
…Korlar küle döndü gel.
Siirt/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Bağlandı yollarım...
Bağlandı yollarım gelemiyorum
Sonu neye varır bilemiyorum
Bu derdime çare bulamıyorum
...Ümidim tükendi bıktım usandım
Huzuru aradım yaşamak buysa
Arayıp bulurdu sesimi duysa
Ben Keremim oda Aslı olduysa
...Çaresi kalmadı bıktım usandım
Aşkın okulunda bende okudum
Bülbül olup gül dalında şakıdım
Şair oldum satır satır dokudum
...Şiirler yazmaktan bıktım usandım
Yılların kahrını bir şey silemez
Aşkı yaşamayan asla bilemez
Kader istemezse yine gülemez
...Talihe isyandan bıktım usandım
Dilerim allahtan kimse yanmasın
Kalp sesine uysun ele kanmasın
Ceyhan'ın derdini yalan sanmasın
...Hayatı bir roman bıktım usandım
H.Paşa/1988
Ozan Nuri Ceyhan
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Bahane arama...
Bahane ararsan sebebi çoktur
Cihanı dolaşsan emsali yoktur
Demeyin çekene bu ceza haktır
...Çaresiz kalanın özrü olsa da.
Sevgi gönül işi mekân aranmaz
Yolu uzun ha demekle varılmaz
Seveni olmayan kalpte barınmaz
...Duyan kulak gören gözü olsa da.
Kusuru görseler kalkarlar başa
Akıl deli olunca bakılmaz yaşa
Fırsatlar kaçınca vurursun taşa
...Çekilenler yaşamın özü olsa da.
Seven yürek zaman ile yarışır
Gönül senin ama herkes karışır
Kaderinde varsa bir gün kavuşur
...Feleğin çift türlü yüzü olsa da.
Ne ise niyetler o çıkar falın
Deseler inanma yoktur vebalin
Bizden size ikram buyurun alın
...Yüzümüzde yılların izi olsa da.
Dikkatli ol ama kalma kararsız
Suçluyu aramak hepten yararsız
Hayal kurmak bedeva ve zararsız
...Ceyhan’ın bitmeyen sözü olsa da.
İst/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Bahar gözlüm...
Hasret varsa hesap kitabı olmaz
Ömür sona erse çare bulunmaz
Çıkmaz bir yoldayız geri dönülmez
…Yeter ki üzülme sen bahar gözlüm.
Gönül verip sevgi deremiyorsun
Kötü kol geziyor göremiyorsun
Haklı olsan öne süremiyorsun
…Sitemim faydasız ah bahar gözlüm.
Koymazlar sözünde duramıyorsun
Esaret zincirin kıramıyorsun
Yanlışımız nerde soramıyorsun
…Böyle yaşanır mı ah bahar gözlüm.
Yasak koydularsa çıkamıyorsun
Göz ucuyla bile bakamıyorsun
Bir küçük yüzüğü takamıyorsun
…O kadar çaresiz sen bahar gözlüm.
Kaderini kendin yazamıyorsun
Bozmaya çalışsan bozamıyorsun
Şansına kahretsen kızamıyorsun
…Zor başa çıkarsın oy bahar gözlüm.
Dünyaya küsmek kolay neye yarar
Hasretle yaşamak ise büyük zarar
Baş üstüne alacağın her karar
…Öl dersen ölürüm sen bahar gözlüm.
Adana/1980
Ozan Nuri Ceyhan
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Baharlarda gel...
Bu dünyada şu üç şeyi çok sevdim
Yağmuru çiçeği bir de sen derdim
Bir bahar akşamı gönlümü verdim
...Yeter ki sen bana baharlarda gel.
O akşam önüme niçin çıkmıştın
Saçına kırmızı güller takmıştın
Gözümün tam bebeğine bakmıştın
...Acırsan bir tanem baharlarda gel.
Bir sevda yoluydu benim gittiğim
Güçlüğü peşinen kabul ettiğim
Hasretinden liğme liğme bittiğim
...Sen buna sebepsin baharlarda gel.
Her yağmurda daim tazedir anım
Her bahar gelince eksiktir yanım
Çiçekler boy sürer öksüzüm canım
...Gelmek istiyorsan baharlarda gel.
Zaman çok daraldı süre kısaldı
Biz sadece sevdik, bu da yasaldı
Yıllar ikimizden çok şeyler aldı
...Görmek istiyorsan baharlarda gel.
Bir sevda masalı herkes okusun
Güzel kızlar gergeflere dokusun
Özlem çeken ne ilk ne sonuncusun
...Ceyhan’ı unutma baharlarda gel.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Bak yeter...
Gelmesen de uzaktan
Sevgin ile bak yeter
Şimşek gibi sevgilim
…Şu gönlüme çak yeter.
Senin olan kalbime
Civa gibi ak yeter
Ateşim ol sevgilim
…Benliğimi yak yeter.
Sevgilerin boynuma
Kolye gibi tak yeter
Gelmesen de uzaktan
…Sevgin ile bak yeter.
Göz yalan söylemez
Sevdiğimi gör yeter
Saklama duyguları
..Gönlümüze sor yeter.
Sevgi çiçek bahçesi
Güllerini der yeter
Esirgeme güzelim
…Biraz bana ver yeter.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Bak...
Sevgi damarda akan ılık kandır
Kâinatı kucaklar koca bir handır
Varlığa bedendir hayattır candır
…Okuma bilmeyen okutana bak.
Sevgi aş ekmektir yanan ocaktır
Sevgi muhabbettir saran kucaktır
Yere göğe sığmaz uçsuz bucaktır
…Herkese şamildir yaratana bak.
Kıvılcım ilk önce gözleri yakar
Yasakmış dinlemez yüreğe akar
Bunu söndüremez, ne su ne de kar
…Sevdayı gönlünde eğitene bak.
Gözler göremez bir nur'un arkı
Asmaya götürün olmaz ki korku
Ölümler vız gelir en büyük farkı
…Söyleyene değil söyletene bak.
Geceler uykusuz sökecek şafak
Dünyanı karartır dökülen nifak
Sevgi mukaddesse nerde kaldı hak
…Yanardağı gibi büyütene bak.
Buyurun sevgiye saygı duyalım
Yaratan emretmiş şartsız uyalım
Kim zulmediyorsa karşı koyalım
…Yüce rahmetiyle sevdirene bak.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Bakar mısın...
Yazdığım şiiri versem
Lütfedip bir bakar mısın
Yalnız sana ait dersem
…Bir gün açıp okur musun ?
Bak bakalım ne yazılı
Bulmaca gibi dizili
Hele bir gör neler gizli
…İpucu yok çözer misin?
Dilden sana bir hediye
Alır çıkarsın bahçeye
Açıkça yazmadım diye
…Yırtıp çöpe atar mısın?
Gerçek ve yalın yazınca
Neden olsun bir sakınca
Bak karınca kararınca
..Doğru desem tutar mısın?
Kalpten sana bu bir senet
İnanmazsan götür denet
Sevgi denilen şu namert
…Neye kadir bilir misin ?
Daima sözümde durdum
Gece gündüz hayal kurdum
Öldür bu yola baş koydum
…Ceyhan’a evet der misin ?
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Bakın erenler...
Dünyaya gelmişiz yaşamak için
Uzak sanma ölüm yakın erenler
Uzlaşmanız varken kavgalar niçin
…Buyrun keyfinize bakın erenler.
Az yaşa çok yaşa kimse kalmıyor
Kefenin cebi yok bir şey almıyor
Son nefeste tövbe kabul olmuyor
…Kötülüğe kibrit çakın erenler.
Birbiriniz sayın sevin kırmayın
Selâm alın verin geri durmayın
Lüzumsuzsa araştırıp sormayın
…Birleşsin elleri sıkın erenler.
Güzellikten öte bir şey dilemem
Yanlış anlarsanız onu bilemem
Bir daha derseniz daha gelemem
…Israr da faydasız sakın erenler.
Doğruları bilen birileri diyecek
Aklıselim olanlar dinleyecek
Neden olmasın diye deneyecek
…Sabredin dişiniz sıkın erenler.
Rüzgâr gibi gelip geçti dersiniz
Kim bilir arkamdan ne gülersiniz
Ceyhan kusurluysa affedersiniz
…Tabuları bir bir yıkın erenler.
H.Paşa/1988
Ozan Nuri Ceyhan
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Bakışlar yaksa da gözler günahkâr…1
Güller çabuk solar bülbülse yaslı
Emir büyük yerden bu işin aslı
Sevmeyi bilmeyen yürekler paslı
…Bülbülü ağlatan güller günahkâr.
Herkes gibi sevdik sevildik güya
Elin tutmak hayal öpmekse rüya
Bu nasıl düzendir batsın bu dünya
…Günahımız alan eller günahkâr.
Sevmeye gör karışanlar çok olur
Bu kadar yalanla tat tuz yok olur
Bazen isyan etmek bence hak olur
…Bize kara çalan diller günahkâr.
Neler denmemiş ki riyadan yana
Ne kadar güvendi sevdiğim bana
Ne tür zulüm varsa gelsin bu cana
…Karanlık yürekte örfler günahkâr.
Bir Allah’ın kulu arka çıkmıyor
Küçük büyük iftiradan bıkmıyor
Saklımız yok tarafsızca bakmıyor
…Satırlar sitemkâr sözler günahkâr.
Bu kördüğüm güzellikle çözülmez
Elin ağzı torba değil büzülmez
İnşallah sevdiğim fazla üzülmez
…Kaviller sahtekâr düşler günahkâr.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bakışlar yaksa da gözler günahkâr…2
Hasretle kıvranan gönüller yasta
Böylesine tutkun olmaz mı hasta
Müebbet az gelir her türlü kast’a
…Gülleri kurutan yazlar günahkâr.
Bir bakış ki can özümden yaralar
Sel olmuş göz yaşı yürek paralar
Bayramdan bayrama uzar aralar
…Bakışlar yaksa da gözler günahkâr.
Sevmekten öteye ne suç işledim
Ben gönlümü sevdiğimle eşledim
Çaresiz koydular neler düşledim
…Dermanı kalmayan dizler günahkar.
Öyle bir dünya ki kimseye kalmaz
Hesap ödenmeden bir yere salmaz
Hak yolunu bilen hiç vebal almaz
…Yokları var eden sözler günahkar.
Ben bunu çözerdim ölümse ölüm
Ellerim tetikte yetsin bu zulüm
El kolum bağlıyor üzülür gülüm
…Haddini bilmeyen yüzler günahkar.
Sevgiyi taç yaptım başıma korum
Töreye karşıyım yok başka zorum
Buyurun ustalar siz yapın yorum
…Ceyhan’ı kandıran izler günahkâr.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bal olmayınca...
Yaprak neye yarar dal olmayınca
Kovan petek dolu bal olmayınca
Dermanlar tükenir hal olmayınca
…Demi geçen gönül şarkıyı neyler.
Kışa kış mı derim kar olmayınca
Nidem taht sarayı yar olmayınca
Seven sevdiğiyle var olmayınca
…Sevgiden bir haber saygıyı neyler.
Gözlük çare değil fer olmayınca
Sırılsıklam akan ter olmayınca
Belâ çeker gider şer olmayınca
…Kocayan sıfatlar sevgiyi neyler.
Çok balık tutulmaz tor olmayınca
Ateşi çabuk söner kor olmayınca
İnsan kolayı sever zor olmayınca
…Yorulmayan beden uykuyu neyler.
Bülbül niye ötsün gül olmayınca
Kim meram anlatır dil olmayınca
Ceyhan’ı çok seven el olmayınca
…Dostluklar bitince kaygıyı neyler.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Balda güzel...
Petek kovana yaraşır
Arı gibi balda güzel
İnsan ne için yarışır
…İyilikler kulda güzel.
Âşık yoksa sevgi olmaz
Hayal ise sevgi kalmaz
İlk sevginin yeri dolmaz
…Sevgililer kolda güzel.
Yürek sevgiyle kaynaşır
Seven varsa anlamlaşır
Saygı duyan sevgi taşır
…Hasret kavuşunca güzel.
Gönülden gönüle geçer
Sevgiyi eken sevgi biçer
Türlü renkte çiçek açar
…Çiçekler de dalda güzel.
Saygı varsa azdır kusur
Gönüllerde bulur huzur
Sitem ise yoktur mahzur
...Sevilen şey halde güzel.
Adana/1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Baltaya sap olamadı...
(Gerçek bir öykü)
İsmi lâzım değil, falanca kişi
Har vurup savurmak en iyi işi
Kırkına varmadan kalmadı dişi
Yolun sonu hüsran belli gidişi
...Adamlık derseniz hep olamadı.
Hazıra konunca kıymet bilmedi
Hesapsız harcadı sonu gelmedi
Tarlayı takımı mahsus bölmedi
Çok hasta dediler fakat ölmedi
...Kendi dertlerine hap olamadı.
Kardeşlerine hakkını vermedi
Döven kurup harmanını sürmedi
Zekâtsız malından hayır görmedi
Her şeyi var ama yüzü gülmedi
...Suya düşmüş görse ip olamadı.
Kırk yıllık ustaya talim ettirdi
Sigara yakandan alıp tüttürdü
Ehil olmayana davar güttürdü
Eğriye yanlışa düdük öttürdü
...Yazık bir baltaya sap olamadı.
Sattı savdı hiç bir şeyi kalmadı
Bacıya kardeşe selâm salmadı
Duyan dedi bu yaptığın olmadı
Olandan bitenden ibret almadı
...Leylek yuvasına çöp olamadı.
Doğru bildiğinden fena yanıldı
Köy yerinde aptal diye anıldı
Kazıklanmış kulağıma çalındı
Uzun zaman gitti dönmez sanıldı
...İnsanlıktan çıkmış çap olamadı.
Kör nefsini bir türlü eğitmedi
Yanlışları bununla da bitmedi
Herkes akıl verdi kabul etmedi
Her hal ölüsüne kimse gitmedi
...Dünyada kimseye dost olamadı.
Adana/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana bayram, seni bulduğum gündür…
Kırk yıl usanmadan hayaller kurdum
Her bayram kendimi yollara vurdum
Şimdi bir sor sensiz ben nasıl durdum
…Bana bayram, seni bulduğum gündür.
Susmak edeptendir dediler sustuk
Dile düşmek olmaz diyerek pustuk
Vuslat zormuş rüyalarda buluştuk
…Bana bayram, düşte gördüğüm gündür.
Sakın mahzun olma çevrene bir bak
Biz yanlış yapmadık yüreğimiz pak
Ömür tükense de kalkmazmış yasak
…Bana bayram, sesin duyduğum gündür.
Hangi bayram gelse yollarda gözüm
Gönlüme yalvardım geçmiyor sözüm
Hasret senle biter yok başka çözüm
…Bana bayram, geldim dediğin gündür.
Bayram bana hüzün verir yas verir
Hasret çalım satar hicran pas verir
Zehir bulsun bir kocaman tas verir
…Bana bayram, huzur tattığım gündür.
Gönül tekrar hayallere dalmasın
Bizim türkümüzü yadlar çalmasın
Vuslat başka baharlara kalmasın
…Bana bayram, elin tuttuğum gündür.
Ceyhan’ı suçluyor bilmeden herkes
Kimseye bırakma hükmümü sen kes
Son söz hakkım varsa bitsin bu nefes
…Bayram, kollarında öldüğüm gündür.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana deli diyene bak...1
(Uyan artık hey Allah’ın delisi diye takılan
can kardeşime...)
El sevdasın kolay sanır
Kendi derdin olay sanır
Ben deyince alay sanır
…Bana deli diyene bak.
Senin yanı başındaydı
Gelin olma yaşındaydı
Gece gündüz peşineydi
…Bana deli diyene bak.
Benim gibi sürünürsün
Nöbet tutar dövünürsün
Bununla mı övünürsün
…Bana deli diyene bak.
Fırsat kaçmış uğunursun
Düşler görüp avunursun
Bilmem neyi savunursun
…Bana deli diyene bak.
Beyhude hayal kurarsın
Yazık gözünü yorarsın
Sen bana neyi sorarsın
…Bana deli diyene bak.
Bizde kımıldasa yaprak
Suç sayılır göze bakmak
Uzaktan bakmakta yasak
…Bana deli diyene bak.
Bizim sevda zor bir örnek
Baştan yasak gönül vermek
Yapaydın ya düğün dernek
…Bana deli diyene bak.
Sen şanslısın her an gördün
Bana kalsa bakar kördün
Salya sümük ömür sürdün
…Ceyhan deli diyene bak.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana deli diyene bak…2
(Uyan artık hey Allah’ın delisi diye takılan
can kardeşime...)
Sen şahitsin nasıl sevdik
Yemin ettik sözler verdik
Her şartı kabul ederdik
…Bana deli diyene bak.
Suçumuz yok yüzümüz ak
Sevenlere kim vermiş hak
Buyur gel de buradan yak
…Bana deli diyene bak.
Yürekteki yanan kordur
Töre yasa vuslat zordur
Yolu varsa bulup durdur
…Bana deli diyene bak.
Heder oldu bunca çaba
Koyamadım hiç bir kaba
Bu dertler sığmaz kitaba
…Bana deli diyene bak.
Kırk minnetçi salmadık mı
Verdiler de almadık mı
Boynu bükük kalmadık mı
...Bana deli diyene bak
İki yol var sonlar hazin
Fırsat kaçtı ancak gezin
Yok ki senin başka tezin
…Bana deli diyene bak.
Benden beter hele bakın
Kızdığımı sanma sakın
Abi kardeşten de yakın
…Bana deli diyene bak.
Çok bilmiş akıl mı verdin
Hep dalga geçer gülerdin
Ozan’dan az mıdır derdin
…Bana deli diyene bak.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana deli diyorlarsa desinler...1
Ölümüne sevdim deli dediler
Başındaki sevda yeli dediler
Gözündeki aşkın seli dediler
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Sevgi gönüllerin gülü dediler
Göz yaşı sevdanın gölü dediler
Zalime gâvurun dölü dediler
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Sevmek delilikse kesin deliyim
Sende deli misin söyle bileyim
Destur ver deliye çıkıp geleyim
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Deli de olurum sevgiyse maksat
Rüyalar çok cimri periler fesat
İlham vermiyorsa kıt olur hasat
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Baskıya dayansan seni üzerler
Fırsat bulsun derimizi yüzerler
Ben deliyim tek gölgemi ezerler
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Siirt’ten sılamız ne kadar uzak
Eminim yollara kuruldu tuzak
Maden ki deliyiz birlikte bozak
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Bana deli densin Ceyhan’a uyar
Sen yürekten iste yaradan duyar
Güç yetmez şeyleri yoluna koyar
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana deli diyorlarsa desinler...2
Dost iltifat etmiş asla gücenmem
Bana deli demiş desin gocunmam
Haklılık payı var onadır yanmam
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Sevdayı taşımak haz verir cana
Bin sene beklemek az gelir bana
Hasretiyle ölmek vız gelir bana
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Murat etmek yeter bulunur Fizan
Sevmek yasak dendi bu nasıl izan
Herkes hakkın alır kurulsa mizan
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Acı çekmek aşkın kaderinde var
Hayaller umarsız düşler hilekâr
Merhametsiz sevda düşeni yakar
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Bakırköy ne hacet sürüyle deli
Dünyam çöle döndü gitti gideli
Ömür boyu hüzün bunun bedeli
… Bana deli diyorlarsa desinler.
En kutsal hatıram öte berisi
Zora hiç gelmiyor ilham perisi
Benim kitabımda yazmaz birisi
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Öyle bir hasret ki gönülde tüter
Acılar katlanır gün günden beter
Hatırlanmak bile Ceyhan’a yeter
… Bana deli diyorlarsa desinler.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana kızma dedin amma…
Söz ederler çıkma cama
Kem laf yüreğimde kama
Bana kızma dedin amma
…Hadlerini bildirmem mi.
Törelere tapanların
Haklı yoldan sapanların
Bize yanlış yapanların
…Ben yüzüne tükürmem mi.
Tehditler vız gelir duymam
Söz verdim şeytana uymam
Korkma gözü yaşlı koymam
…Elden tutup götürmem mi.
Hasrete dayanmaz özüm
Ne demişsem odur sözüm
Yolun bekler iki gözüm
…Gül yüzünü güldürmem mi.
Bir bakışın cihan değer
Seven aşka boyun eğer
Çok mutlu etmezse eğer
…Bu yüreği öldürmem mi.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana ne hayalden düşten…
Bana ne hayalden düşten
Bana ne kar beyaz döşten
Bana ne saraydan köşkten
…Benim gibi seven mi var.
Bana ne güneşten aydan
Bana ne dereden çaydan
Bana ne kemandan yaydan
…Kıymetimi bilen mi var.
Bana ne yeminden sözden
Bana ne bakıştan gözden
Bana ne ateşten közden
…Şu yüzüme gülen mi var.
Bana ne yapraksız daldan
Bana ne sarmayan koldan
Bana ne bitmeyen yoldan
…Peşim sıra gelen mi var.
Bana ne çiçekten gülden
Bana ne sahradan çölden
Bana ne kuruyan gölden
…Benim gibi çeken mi var.
Bana ne kayadan taştan
Bana ne kirpikten kaştan
Bana ne gözdeki yaştan
…Pencereye çıkan mı var.
Bana ne bahardan yazdan
Bana ne turnadan kazdan
Bana ne güfteden sazdan
…Şu Ozan’a bakan mı var.
Adana/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana ne kaldı…1
Mahzun bakışında yandı bu gözler
Kavil yalan olsun, değişmez sözler
Küller kapatsa da yanmakta közler
…Özlemekten başka bana ne kaldı.
Kurudu sevgimin yaprağı dalı
Zehirlere dönmüş peteği balı
Hasret, dikeni bol bir karaçalı
…Hüzünlerden başka bana ne kaldı.
Umut Kaf dağında duygular esir
Nasihat bıkmışa eder mi tesir
Kalan süre dersen kesirden kesir
…Gözlemekten başka bana ne kaldı.
Kini mahpus ettim hırsımı tuttum
Gecelerim zindan huzur unuttum
Heves yarım kaldı zehirler yuttum
…Acılardan başka bana ne kaldı.
Allah ne verdiyse girip dalmadım
Nefis horon teper ama salmadım
Ne kadar pişmanım çekip almadım
…Üzülmekten başka bana ne kaldı.
Sabır bazen her sorunu çözmüyor
Zaman süzgeç olsa derdi süzmüyor
Hiçbir keder hasret kadar üzmüyor
…Çilelerden bana başka ne kaldı.
Yüzlerce yazmışım yine yazarım
Kim plân kurarsa aynen bozarım
Tek dileğim yakın olsun mezarım
…Şiirlerden başka bana ne kaldı.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana ne kaldı…2
Böyle istemedik Allah biliyor
Sandık sevgi tüm yanlışı siliyor
Sevenler yalnızca huzur diliyor
…Ağlatmaktan başka bana ne kaldı.
Biz gönülden sevdik kime ne zarar
Sevginin özünde yanlış ne arar
Güzellikten başka almadık karar
…Çıldırmaktan başka bana ne kaldı.
Benim bütün derdim o üzülmesin
Töhmetlerde kalıp hiç ezilmesin
Mahlası kullandım kimse bilmesin
…Saklamaktan başka bana ne kaldı.
Sevgisini yüreğimde saklarım
Tüm kusur benimdir onu aklarım
Benden yana helâl varsa haklarım
…Kahırlardan başka bana ne kaldı.
Biz alıştık talih bize ters olsun
Hikâyemiz sevenlere ders olsun
Sevgi balyoz kötülerde örs olsun
…Dileklerden başka bana ne kaldı.
Dertler doludizgin sırtıma biner
Gece savaş açar gündüzün siner
Düşlerime girse hasretim diner
…Rüyalardan başka bana ne kaldı.
Tek bir ricam olur seven yılmasın
Sevsin yeter başka akıl almasın
Ceyhan gibi yarı yolda kalmasın
…Hayallerden başka bana ne kaldı.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana ne...
Bitmez ömrün kışı,yazdan bana ne
Bitip tükenmeyen nazdan bana ne
Akordu tutmayan sazdan bana ne
…Düzeni bozulmuş tellere döndüm.
Okunu atmayan yaydan bana ne
Huya gidecekmiş haydan bana ne
Suları köpürmüş çaydan bana ne
…Rengi çamur akan sellere döndüm.
Her asır değişen,çağdan bana ne
Üzümü olmayan bağdan bana ne
Geçidi kapanan dağdan bana ne
…Hedefsiz savrulan yellere döndüm.
Meşeden bana ne çamdan bana ne
Seherden bana ne samdan bana ne
Gizli bakılmayan,camdan bana ne
…Say ki sevmemişim ellere döndüm.
Yare götürmeyen yoldan bana ne
Sıkıca sarmayan koldan bana ne
Sağ taraf cennetse soldan bana ne
…Dalında kuruyan güllere döndüm.
Yeminler yalanmış özden bana ne
Seven unutmuşsa sözden bana ne
Yüreği yakmayan közden bana ne
…Baltayla kırılmış dallara döndüm.
Sevgiden bana ne aşktan bana ne
Kim çıkarsa çıksın köşkten bana ne
Ceyhan başka dertte meşkten bana ne
…Umudu kalmamış,kullara döndüm.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Bana yeter...
Hasretin gönlümde zehirden acı
Çaresiz sevdanın yokmuş ilacı
İstesem kızamam desen yalancı
...Tanıdığım halde kal bana yeter.
Ceylan gözlerin baksın bir daha
Böyle seven asla girmez günaha
Aç ellerin sende yalvar Allaha
…Ağlama sakin ha gül bana yeter.
Unutma şarkımız senede bir gün
Bıkıp usanmadan dinlerim her gün
Kadere kırgınım olmuşum sürgün
…Buğulu gözlerin sil bana yeter.
Kararımız bir deminde durmuyor
Kahpe felek ahu zarım görmüyor
İstesek de kimse izin vermiyor
…Çiçeğim kurudu dal bana yeter.
Çare yoktur ben bu derdi bilirim
Neredesin bilsem durmaz gelirim
Sen yaşa da ben yerime ölürüm
…Sevgide hudut yok bil bana yeter.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Barış olsun...
Ak güvercin uçuralım
Can vatan herkese yeter
Tüm dünyaya duyuralım
…Barış olsun, barış olsun
…Güzellikte yarış olsun.
Bir birinden yok farkımız
Doğuştan kardeş halkımız
İnsanca yaşam hakkımız
…Barış olsun, barış olsun
…İnsanlıkta yarış olsun.
Kıvanç keder bölüşelim
Her konuyu görüşelim
Bir noktada birleşelim
…Barış olsun, barış olsun
…Sevgilerde yarış olsun.
Ayrım kayrım neye yarar
İşte bu en büyük zarar
Ele ele vermektir karar
…Barış olsun, barış olsun
…Kalkınmada yarış olsun.
Güvenden olalım emin
Mutluluğa hazır zemin
Tokalaşıp etsek yemin
…Barış olsun, barış olsun
…Huzurlarda yarış olsun.
Sevgidir her işin başı
Tükensin gözlerin yaşı
Saygını ömrünce taşı
…Barış olsun, barış olsun
…Kardeşlikte yarış olsun.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Barışmam...
Kuşun kanadıyla selâm salmazsa
Bin özür dileyip gönlüm almazsa
Yaptığı şeylere pişman olmazsa
…Bir küserim yemin olsun barışmam.
Yollarımı gözlediğin görmezsem
Benden fazla sevdiğini bilmezsem
Gözyaşıyla ıslı mektup almazsam
…Bir küserim yemin olsun barışmam.
Beni kırdı yüzüne bakmam bilsin
Biri yetmez yüz bin özür dilesin
Şeyda bülbül gibi her gün çilesin
…Bir küserim yemin olsun barışmam.
Madem seviyormuş bir ispat etsin
Tutsun ellerimden bu hasret bitsin
Yok olmaz diyorsa bırakıp gitsin
…Bir küserim yemin olsun barışmam.
Şüphesi lüzumsuz ben gibi yansın
Sevgi zoru sever koşulsuz kansın
Ondan özge yok Ceyhan’a inansın
…Bir küsersem yemin olsun barışmam.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Baş olmayınca...
Dedi kodu bir asılsız duyumdur
Görmeden inanmam, asıl huyumdur
Atam Yıldız Handır Kızık soyumdur
...Dağılarak gittik baş olmayınca.
Yalnız kişi her manada yarımdır
Buna yalan diyecekler var mıdır
El ele baş başa olmak zor mudur
…Gözlere kim bakar kaş olmayınca.
Gözden ırak olan gönülden ırak
Olur demişlerse çok doğru ancak
Sevgisiz insansa kurumuş toprak
…Nebat çabuk solar yaş olmayınca.
Geçim derdi gurbet ele dağıldık
Yokluğa direndik adam sayıldık
Bacı kardeş ele döndük ayrıldık
…Yolu düze çeken eş olmayınca.
Heves biter kalmaz bahar yazımız
Mal derdine düşmüş oğul kızımız
Zamanla unutup kalmaz bazımız
…Mezarım kim bulur taş olmayınca.
Böyleymiş dünyanın düzeni çarkı
Sılanın gurbetten kalmadı farkı
Günü birlik yazılmakta çok şarkı
…Ceyhan ne halt etsin iş olmayınca.
H.Paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Başım dertte...
Gönlüm ile başım dertte
Gitmiyorum kovsan diyor
Hem burada hem gurbette
...Peşindeyim dövsen diyor.
Bir kenara atamadım
Müşteri yok satamadım
Bırakmıyor yatamadım
...Arkandayım sövsen diyor.
Çekip gitmiyor başımdan
Bir an ayrılmaz peşimden
Pay çıkarır telaşımdan
...Yanındayım vursan diyor.
Küfür dayaktan almıyor
Biraz geride kalmıyor
Yalvarsam yola gelmiyor
…Gitmem yere sersen diyor.
Sanırsın resmen nikâhlı
Nasıl derim evet haklı
Dil altında bir şey saklı
...Ne yapayım körsen diyor.
Diyemem ağa paşasın
Vallahi baş belâsısın
Bırak Ceyhan’ı yaşasın
…Kanar mıyım övsen diyor.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Başımı belâya sokmayın benim...
Duymuyorum ne isterse desinler
Kalpten sevdalıyız bizi görsünler
Kimseye yar etmem hadi versinler
...Başımı belaya sokmayın benim.
Hatırları saydık karşı gelmedik
Bu kadar zor olduğunu bilmedik
Yok yere üzdüler asla gülmedik
...Başımı belaya sokmayın benim.
Çok şükür işimiz var aşımız var
Alnımız açık dimdik başımız var
Dillere destan büyük aşkımız var
…Başımı belaya sokmayın benim
Sabır taşı çatlar çok uzun sürmez
Bunun adı sevda kimseyi görmez
Doğru söze kimse bir şey diyemez
...Başımı belaya sokmayın benim.
Yeter dedik can kemiğe dayandı
Siz öyle belleyin Ceyhan uyandı
Kendime acımadım garibim yandı
...Başımı belaya sokmayın benim.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Başka bir şey istemezdim...
Bu dünyada ne istersin deseler
Asıl arzum sensin fırsat verseler
Yer gök benim olur uygun görseler
…Dünyada başka bir şey istemezdim.
Böyle bir imkâna erebilseydim
Yazdığım şiirleri verebilseydim
Ömrümü önüne serebilseydim
…Dünyada başka bir şey istemezdim.
Adres bulup izin sürebilseydim
Son defa yüzünü görebilseydim
Ölsem unutamam diyebilseydim
…Dünyada başka bir şey istemezdim.
Bir kere sesini duyabilseydim
Başımı dizine koyabilseydim
Gözlerine bakıp doyabilseydim
…Dünyada başka bir şey istemezdim.
Rüzgâr olup saçlarına esseydim
Yağmur olup yanağına düşseydim
Süzülerek bin hasretle öpseydim
…Dünyada başka bir şey istemezdim.
Çiçek olup saksısında bitseydim
Beni çağırsaydı koşup gitseydim
Kölemsin deseydi kabul etseydim
…Dünyada başka bir şey istemezdim.
Hayal de güzeldir kurabilseydim
Geçip karşısında durabilseydim
Ceyhan’ı sevmiş mi sorabilseydim
…Dünyada başka bir şey istemezdim.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Başka çaremiz yok savaşacağız...
(Yeter ki sen dik dur...)
Bunlar iyilikten anlamıyorsa
Bir kez bile bizi dinlemiyorsa
Tertemiz sevgiyi göremiyorsa
…Savaş baltaların çıkaracağız.
Kaçıp gitmek bence ters olur
Başarırsak sevenlere ders olur
En azından şu kötüler mars olur
…Başka çaremiz yok, savaşacağız.
Eyvallah ederek fazla sayarsak
Üzülmeyiz yanlış lafı duyarsak
Ne yapabilirler karşı koyarsak
…O kadar zor olsun alışacağız.
Ne bulurlar bilmem zalim törede,
Baştan sona saçma bana göre de
Çok şeyler değişir belki yöre de
…Zaferse birlikte yaşayacağız.
Yeter ki sıkı dur hiç açık verme
Çok sevmişim deme arayı germe
Baskı ağırlaşır üstünde durma
…Dünyayı yaksalar barışacağız.
Kime ne fayda akan kanlardan
Çok dua alırız seven canlardan
Belki de kurtulur bu insanlardan
…Bir orta yol bulup buluşacağız.
O kadar zor değil insanca olmak
Onlara düşüyor doğruyu bulmak
Bize nasip olsun dünyada gülmek
…Mutluluk türküsü çağıracağız.
Başlatalım arkamızdan akarlar
Karşı koyar tüm töreyi yıkarlar
Dua eder hayranlıkla bakarlar
…Sen Ceyhan’a güven, kavuşacağız.
Adana/1974
Ozan Nuri Ceyhan
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Başka da bir şey dilemem.
Sevinç senin hüzün benim
Huzur senin dertler benim
Vuslat senin hasret benim
…Başka da bir şey dilemem.
Doğru senin yanlış benim
Bahar senin kar kış benim
Menzil senin alkış benim
…Başka da bir şey dilemem.
Nazar etsin haklı görsün
Yüce Mevla huzur örsün
Mutluluğun uzun sürsün
…Başka da bir şey dilemem.
Melekler yoldaşın olsun
Rabbimiz sırdaşın olsun
Gam kedersiz başın olsun
…Başka da bir şey dilemem.
Gönlünden geçeni versin
Yoluna çiçekler sersin
Hak eden murada ersin
…Başka da bir şey dilemem.
Ne sitemdir ne de bir naz
Şu gül yüzün gülsün biraz
Canı gönlümdendir niyaz
…Başka da bir şey dilemem.
Üsküdar/2017

Ozan Nuri Ceyhan
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Başka da bir şey istemem.
Sevgiyle başlarmış umut
Aşka laf yok o tek somut
Seni sevdim aklında tut
…Başka da bir şey istemem.
Yüreğimde şimşek çaksın
Az gelirse tümden yaksın
Ceylan gözler bana baksın
…Başka da bir şey istemem.
Ömür fani bir gün biter
Hayalin gözümde tüter
Beni sevsen bana yeter
…Başka da bir şey istemem.
Başın göğsüme yaslasan
Hasret biter bir sarılsan
Bu kez sevinçten ağlasan
…Başka da bir şey istemem.
Kıyamete kadar sevsem
Saçın tellerinden öpsem
Kokunu ruhuma çeksem
…Başka da bir şey istemem.
Benim uğur böceğim ol
Gül goncası Çiçeğim ol
Canım ol sevdiceğim ol
…Başka da bir şey istemem.
Kaderim ol feleğim ol
Güzelim ol meleğim ol
Dünya ahret dileğim ol
…Başka da bir şey istemem.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Başka nasıl tarif edilir aşk...
Hayallerde emsalsiz,
Düşlerde muhteşem,
Grup vakti bakınca,
Uzaktan altın pencereli konak.
Ya da;
Kayan bir yıldız,
Belki ay belki güneş,
Başka bir alem desem,
Kimsenin adını koyamadığı,
Bir garip hülya,
Başka nasıl tarif edilir aşk...
&
Gözlerin görmediği,
Akılların almadığı,
Ellerin tutamadığı,
Suda ki gümüş renkli yakamoz,
Kara bulutlarda raks eden şimşek,
Kim bilir belki de;
Rüzgarda savrulan kumdan bir kale,
Her sefer adı değişen kasırga,
Başka nasıl tarif edilir aşk...
&
Gece desem değil,
Gündüz desem değil,
Yaratık desem hiç değil,
Benzediği bir cisim yok,
Herkes kendince dillendiriyor,
Okusam da bir şey anlamıyorum,
Somut bir belgesi de yok,
Suya yazı yazmak gibi,
O değil bu değilse,
Başka nasıl tarif edilir aşk...
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Başka ne kaldı...
Yılların mihneti şavkır yüzümde
Sevdim ama hasret kaldı özümde
Yaşama hevesi yoktur gözümde
...Daha meyledecek başka ne kaldı.
Şu deli gönlüme nasıl yalvardım
O aykırı gitse ben doğru vardım
Hiç kimseden görmedim yardım
...Bana üzülmekten başka ne kaldı.
Dertlerin elinden kocadı beden
Mutlaka ceza görür eziyet eden
Bence iyi yapmış buradan giden
...Bana ıstıraptan başka ne kaldı.
Sabır sebat ettim boşmuş yararı
Dertler keskin sirke ömre zararı
Felek derdi neyse versin kararı
...Sayılı günlerden başka ne kaldı.
Her ne ise artık sebepler sormam
Hayatım tarumar bakıp onarmam
İmkânım olsa bir dakika durmam
...Ceyhan’a kahırdan başka ne kaldı.
İst./2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Başka sevgiler...
Bir kararı olmayan başka ise sevgiler
Bin bir türlü amaca yönelik sevgililer
Dünyanın düzenine uyup böyle sevdiler
…Bitmez denen sevgiler tükendi sıra ile.
Bir anlık mutluluğa aralanır perdeler
Olmayanı var edip vadedenler nerdeler
Gücüne güç katanlar şimdi kara yerdeler
..Hiçbir yerde satılmaz arasan para ile.
Geçici heveslerin tutunacak dalı yok
Pişmanlık denen cani, veresiye malı yok
Kovanları arı dolu bir damlacık balı yok
…Yazıyı kim kaybetmiş arasın tura ile.
Şans kader diyerek kendini avutacak
Başka sevgili bulup dününü unutacak
Vız gelir ona dünya kim onu korkutacak
…Kim çıkarsa bahtına uğraşmaz kura ile.
Umulmadık zamanda belki de ayılacak
Tuttuğu yol yanlışsa sonunda anlayacak
Ceyhan’ın sayesinde doğru yolu bulacak
…Bir daha da hiç göremez arasa çıra ile.
H.paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Başkasını Sevemez...
Bu gözlerim başkasını göremez
Bu kalbime başka sevgi giremez
Bu dudaklar başkasını öpemez
Gözlerim senindir diller senindir.
Mızrabı senindir teller senindir
Ruhumda açılan güller senindir.
Bu ellerim başka bir el tutamaz
Bu kulağım başka sesi duyamaz
Dünyayı serseniz mesut olamaz
Varlığım senindir eller senindir.
Güfteler senindir teller senindir
Gönlümde açılan güller senindir.
Bu yüreğim başkasını sevemez
Başka bir sevgiyi kabul edemez
Hiçbir sevgi ayni hazzı veremez
Bedenim senindir ömrüm senindir.
Şarkılar senindir teller senindir
Bahçemde açılan güller senindir.
İst/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Başörtümle uğraşmayın...
(Osmanlı ninem diyor ki)
Her şeyimiz bitti başa mı geldi
Sıran şimdi göze kaşa mı geldi
Nedir bu telaşın paşa mı geldi
…Benim anam ninem başörtülüydü.
Çok düşündüm neden dile dolasın
Ne diyeyim Allah’ından bulasın
Hay benim örtüme kurban olasın
…Benim halam teyzem başörtülüydü.
Nerden çıktı şimdi kamusal alan
Amaca matufmuş türban kullanan
En büyük iftira en büyük yalan
…Kızlarım gelinim başörtülüydü.
Gündem yaratmaksa başını yesin
İşte hodri meydan yüzüme desin
Bırakın herkes gönlünce giysin
…Atamın annesi başörtülüydü.
Sen hele bir karış o biraz sıkar
Kızlarım dünyayı başına yıkar
Gücün yetiyorsa gel kendin çıkar
…Atatürk’ün eşi başörtülüydü.
Ne hakkın var inancıma karışma
Altta kalmam sakın ola yarışma
Peşin dışlıyorsun bu mu barışma
…Cephane taşıyan başörtülüydü.
İran’a benzemem ne de Arap’a
Bel bağlama hayal ile seraba
Ana başın tacı sanma maraba
…Dalga geçtiklerin başörtülüydü.
Osmanlı niyeyim savursan tozmam
Ozan’a sözüm var ağzımı bozmam
Bire bir söylerim mektuba yazmam
...Senin bütün ceddin başörtülüydü.
İst/2000
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Batasıca gönül...
Şapşal gönül karalara bürünme
Gizli sevmek olmaz boşa sürünme
Bence kaybol kimselere görünme
...Yuh! yüzüne gözüne bulaştırdın.
Bu işte ümit yok vazgeç sevinme
Yalancı pehlivan gibi gerinme
Kendinle hesaplaş sakın erinme
...Sen yine rakamları karıştırdın.
Manasız serüven boşa emektir
Bir amacın yoksa ne halt yemektir
Kendini ateşe atmak demektir
...Maşallah çıkmazlara ulaştırdın.
Demir tavındaysa azdır süresi
Şaşırdım gitti dost yolu neresi
Ele alsam gönül denen teresi
...Küfürü bilmezdim sen alıştırdın.
Beceriksiz bak gerçeği görüver
Lânet gelsin acımızı gömüver
Zararımız kârdır diye dönüver
...Ceyhan’ı ömür boyu yarıştırdın.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Bayrakların en güzeli...
Gölgende güvenliyim sevinçli gururluyum
Seni taşımak şerefimdir yorulur muyum
Hürriyet meşalemsin ben sensiz olur muyum
…Dünya yüzündeki bayrakların en güzeli.
Ateş gibi rengini aldın asil kanımdan
Ebediyen dalgalan çok kutsalsın canımdan
Başımda tacımsın ayırır mıyım yanımdan
…Dünya yüzündeki bayrakların en güzeli.
Öper koklarım başımın üstüne koyarım
Ekmek suda istemem sana bakar doyarım
Kem gözle bakan varsa gözlerini oyarım
…Dünya yüzündeki bayrakların en güzeli.
Ay yıldız al kırmızı bir yücelik timsali
Baksınlar dört tarafa var mıdır bir emsali
Güzel rengine aşığım bir sevgili misali
…Dünya yüzündeki bayrakların en güzeli.
Cennet vatanımın üstünde açan bir gülsün
Bu eşsiz varlığın kıyamete kadar sürsün
Ey şanlı bayrağım seni sevmeyenler ölsün
…Dünya yüzündeki bayrakların en güzeli.
İst/1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Bayram geldi kömür gözlüm nerdesin...
Bayramı beklersen uzar aralar
Zalim kader baş ucumda turalar
Bana zindan oldu şimdi buralar
…Bayram geldi kömür gözlüm nerdesin.
Hasreti hiç sorma dertlere beler
Dertler bıçak olmuş yüreği deler
Sabrım isyan eder aklımı çeler
…Bayram geldi kömür gözlüm nerdesin.
Yetim gibi tutunmuşum kenara
Gözyaşlarım sebil oldu pınara
Kozalaklar döndü koca çınara
…Bayram geldi kömür gözlüm nerdesin.
Bana geçit vermez yüce dağlarım
Gazel olup soldu bütün bağlarım
Eller bayram eder bense ağlarım
…Bayram geldi kömür gözlüm nerdesin.
Geldi derler ben sadece duyarım
Selâm verenlere mecbur uyarım
Zemheride terle yazın buyarım
…Bayram geldi kömür gözlüm nerdesin.
Sensiz geçen her bayramı sayarım
Ayrılığa çoban durdum yayarım
Çileye sözlüyüm gelsen cayarım
…Bayram geldi kömür gözlüm nerdesin.
Haydi bir karar ver hasreti kandır
Dostum düşmanımı toptan utandır
Sevgi köşkümüzde yansın şu tandır
…Ceyhan geldi kömür gözlüm nerdesin.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bayramdan bayrama gelsen olmaz mı...
Her bayram gelince yüreğim sızlar
Sevgiden bir haber o inançsızlar
Dünyanız kararsın be vicdansızlar
…Bayramdan bayrama gelsen olmaz mı.
Bayramlarda fazla azar hasretim
Hüzünlerden yana coşar kısmetim
Hasretlere nam olmuştur hizmetim
…Bayramdan bayrama gelsen olmaz mı.
Yıllar önce bayram günü buluştuk
Sen hatırlar mısın neler konuştuk
Birileri görür diye nasıl korkmuştuk
…Bayramdan bayrama gelsen olmaz mı.
Bundan sonra hiç göz göze gelmedik
Sonumuz hüsranmış fakat bilmedik
Tahmin yersiz ömür boyu gülmedik
…Bayramdan bayrama gelsen olmaz mı.
Poyraz olup Toros’lardan esemem
Yüz yıl geçse umudumu kesemem
Bu dünyada okunmazmış esamem
…Bayramdan bayrama gelsen olmaz mı.
Kışlara dönmüştür baharım yazım
Sen yoksan bayramlar bana ne lazım
Benden uzun yaşa Hak’tan niyazım
…Bayramdan bayrama gelsen olmaz mı.
Bu kaçıncı bayram sensiz gördüğüm
Hayatımız baştan başa kördüğüm
Muhakkak duyulur bir gün öldüğüm
…Bayramdan bayrama gelsen olmaz mı.
Ceyhan yalnız seni sevdi bil yeter
Kahrım olur göz yaşların sil yeter
Bir bayramda mezarıma gel yeter
…Bayramdan bayrama gelsen olmaz mı.
Çukurova/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Bayramınız kutlu olsun....
Yurdunuz eviniz kutlu
Yuvanız daima mutlu,
Yürekleriniz umutlu
…Bayramınız kutlu olsun.
Sevdalarınız kanatlı
Umutlarınızda tahtlı
Ömürlerinizde bahtlı
…Bayramınız kutlu olsun.
Mutluluğunuz katlı
Tüm dilekleriniz atlı
Ağızlarınız hep tatlı
…Bayramınız kutlu olsun.
Rızklarınız bereketli
Sevdikleriniz yürekli
Huzurlarınız sürekli
...Bayramınız kutlu olsun.
Darda kalmasın başınız
Akmasın gözden yaşınız
Sevmek olsun telaşınız
...Bayramınız kutlu olsun.
Ebedi gülsün yüzünüz
Ballara dönsün sözünüz
Keder görmesin özünüz
...Bayramınız kutlu olsun.
Dargın olanlar barışsın
Yürek huzura karışsın
Sevgi saygıda yarışsın
...Bayramınız kutlu olsun.
Aydınlık olsun önünüz
Neşeyle geçsin gününüz
Asude sürsün ömrünüz
…Bayramınız kutlu olsun.
İst/2013
Değerli dostlarımdan;
Dostlarına sevgi dile
Neden küsmek bile bile
Şekerim bal olsun dile
Bayramınız kutlu olsun....Talat SEMİZ
'Gam, keder dışta kalsın
Hanemize neşe salsın
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çoluk, çocuk harçlık alsın
... Bayramınız kutlu olsun...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan
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Bayramlar ne güzel...
Küs kalmasın barışalım
Hasret bitsin kavuşalım
Güzel şeyle yarışalım
…Bayramlarımız ne güzel.
Darda kalmasın başımız
Hep tatlı olsun aşımız
Hayır gelsin her işimiz
…Çalışıp başarmak güzel.
Çoluk çocuk eğitelim
Güzel şeyler öğretelim
Sevgi saygı belletelim
…Küçüğü sevmek ne güzel.
Güncel olan kaygılarla
Halisane duygularla
Sonsuz sevgi saygılarla
…Büyüğü saymak ne güzel
Bayram güzel biliyoruz
Nice bayram diliyoruz
Size selâm ediyoruz
…Örf adetlerimiz güzel.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Beddua ettiysen halim yamandır...
Otlar kuruyunca sonu samandır
İşlerim rast gitmez uzun zamandır
Düşündüğüm doğru ise tamamdır
…Beddua ettiysen halim yamandır.
Karşımda sessizce duruyordun sen
Maksadın gizliyse nasıl bilem ben
Çok abartma şaka etmiştim desen
…Beddua ettiysen halim yamandır.
Sükût ikrardandır cevap vereydin
Kötü bir amacım yoktur diyeydin
Ben dikkatle baktım başını eğdin
…Beddua ettiysen halim yamandır.
Su arkı açarken geldik göz göze
Birden anlamadım ne oldu bize
Ben aleve düştüm yürek de köze
…Beddua ettiysen halim yamandır.
O yaz akşamıydı birden üşüdüm
Elimden ne varsa yere düşürdüm
Aklımda değilken seni düşündüm
…Beddua ettiysen halim yamandır.
Seni sevdim dedim hayır deseydin
Bana kızsaydın gürleyip esseydin
Ceyhan’a selâmı toptan kesseydin
…Beddua ettiysen halim yamandır.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Bekledim gelmedin senede bir gün…
(Sâdık Şendil Hocam bağışlasın)
Gönlünde açmadan solan bir gülüm
Beni çok sevdiysen neden bu zulüm
Madem ki sen yoksun sefadır ölüm
…Bekledim gelmedin senede bir gün.
Süresiz gamlıyım, çaresiz üzgün
Yürek yas içinde gözlerim süzgün
Söyle bu hayatın ne yanı düzgün
…Bekledim gelmedin senede bir gün.
Evim barkım viran tütmez ocağım
Hüsrana dönüştü en güzel çağım
Sensiz bu dünyada kalmadı bağım
…Bekledim gelmedin senede bir gün.
Gözledim yolunu yıllar boyunca
Canım yandı el yerine koyunca
Nasıl durdun şu halimi duyunca
…Bekledim gelmedin senede bir gün.
Adını anmaktan yanar dudağım
Karlara büründü yemyeşil dağım
Mahşerde buluşmak ahtım adağım
…Bekledim gelmedin senede bir gün.
Ben nasıl esenlik sağlayacağım
Mecburen karalar bağlayacağım
Demek ki ömrümce ağlayacağım
…Bekledim gelmedin senede bir gün.
Bin yıl sürse ahtım bozmayacağım
Sensiz gülüp gezip tozmayacağım
Kırılsın kalemim yazmayacağım
…Bekledim gelmedin senede bir gün.
Ağarsın saçlarım çöksün yanağım
Ceyhan’a zulmetti neşe kaynağım
Sendin bu dünyada tek dayanağım
…Bekledim gelmedin senede bir gün.
Çukurova/2014
Not; “ Yeter ki gel bana senede
bir gün” bizim şarkımızdı.
Nazire olarak yazdım…
Ozan Nuri Ceyhan
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Bekleme...
Ben gitmişsem gelir diye bekleme
O yol cennet olsa oradan geçmem
Derdim bana yetsin başka ekleme
…Abu hayat olsan suyundan içmem.
Sayende usanıp canımdan bezdim
Gurbet ellerinde bir ömür gezdim
Sadakat yalanmış böyle bilmezdim
…Kapattım defteri bir daha açmam.
Şimdi gel de yanma geçen yıllara
Beni düşman ettin suçsuz kullara
Sözüm söz dönmem bakma yollara
..Olduğum yerdeyim bir yere kaçmam.
Sevmeler yalansa ne kaldı gerçek
Bu yalnızlık elbet bir gün bitecek
Ömür zehrim yudum yudum içerek
…Çokta vakit almaz buradan göçmem.
Bizde durum böyle ahval vaziyet
Ben yanmışım zor gelmiyor eziyet
Bin yıl geçmiş olsa değişmez niyet
…Ceyhan yolcu gibi çok ömür biçmem.
Adana/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Belli değil...
Giysisi aynı kadın erkek fark etmiyor
Bakın oğlan belli değil kız belli değil
Alenen sarmaş dolaşma hoşa gitmiyor
...Muhabbetler belli değil haz belli değil.
Kokusu kalmadı sebzenin meyvenin
Tadı başka olurdu koparıp yemenin
Kusuru vebali yoktur doğru demenin
...Vatanı Anamur olan muz belli değil.
Salınan gazdan ozon tabakası çatladı
Kocayan dünyamız son çağına atladı
Mevsimler de şaşırdı, iklimleri katladı
...Şimdi bahar belli değil yaz belli değil.
Her telden çalıyor şarkı nota bilmeyen
Şiiri katletti kafiyeye lüzum görmeyen
Doldu taştı güzel işlere akıl yormayan
...Çalınan nota belli değil saz belli değil.
Tavuk kaza bakmış o başka bir yarışta
Zamanın önemi yok herkes bir arayışta
Kaderin der içinden çıkarız sona varışta
...Güneş gölgede kavuruyor güz belli değil.
Güven kalmadı senede, yemine söze
Vurguna alışanın gecesi döner gündüze
Gemisini kurtaran nasılsa çıkıyor düze
...İnsanlıktan nasip alan yüz belli değil.
H.Paşa/1989
Ozan Nuri Ceyhan
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Belli ki dünyanın çivisi çıkmış...
Bu nasıl bir dünya vuran vurana
Hayâsız plânlar kuran kurana
Silah kan kusuyor karşı durana
…Belli ki dünyanın çivisi çıkmış.
Oluk gibi kan akıyor dört yandan
Zalim besleniyor bu akan kandan
Kimler geldi geçti şu koca handan
…Belli ki dünyanın çivisi çıkmış.
Halka karşı gelmek Hakka gelmektir
Halkını korumak Hakkı bilmektir
Zulümle yaşamak her gün ölmektir
…Belli ki dünyanın çivisi çıkmış.
Her taraf kan revan dikkatle bakın
Yanına kâr kalır sanmayın sakın
Rabbim bin mislini verecek yakın
…Belli ki dünyanın çivisi çıkmış.
Payidar olur mu böyle ah alan
Bin belâya düşsün seyirci kalan
Özgürlükler yalan vaatler yalan
…Belli ki dünyanın çivisi çıkmış.
Birleşmiş milletler bildiğin kukla
Hangi işi çözmüş hakla hukukla
Katliam durmuyor kalsak sükûtla
…Belli ki dünyanın çivisi çıkmış.
Kalem bir kılıçsa, bende eyvallah
Ceyhan bizar oldu yetsin illallah
Kanlarında boğulsunlar inşallah
…Belli ki dünyanın çivisi çıkmış.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar…1
Sert kayalar sevdaya yol verirken
Dağlar taşlar toprak gibi erirken
Zalim çabuk caydı hırsı görürken
…Kazma ağlar kürek ağlar bel ağlar.
Onun gücü sevgi beden yorulmaz
Sevda şaha çıkar dizgin vurulmaz
Kudret haktan ise menzil sorulmaz
…Şirin ağlar Ferhat ağlar el ağlar.
Yüce Rabbim ona sevgi vermese
Arı bal mı yapar çiçek dermese
Gittiği yerlerden çabuk dönmese
…Kovan ağlar petek ağlar bal ağlar.
Yağmur bulutlardan sevgiyle akar
Tüm canlılar ona minnetle bakar
Tarla susuz kalsın bitkiyi yakar
…Nebat ağlar ağaç ağlar dal ağlar.
Sevgisiz yaşarken sevgiye kansan
Huzuru bir ömür sürecek sansan
Hasret tandırında yıllarca yansan
…Tandır ağlar alev ağlar kül ağlar.
Sevgisizler çıkış yolu bulamaz
Sevgisizler hedefine varamaz
Sevgisizler hiç bir işe yaramaz
…Dağlar ağlar bulut ağlar sel ağlar.
Birini çok sevdim olmaz denildi
Hüzün büyük umutlarım silindi
Ozan Ceyhan törelere yenildi
…Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar.
Üsküdar-2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar…2
Bülbül coşmuyorsa gülde vefa yok
Kim demiş ki sevdalar da cefa yok
Hasretlik çekilen aşkta sefa yok
…Yaprak ağlar diken ağlar gül ağlar.
Kuyularda kalan Yusuf’u düşün
Aslı’yı bekleyen Kerem’i düşün
Leyla’sı perişan Mecnun’u düşün
...Rüzgâr ağlar kumlar ağlar çöl ağlar.
Karacoğlan pirim yürekten yandı
Düşler yalan bin kahırla uyandı
Elif’siz dünyaya mecbur dayandı
…Gönül ağlar beden ağlar öz ağlar.
Ağıt çok mübarek boşaltır zehri
Sevmeyi bilmeyen geçemez nehri
Cayır cayır yanar sevdanın şehri
…Kapak ağlar kirpik ağlar göz ağlar.
Sevgi karşısında lâl olur diller
Bağlayın bülbülü tez kurur güller
Aşkta hudut yoktur ne bilsin eller
…Cümle ağlar kelam ağlar söz ağlar.
Asalet gözdedir yabana bakmaz
Sevgisiz kalınca pınarlar akmaz
Cehennem dediğin seveni yakmaz
…Ocak ağlar ateş ağlar köz ağlar.
Birini çok sevdim olmaz denildi
Sabır yetmez umutlarım silindi
Ozan Ceyhan törelere yenildi
…Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar.
Üsküdar-2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben bir Yalçın kaya, sen Huri misin...
(Şair amcasından sevgili Yalçın’a)
Aşkın aydınlatır sisli dünyamı
Varlığın kaplıyor bütün rüyamı
Senin bu nazların söyle reva mı
…Ben bir yalçın kaya, sen Huri misin?
Bir sevda ki yüreğimde köz olur
Kimseye diyemem belki söz olur
Ellere güvenmem sana göz olur
…Ben bir yalçın kaya, sen peri misin?
Sevdan ile yanar gönlüm ateşte
Gözlerim doluyor ismin deyişte
Gittiğinden beri mecnunum işte
…Ben bir yalçın kaya, sen melek misin?
Ayrılık var diye sanma unuttu
Hasret açılmayan gülü kuruttu,
Yüreğim her saat yasını tuttu
…Ben bir yalçın kaya, sen dilek misin?
Geceler haramdır hayaller yasta
Sanma yaşıyorum düşlerim hasta
Kimseye bırakma gel kendin asta
…Ben bir yalçın kaya, sen ecel misin?
Toros dağı poyraz olup esmesin
Seven yürek sevdiğine küsmesin
Sakın kırılmasın selam kesmesin
…Ben bir yalçın kaya, sen meltem misin?
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben böyle sevgiye kurban olurum...
Bir can ki, bir canı görmeden sevse
Yaşam sebebimdir varlığın derse
Sesimi duymadan bir ömür verse
…Ben böyle sevgiye kurban olurum.
Doğruymuş düşlerde âşık olanlar
Hasret çekip gazel gibi solanlar
Leylâ gibi Mecnun gibi yananlar
…Ben böyle sevgiye kurban olurum.
Varsayalım bir sevgiye sahibim
Seviyorum desin hükmen galibim
Zulmü varsa çekinmeden talibim
…Ben böyle sevgiye kurban olurum.
Ömrümce taşırım vuslat olmasın
Bitmez acım olur zorda kalmasın
Razıyım sevdiğim benden almasın
…Ben böyle sevgiye kurban olurum.
Olamaz öyle şey masaldır deyin
Mantığa ters ise almazmış beyin
Sevgiyle mümkündür başları eğin
…Ben böyle sevgiye kurban olurum.
Beden zaten fani ruhumda dursun
Ömrü yoracakmış yorarsa yorsun
Hükmüne razıyım Ceyhan’a sorsun
…Ben böyle sevgiye kurban olurum.
Çukurova/2012

Ozan Nuri Ceyhan
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Ben bu bağlamayı çalamam gayri...
Sevdayla başladı sazda hevesim
Sabahlara kadar yankılar sesim
Gözler yorgun kesiliyor nefesim
...Türkülerle selâm salamam gayri.
Her mızrap vuruşum yara açıyor
Hasret şu canıma hüzün saçıyor
Gece bitmez uykularım kaçıyor
...Yeter günahını alamam gayri.
Beni duyuyorsa mutlak uykusuz
Bu sevdayla nasıl olsun duygusuz
Benden yiğit çıktı benden korkusuz
...Umutsuz düşlere dalamam gayri.
Görmeye razıydım güzel yüzünü
Acı yaşlar doldurmasın gözünü
Ben yanmam mı unutursa sözünü
...Hayallerde bile saramam gayri.
Çok geceler sabahladık baş başa
Hasret vezir oldu dertlerim paşa
Var git güzel sazım sen bensiz yaşa
...Ben bu bağlamayı çalamam gayri.
Sedef kaplı sazım lütfen bağışla
Vedaya hazırım gözümde yaşla
İster çarmıha ger istersen taşla
...Ben yarsiz huzuru bulamam gayri.
Destur versin bu dünyayı yıkarım
Olmaz derse hayalinden çıkarım
Ceyhan’a kırılma mecbur bıkarım
...Daha bu yerlerde kalamam gayri.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben bu bulmacayı çözemem hocam...
Sev diyorsun yaratanın aşkına
Sevdim amma çevirdiler şaşkına
Hoyratlar çıkıyor gönül köşküne
…Ben bu bulmacayı çözemem hocam.
Hakkın yarattığı her şeyi sevdim
İnsan sevgisine bir ömür verdim
Kıymet bilinmedi büyüdü derdim
…Mana denizinde yüzemem hocam.
Ceylan gözlerinden sevgiyi tattım
Çileyle yoğruldum hasretle battım
Yıllarca yanmışım sanma abarttım
…Yine de ben onu üzemem hocam.
Hep kendi gönlümde hata aradım
Vicdan kantarında vebal taradım
Kusur bulamadım neye yaradım
…Dert tümen sıraya dizemem hocam.
Talihe yüklesem zordur yapamam
Yürekten sevmişim asla kopamam
Zamana güvenme derseniz tamam
…Yufka yürekliyim ezemem hocam.
Bir küçük vebalim olsa duramam
Sevgi kahrım olur hayal kuramam
Yüzlerim kızarır ölsem soramam
…Yerlere girerim gezemem hocam.
Bir garip Ceyhan’ım feleğim şaştı
Hüznüm sele döndü deryalar aştı
Ömür maratonda sonum yaklaştı
…Ecel nerden vurur sezemem hocam.
Çukurova/2012

Değerli kardeşimden;
Diken dik durmasaydı gül boyun bükmezdi
Havva ana olmasaydı kul CEYHAN doğmazdı
Aslı aşk nedir bilseydi kerem yanmazdı
Kış gelmeseydi bahar özlenmezdi hocam.....Deniz Ehliz
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben bu hayasıza, oha demem mi?
Düşler âleminde kalan serseri
Çirkef davulunu çalan serseri
Her ettiğin kelâm yalan serseri
…Ağzından çıkanlar koynuna gire.
Frenk’e kul olan döneğe bakın
Kahpelik madalyan takılır yakın
Karşıma çıkmayı deneme sakın
…Ahan da üstüne çektim bir tire.
Hiç zoruma gitmez gâvur fetvası
Buyursun gelsinler varsa dahası
Güttüğünüz kinler masal davası
…Ermenistan nire Almanya nire.
Ülkemize bühtan atan şerefsiz
Hele bakın kanı bozuk nesepsiz
Onca vebal aldın soysuz edepsiz
…Kılıf bulmak zordur vicdanda kire.
Ermeni rozeti takmış şaklaban
Nasıl kahrolmuştur varsa akraban
Yok hükmünde saydım boşuna çaban
…On yorgan yakarız olsun tek pire.
Şehit kanlarıyla sulanmış vatan
Bin beddua eder kefensiz yatan
Dahili bedbahtlar demişti Atam
…Demek sizlersiniz, başlan tekbire.
Hastiri çekmişim teklifsiz alın
Uzaktan havlayıp uykuya dalın
Cehennemin en uç yerinde kalın
…Başka ne demeli kansız on bire.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben bu kızı çok sevdim...
Senin ne derdin var bize sataştın
Biz sana ne yaptık bizle savaştın
Günahsız bir kızla sanki yarıştın
…Etme ablam ben bu kızı çok sevdim.
Ne o öyle penceren bakışmak
Yüz bulmayınca yersiz çıkışmak
Ne kazandıracak sana takışmak
…Yapma ablam ben bu kızı çok sevdim.
Gözün kör olmaya akranını bul
Yaşıtım olsaydın eyvallah kabul
Senin ettiğini yapmaz hiç bir kul
…İnan ablam ben bu kızı çok sevdim.
Kırk yıl bekâr kalsam sen onu unut
Sayende tükendik kalmadı umut
Sen bizi bırak da başka bir yol tut
…Abla dedim ben bu kızı çok sevdim.
Sabah akşam gözleriyle tarıyor
Bir pundumuz var mı onu arıyor
Bu yaptığın şeyler neye yarıyor
…Yazık ablam ben bu kızı çok sevdim.
Sayende baş başa hiç kalamadık
Yaşamdan soğuttun tat alamadık
Kaçıp saklanacak yer bulamadık
…İnsaf eyle ben bu kızı çok sevdim.
Fitneyi duymayan kalmadı kentte
Sonra unutmazsın ağaca çent de
İnşallah boğarlar girdiğin bentte
…Ozan'sız kal ben bu kızı çok sevdim.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben bultansİ...
Ben güzel ben alımlı
Yedi düvelin yutkunduğu,
Hazretin methine medar olan,
Ben terütaze
Ben gonca gül,
En güzel Bayatlı’nın yorumladığı,
Adına şarkılar bestelenen,
Galonlar içilen
Ben bultansİ…
&
Dört mevsimin güzelleştirdiği,
Taşı toprağı bereketli
Boynuzu altın,
Gözleri mavi tepeleri dik,
Asırlara meydan okuyan,
Kralların uğruna diz çöktüğü,
Bitmeyen özlemi,
Sere serpe sevgili
Ben bultansİ…
&
Birde şu halimi görün
Sinem delik deşik,
Aç kurtların hücumuna uğradım,
Ben vermesem de aldılar,
Düşman yapmazmış
Dostun ettiğini,
Zoraki nikâhlı
Ben bultansİ…
&
Ne gençliğimi bıraktılar
Ne güzelliğimi,
Her şeyimi aldılar elimden
İnsafsızca almaktalar,
Ne dur diyen var
Ne de bir ayıran,
Acımasızların kurbanı,
Ben yalnız,
Ben çaresiz,
Ben bultansİ…
H.Paşa/1988
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben Ceyhan’a usta diyemem şimdi…
(Osman Saraç kardeşe)
Tercüman olmuşun sevda çekene
Fazla gönül koyma dudak bükene
Hep derdim zalime ömrün tükene
…Kadere şansıma kızamam şimdi.
Yol yordam bilenler elbette usta
Ustaysan çırağa konulmaz posta
Hoş görülü olmak yakışır dosta
…İncinmesin yürek yazamam şimdi.
Çırak da kendince mahir şahsiyet
Bu yola baş koymuş,güzel meziyet
Zaman geçer, değişir hal vaziyet
…Gönüller kırarak üzemem şimdi.
Şair olmak çıraklıktan başlanır
Meyveli ağaçlar mecbur taşlanır
Hedefe varanlar bir gün yaşlanır
…Gençler gibi gezip tozamam şimdi.
Kem söz sahibinin üstüme almam
Çaresiz sanmasın altında kalmam
Sükûtum edeptir kötü söz salmam
…Hayale methiye dizemem şimdi.
Ozanlık sevdadır yürekte yaşar
Dilin kemiği yok bazen de şaşar
Hatasın kavrayan,zamanla aşar
…Özrünü görmeden çizemem şimdi.
Elli yıldan fazla emek versem de
Kırıcı olamam yanlış görsem de
Büyük ustaların izin sürsem de
…Ben Ceyhan’a usta diyemem şimdi.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben de sana muhtacım...
Kış, kara
Yağmur bulutlara
Dereler sele
Bebek süte
Yavru annesine
Bende sana…
Karanlık ışığa
Gece gündüze
Mehtap güneşe
Âmâ olan göze
Mahkûm tahliyeye
Bende sana…
Kalem kâğıda
Şair ilhama
Kulak sese
Bülbül gül,
Çöller kuma
Bende sana…
Arı çiçeğe
Bal peteğe
Kuş kanada
Hasta ilaca
Gözler uykuya
Bende sana…
Orman ağaca
Ağaçlar yaprağa
Çiçek dala
Tarla ekine
Canlılar suya
Bende sana…
Kul, Allah’a
Yürek sevgiye
Sevgi ilgiye
Hasret bitmeye
Sevgili kavuşmaya
Ne kadar muhtaçsa
Ben de sana
Öyle muhtacım…
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben gibi çaresiz...
Bir garibim elden ele savrulmuş
Sevmiş iken sevdiğinden ayrılmış
Acı çekip mihnetlerle yoğrulmuş
…Ben gibi çaresiz kalanı var mı?
Güzel gözler ceylan gibi bakardı
Mehtap doğar o bahçeye çıkardı
Mahzun duruş yüreğimi yakardı
…Gerçeklere değişmez yalanı var mı?
Gözler ışık saçar ancak susardı
Bir gün görmeyince surat asardı
Çok zulüm ettiler soldu sarardı
…Makul olan cevap bulanı var mı?
Ayırmaya neden oldular yoktan
Azalan umudum tükendi çoktan
Lânet etmeyelim belki de haktan
…Vebali üstüne alanı var mı?
Şu bendeki kader talihe bakın
Bu çok abartılı demeyin sakın
Yalanım var ise bağlayıp yakın
…Bu nasıl sevgidir bileni var mı?
Cevapsız kalacak soru sormayın
Yıllarca savaştım beni yormayın
Ders çıkarın üzerinde durmayın
…Ceyhan gibi hüsran olanı var mı?
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben köleyim, sultan sensin...
Ben asmayım sen üzümsün
Ben âmâyım sen gözümsün
Ben kuru can sen özümsün
…Ben karakış, bahar sensin.
Ben bozkırım sen korusun
Ben bulanık sen durusun
Ben yanlışım sen doğrusun
…Ben dikenim, gonca sensin.
Ben hayalim sen gerçeksin
Ben bulutum sen rahmetsin
Ben kederim sen sevinçsin
…Ben su arkı, pınar sensin.
Ben kovanım sen balısın
Ben viranım sen yalısın
Ben çınarım sen dalısın
…Ben yaprağım, çiçek sensin.
Ben kuru çay sen deresin
Ben kandilim sen fenersin
Ben hoyratım sen zarifsin
…Ben ırmağım, derya sensin.
Ben ateşim sen harısın
Ben karayım sen sarısın
Ben Erciyes sen karısın
…Ben geceyim, mehtap sensin.
Ben hastayım sen tabipsin
Ben ırgatım sen sahipsin
Ben Ozan’ım sen sebepsin
…Ben köleyim, sultan sensin.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben köyden şehire niye gideyim...
Ne yanıma yatsam öyle kalkarım
Güneş vursun penceremi açarım
Kuyudan su çeker yüzüm yıkarım
…Ben köyden şehre niye gideyim.
Bağ bahçe tamamı organik tarım
Peteği doldurmuş kovanda arım
Taze süt olmazsa kahvaltım yarım
…Ben köyden şehire niye gideyim.
Gökyüzü cam gibi tertemiz hava
Her Allah’ın günü çıkarım ava
Çeşme gürül gürül suyum bedava
…Ben köyden şehire niye gideyim.
Gölgeye konulur sandalye masa
Bardakla istemem doldurun tasa
Tık ses duyamazsın it’ler olmasa
…Ben köyden şehire niye gideyim.
İşim dara düşse komşular koşar
Yardım etmek için cümlesi coşar
Başına hal gelen muhakkak aşar
…Ben köyden şehre niye gideyim.
Hava kirliliği nasıl şey bilmem
Halılar serseniz ben yine gelmem
Haydi şaka olsun vakitsiz ölmem
…Ben köyden şehre niye gideyim.
Duyuyorum telefonda bağırma
Teşekkürler beni sakın çağırma
Gelmiyorum diye nolur darılma
…Ben köyden şehre niye gideyim.
Çukurova/2008

Dost kalemlerden
bir kez çıktım okumaya köyümden,
o gündür bu gündür gelemedim ben
köyden ayrılmadın akıllısın sen
köyden şehir ben gel dermiyim,,,şair yusuf değirmenci
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben küstüm o imansıza...
Zalimlerden var mı farkın
Tımar eyler gönül çarkın
Bir barışık bir gün dargın
…Ben küstüm o imansıza.
Sonu gelmeyen bir yarış
Bu yarışta yok bir barış
İsyan değil bir yalvarış
…Söz anlatmak zor kansıza.
Sabır selâmettir derdim
Bu sevgiye ömür verdim
Kavuşmak hayalmiş gördüm
…Nasıl güvendim densize.
Böyle yaşamak hüsrandır
Gönül yurdu tüm virandır
Alev gibi yanan candır
…Hapı yuttum desenize.
Eğer varsa bir vesvese
Kapılıp kalman hevese
Lütfen kulak verin sese
…Söz kâr etmez vicdansıza.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben mi dedim sana beni sev diye…
Ben mi dedim sana beni sev diye
Ben mi dedim her konuda ev diye
Ben mi dedim kahretmek ödev diye
…Sesimi duymayan sen değil misin.
Ben mi dedim onca hayal kur diye
Ben mi dedim çık karşımda dur diye
Ben mi dedim yüreğimden vur diye
…Sözünde durmayan sen değil misin.
Ben mi dedim pencereden bak diye
Ben mi dedim kırmızı gül tak diye
Ben mi dedim cayır cayır yak diye
…Derdimi sormayan sen değil misin
Ben mi dedim perdelerin aç diye
Ben mi dedim sırlarımız saç diye
Ben mi dedim zoru görüp kaç diye
… Kavline uymayan sen değil misin.
Ben mi dedim gıyabımda öv diye
Ben mi dedim çık feleğe söv diye
Ben mi dedim laflarınla döv diye
…Halime koymayan sen değil misin.
Ben mi dedim el elinden tut diye
Ben mi dedim yeminleri yut diye
Ben mi dedim Ceyhan’ı unut diye
…Gerçeği görmeyen sen değil misin.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben mi yanlışım...
Yardım istense koşarım
Sınır tanımaz coşarım
Kar mı lâzım dağ aşarım
…Acaba ben mi yanlışım.
Doğru olmak varsa özde
Riya aranmıyor sözde
Şimdi yalakalar gözde
…Siz deyin ben mi yanlışım.
Her şeylere karışırım
Tüm yardımda yarışırım
Düşman olsa barışırım
…Deyiniz ben mi yanlışım.
Aşığım yeşile suya
Hele güzel olan huya
Birazcık şairim güya
…Yazınca ben mi yanlışım.
İnsan olmanın çabası
Huzur bulmanın cakası
Kırmaz Ceyhan’ın şakası
…Düşünün ben mi yanlışım.
Adana/2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben ne demiştim...
(Temenni değil, er geç olacak)
Türkiye’m yolunda böyle yürürse
Yüce Rabbimizde ruhsat verirse
Çarçabuk pes eder zoru görürse
…İbikleri düşer ben ne demiştim.
Bin türlü bahaneye sığınanlar
Destur isteyecek uzak duranlar
Alttan alacak burun kıvıranlar
…Şimdi sıra bende ben ne demiştim.
Kimse yemez işkembeden atıyor
Kendi gelen dış kapıda yatıyor
Bize danışmayan tümden batıyor
…Çareler bizdedir ben ne demiştim.
Ben demiştim bunlar hava basıyor
Rüzgâr artık bizim yönden esiyor
Geleceği görmüş mecbur susuyor
…Tabi susacaklar ben ne demiştim.
Acelemiz yoktur ancak ısındık
Kabak tadı verdi toptan sıkıldık
Benim işlerimi anlamaz zındık
…Onun derdi başka ben ne demiştim.
Çağ dediğin ne ki korkma atlarız
Bir kabul etmeyiz beşe katlarız
Türkiye’m dar gelir cihan kaplarız
…Yakışır diyecek ben ne demiştim.
Avucunu yalar sandı batarız
Ortalığı toz dumana katarız
Rekor neymiş anasını satarız
…Sınırlar kalkacak ben ne demiştim.
Bilmekteyim gün gelip yalvaracak
Demeyim, şey gibi mecbur alacak
Bu sefer benim şartlarım olacak
…Buna dünden razı, ben ne demiştim.
Genç neslimiz yolda sıkıysa koyma
Neler demiyorum çoğunu duyma
Ceyhan Paşam bu cahillere uyma
…Halı serecekler ben ne demiştim.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben öğretmedim mi...
Bana bühtan olur beni sevmedin dersen
Sana azap olur kıymet bilmedin dersen
Bana kahır olur gittin gelmedin dersen
...Beklemeyi de sana ben öğretmedim mi.
Sana yalan olur hâlâ görmedin dersen
Bana vebal olur beni sormadın dersen
Sana yazık olur sözde durmadın dersen
...Sabretmeyi de sana ben öğretmedim m.i
Bana hicran olur sevdin almadın dersen
Sana yalan olur haber salmadın dersen
Bana günah olur bir gün sarmadın dersen
...Aşkı sevmeyi sana ben öğretmedim mi.
Bana hicap olur sevip bıraktın dersen
Sana yalan olur gözden ıraktın dersen
Bana komik olmaz mı çıraktın dersen
...Şarkımızı da sana ben öğretmedim mi.
H.Paşa 1989
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben ölmüş olurum...
Çabuk geçti yıllar mola vermeden
Ömrüm bitti bir murada ermeden
Sevgiyle büyüyen gülü dermeden
…Ben o gülden önce solmuş olurum.
Ayrılık bir tandır düşsen kavurur
Sevgiye özlemler katar yoğurur
Umutlar sönerse poyraz savurur
…Ben tüm acılara doymuş olurum.
Feleğe lafım yok mecburen vurur
Sevmiş olmak bile yüce bir gurur
Yola çıkan kervan sonunda durur
…Ben çok uzaklara gitmiş olurum.
Yıldız kadar uzak, ay kadar yakın
Seni unuttuğum sanma ha sakın
Canın sıkılmasın mehtaba bakın
…Ben seni hayalen görmüş olurum.
Hasretinle geçti ömrün her demi
Ayrılık çarkının biz olduk yemi
Veda edemezdim kırılma e mi
…Ben son nefesimi vermiş olurum.
Tuttuğumuz yıldızları sayınca
Gökyüzünde biri yanıp kayınca
Yüreğinde birden acı duyunca
…Ben Ceyhan o anda ölmüş olurum.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben ölürüm ikimizin yerine…
Sevdik suç sayıldı yasak denildi
Masum sevgim törelere yenildi
Sabır selâmetmiş sona gelindi
…Ben çekerim ikimizin yerine.
Ele mevzu gerek deşerde deşer
Bizi suçlu bulan kuyumuz eşer
Bir vebali varsa tek bana düşer
…Ben taşırım ikimizin yerine.
Sevgiyi horlayan mantığa bakın
Ben varken ortaya atılma sakın
Onun bir suçu yok siz beni yakın
…Ben yanarım ikimizin yerine.
Ahu bakış hep gözümde tütecek
Ah çekerek ömür böyle bitecek
Hasret orucuyla vadem yetecek
…Ben tutarım ikimizin yerine.
Zalim tavır almış kimeyse nisbet
Bize buralardan kesilmiş kısmet
Senin olmadığın her yöre gurbet
…Ben giderim ikimizin yerine.
Sana cephe alır bacın kardaşın
Dilerim zorluğa uğramaz başın
Sinemi yaralar tek damla yaşın
…Ben ağlarım ikimizin yerine.
Gönül-yürek birbiriyle takışır
Gözler dalıp gider ufka bakışır
Artık veda etmek bana yakışır
…Ben ölürüm ikimizin yerine.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben sana bakardım, sende mehtaba...
Gönlümüzü aşk ateşi yakınca
Biraz rahatlardık ona bakınca
Üç arkadaş olduk yoktu sakınca
…Ben sana bakardım, sende mehtaba.
El eleyken peşimizden yürürdü
Biz durunca sanki o da dururdu
Şavkı senin tam yüzüne vururdu
…Ben sana bakardım, sende mehtaba.
Bana yaslanırdın göğe bakardık
Kalpten kalbe ışık olup akardık
Kanat takar gökyüzüne çıkardık
...Ben sana bakardım, sende mehtaba.
Kuytuya saklansak çabuk bulurdu
Bizi mutlu görse memnun olurdu
Ben eminim her kemlikten korurdu
…Ben sana bakardım, sende mehtaba.
Hemen tanır bizi görsün coşardı
Göz kırpardı başımızı okşardı
Sonra gider karşı dağı aşardı
...Ben sana bakardım, sende mehtaba.
Sevgiden mest olur parlardı gözün
Ruhumu sarardı en küçük sözün
Bulut kaplayınca başlardı hüzün
…Ben sana bakardım, sende mehtaba.
Zaman geçmesin mehtap gitmesin
Şafak sökmesin horozlar ötmesin
Baş başa kalalım gecem bitmesin
…Ceyhan sana baksın, sende mehtaba.
G.Antep/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben sana ne yaptım kader...
Yolum yokuşa çevirdin
Ben sana ne yaptım kader
Dağlar üstüme devirdin
...Ben sana ne yaptım kader.
Bir tenhada buluşturdun
Yoktan sevda oluşturdun
Hasretlere kavuşturdun
...Ben sana ne yaptım kader.
Gönlüme halay sektirdin
Zalime boyun büktürdün
Olmaz çileler çektirdin
...Ben sana ne yaptım kader.
Böylemiydi niyetimiz
Son bulmaz eziyetimiz
Hâlâ bitmez diyetimiz
...Ben sana ne yaptım kader.
Yanlış neyimizi gördün
Başımıza çorap ördün
Diyardan diyara sürdün
...Ben sana ne yaptım kader.
Önce hayale daldırdın
Yok yere kazan kaldırdın
Yari elimden aldırdın
...Ben sana ne yaptım kader.
Hüznü başa sertaç ettin
Ağlatmayı amaç ettin
Kötülere muhtaç ettin
...Ben sana ne yaptım kader.
Baharımı tez soldurdun
Düşmanı bize güldürdün
Ceyhan’ı çabuk öldürdün
...Ben sana ne yaptım kader.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben seni çok sevdim amma...
(Bu hasretle yaşayamam)

Yokluğuna alışamam
Kimselerle paylaşamam
Ben seni çok sevdim amma
…Bu hasretle yaşayamam.
Dilemezsen kavuşamam
Kaderimle savaşamam
Ben seni çok sevdim amma
….Bu hasretle yaşayamam.
Felek zalim yarışamam
Kör talihle barışamam
Ben seni çok sevdim amma
…Bu hasretle yaşayamam.
Duyan kınar danışamam
Eller duyar konuşamam
Ben seni çok sevdim amma
…Bu hasretle yaşayamam.
Sen darılsan ben kızamam
Başka bir kelam yazamam
Ben seni çok sevdim amma
…Bu hasretle yaşayamam.
Siirt yol vermez çıkamam
Bin sene sevsem bıkamam
Ben seni çok sevdim amma
…Bu hasretle yaşayamam.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben seni ezelden sevsem ne olur...
Sevdim diye başım göğe ermedi
Sağır sultan duydu bilen görmedi
Minnetçi gönderdim zalim vermedi
…Ben seni ezelden sevsem ne olur.
At gözlüğü takan kendini görür
Örfe bel bağlayan nefsine yürür
Nizadan kaçarım peşinden sürür
…Baş kaldırıp isyan etsem ne olur.
Aşkı anlayamaz beyinler donmuş
Ruhunun içine akrepler konmuş
Sevenlere yasak koyan kim onmuş
…Yollarına halı sersem ne olur.
İster balyoz olsun isterse kaya
Zalimde tükenmiş edep ve hayâ
Versin hançerini boynuma daya
…Bu can sana feda, versem ne olur.
Silaha sarılsam hedef sektirmem
O vicdansızlara boyun büktürmem
Elâ gözlerinden yaşlar döktürmem
…Ölümüne sevdim dersem ne olur.
Dünya görsün benim mücadelemi
Sanki onlar yazmış mukavelemi
Dostlar gelip yapsın mübadelemi
…Sevgisiz murada ersem ne olur.
Paşa gönül onun ettirmem kelâm
Ceyhan’a vız gelir olsa da belâm
Ömür boyu sürsün hasrete selâm
…Huzurlara duvar örsem ne olur.
Çukurova/2012

Ozan Nuri Ceyhan
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Ben seni gıyaben sevdim diyorsun…
Sen bunu önceden tasarladın mı
Karşımdan geçmeyi plânladın mı
Gönlümün gözüne nişanladın mı
…Bilerek yanına geldim diyorsun.
Yürek hop etmez mi seven gelince
Kalakaldım bir an sevdim deyince
Rabbim nazar eder kullar sevince
…Ben seni gıyaben sevdim diyorsun.
Göz göze gelerek mahzun bakınca
Gönlünden gönlüme sevgin akınca
Bir de hasret can özümden yakınca
…Tek sana kavuşmak derdim diyorsun.
Yürek yangın yeri söndüremezler
Beni bu sevdadan döndüremezler
Hasret çektirmekle öldüremezler
…Ezelinden ikrar verdim diyorsun.
Kavuşmak dilerken geldik oynuna
Nasıl düştük şu hasretin koynuna
Veballer günahlar zulmün boynuna
…Dünyanın kahrına erdim diyorsun.
Razıydım haksızlık bizimle kalsa
Bu kadar yanlıştan bir ibret alsa
Vazgeçmem diyorum ölüme salsa
…Sensiz yaşayamam dedim diyorsun.
Sen Ceyhan’a inan dağlar aşarız
Hasret kalksın mutluluğa koşarız
Allah kerim huzur bulur coşarız
…Bu canı uğruna serdim diyorsun.
Adana/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben seni nineme söylemez miyim...
Bundan sonra daha senle atışmam
Ben seni nineme söylemez miyim
Uğrun gider daha sana sataşmam
…Ben seni nineme söylemez miyim.
Felek misin nesin bırak yakamı
Dayamışım ben nineme arkamı
Göreceksin bundan sonra cakamı
…Ben seni nineme söylemez miyim.
Sıkıyorsa haydi şimdi gel karış
Sen havanı aldın tamam bu yarış
Ninemin elin öp sonra gel barış
…Ben seni nineme söylemez miyim.
Ben çaresiz mazlum sen ise zalim
Tüm senin boynuna onca vebalim
Osmanlı ninem ki alim mi alim
…Ben seni nineme söylemez miyim.
Ninem el katarsa yandın azizim
Fıs diye sönecek sendeki azim
Hele bir de gizli sürersen izim
…Ben seni nineme söylemez miyim.
Bundan sonra gerisini sen düşün
Benden sana söylemesi zor işin
Ceyhan’dan af dile gel peşin peşin
...Ben seni nineme söylemez miyim.
Seyhan/2010
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben seni özümden yar diye sevdim…
Sevgisiz yaşarken çıktın karşıma
Bir bakışın yetti döndüm şaşkına
Bundan fazla yakma Allah aşkına
…Ben seni özümden yar diye sevdim.
Sevgisiz yaşanmaz bu ömür fani
Huzur deryasına olursan bani
Birlikte bir yuva kuralım yani
…Sevgide keramet var diye sevdim.
Sabır çare olsun sakin dururum
Ben sevgiyi ömür boyu korurum
Bir fırsat verirsen kölen olurum
…Gönül yaralarım sar diye sevdim.
İlk göz ağrım sensin bu bana yeter
Ayrılık yaman dert ölümden beter
Hasrette bırakma gözümde tüter
…Yanan yüreğime kar diye sevdim.
Bu yüreğe başka sevgi giremez
Ozan Ceyhan riya nedir bilemez
Eğik yüzüm başka türlü gülemez
…Namusum şerefim ar diye sevdim.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben seni sevmeye yemin etmişim...
Yeminine sadık kalmasan bile
Bir kere kapımı çalmasan bile
Bir kuru selâmın salmasan bile
…Ben seni sevmeye yemin etmişim.
Çaresiz kaldığım duymasan bile
Kurduğum hayale uymasan bile
Hasreti çilemden saymasan bile
…Ben seni sevmeye yemin etmişim.
Mektubuma yanıt vermesen bile
Beni canından çok sevmesen bile
Kahredip rüyama girmesen bile
…Ben seni sevmeye yemin etmişim.
Verdiğin sözlerde durmasan bile
Şimdi ne haldeyim sormasan bile
Benimle bir yuva kurmasan bile
…Ben seni sevmeye yemin etmişim.
Güneş olup bana doğmasan bile
Dertleri başımdan kovmasan bile
Dört gözle bekleyen olmasan bile
..Ben seni sevmeye yemin etmişim.
Ceyhan'ın derdini bilmesen bile
Şu bahtsız yüzüme gülmesen bile
Son nefeste koşup gelmesen bile
…Seni çok sevmeye yemin etmişim.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben senin neyine güvenem kader…1
Bir bir saysam karlı dağa yol olur
Ben senin neyine güvenem kader
Bundan sonra sitemlerim bol olur
…Ben senin neyine güvenem kader.
Birini sevdirdin ömrü zar ettin
Bu dünyayı başımıza dar ettin
Acılardan başka neyi var ettin
…Ben senin neyine güvenem kader.
Sevdim ama yad ellere yar ettin
Yaktın ciğerimi yaktın har ettin
Sen kendi çapında belki kâr ettin
…Ben senin neyine güvenem kader.
Bitmeyen hasreti sen imal ettin
Güzel yönlerini tüm ihmal ettin
Çile kervanına baş hamal ettin
…Ben senin neyine güvenem kader.
Sevene bu tavrın yanlıştır derim
Kuruyan hasattan alınmaz verim
Sen paye çıkarma Mevladır kerim
…Ben senin neyine güvenem kader.
Sen şimdiye kadar kimi güldürdün
Sevdim diye divaneye döndürdün
Sen Ceyhan’ı yaşamadan öldürdün
…Ben senin neyine güvenem kader.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben senin neyine güvenem kader…2
Ne anamı koydun ne sevdiğimi
Zehirlere bandın her yediğimi
Gördün mü ömürde oh dediğimi
…Ben senin neyine güvenem kader.
Sülük gibi emdin bütün kanımı
Kışlara çevirdin dört bir yanımı
Vur git bağışlama kuru canımı
…Ben senin neyine güvenem kader.
Ayırmaktı maksat niye sevdirdin
Laf olsun diye mi fırsat verdirdin
Biz hiç yaşamadık kefen giydirdin
…Ben senin neyine güvenem kader.
Bana kastın varsa şu kıza günah
Mahşerde sorulur aldığın her ah
Çıkmaza düşürdün eyvah ki eyvah
…Ben senin neyine güvenem kader.
İpotek koymuşun sevda tacıma
Gereği yok bundan sonra acıma
Bir huzur ver kardeşime bacıma
…Ben senin neyine güvenem kader.
Ceyhan bilir yürekte ki kinimi
Tepeme çıkardın cümle cinimi
Küfre alıştırdın masum dilimi
…Ben senin neyine güvenem kader.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben senin sevgine lâyık değilim...
İmkânsız ne demek görebilseydin
Anlatırdım bana süre verseydin
Bunlar hiç olmasa üzülmeseydin
…Ben senin sevgine lâyık değilim.
Sevginde riya yok buna eminim
Bilsen sana değil kadere kinim
Arama suçun yok tüm kusur benim
…Ben senin sevgine lâyık değilim.
Sen tomurcuk çiçek ben eğilmiş dal
Ben kurumuş kovan sen petekte bal
Öyle içtensin ki sen hep böyle kal
…Ben senin sevgine lâyık değilim.
Kim bilir ne güzel hayaller kurdun
Yine de yılmadın azminle durdun
Birçoğunu yazdın bazen de sordun
…Ben senin sevgine lâyık değilim.
Anlamadım sandın bilmedim sandın
Mecburen sustum daha çok yandın
Bu kadar kedere nasıl dayandın
…Ben senin sevgine lâyık değilim.
Sen düşünme en başında fark ettim
Başka çarem yoktu ancak sabrettim
Sen üzüldün diye nasıl kahrettim
…Ben senin sevgine lâyık değilim.
Bu kadar dert varken senin başında
Sen taze goncasın ben kaç yaşında
Ceyhan sevse n’olur can telaşında
…Ben senin sevgine lâyık değilim
Osmaniye/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben seninim sen benimsin.1
Beni kimseye benzetme
Çık gel yolları gözetme
Say kölenim azat etme
…Ben seninim sende benim.
Kalbimize danışalım
Kerem eyle konuşalım
Rüyalarda buluşalım
…Ben seninim sende benim.
Sevdik kimseye duyurma
Vazgeçemem beni yorma
Lütfen gönlünden ayırma
…Ben seninim sende benim.
Karşımızda duran olur
Yaman tuzak kuran olur
Kem gözüyle vuran olur
…Ben seninim sende benim.
Sen ordasın bense burda
Ne ömrümüz kaldı şurda
Gerçek olsun hayal kurda
…Ben seninim sende benim.
Ağlamasın güzel gözler
Ozan Ceyhan nasıl özler
Son noktayı koysun sözler
…Ben seninim sende benim.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben sevgini can evimde gizledim...
Melek yüzlüm gözlerini özledim
Kimse senin gibi bakmıyor canım
Ben sevgini can evimde gizledim
…Hiçbir bakış öyle yakmıyor canım.
Senden başkasına gönül vermedim
Hiç kimseyi başka gözle görmedim
Ben asla vazgeçmem daha ölmedim
…Hayalin aklımdan çıkmıyor canım
Son nefese kadar ahtım sürecek
Yaşayanlar mutlak böyle görecek
Biliyorum herkes uçmuş diyecek
…Bu gönül kimseyi takmıyor canım.
Hesap kitap etme çok uzun sene
Yürekteki sevgim har oldu gene
Ben unutamadım sen bari dene
…Bu felek cefadan bıkmıyor canım.
Nasıl geçti zaman, elli yıl olmuş
Bu bahtsız yüreğe acılar dolmuş
Kahırla yaşadık benzimiz solmuş
…Kurudu göz yaşım akmıyor canım.
Değişen bir şey yok bilesin burda
Günler tükenmekte ne kaldı şurda
Ceyhan’ı düşünme yaşayan hurda
…Dertler artık fazla sıkmıyor canım.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben söyleyim sende bana çal sazım...1
Aslın dut dalından tezenen kiraz
Söyleşsek olur mu seninle biraz
Çabuk unuturum sen notana yaz
…Ben söyleyim sende bana çal sazım.
Meydan mısın bağlama mı curamı
Mahzun gözler yaktı durdu şuramı
Yolun sonu derler menzil buramı
…Ben söyleyim sende bana çal sazım.
Mektup yazmış sitem ile nazınan
Bir kahır ki yüreğime kazınan
Türkü yapıp çalar mısın sazınan
…Benim bu dillerim oldu lal sazım.
Nazına razıydım kahrı olmasın
Katlanırım vicdan vebal almasın
Yüreği şad olsun uhde kalmasın
…Sitem ile dokunmuştur şal sazım.
Ben derdimi dağa taşa söyledim
Karıncaya, gökte kuşa söyledim
Haber almayınca boşa söyledim
…Fazla yorma tükenmiştir hal sazım.
Aklım erdi amma gücüm yetmedi
Has bahçemde çiçeklerim bitmedi
Tomurcuk açmadı bülbül ötmedi
…Ozan her gün yasta hoşça kal sazım.
Çukurova/2012
Değerli dosttan;
Dertlerimi sana dedim dinledin,
Bazen feryat figan edip inledin,
Ateşine yandım nasıl bilmedin,
..Tututanacak bir sen kaldın dal sazım...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben söyleyim sende bana çal sazım...2
Dinleyen dost yoksa acılar dinmez
Felek hiç acımaz sırtımdan inmez
Kömür gözlüm ağlar içime sinmez
…Bana dikkatle bak dersin al sazım.
Ayın şavkı vurmuş saçın teline
Kınalar yakmışlar pamuk eline
Düşmeyelim dedim soysuz diline
…Bir işe yaramaz bakma fal sazım.
Görmek için Erciyes’e çıkaydın
Bir içim su gözlerine bakaydın
Nazarlar değmesin muska takaydın
…Ardından toplama sonra nal sazım.
Ayrılık ölümden beter vay ki vay
Hata sende dersen kusuruma say
Ceza vereceksen ona da hay hay
...Kerem eyle nazlı yâre sal sazım.
Yaşıyor diyorum bilmek yetiyor
Hasret ağır bastı gözde tütüyor
Her gün zarardayız ömür bitiyor
…Düşler yakar hayallere dal sazım.
Ömür boyu mutlu olmak isterdim
Sevgiyle huzuru bulmak isterdim
Ceyhan’ı diler mi sormak isterdim
…Ben söyleyim sende bana çal sazım.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben susma hakkımı kullanıyorum...
Dediklerimi yanlış anlasan bile
Ne yapabilirdim susmayan dile
İllaki diyorsan var bunda hile
…Ben susma hakkımı kullanıyorum.
Lâyık görmeyerek çöpe attıysan
Kendince başka anlam kattıysan
Her yazdığında çalım sattıysan
…Ben susma hakkımı kullanıyorum.
Kimi istersen sev sevmemi deyim
Sevdaya boynunu eğmemi deyim
Benim can özüme değmemi deyim
…Ben susma hakkımı kullanıyorum.
Dinlemeden yüreğin yansın dersen
Çıkmam yollarıma halılar sersen
Hiç değeri kalmaz dünyayı versen
…Ben susma hakkımı kullanıyorum.
Asude yaşarken kederler kattık
Durduğumuz yerde acılar tattık
Ayni gemideysek birlikte battık
…Ben susma hakkımı kullanıyorum.
Savunma şansımı gasp etsen olur
Bütün emekleri kesp etsen olur
Sevgiyi bağlayıp hapsetsen olur
…Ben susma hakkımı kullanıyorum.
Ben söz verdim, ömür boyu sürecek
Ceyhan kusurluysa herkes görecek
Dertler coşmuş defterimi dürecek
…Ben susma hakkımı kullanıyorum.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben üşenmem bu hasreti çekerim...
Dünyalar dolusu yüküm olsa da
Yokluğun bağrımı deşip yolsa da
Sevgi diyarında hasret bolsa da
…Ben üşenmem bu hasreti çekerim.
Saçlarım süt beyaz yüzüm solsa da
Sarmayı unutan mahzun kolsa da
Her gün her öğün gözüm dolsa da
…Ben üşenmem bu hasreti çekerim.
Zaman güç kuvvetten aciz koysa da
Hasret bıçak vurup gözüm oysa da
Garip gönlüm zulümlere doysa da
..Ben üşenmem bu hasreti çekerim.
Saklı gizlimiz yok gerçek buysa da
Niye hiç yar olmaz felek duysa da
Leylâ Mecnun olmak bize uysa da
...Ben üşenmem bu hasreti çekerim.
Umudun yitirme gözler körse de
Dostlar bile kenar durur görse de
Kader başımıza çorap örse de
...Ben üşenmem bu hasreti çekerim.
Ceyhan’da ümitsiz sabır derse de
Çaresiz kalmışız fırsat verse de
Gücümüz yetmiyor akıl erse de
...Ben üşenmem bu hasreti çekerim.
Çukurova/2010
Dost kalemden;
Adın sevdaysa yüreğimde
Tüm engelleri aşarım
Sevgi ile coşan yüreğini
Ben üşenmeden sever taşırım... Nursel Can 2
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben yaratmadım...
Ayrılığı ben istedim sanırsın
Yalan dolana nasıl inanırsın
Gerçeği bileydin şaşar kalırsın
...Alın yazısını ben yaratmadım.
Kadere tekeffül etmek işimiz
Sabırla sebatla geçti yaşımız
Artık esenliğe çıkmaz başımız
...Alın yazısını ben yaratmadım.
Prensipler bazen prim yapmıyor
Ciddi olan başka yöne sapmıyor
Sevgi ibadetse bundan kopmuyor
...Alın yazısını ben yaratmadım.
Senide üzmüşler hepsini duydum
Sevgini başımın üstüne koydum
Aşkın kuralına koşulsuz uydum
...Alın yazısını ben yaratmadım.
Sözüm söz ben kendime kefilim
Telli duvak yakışmıştır eminim
Bozsan bile süregelir yeminim
...Alın yazısını ben yaratmadım.
Benden duymadığın şeye inanma
Aksini duyarsan bana da kanma
Sevenler mutlaka kavuşur sanma
...Kaderi nasibi ben yaratmadım.
G.Antep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Ben yiğit ozanım düşene vurmam...
Ben yiğit Ozan’ım düşene vurmam…
Yöremizde koç yiğittir denildik
Gelin görün bir sevdaya yenildik
Bir ömür süründük sona gelindik
…Kendime kızarım kimseyi kırmam.
Ömür yetmese de süremiz dolsun
Bağımızda güller kuruyup solsun
Kuyumu kazanlar düşmanım olsun
…Dediğimi derim başka şey sormam.
Saf değildim ama mecbur inandım
Gün gelir zulmü de aşarız sandım
Şu hasret bitmedi yıllarca yandım
…Namertleri adam yerine koymam.
Zaman ilaç dedik kırk yıla yaydık
Saygıda kusur yok hep hatır saydık
Kalleşlik diz boyu biz yaya kaldık
…Zalim gölgesinde ölsem de durmam.
Zafer bizim diye sabrı savundum
Belki yüze güler dedim avundum
Düşlerde vefasız nasıl uğundum
…Tövbeler tövbesi, hayal de kurmam.
Kavuşsaydık kendimizden bilirdik
Bir kusur aradık resmen delirdik
Düşman varsa üstesinden gelirdik
…Âfaki konuşmam akıl da yormam.
Tut Ceyhan’ı poyraz olup eselim
Talih belki döner kurban keselim
Sen şansına ben kadere küselim
…Ben yiğit ozanım düşene vurmam.
Çukurova/2003
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben; sevdana düşmüş çılgın aşığım...
Sen;
Ben;
Sen;
Ben;

esir olduğum sevginin seli
bir bakışınla yaktığın deli
bağrıma esen seherin yeli
sevdana düşmüş çılgın aşığım.

Sen;
Ben;
Sen;
Ben;

aşkı kuşatan sevda denizi
masum kalbinin silinmez izi
Çukurova’mın sarı nergisi
hasret yurdunun sabır taşıyım.

Sen;
Ben;
Sen;
Ben;

bakışı huzur gülüşleri bal
sığınacağın güvenli bir dal
dudağı kiraz yanakları al
ceylan gözünün akan yaşıyım.

Sen;
Ben;
Sen;
Ben;

canımın içi ömrümün varı
hayal bahçenin ulu çınarı
benim derdimin deva pınarı
umut dünyanda yanan ışığım.

Sen;
Ben;
Sen;
Ben;

gözden gönülden en ilerisi
tükenen sabrın biten serisi
şiir dünyamın ilham perisi
yüce dağların karlı başıyım

Sen;
Ben;
Sen;
Ben;

güzel sesini duyamadığım
gizli sevmeye doyamadığın
öpmeye bile kıyamadığım
sensiz mevsimin soğuk kışıyım.

Sen;
Ben;
Sen;
Ben;

eksik aklımın tümden bozanı
hayal gücümün gezip tozanı
sararsan yaşatırsın Ceyhan’ı
kanadı kırık sevda kuşuyum.

İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bence de teşhisin doğrudur hocam...
(Sevgili Zeybek Hoca’ya…)
Sevgi varsa orada dur diyorsun
Kimi sevsen güzel odur diyorsun
İşte doğru kelam budur diyorsun
…Bence de teşhisin doğrudur hocam.
Yürekten sevgiye yeter diyorsun
Hasretle yaşamak beter diyorsun
Hayali gözlerde tüter diyorsun
…Bence de teşhisin doğrudur hocam.
Ben aşkta ararım vefa diyorsun
Acıyla sürülmez sefa diyorsun
Yakın şahidim kaç defa diyorsun
…Bence de teşhisin doğrudur hocam.
Kadersiz cefayı çeker diyorsun
Yokluğu sineye çöker diyorsun
Sevenler göz yaşı döker diyorsun
…Bence de teşhisin doğrudur hocam.
Ayrılık yüreği dağlar diyorsun
Çaresiz kalanlar ağlar diyorsun
Bu sözüm herkesi bağlar diyorsun
…Bence de teşhisin doğrudur hocam.
Yarım asır olmuş halen çekerim
Onulmaz dertleri yazar dökerim
Ceyhan biçaredir boyun bükerim
…Bence de teşhisin doğrudur hocam.
İst./2013
Değerli Dostlarımdan;
Vefalı sevgiler yücedir diyorsun
Hal hatır bilen nicedir diyorsun
Gönül teli kopar incedir diyorsun
**Doğru söze şapka çıkarırım ozan....Talat Semiz
Ozanım değmesin, nazar diyorum
'Kem göz baksa yara, azar diyorum
Aşka düşen gönül, yazar diyorum
Bence de sözlerin, doğrudur Abi...'...Zeybek Hoca
Acıyla dağlanır yürek diyorsun
Uğrunda harcanır emek diyorsun
Menzile sabırda gerek diyorsun
Bence de teşhis doğrudur hocam.......Bülent BAYSAL
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Ozan Nuri Ceyhan
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Bende bittim...
Yıllar boyu yaza yaza
Kalem bitti bende bittim
Ellerim açtım niyaza
…Duam bitti bende bittim.
Derdi katık ettim söze
Kelâm bitti bende bittim
Yar peşinde geze geze
…Yollar bitti bende bittim.
Geçti mevsim gibi ömür
Çabam bitti bende bittim
Sen görmedin Allah görür
…Sabır bitti bende bittim.
Hayal kurdum çıktı şaha
Hülyam bitti bende bittim
Bilmem neler kaldı daha
…Derman bitti bende bittim.
Son deme dayandı yaşım
Gençlik bitti bende bittim
Dertler benim arkadaşım
…Yıllar bitti bende bittim.
Bilmem ki nasıl dayandım
Sabır bitti bende bittim
Seraptan şimdi uyandım
…Ceyhan bitti bende bittim.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Bende değildir...
Bir bakış yetiyor aklım almaya
Ne gerek gizliden gönül çalmaya
Ben zaten razıyım orda kalmaya
… Kusur gözlerdedir bende değildir.
Göz göze gelirsen sevgi bulaşır
Kırk dağın ardında kalsa ulaşır
İsmini anarken dilim dolaşır
…Vebal gönüldedir bende değildir.
Bin kilit vurulsa gücümüz yetmez
Dünyaları versen hiç kabul etmez
Kovmaya kalksan bırakıp gitmez
… Kabahat aşktadır bende değildir.
Âleme hükmetsen yüreğe sökmez
Sevgiden başkası bileği bükmez
Nisabı yapılmaz kantarda çekmez
… Sevda yürektedir bende değildir.
Sevgi varsa tüm yasaklar delinir
Ölüm olsun korkusuzca gelinir
Gönülden gönüle bir yol bulunur
…İnat sevgidedir bende değildir.
Nasıl baş ederiz dertler bir yığın
Felekle savaşma Ceyhan’a sığın
Karşında el pençe kaçtı sandığın
…Suç güzelliğinde bende değildir.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bendedir...
Beni sevdin sebil ettin sevgini
Bir gün yitirmedin asla saygını
Sen haklıydın bilemedim kaygını
…Kusur vebal günah varsa bendedir.
Beni kaçır dedin sen kız başınla
Hiç mi hiç korkmadın küçük yaşınla
Benden yiğit çıktın büyük aşkınla
…Kusur vebal günah varsa bendedir.
Bazen çok çaresiz kalıyor insan
İstemedi sandın mecburdum inan
Fırsatlar kaçınca kim şimdi yanan
…Kusur vebal günah varsa bendedir.
Önce vatan borcum büktü belimi
Kime bırakırdım gonca gülümü
Umut verdim tutsaydım şu dilimi
…Kusur vebal günah varsa bendedir.
Ceyhan yazsın sitemlere aldırma
Özlem yosun tuttu bırak kaldırma
Gönlünden sevgiyi at barındırma
…Kusur vebal günah varsa bendedir.
Nisan/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Benden bu kadar...1
Bunca yıldır gece gündüz yazarım
Açmadan kapandı sevda pazarım
Bir nankör elinden bende bizarım
...Yürek bağışlasın benden bu kadar.
Sevgi huzur deyip gönlü sermişiz
Koşulsuz sevmeye ömrü vermişiz
Ne murat almışız ne güngörmüşüz
...Sevdam bağışlasın benden bu kadar.
Bitmez bir hasrettir düşleri bölen
Muhatap görmemiş neresi şölen
Benimle ağlayıp benimle gülen
...Şiir bağışlasın benden bu kadar.
Başkasına bakmış ise kör olsun
Sevda çiçekleri açmadan solsun
Ömür finallerde süremiz dolsun
...Gözler bağışlasın benden bu kadar.
Ne yapsa olmuyor artık gelmesin
Kahredip bıkmışım kusur bilmesin
Varsın aksın gözyaşlarım silmesin
...İlham bağışlasın benden bu kadar.
Sabrım da zararda çekip durmasın
Olmazsa olmuyor bir şey sormasın
Ozan Ceyhan boşa hayal kurmasın
...Kader bağışlasın benden bu kadar.
İst.2010
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benden bu kadar…2
Gizli sevda ile yanıp kavrulduk
Ayrı düştük gurbet ele savrulduk
Yıllar boyu göz hapsinde tutulduk
…Gönül bağışlasın benden bu kadar.
Geçer akçe değil yemin ve sözler
Zorda kalan insan bir çare gözler
Hasret zincir vurur yüreğim özler
…Kavil bağışlasın benden bu kadar.
Hayale yüzlerce şiir yazmışız
Felek demiş kader demiş kızmışız
O bir yanda ben bir yanda sızmışız
…Kalem bağışlasın benden bu kadar.
Zamana güvendik yellere döndü
Gençliğe güvendik sellere döndü
Yarana güvendik ellere döndü
…Dostlar bağışlasın benden bu kadar.
Sonu selamettir dediler uyduk
Yardım esirgendi nasihat duyduk
Yılları devirdik hasrete doyduk
…Sabrım bağışlasın benden bu kadar.
Kıyametler kopsa geçer mi acım
Nasıl üzmek olur benim amacım
Ceyhan’a güvendi başımda tacım
…Sevgi bağışlasın benden bu kadar.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Benden önce öldüğünü duymayım...
Senin varlığındır yaşam kaynağım
Yaşadığın bilmek tek dayanağım
Hayalinden başka yok sığınağım
…Benden önce öldüğünü duymayım.
Mecbur kaldım yokluğuna alıştım
Sevgim buruk yetinmeye çalıştım
Seninle ancak rüyalarda buluştum
…Benden önce öldüğünü duymayım.
Bir gün biter dedim gönlü avuttum
Üzülmesinler diye kendimi tuttum
Kaç mevsim geçti bilsen unuttum
…Benden önce öldüğünü duymayım.
O zaman dünyam başıma yıkılır
Canlı cenazeyim bir ruhum kalır
Aklım tükenmek de hepsini alır
…Benden önce öldüğünü duymayım.
Bu bir dilek değil hakka yakarış
İsyan etmiyorum ancak yalvarış
Biliyorum mecbur sona bu varış
…Benden önce öldüğünü duymayım.
Sen korkma mahşerde buluşacağız
Rabbim ruhsat versin kavuşacağız
Ceyhan’a güven çok konuşacağız
…Benden önce öldüğünü duymayım.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Benden söylemesi...
Ver uzatma kararını
Bak görürsün yararını
Çok çekersin zararını
…Benden sana söylemesi.
Aşkla başa çıkamazsın
Pişman olur bakamazsın
Top atsan da yıkamazsın
…Benden sana söylemesi.
Güzel düşün hayır olur
Çetin yollar bayır olur
Bahar gelir çayır olur
…Benden sana söylemesi.
Taşlar yerinde ağır olur
Göz kör kulak sağır olur
Her damlası kahır olur
…Benden sana söylemesi.
İnsan sevgisiyle yaşar
Bir istesin dağlar aşar
Ceyhan kendi bile şaşar
…Benden sana söylemesi.
Stuttgart/2006
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beni benden iyi bilen Allah'ım
Beni benden iyi bilen ALLAH'IM…
Yine de sen beni bana bırakma
Beni benden iyi bilen ALLAH'IM
Diyor ki kalkamam, vebali yıkma
…Bir kulunu çok sevmektir günahım.
Sevgiye en lâyık ben isem eğer
Aşkıyla şâd olmak her şeye değer
Kaygısı bir türlü bitmezmiş meğer
...Ben yönümü bulamam ki ALLAH'IM.
Yollara düşmüşüm kalmasın yarım
Sevgi hakkın dersen, kefilsiz varım
Sükût altın denmiş mecbur susarım
…Nasıl mümkün olur, benim felahım.
Gönülde göz yok ki, baksın şekline
Kanmışız dünyanın pembe rengine
Seven kullar hiç mi düşmez dengine
…Dürüstlük beş para, bitmiyor ahım.
Ruhsat vermeseydin ışık sönerdi
Sevgi adres bilmez, geri dönerdi
Vuslat yoksa hasret nasıl dinerdi
…Edep, ahlâk, saygı, mevcut silahım.
Belki de bilmeden hayaller kurdum
Dilim döndüğünce anlattım durdum
Şimdi per perişan, şu gönül yurdum
…Gidecek tek kapım, yüce dergâh'ım.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Beni bu dünyada unutma yeter…1
Neler düşlemiştik canım sevince
Boşa yaşamışım sevmeden önce
Dünyamız yıkıldı olmaz denince
…Beni bu dünyada unutma yeter.
Sevmekle olmuyor rıza da gerek
Bu kadar yasakla biz nasıl erek
Buyurup alsınlar canımız verek
…Beni bu dünyada unutma yeter.
Ne denilse taammüden yalandır
Bu yalanlar tasarlanmış plândır
Seni sensiz sevmek akla ziyandır
…Beni bu dünyada unutma yeter.
Kimseler girmesin sakın arama
Biber tuz bastılar gönül yarama
Şeytana uysaydık çare var ama
…Beni bu dünyada unutma yeter.
Kavuşmamış olmak fikrimi çelmez
Seni biran üzmek aklıma gelmez
Bin yıl sürüp gitse bu sevda ölmez
…Beni bu dünyada unutma yeter.
Sabra sığınıp hayal kuracağım
Bana güven sözümde duracağım
Yüce Divanda hesap soracağım
…Beni bu dünyada unutma yeter.
Elli sene geçmiş sanki dün gibi
Bana fark etmiyor ayni gün gibi
Ozan Ceyhan aynen bildiğin gibi
...Beni bu dünyada unutma yeter.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Beni bu dünyada unutma yeter…2
Sevda güllerini dermesek bile
Ayrılığa mola vermesek bile
Sonunda vuslata ermesek bile
…Beni bu dünyada unutma yeter.
El ele baş başa kalmasak bile
Felekten bir gün çalmasak bile
Hasreti tatile salmasak bile
…Beni bu dünyada unutma yeter.
Zulmün defterini dürmesek bile
Güler yüz tatlı dil görmesek bile
Çilesiz bir ömür sürmesek bile
…Beni bu dünyada unutma yeter.
Pembe hayallere dalmasak bile
Düşlerde bahtiyar olmasak bile
Bir gün mutluluğu bulmasak bile
…Beni bu dünyada unutma yeter.
Sevgiyi huzurla karmasak bile
Sevdada menzile varmasak bile
Bütün gücümüzle sarmasak bile
…Beni bu dünyada unutma yeter.
Kara bahtımızda gülmesek bile
Bir kere yan yana gelmesek bile
Gülmek nasıl şeydir bilmesek bile
…Ceyhan’ı dünyada unutma yeter.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Beni ele muhtaç etme sevdiğim...
Ceylan gözlerine biçemem paha
Dünyam çöle döndü rüyalar vaha
Hasretle tükendim ne kaldı daha
…Yalana yanlışa uyma sevdiğim.
Varlığın yaşattı bu kadar sene
Gözyaşı sel oldu her geçen güne
Kimseye demedim ocağın söne
…Beni bir başıma koyma sevdiğim.
Senden ayrı geçti ömrün her demi
Bunca haksızlığın biz olduk yemi
Zamanı dolduysa kalkar bu gemi
…Dilerim acı haber duyma sevdiğim.
Yönü çevirmedim hiç bir harama
Elden deva olmaz benim yarama
Zalimlerde vicdan yoktur arama
…Sakın ele muhtaç etme sevdiğim.
Yaradan hoş görmez vebali alma
Zamandan çalıyor hayale dalma
Vakit daralıyor n’olur geç kalma
…Ricamı sitemden sayma sevdiğim.
Ben seni çok sevdim sevgimiz senet
Bin yıl ayrı kalsam değişmez niyet
Ceyhan’da söz bitti artık sen yönet
…Sakın kavlimizden cayma sevdiğim.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Beni geç, Rabbine ne diyeceksin...
Yoktan dert edinmek cana eziyet
Gözyaşları dökmek nasıl meziyet
Huzura düşmandır böyle vaziyet
…Benim teşhisime ne diyeceksin.
Üzülmek üs kurmuş senin ruhuna
Hep yasak koyuyor gece uykuna
Mutlak güneş doğacaktır ufkuna
…Azimden güç doğar ne diyeceksin.
Seni üzgün görmek asıl kederim
Bir başına aşamazsın hep derim
Paketle gönder ben kabul ederim
…Duydun teklifime ne diyeceksin.
Kahırla geçmesin artık günlerin
Gözlerin gülerse bende gülerim
En kısa zamanda bitsin dilerim
…Dilek niyazıma ne diyeceksin.
Kabullenmek derde kapı açmaktır
Çare aramamak bence kaçmaktır
Bedeni yormaktır zehir içmektir
…İlk sorgu sağlıktan ne diyeceksin.
Yazıktır günahtır bu can emanet
Yeter ki karar ver bitsin melanet
Cana kastın mı var cidden felaket
…Gerçekler ortada ne diyeceksin.
Derdin neyse anlat kahredip susma
Dost doğru söylerse ne olur küsme
Ne dersen kabulüm Ceyhan’ı üzme
…Beni geç, Rabbine ne diyeceksin.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Beni görsen tanır mısın sevdiğim.
Nasıl hatırlarsın ahvalim sorsam
Bir düşün bakalım aklını yorsam
Yıllar sonra gelip karşında dursam
…Beni görsen tanır mısın sevdiğim.
Tanıtmasam beni bilecek misin
Sefil halim görsen gülecek misin
Bu yaşlı adam kim diyecek misin
…Beni görsen tanır mısın sevdiğim.
Bir nişanım var mı bellekte kalan
Yalnız sözler miydi gönlünü çalan
Yalandır ceylanım bu dünya yalan
…Beni görsen tanır mısın sevdiğim.
Hayalde tuttuğun resim solmuştur
Hasretin miadı mutlak dolmuştur
Düşünde görmeden ayan olmuştur
…Beni görsen tanır mısın sevdiğim.
Dikkatlice baksan neyi görürsün
Boş gözlerle bakıp öyle yürürsün
Sevgimi peşine takmış sürürsün
…Beni görsen tanır mısın sevdiğim.
Meram anlatırdık saklı bakışla
Zor başa çıkardık yürek yakışla
Belki de abarttım lütfen bağışla
…Beni görsen tanır mısın sevdiğim.
Bir ad bulamadım sevgi kor mudur
Gönülde saklamak essah zor mudur
His bahtsız Ceyhan’ı biliyor mudur
…Beni görsen tanır mısın sevdiğim.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Beni görsen tanır mısın...
Nasıl geçti habersiz
Elli küsur yıl,
O gün doğanlar
Bu gün torun torba sahibi,
Bizde öyle
Heyhat!
Sonları arşınlıyoruz
Tesadüfen karşılaşsak
Beni görsen tanır mısın?
Kömür karası saçlar
Hafif pala bıyık,
Tabir caizse
Ölümüne sevdalı
Övünmek gibi olmasın
Tuttuğunu koparan
Filinta gibi delikanlıyı
Unutmamışsan
Şimdi görsen tanır mısın?
Ne günlerdi pervasız,
Korku prangada bağlı
Deli cesareti bu mu ki,
Birden düşününce
Duraksıyorum,
Tüylerim diken diken
O çılgın ben miydim
Hayali bile ürpertiyor,
Şimdi görsen tanır mısın?
Saçlar sütbeyaz
Kaytan bıyıkta öyle
Gözümde gözlük,
Yüzümde derin çizgiler
Değişen çehre
Hasılı yetmişlik dede,
Sevdaların şairi
Ozan Ceyhan’ı,
Şimdi görsen tanır mısın?
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Beni kahrediyor suskun kalışın...
Yazdığın nameden her mana çıkar
Yaptığın sitemler şevkimi yıkar
Karanlık hayaller ruhumu sıkar
…Beni kahrediyor suskun kalışın.
Bu nasıl yürektir sevinci gizler
Telini oynatmaz can alan sözler
İnsan sevdiğini böyle mi özler
…Beni çok üzüyor suskun kalışın.
Sıfata takılma çok kez yanıltır
İçine kapanmak gönlü darıltır
Yazmaya kıyamam üzer bayıltır
…Beni deli ediyor suskun kalışın.
İncitmemek için kılı kırk yardım
Elini tutmadım düşlerde sardım
Ölelim deseydin ona da vardım
…Beni mahvediyor suskun kalışın.
Kavramış değilim niçin bu niza
Hâlâ anlamadım neden bu ceza
Başka anlamı yok düpedüz eza
…Beni çok kırıyor suskun kalışın.
Taşa yalvarsaydım cana gelirdi
Kimseyi dinlemez bana gelirdi
Hesap sormak için sana gelirdi
…Beni yaralıyor suskun kalışın.
Ceyhan'da bir fani yanan canı var
Bu dünyada yaşar adı sanı var
Sabırlara baş kaldıran yanı var
...Beni öldürüyor suskun kalışın.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Beni sevebilir misin?
Ben sevgiye
Hasret büyüdüm,
O güzel gözlerinle
Gözlerimin bebeğine,
Kokmadan
Bakabilir misin?
&
Ellerimi uzatsam
Tutabilir misin?
Benimle el ele
Yürüyebilir misin?
Sımsıcak sevgiyle
Sarılabilir misin?
&
Kendimi anlatsam
Beni dinler misin?
Sana anlat desem
Seni anlatabilir misin?
Sevinci ve hüznü
Paylaşır mısın?
&
Güzel başını
Göğsüme yaslar mısın?
Çarpan kalbimin
Sesini dinler misin?
Ben biraz çocuk ruhluyum,
Dizinde yatırır mısın?
Saçlarımla oynar mısın?
&
Yavaşça eğilip
Canım diyebilir misin?
Düne dair ne varsa
Unutabilir misin?
Unutturabilir misin?
Zamanı durdurabilir misin?
&
Seni sevmeme
İzin verir misin?
Bu yürekte sevgiden öte
Başka şeye yer yok
Bana inanır mısın?
Beni sevebilir misin?
Çukurova/2017

Ozan Nuri Ceyhan
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Beni sorarsa...
Bir gün çıkar gelir beni ararsa
Şu yalan dünyada gülmedi deyin
Şimdi nerde nasıl diye sorarsa
…Yıllar önce gitti dönmedi deyin.
Tatmin olmaz üsteleyip sorarsa
Bilmiyoruz biri görmüştür deyin
Sonu gelmez sorularla yorarsa
…Bulamazsın çoktan ölmüştür deyin.
Sakın vermeyin adresim isterse
Bildiğin mecnuna dönmüştür deyin
Kesin tanıyamaz bu halde görse
…Yuvası ocağı sönmüştür deyin.
Son halin anlatın ne olur diyecek
Ömrünce sevdana yanmıştır deyin
Benim çektiğimi nerden bilecek
…Kim bilir nerede kalmıştır deyin.
Yalvarıp mezarını gösterin derse
Kusura bakma sen bilmeyiz deyin
Ağlayıp sızlayıp yemin verirse
…Boşuna ararsın gelmeyiz deyin.
Bir şey demedi mi diyecek olsa
Son arzusu önce ölmekti deyin
Çok üzülür beni bu halde bulsa
…Dileği mahşerde görmekti deyin.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Beni unutma...1
Sensiz yaşamak zor tak etti cana
Bir kuşkum olmadı sevginden yana
Maksadın doğruydu ne deyim sana
...Minnet et sevdiğim beni unutma.
Ayrı geçen her gün bana gecedir
Seni sensiz sevmek bir işkencedir
Suçlusun diyorsan boynum incedir
...Azat et sevdiğim beni unutma.
Hasretle yaşayan yürek kor olur
Sevgi sağ selimdir beden yorulur
Yarın mahkeme de hesap sorulur
...Sabır et sevdiğim beni unutma.
Çıkmaz yollar çevrelemiş önümü
Hedef tahtasına dönen günümü
Eğer istiyorsan kalan ömrümü
...Zindan et sevdiğim beni unutma.
Hasret zehir olmuş dökülür aşa
Bazen olmaz işler gelirmiş başa
Kadere hiç isyan olmazmış haşa
...Tövbe et sevdiğim beni unutma.
Sabır çektik amma bitmedi zulüm
Mahşere kalmışsak vız gelir ölüm
Dilediğin her şey benim kabulüm
...Himmet et sevdiğim beni unutma.
Gerek var mı sebepleri saymama
Olur vermediler gönül koymama
Ceyhan haksız ise derdest idama
...Mahkum et sevdiğim beni unutma.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Beni unutma...2
Şartları zorlamak yarar sağlamaz
Duyan seyre çıkar onu bağlamaz
Diyecekler kendi düşen ağlamaz
...Kahır et sevdiğim beni unutma.
Duyduğun her şeye inanma sakın
Zaman da vefasız yolculuk yakın
Sevgi hüznün oldu ödenmez hakkın
...Helâl et sevdiğim beni unutma.
Fitne fesatçılar tezgâhlar kursun
Tuzağa gerek yok dileyen vursun
Gönülden çıkarsa aklında dursun
...Nazar et sevdiğin beni unutma.
Daha neler dendi ölsem inanmam
İftira diz boyu görmeden kanmam
Kavlim yalan oldu onadır yanmam
...Kerem et sevdiğim beni unutma.
Razı olmam sensiz ömür sürmeye
Hazırım bu canı şartsız vermeye
Son nefese kadar yüzün görmeye
...Hasret et sevdiğim beni unutma.
Kıyametler kopsa yemem sözümü
Çok uğraştım bulamadım çözümü
Sözün dinlemedim, lütfen özrümü
...Kabul et sevdiğim beni unutma.
Tek günahım sevmek gerisi yalan
Tükenmez hasrettir bizlere kalan
O güzel gönlünü Ceyhan’sa çalan
...Şükür et sevdiğim beni unutma.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim anladığım sevda bu değil...
Sevgi kutsal diye düştüm yollara
Arı aşksız petek yapmaz ballara
Ağaç yaprak vermez kuru dallara
...Benim anladığım sevda bu değil.
Hep çile denilip özden silinmiş
Kerameti kendisinden bilinmiş
Çok sevene vefasızsın denilmiş
...Benim düşlediğim sevda bu değil.
Güzel sözü sevdiğinden duyacak
Paşa gönlü emrederse uyacak
Gönül koyup kusurları sayacak
...Benim düşündüğüm sevda bu değil.
Anlamı olmayan şeyler soracak
Her şeye naz yapıp seni yoracak
Sebep yokken yarı yolda koyacak
...Benim istediğim sevda bu değil.
Olur olmaz el sözüne kanacak
Her duyduğu lafı doğru sanacak
İçinde büyütüp hüzne banacak
...Benim dilediğim sevda bu değil.
Gerçeği bilmeden tavır alacak
Sonu gelmez hüzünlere dalacak
Can isterse kuru selam salacak
...Benim beklediğim sevda bu değil.
Kadrin kıymetini bilmeyecekse
Zorlamak faydasız gelmeyecekse
Ceyhan kara bahtın gülmeyecekse
...Benim bağlandığım sevda bu değil.
H.Paşa/1989
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim ahım seni yakar kavurur…
Suçum yok diyerek kurtulamazsın
Benim ahım seni yakar kavurur
Kader el kattıysa durduramazsın
… Benim ahım seni yakar kavurur.
Zamana güvenme yel olur uçar
Güvendiğin canlar gizlice kaçar
Sonra benim gibi kalırsın naçar
…Benim ahım seni yakar kavurur.
Bu yalan ki dünya kimseye kalmaz
Yürekten sevenler hayale dalmaz
Biraz insaf varsa hiç vebal almaz
…Benim ahım seni yakar kavurur.
Dört dönmüşüm çarelerin peşinde
Kimse yardım etmez herkes işinde
Yalnız kalan hüzün görür düşünde
…Benim ahım seni yakar kavurur.
Beddua etmeyi isyan sayarım
Haksız diyenleri kesin duyarım
Suçum olsa bu canıma kıyarım
…Benim ahım seni yakar kavurur.
Şüphe etti isen sevgi duruyor
Yürek onu en derinde koruyor
Yıllar su misali hasret yoruyor
…Benim ahım seni yakar kavurur.
Ceyhan’ı göreydin nasıl beterdim
İnansaydın ben her şeye yeterdim
En dar zamanında orda biterdim
…Benim ahım seni yakar kavurur.
Adana/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim aslım safkan Türkoğlu Türk'tür...
Atam Oğuz Han’dır, ulu Türk soyu
Küçük oğul Yalduz bilgedir huyu
Gerçek güç timsali, Kızık’tır boyu
…Benim aslım safkan Türkoğlu Türk’tür.
Avşar, Beğdil, Karkın karındaşlarım
Gün, Ay, Gök, Dağ, Deniz ulu başlarım
Çayuldur, Çepni, Büğdüz yoldaşlarım
…Benim aslım safkan Türkoğlu Türk’tür
Boz oklardan diğeri yiğit Ay Han
Yazır, Dodurga, Döğer,Yoparlı can
Oymakları farklı hepsi ayni kan
…Benim aslım safkan Türkoğlu Türk’tür.
En büyük kardeşleri cesur Gün Han
Koca Osmanlı’nın dedesi Kay’han
Bin can feda olsun namustur vatan
…Benim aslım safkan Türk oğlu Türk’tür.
Kaya hanın oğlu Süleyman Şah’tır
Caber kalesinde türbesi vardır
Hakanlar çadırı akça otağdır
…Benim aslım safkan Türkoğlu Türk’tür.
Baba Gündüz Alp’ten almıştır öğüt
Ertuğrul gaziye dar geldi söğüt
Uç beylik çoğaldı yaylağı büyüt
…Benim aslım safkan Türkoğlu Türk’tür.
Altı yüz yıl, üç kıta, yedi deniz
Çağ açıp kapayan ulus bizleriz
Cihana nam salan koç yiğitleriz
…Benim aslım safkan Türkoğlu Türk’tür.
Dünyada eşi yok en uzun devlet
Vatansız yaşamak en büyük zillet
Kıyamete kadar özgür bu millet
…Benim aslım safkan Türkoğlu Türk’tür.
İst/2012
NOT; Atam Oğuz Hanın küçük oğlu (Yalduz)
Yıldız Hanın Kızık boyundanım...
Değerli dostlarımdan
Selam olsun Türkün soyuna
Koca Osman Oğlu Atam soyuna
Ozan Ceyhanımın Kızık boyuna
……Benim aslım safkan Türkoğlu Türk’tür......Bülent Baysal
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Boylardan Bayındır, boyudur boyum
Soyumun adıdır, Baylardır soyum
Türk gibi yaşarım, Türk gibi huyum
...Benim aslım safkan, Türkoğlu Türktür.......Mustafa Bay
Tunadam kalktım Çine yürüdüm dilim Türkçe
Yolumda hep benim soyum, aynı dilden aynı lehçe
Tarih var olacak ben de var olacağım gönlümce
On altı devlet kuran soyum Türk oğlu Türktür.......Talat Temiz
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim bu dünyada kalmam gereksiz...
Sevgisiz yaşamak içime sinmez
Yüz sene yaşasam acılar dinmez
Feleğin zulmü yakamdan inmez
…Benim bu dünyada kalmam gereksiz.
Tertemiz bir sevgi bulup sarıldım
Çok gördüler ta yürekten kırıldım
Dünya dahil her bir şeye darıldım
…Benim bu dünyada kalmam gereksiz.
Sabun gibi kaydı sevdam elimden
Bana bahsetmeyin ruhsuz ilimden
Adından başkası çıkmaz dilimden
…Benim bu dünyada kalmam gereksiz.
Misal bulsam hiç birisi uymuyor
Fuzuli kelamı kulak duymuyor
Sürem bitti ömür gama doymuyor
…Benim bu dünyada kalmam gereksiz.
Ne kadar anlatsam akim kalıyor
Gözümü kaçırsam yaşlar doluyor
Mahzun gönlüm hayallere dalıyor
…Benim bu dünyada kalmam gereksiz.
İmalı yazmaya cebren mecburum
Dillere düşersek vahimdir durum
Yaşamadan olmaz nakıstır yorum
…Benim bu dünyada kalmam gereksiz.
Çok şey istemedim sevgiden başka
Bilsem düşer miydim böyle bir aşka
Ozan vurdum duymaz olsaydı keşke
…Benim bu dünyada kalmam gereksiz.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim gibi seven yar bulamazsın...
Deli gibi sevdim demek yetmedi
Şansım bana inat yaver gitmedi
Ömür boyu hasretimiz bitmedi
…Benim gibi seven yar bulamazsın.
Zulüm yıldıramaz sevmeye devam
Sonunda mahşere kalsa da davam
Ömrüm var oldukça sürecek çabam
…Benim gibi seven yar bulamazsın.
Yollarına gül ekerdim dilesen
Aşkın hançerini ruhta bilesen
Dünyayı kalbura döküp elesen
…Benim gibi seven yar bulamazsın.
Gönülden çıkarma ona razıyım
Akıl başta değil düş’ün nazıyım
Divane gönlümün kırık sazıyım
…Benim gibi seven yar bulamazsın.
Tek sana özeldir bu kadar vefa
Ödüldür sevdamın verdiği cefa
Yüzünü göreydim yılda bir defa
…Benim gibi seven yar bulamazsın.
Koca kırk yıl hüzün oldu özümde
Dünyayı bağışla yoktur gözümde
Bir yalanım var mı söyle sözümde
…Benim gibi seven yar bulamazsın.
Kavlime sadığım yeminse yemin
İspata hazırım varsa bir zemin
Ceyhan iftiharla tek şeyden emin
…Benim gibi seven yar bulamazsın.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim için ağlamasın yanmasın...
Yazıktır gözlerden akan yaşlara
Benim için ağlamasın yanmasın
Hayatın her demi döndü kışlara
…Benim için ağlamasın yanmasın.
Sevgi kusur ise tamam kabulüm
Sevene nerede bu kadar zulüm
Bağışta istemem hoş gelsin ölüm
…Benim için ağlamasın yanmasın.
Söz ağızdan çıkar kulaklar duyar
Diller ne söylerse yürekler uyar
Böyle bir sevgiye kim nasıl kıyar
…Benim için ağlamasın yanmasın.
Madem inanmıyor gözüyle görsün
Eksik kalan varsa onu da sorsun
Hükmüne razıyım bir karar versin
…Benim için ağlamasın yanmasın.
Bu vebalse karşısında duramam
Amansız kötüye pusu kuramam
Canıma kastetse fiske vuramam
…Benim için ağlamasın yanmasın.
Bilerek kırarsam, yansın dillerim
Her manada boşta kalsın ellerim
Ceyhan’ı bırakın solsun güllerim
…Benim için ağlamasın yanmasın.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim için önemi yok bu canın...
Nasıl anlatayım nasıl özledim
Gece gündüz yollarını gözledim
Ben bu ömrü senin ile sözledim
…Benim için önemi yok bu canın.
Yüreğimin derininde saklısın
Her halinle her şeyinle farklısın
Anladım ki bir konuda haklısın
…Benim için önemi yok bu canın.
Farkındayım fırsatları kaçırdım
Sevda kuşlarını yüksek uçurdum
Kahırları toptan başa geçirdim
…Benim için önemi yok bu canın.
Yağmur olur yeryüzüne akarım
Güzel gözlerine hayran bakarım
Olur dersen kendimi de yakarım
…Benim için önemi yok bu canın.
Bundan sonra yaşasam ne olacak
Düşe kalka ömür bir gün dolacak
Gönül bahçemdeki güller solacak
…Benim için önemi yok bu canın.
Şu zalim feleğe ne desem azdır
Toros dağlarına mezarım kazdır
Mezar taşıma da kadersiz yazdır
…Benim için önemi yok bu canın.
Sevda kervanları yaylaya konsun
Hazin masalımız bırak okunsun
Ceyhan olamadı sevenler onsun
…Benim için önemi yok bu canın.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim için üzülme...
Davetsiz gelmişiz izinsiz gidiş
Hasret sarmalında bitecek finiş
Cidden zor oluyor finalsiz dönüş
…Kadersiz de, benim için üzülme.
Azat eyle varsa gönlünde sevgim
Feleğedir benim amansız yergim
İplerim elinde böyleymiş görgüm
…Çaresizdim, benim için üzülme.
Olmayacak hayalleri kurmuşum
İnat edip bin sabırla durmuşum
Faydasızmış aklı boşa yormuşun
…Duygulanıp, benim için üzülme.
Kaderde ne varsa gelirmiş başa
Felek ödün vermez gözdeki yaşa
Doğuştan kadersiz yazsınlar taşa
…Böyle görüp, benim için üzülme.
Çok şeyi bilsem de sırra eremem
Bu nasıl çelişki mana veremem
Hakkını helâl et belki göremem
…Hiç ağlama, benim için üzülme.
Sonsuzluğa giden trene binsem
Geldin tamam dense orada insem
Sonsuz acılardan ayrılıp dinsem
…Dert edip de, benim için üzülme.
Sevgi dediğin şey yürekte kormuş
Aşka düşmek kolay çıkması zormuş
Kahırla yaşamak Ceyhan’ı yormuş
…Kurtulmuş de, benim için üzülme.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim kadar sevseydin...1
Hasret nedir bilmezdik
Benim kadar sevseydin
Hiç bu hale gelmezdik
…Benim kadar sevseydin.
Sevgimizi korurduk
Çıkar bir yol bulurduk
Elbet mutlu olurduk
…Benim kadar sevseydin.
Töreye baş eğmezdik
Yılan olsa değmezdik
Hine fırsat vermezdik
…Benim kadar sevseydin.
İçimizde saklardık
Çokta iyi bakardık
Bu sevgiyi aklardık
…Benim kadar sevseydin.
Engelleri yıkardık
Bir şekilde çıkardık
Birde türkü yakardık
…Benim kadar sevseydin.
En zorunu seçerdik
Zehir olsa içerdik
Bu sınavı geçerdik
…Benim kadar sevseydin.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim kadar sevseydin...2
Şimdi ne diyeyim sevdiğim sana
Dünya zindan oldu bilesin bana
Güllerim açardı sevdadan yana
…Benim gibi sende beni sevseydin.
Bir sevgime bir de sana güvendim
Sabrı tesbih yapıp sanki dilendim
Olmazlara karşı koydum direndim
…Kahraman olurdum bana gelseydin.
Sevgin benim için büyük güvence
Herkese rest çeksem olur mu sence
Belki olur amma, geç kaldım bence
…Keşke bunu çok önceden deseydin.
Hasretinle kardeş oldum yaşarım
Bundan sonra talih dönse şaşarım
Tek bir ışık görsem dağlar aşarım
…Çok mu zordu iki satır yazsaydın.
Dünyam ile bağlarımı kopardım
İnancım olmasa çoktan sapardım
Dilesen canımı sergen yapardım
…Sensiz yaşayamam bunu bilseydin.
Ne yapabilirdim kafamı yordum
Neleri düşledim çok şeyler kurdum
Bir sana acıdım, o yüzden durdum
…İnsanlıktan çıktım beni görseydin.
Böyle seven yoktur arzın yüzünde
Diri diri yandım aşkın közünde
Sanmam iki yüzlü durur sözünde
…Kim varsa başına çorap örseydin.
Başım alıp çıktım gurbeti gezdim
Aşktan kaçılmıyor böyle bilmezdim
Yanlış anlamışlar yoksa gelmezdim
…Sen benim yerime cevap verseydin.
Bu sevda başımda püsküllü belâm
Yaşama gücümdü bir kuru selâm
Ceyhan tükenmiştir hasılı kelâm
…Kül olurdun, benim kadar yansaydın
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim kadar...
Seni benim kadar kimse sevemez
Sana benim kadar değer veremez
Sevgiyi yıllarca muhafaza edemez
…Bende ilk günkü gibi öyle duruyor.
Kavuşmasan da aşkı silemiyor
Yıllar sonra daha çok bileniyor
Sanma sakın can sevgi dileniyor
…Sen olmasan da kalp aynen koruyor.
Yok başka bir çare böyle gidecek
Yürekten sevene kim ne diyecek
Gözler kapanınca mecbur bitecek
…Hasret diş geçirmez yalnız yoruyor.
Yanlış yapmam ben sabırla bekledim
Kusur varsa ben kendime yükledim
Bitmez davamı mahşere sakladım
…Adım gibi eminim Rabbim görüyor
Yoluna başı koydum değişir mi huy
Gözünle gör gerçek neyse benden duy
Hüküm senin elin vicdanına koy
…Gece gündüz gönlüm seni soruyor.
Her imkân varsa da yolu şaşırmam
Rızasız bahçeye girmem aşırmam
Dünya yansa ölsem dile düşürmem
…Ceyhan akşam sabah hayal kuruyor.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim olsun...
Benim olsun...
İstemezsen gayri yazmam
Kusur benim sana kızmam
Bin yıl geçse ahtı bozmam
…Bütün vebal benim olsun.
Destursuz çıkıp varamam
Gönülsüz çekip saramam
Başka bir hikmet aramam
…Tüm kabahat benim olsun.
Gidiyorum daha durmam
Cebir yoluna baş vurmam
Sen olmazsan yuva kurmam
…Bütün günah benim olsun.
Dünya çiçek olsa dermem
Sevgini kimseye vermem
Hayaldir murada ermem
…Bütün kusur benim olsun.
Bize haramdır bahar yaz
Ayrılıktan kim almış haz
Sen diyorsan bu özür az
…Bütün suçlar benim olsun.
Sen üzülme kahrolurum
Sebep isem mahvolurum
Suçu kendimde bulurum
…Tüm hata Ceyhan’ın olsun.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benim ormanımı nasıl yakarsın...
(Osmanlı ninem diyor ki)
Ey aslını bilmez kuldan utanmaz
Benim ormanımı nasıl yakarsın
İnsan olan insan bunu yapamaz
…Benim ormanımı nasıl yakarsın
Hiç vicdanın yok mu kibriti çaktın
Ha beni öldürdün ha orman yaktın
Merhametsiz zalim ne yüzle baktın
…Benim ormanımı nasıl yakarsın
Kimden akıl aldın bu kimin huyu
Senin yerin artık ateşten kuyu
İçin sızlamadan şimdi yat uyu
…Benim ormanımı nasıl yakarsın
Cayır cayır yandı böceği kurdu
Oradaki hayat tamamen durdu
Çöle çevirdiniz şu canım yurdu
…Benim ormanımı nasıl yakarsın
Bilerek bilmeyerek son değişmez
Çok ağır bir vebal kimse bölüşmez
Bir küçük dalına canlar erişmez
…Benim ormanımı nasıl yakarsın
Bunları gördükçe donuyor kanım
Yaktığın yer gibi yanıyor canım
Yaslara büründü Ozan Ceyhan’ım
...Benim ormanımı nasıl yakarsın
Çukurova/2012
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim sana sitemim var duydun mu...1
Gönüldeki sevgin daima derin
İçimde her zaman ayrıdır yerin
Sponsoru oldun bunca şiirin
…Benim sana sitemim var duydun mu?
Sayende yazıldı yüzlerce satır
Dikkatle okursan çok şey anlatır
Kırılmış olsam da kıramam hatır
…Benim sana sitemim var duydun mu?
İnadın çok katı kaldım merakta
Arada dağlar var yollar ırakta
Hayaller tedirgin gözler firakta
...Benim sana sitemim var duydun mu?
Takmadığım şeylere mi takıldın
Demir attın kahırlara çakıldın
Ne zannettin fallara mı bakıldın
…Benim sana sitemim var duydun mu?
Takıldığın neyse sorup sormadın
Mana çoksa en güzele yormadın
Bana göre sen kavlinde durmadın
…Benim sana sitemim var duydun mu?
Uzaktasın bir şey gelmez elimden
Ozan Ceyhan ne anlasın bilimden
En mümtaz dilekler çıkar dilimden
…Benim sana sitemim var duydun mu?
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim sana sitemim var duydun mu...2
Gönül koymadıysan niye bu nazın
Kim görse ağlatır sitemkâr yazın
Yakmışsın türküler çalınır sazın
…Benim sana sitemim var duydun mu?
Teşhisimi koydum kavi yazarsın
Bana göre çok ezberi bozarsın
İsyandır kadere boşa kızarsın
…Benim sana sitemim var duydun mu?
Hasretin rüzgârı yakar esmesin
Dilerim ki vefasız dost küsmesin
Hakkım varsa selamını kesmesin
…Benim sana sitemim var duydun mu?
Asayiş berkemal desen inanmam
Gözümle görmeden bilesin kanmam
Kendine zulmetme onadır yanmam
…Benim sana sitemim var duydun mu?
Unutamam seni ömrüm boyunca
Çok üzüldüm el yerine koyunca
Şaşkın kaldım çok acıya doyunca
…Benim sana sitemim var duydun mu?
Yalan dolan yoktur riya arama
Dünya şifa olmaz benim yarama
Ceyhan’ında çok bildiği var ama
…Benim sana sitemim var duydun mu?
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim sana söyleyecek sözüm yok...
Benden tebrik hidayete erdiysen
Böyle ayrılmaya karar verdiysen
Bilmediğim yanlışımı gördüysen
…Benin sana söyleyecek sözüm yok.
Doğrusunu söyle neden bıktıysan
Sevgi akan köprüleri yıktıysan
Her konuda haklı olup çıktıysan
…Benim sana söyleyecek sözüm yok.
Deli poyraz olup baştan estiysen
Savunma almadan ceza kestiysen
Sebep göstermeden bana küstüysen
…Benim sana söyleyecek sözüm yok.
Amaç üzmek için böyle sustuysan
Tüm hırsını bahaneye kustuysan
Sana gücüm yetmez madem ustaysan
…Benim sana söyleyecek sözüm yok.
Bana sorsaydın neyi duyduysan
Yoktan mana verip ona uyduysan
Şu Ceyhan’ı el yerine koyduysan
…Benim sana söyleyecek sözüm yok.
Çukurova/2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Benim suskunluğum bil ki rızadır...
Ben sevgiyle yaşamadım nicedir
Aslında üç harftir, tek bir hecedir
Aşk denince boynum kıldan incedir
…Tek taraflı sevmek bence kazâdır
Sevmek istiyorsan kim sana mani
Sevmek istedin de kim kızdı hani
Kimi istersen sev serbestsin yani
…Hiç yoktan yaptığın boşa nizadır.
Karşılıksız sevsen var mı karışan
Gönül koyup kimdir senle yarışan
Küskünlük mü var ki olsun barışan
…Nefsine zulmetmek haksız cezadır.
İstiyorsan özgürce sev hayal kur
Yürek senin çek sıraya tek tek vur
Mecburdum diyorsan işte orda dur
…Dünyaya kahretmek cana ezadır.
Ben aşkı tatmadım tarif edemem
Tatmadım diyerek kinde güdemem
Sevene karışmam suçlu da demem
…Benim lafım bitmek bilmez nazadır.
Güzellik her dilde değişik kavram
Gözler esir düşse gönül zaten ram
Al canım istersen Ceyhan’a bayram
…Benim suskunluğum bil ki rızâdır.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Benimdir sandığın can senin değil…
Baştan aşağıya her şey emanet
Nefsin uydunsa bitmez ihanet
Bilip korumazsan odur hıyanet
…Benimdir sandığın can senin değil.
Mucize ararsan en yakın gözün
Nefsin başa buyruk ikiler sözün
Saçlara kar yağar buruşur yüzün
…Şöhret senin değil şan senin değil.
Ömrünün yarısı geçer yatarak
Gençliğe güvenip çalım satarak
İstemeden çok günaha batarak
…Seher senin değil tan senin değil.
Öyle bir dünya ki konanlar göçer
Vakit çok desende çarçabuk geçer
Saklansan kaç para anında seçer
…Saray senin değil han senin değil.
İzinsiz bitmesi müşkül yaprağın
Yolun bekler çiğnediğin toprağın
Hak geçmişse nasıl olur ibra’ğın
…Kervan senin değil çan senin değil.
Beklemediğin an söner hevesin
Can boğaza düşsün kısılır sesin
Bedava solurken tekler nefesin
…Zaman senin değil an senin değil.
Kefen cepsiz düğmesi yok kolu yok
Kesesi yok parası yok pulu yok
Toprak damın ışığı yok yolu yok
…Beden senin değil kan senin değil.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Bensiz bu dünyaya nasıl dayandın…
Her ne derdim varsa şiire döktüm
Hasretle yaşadım hüzünle çöktüm
Aşkta vefa yokmuş zor bela söktüm
…Bensiz kahırlara nasıl dayandın.
Göstermezler gül yüzünü göremem
İki satır mektup yazsam veremem
Bilmekteyim ben menzile eremem
…Bensiz hasretlere nasıl dayandın.
Derdin nedir diye asla sormazlar
Sorsalar da sözlerinde durmazlar
Her fırsatta yüzümüze vurmazlar
…Bensiz zulümlere nasıl dayandın.
Sevgi bilmeyende hoş görü olmaz
Merhamet olsaydı hiç vebal almaz
Şu yalancı dünya kimseye kalmaz
…Bensiz bu âleme nasıl dayandın.
Paylaşılmayan dert yürekte artar
Dünya terazisi hep yanlış tartar
Mahşerde bulunur o hassas kantar
…Bensiz hüzünlere nasıl dayandın.
Sen Ceyhan’ı dinle gel hayal kurak
Sabır be sevdiğim geldik son durak
Canım teslim alsın götürsün Burak
…Bensiz bu dünyaya nasıl dayandın.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Beri gel sevdiğim...
Beri gel sevdiğim yeter bu sitem
Uzak duran menziline varamaz
Eğer inanmazsan yeminler edem
...Sevenlere kimse hesap soramaz.
Sevda yelkenini açıp gidelim
Arkamıza bakma kaçıp gidelim
Sevgiyle birlikte uçup gidelim
...Buralar dar gelir bize yaramaz.
Yürekte cesaret sevgiden doğar
Dünyalar dar gelir gönüle sığar
Elbet güneş doğar zulmeti boğar
...Bundan habersizler akıl yoramaz.
Sevgiyle yoğrulmuş özümüz bizim
Mezara kadardır sözümüz bizim
Dünyayı görür mü gözümüz bizim
...Bir olursak kimse tuzak kuramaz.
Yollar bizim olsun yönü fark etmez
Ben varım diyorsan bu sevgi bitmez
Ceyhan sen olmadan bir yere gitmez
...Sevgi varsa dünya karşı koyamaz.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Beşar Eset'e açık teskere...
Etme oğlum Beşar Eset
Gel şu aklını bir test et
Sonun hazin yeter pes et
…Kıydığın canlara yazık.
Nedir Suriye'nin hali
Perme perişan ahali
Çok ağır bunun vebali
…Döktüğün kanlara yazık.
Bu sana açık teskere
Emir verdiğin askere
Dediler sana yüz kere
…Masum insanlara yazık.
Zulüm ile devran olmaz
Saltanat sana da kalma,
Seni cehennem de almaz
…Bozduğun yollara yazık.
Düşlerin hayalle serap
Şehirlerin hepsi harap
İzan versin yüce Yarâp
…Kırılan dallara yazık.
Arka çıkana güvenme
Muhasebe yap üşenme
Sonra kedere döşenme
…Ah eden kollara yazık.
Az söyleyim çoğu anla
Toprağı suladın kanla
Yaşanır mı o vicdanla
…Kuruyan güllere yazık.
Fikir istesen verirdim
Emin ol çıkar gelirdim
Yazarken bile delirdim
…Tükenen dillere yazık.
Kuzeye dönme duyarım
Düşman göreni oyarım
Buda benim son uyarım
…Bastığın yerlere yazık.
Seyhan/2012
Değerli kardeşimden
Baba neyse, gölgesi o
Kana doymaz, zalimde o
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Fikir bilmez, nasipsiz o
Yiten nice canlara yazık.....Bülent Baysal
Ozan Nuri Ceyhan
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Beşik kertmesi...
Koşullar önemli değil, sevgi doğruysa
Aşka güveniniz varsa sakın yılmayın
Güveniniz yaralanır hasret doğduysa
...Dönüşünüz zordur, kendinizi yormayın.
Şartlar ve zaman değişti sevgi duruyor
Gençler tanışıp anlaşıp kendi buluyor
Eksik gedik tamamlayıp yuva kuruyor
...Eskiden böyle miydi derseniz dinleyin.
Güya sevene samanlık seyran olurmuş
Eskiler atmış, ama pek yaman uydurmuş
Gönlünce kim sevebilmiş kim mutlu olmuş
...Duyduğunuz palavra sakın inanmayın.
En mantıksız görücü usulü töreydi
Nerde, kız oğlanı bir kerecik göreydi
Sonu ölüm başkasına gönül vereydi
…Meclis kurulursa, sonu infaz sormayın.
Yaş on beş olmadan mal gibi satılırdı
İsyan haddi değil kervana katılırdı
Aşk sevgi ne demek ölürse kurtulurdu
...Acımasız öykü yaşamayın görmeyin.
Dahası; emmioğlu kızın vergilisi
Dul kalırsa sonunda alır sevgilisi
En komiği en saçması beşik kertmesi
...Siz sakın akraba evliliği yapmayın.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Beter olasın...
Ekmek atlı olsun sen ise yayan
Laneti hak ettin bozuksa mayan
Kimse bulunmasın sesini duyan
…Ahir ömrün kahırlara gark ola.
Kendim ettiğimi buldum diyerek
Sürünesin kuru ekmek yiyerek
Günün geçsin el eskisi giyerek
…Güzel günler çilelere tark ola
Hasret kalıp ateşlerde yanasın
Viran yerde bir başına kalasın
Talihin gülmesin mutsuz olasın
…Huzur senin yakınından terk ola.
Ah almak kolaydır isteyen alır
Buna darılmak yok pek ala olur
Vebal alan insan nasıl kurtulur
…Bitmez kötülükler sana örk ola
Bilseydim adını asla anmazdım
Üzülerek yıllar boyu yanmazdım
Sen kabul et yine azını yazdım
…Yolların ateşe giden ark ola.
Yine bunlar yüreğimi soğutmaz
Yılların verdiği gamı dağıtmaz
Dünya değirmen olsa da öğütmez
…Ceyhan’ın dileği bitmez hak ola
Adana/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Bıktım artık sebep sormayacağım...
Karar verdim bu acıyı çekmeye
Alıştım kadere boyun bükmeye
Kimse çalışmasın derdi sökmeye
…Yeter deseler de durmayacağım.
Gençlik başa bela ha bire coştum
Nerde ışık görsem oraya koştum
Hüsrana uğradım ne yollar aştım
…Çare varsa da başvurmayacağım.
Gelmese de yokluğuna alıştım
Belki diye var gücümle çalıştım
Yeter dedim hasretle de barıştım
…Bedene acıdım yormayacağım.
Dertlerle hiç yaşanır mı demeyin
Gücünüz yeterse sizde deneyin
Lütfen acımayın hiç istemeyin
…Nokta kadar bile vermeyeceğim.
Her şeyi bıraktım yolunda gitsin
Bundan sonra sevgi beni ne etsin
Ömrüm nasıl ister orada bitsin
…Huzura hayaller kurmayacağım.
Yolcu benim dünya daima handır
Baştan sona bütün ömür hicrandır
Ceyhan’ın hayatı hepten ziyandır
…Bıktım artık sebep sormayacağım.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bırak yakamı...
Ellerin ne güzel kınamı yaktın
Saçların harika çiçek mi taktın
Gözlerin içim su bana mı baktın
…Yapma bunu bana bırak yakamı.
Sen her yakışanı takıp takarsan
Yeni açmış güller gibi kokarsan
Davet eder gibi böyle bakarsan
…Yapma bunu bana bırak yakamı.
Çok güzelsin gözlerim yakarsın
Bir su olup şu gönlüme akarsın
Dururken başımı derde sokarsın
…Yapma bunu bana bırak yakamı.
Amacın bu ise sen önden buyur
Sebil et sevgini gönlümü doyur
Böyle sevgi bulan göz nasıl uyur
…Yapma bunu bana bırak yakamı.
Ne istersin benim gibi garipten
Kalbime işledin durup dururken
Gel kurtar gönlümü taktığın ipten
…Yapma bunu bana bırak yakamı.
G.Antep/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Bırakın; sevdalar masal'da kalsın...
Bırakın; sevdalar masalda kalsın
Gerçek gibi üzüm üzüm üzmüyor
Çileyi çok seven buyursun alsın
…Her söze alınıp hemen küsmüyor.
Bırakın; sevdalar şiirde kalsın
O kovanda petek sen ise balsın
Şakadan desem ki başına çalsın
…Başka anlam katıp selâm kesmiyor.
Bırakın; sevdalar hayalde kalsın
Gönlünce eğlensin meziyet sansın
Sevmezsen salıver sadakan olsun
…Kalbi kırıp poyraz olup esmiyor.
Bırakın; sevdalar romanda kalsın
Cümleyi değiştir huzura bansın
Töre möre yoksa daha ne olsun
…Zorda kalsa hemen surat asmıyor.
Bırakın; sevdalar sevende kalsın
Saatler geçmez ki uykuya dalsın
Yürek özden sever o senin şansın
…İçi pır pır bir an olsun susmuyor.
Bırakın; sevdalar Ceyhan’a kalsın
Yakacaksa yaksın hüsrana salsın
Hasretlere doysun, dersini alsın
…Akıl firar etmiş fikir basmıyor.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bırakıp gitme...
Birlikte ağladık birlikte güldük
Beni bırakıp da gitme bir tanem
Azıcık sevindik, çok kez üzüldük
…Beni bırakıp da gitme bir tanem.
Yılları devirdik uzun bir sene
Birlikte oluruz yaşarız gene
Yaşama sarılıp sen yine dene
…Beni bırakıp da gitme bir tanem.
İnsan acıları bitmiyor sanar
Çaresiz olunca yüreğim kanar
Biz bir aileyiz bize kim yanar
…Beni bırakıp da gitme bir tanem.
Oğlumuz kızımız torunlarımız
Daha güzel olsun yarınlarımız
Çabucak ayrılmasın yollarımız
…Beni bırakıp da gitme bir tanem
İnşallah uzunca yıllar görürüm
Sen yaşa da ben yerine ölürüm
İstesem de makul değil bilirim
…Ceyhan'ı bırakıp gitme bir tanem.
H.Paşa/1984
Ozan Nuri Ceyhan
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Bırakmazlar...
Sevgiyi yaratan sevin buyurmuş
Yarattığı kurda kuşa duyurmuş
Bu akılsız kullar örfler uydurmuş
…Bırakmazlar yuvamızı kuralım.
Rabbimiz şahittir sadece sevdik
Her şey güzellikle olsun istedik
Duyduğunda sevinsinler isterdik
…Bırakmazlar yuvamızı kuralım.
Bana soruyorsan bir karar alsak
Nasılsa duyulur bu gün saklasak
Sevene düşmanlık sevgiye yasak
…Bırakmazlar yuvamızı kuralım.
Hasretin bağrıma sıkılan kurşun
Ah beni del’eder mahzun duruşun
Anan karar vermiş kuracak turşun
…Bırakmazlar yuvamızı kuralım.
Gönül bizim ama herkes karışır
Gören duyan fitnelikte yarışır
Çevreden güç alan nasıl barışır
…Bırakmazlar yuvamızı kuralım.
Hâlâ çözemedim dertleri neymiş
Sevgi ar namusun nesine değmiş
Sevmiş olmak kimin başını eğmiş
…Bırakmazlar yuvamızı kuralım.
Şu şeytan diyor ki var güçle bağır
Duyduk duymadık kim varsa çağır
Gözleri kör olmuş kulaklar sağır
...Bırakmazlar yuvamızı kuralım.
Bu Ceyhan’ın neresinde muamma
Sevgin set oluyor bir şey yapmama
Zulmün üstesinden gelirim amma
…Karar verdik sabır çekip duralım.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Bianka...
(Av.Mine hanımın kedisi)
Mini mini beyaz mı beyaz
Gözleri camgöbeği mavisi
Tüyleri de pamuk gibi biraz
…Bir güzelce hanım hamisi.
Adını evin efendisi koymuş
Bayağı güzel hani alafranga
Biraz süt ve ekmekle doymuş
…Adını sordum dediler Bianka.
Beyaza yakın ad koymalıymış
Ak kız olsun diye tutturdu birisi
Rengi ile mütenasip olmalıymış
…Dediyse de şaka bunun gerisi.
Ne kadar sevimli kedi yavrusu
Kendince ne bulursa oynuyor
Zorla sevdiriyor işin doğrusu
…Hoplayıp zıplamaya doymuyor.
Fiyatı yetmiş beş bin dolayında
Helâl olsun sana küçük kedicik
Biz halâ işin gırgırında alayında
…Halbuki o güzel bir hediyecik.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Bileni var mı...
Bir yaşam ki günü güne uymuyor
Kulak dalgın bazı şeyi duymuyor
Olmazsa çok istemekle olmuyor
…Can neler görecek bileni var mı.
Nerde ağlayacak nasıl gülecek
Kader başa ne çoraplar örecek
Hangi derdi öğün öğün verecek
…Nasıl başlar biter bileni var mı.
Kaç nefesin kaldı alıp verecek
Nice yollarım var gidip gelecek
Rızkımız ne miktar alıp yiyecek
…Hangi tarla bağda bileni var mı.
Konuk beden ateşlere yanacak
Ömrün nerde bitti ise bulacak
Dört gözle bekliyor alıp yutacak
…Nerde kara toprak bileni var mı.
Dünyadaki geliş gidiş durmuyor
Sırası gelmişse aman vermiyor
Kula hazır mısın diye sormuyor
…Kabrin nerde olur bileni var mı.
Olmazın tümünü kula verdin ya
Son durağın burasıdır dedin ya
Elveda evlatlar hoşça kal dünya
…Namazın kim kılar bileni var mı.
Nevşehir/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Bilesin...
Dertlerimi dağa taşa söyledim
Yetmedi kurda kuşa söyledim
Şimdi anlıyorum boşa söyledim
…Hasretlere türkü yaktım bilesin.
Yürekte közlenen ateşe yandım
Sabrımın sonunu selâmet sandım
Bende bilmiyorum nasıl dayandım
…Sabırlara silah çektim bilesin.
Gönül denen divaneye inandım
Hayale kapıldım çaresiz kandım
Sevgi ıstırapmış çok geç anladım
…Hayalle savaşa çıktım bilesin.
Sevdalı bahçemiz hazana döndü
Çareler tükendi ümidim söndü
Çok çektin murada erersin dendi
…Yalnız yaşamaktan bıktım bilesin.
Ahım elbet bulur yakar kavurur
Benim gibi yâd ellere savurur
Yıllar hep yarışta sanma ki durur
…Yollara bir ömür baktım bilesin.
Sözlerin yeminin yalanmış demek
Yazık heba oldu bu kadar emek
Ceyhan'ın yaptığı kahırlar çekmek
…Gönlüme kurşunlar sıktım bilesin.
İst/1998
Ozan Nuri Ceyhan
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Bilgin olsun kavanoz dipli dünya…
İsteyip gelmedik fani yurduna
Kucak açtın çakalına kurduna
Rızama tabiyse girmem orduna
…Yemin olsun kavanoz dipli dünya.
Anladık hancısın bizler kiracı
Küçükten başladı verdiğin acı
Hışmına uğradı günahsız bacı
…Yazık olsun kavanoz dipli dünya.
Sevgi hak vergisi neyini çaldık
Hüzün dalga dalga içine daldık
Çıkış yok dediler burada kaldık
…Haram olsun kavanoz dipli dünya.
Sevda tatlı bir yel,hasret fırtına
Sen olsaydın uyar mıydın şartına
Müebbet yazdılar hüküm kartına
…Olmaz olsun kavanoz dipli dünya.
Demir attım hasretlerin koyuna
Sende girme e mi yarin koynuna
Özlem’in günahı kimin boynuna
…Senin olun kavanoz dipli dünya.
Gelip geçiciyiz hep aynı yasan
Şifresi sendeyse açılmaz kasan
Madem misafiriz niye bu tasan
…Korkun olsun kavanoz dipli dünya.
Küstüm dersem ötesini arama
Hiç şifa olmadın gönül yarama
Biliyorum türlü yollar var ama
…Sabır olsun kavanoz dipli dünya.
Sen hep sevenlere taktın çelmeyi
Marifet mi saydın karşı gelmeyi
Bizde aşk öğretir dağlar delmeyi
…Çilen olsun kavanoz dipli dünya.
Yel olup eserken şimdi duldayım
Bir kavi Ceyhan’dım artık hurdayım
Sürem varsa çatlasan da burdayım
…Bilgin olsun kavanoz dipli dünya.
Adana/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bilin bakalım...
Kim hislense iki türlü ağlatır
Gün gelir dünyayı içine alır
Beden ona bağlı o yalnız kalır
…Kula tabi değil izin olmadan.
Taşıdığı yükü kantar çekemez
Demir bilek olur kimse bükemez
Ölümden öteye bir şey sökemez
…Kimse durduramaz emir almadan.
Sevgi çok olanda kötülük olmaz
Hak bilmeyen değerini anlamaz
Yufka olan yürek asude kalmaz
…O her şeyi söyler kişi bulmadan.
Hüzünle kahrolur sevinçle coşar
Hisler dünyasında ummanlar aşar
Dur durak bilmeden her işe koşar
…Gizli emir alır bir şey sormadan.
Çok hassastır sırça misal kırılır
Hiç bir yanlış kabul etmez darılır
Çabuk heycan sarar sonra durulur
…Kaçınalım bu güzeli yormadan.
Bildiğim şey buz dağının dışıdır
Gerçi toptan bilmek hakkın işidir
Karanlıkta yaşar ama duyar işitir
…Arı gibi çalışıyor durmadan.
Neyi tarif ettim bilin bakalım
Üzmeyelim stresi bırakalım
Hoş tutalım esenliğe çıkalım
…Sakınalım ona yanlış yapmadan.
İst/2008
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilinen şeyleri yazmaktan bıktım…
Feleğe kahrettim dünyamı yıktım
Hayaller kudurdu ümüğün sıktım
Amacım sevgiydi ben haksız çıktım
…Bilinen şeyleri yazmaktan bıktım.
Manası kalmadı tekrar yazmanın
Anladım yararı yokmuş kızmanın
Tam sırası denmiş şimdi sızmanın
…Bilinen şeyleri yazmaktan bıktım.
Sabra sığınmıştım,bariz yalanmış
Umut deme umarsız bir yılanmış
Zaman dersen canımıza sulanmış
…Bilinen şeyleri yazmaktan bıktım.
Uzaklarda durup sessiz bakındım
Esen rüzgârlardan bile sakındım
Satırlara döktüm ancak yakındım
…Bilinen şeyleri yazmaktan bıktım.
Desiseler bilmem plân kuramam
Usandım diyorum ama duramam
Bilmekteyim başka işe yaramam
…Bilinen şeyleri yazmaktan bıktım.
Hiçbir şeyle kıyaslanmaz zararım
Yüzümü güldürmez onca kararım
Ozan Ceyhan şansız,neye yararım
…Bilinen şeyleri yazmaktan bıktım.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bilir misin...
O güzel gözleri
Bir anda görmek,
O bakışla çarpılmak
Göz bebeğinde kaybolmak,
Ölümüne sevmek,
Bununla suçlanmak
Nasıl bir şey bilir misin?
Bu kadar severken,
Mümkünse
Uzaktan görmeye bile razıyken,
Ellerini tutmak hayal,
Yan yana olmak rüya,
Sevmek yasak,
Yardım ihanet,
Çaresizlik nedir bilir misin?
Bir düşün bakalım;
Günler geçmek
Sabahlar olmak bilmez,
Uykular haram
Rüyalar kâbus,
Böyle nasıl yaşanır
Bir başına bu sevdayla,
Yalnızlık nedir bilir misin?
Şimdilik;
Ben sadece susuyorum,
İçimde binlerce öfke,
Sana yazılmış yüzlerce şiir,
Gam yemezdim
Bir kıtasını okusaydın,
Özlem nedir
Sensizlik nedir bilir misin?
Yaşamadan bilemezsin…
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bilmem diyorsun...
Bu nasıl sevgidir bu nasıl lügat
Bu nasıl sabırdır bu nasıl firkat
Beden can taşıyor kalır mı takat
…Amacın ne desem, bilmem diyorsun.
Gece uzun olsun o güneş doğar
Sevginin kudreti zulmeti boğar
Dünyalar dar gelse yüreğe sığar
…Hep ağlarım, mutlu olmam diyorsun.
Anlatmaya çalışsam da olmadı
Yasağa konulan sürem dolmadı
Bana göre hiç umudum kalmadı
…Ahvalin aramam, sormam diyorsun.
Senin bu yaptığın kahra vefa mı
Sevgine verdiğin hüküm cefa mı
Gözyaşları dökmek zevk u sefa mı
…Ağlama diyorum, gülmem diyorsun.
İçinde saklarsan bil ki çözüm yok
Kadere isyansa başka sözüm yok
Dünyayı bağışla zaten gözüm yok
…Selâm salsan bile, almam diyorsun.
Sevgiye zulmetme üzülür dönmez
Yürek alev almış bu ateş sönmez
Ceyhan bir kadersiz o zaten gülmez
…Bekleme yolları, gelmem diyorsun.
Çukurova/2012
Değerli dostumdan;
'Ah ettin yanmadım, hiçbir sözünden
Artık yaş değil kan, akar gözümden
Düşmüşüm bu derde, senin yüzünden
....Gel artık böl desem, bölmem diyorsun...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilmem...
Hatam varsa geri aldım sözümü
Ne düşünsem o biliyor özümü
Bulup dergâhına sürsem yüzümü
…Böyle bir fırsatı verir mi bilmem.
Yanılsam da kader ile yarışmam
Haddime mi işlerine karışmam
Kim demiş ki kader ile barışmam
..Deli divaneyim görür mü bilmem.
Razıyım hakkımda çıkan fermana
Dört bir yanı çeviriyor harmana
Canlı cansız çıkaralım bir mana
…Ömür tek başına sürer mi bilmem.
Kuruya can veren yaşa can veren
En gizli sırları bir anda gören
Ne mutlu onlara gerçeği bilen
…Pek çoğu bu sırra erer mi bilmem.
İnşallah ak eder benim yüzümü
Rabbim tutanlardan eder sözümü
Toprak dolduracak bir gün gözümü
…Nuruyla pervane eder mi bilmem.
Stuttgart/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Bilseydi...
Bence sevgi huzur ile barıştır
Karşılıklı duygu güzel yarıştır
Düşünülen mutlu sona varıştır
...Ne olur hanemiz bunu bilseydi.
Ölümüne sevdim baksa görürdü
Kalbi taşa dönmüş olsa erirdi
Bir dinlese anan seni verirdi
…Sevdan ile yandığımı bilseydi.
Hasretini çekmek cefadır cana
Sensiz yaşamaksa ölümdür bana
Fırsat verse anlatırdım babana
…Seni ne çok sevdiğimi bilseydi.
Günah olur diye isyan etmedim
Saygılıyım asla kinde gütmedim
Cezama razıyım çekip gitmedim
…Çok çaresiz kaldığımı bilseydi.
Aklım olsa kapınızda yatardım
Minnetime gözyaşları katardım
El etek öper gönlünü yapardım
…Ne maksatla geldiğimi bilseydi.
Şaşırdım içinden nasıl çıkalım
Talih yüze gülecek mi bakalım
Sabır deyip zamana bırakalım
…Şunlar Ceyhan’ı anlayabilseydi.
Siirt/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Bilseydim...
Ben bilirim sandım ele sormadım
Sevda yolu çetin karşı durmadım
Hile nedir bilmem plân kurmadım
…Bilseydim üzecek, hiç sever miydim.
Üzmesinler dedim çıkıp varmadım
Kendime kahrettim gönül kırmadım
Fırsat varken şu bağrıma sarmadım
…Bilseydim ayrılık, hiç sever miydim.
Rüzgâr ekmedim ki yeller biçeyim
Ölümüne sevdim vaz mı geçeyim
Bana bırakmazlar kendim seçeyim
…Bilseydim hüsranı, hiç sever miydim.
Şansın yüze güldüğünü görmedim
Ondan başkasına gönül vermedim
Kendim ektiğimi kendim dermedim
…Bilseydim hasreti, hiç sever miydim.
Sevda yüklü kervan açmıyor pazar
Bundan sonra talih dönse kaç yazar
Ceyhan’ı bekliyor karanlık mezar
…Bilseydim çare yok, hiç sever miydim.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Bin bir suratım...
Kuru palavraya karnımız toktur
Yanlış işleriniz tahminden çoktur
Sende biliyorsun çaremiz yoktur
…Daldan dala konan bin bir suratım
Ak eller çaresiz çöplük deşiyor
Kimse ahmak değil sabrı taşıyor
Ne kadar gamsızsın aklım şaşıyor
…Kendi demindesin bin bir suratım.
Horoz gibi yükseklerde tünersin
Akla gelmez oyunlarda hünersin
Sözün önemi yok çabuk dönersin
…Zatına gam değil bin bir suratım.
Dur demenin vakti geldi geçiyor
Yarenler bol kese vaat saçıyor
Gör bakalım şimdi kimi seçiyor
…Gözlerim açıldı bin bir suratım.
Tutturdun bir kemer delik kalmadı
Müşküller hallolur dedin olmadı
Satmaya kalksan da kimse almadı
…Daha neyin kaldı bin bir suratım.
Bir çuval inciri berbat etmeden
Çekil başımızdan fırsat gitmeden
Beceriksiz git sabrımız bitmeden
…Yolun açık olsun bin bir suratım.
İst/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Bin canım olsa veririm...
Yüreğinde sevgim varsa
Sana giden yollar karsa
Dört yanımı tufan sarsa
…Dünyalar aşar gelirim.
Sevgi yüreğimde harman
Gözlerin gönüle derman
Asılmama çıksa ferman
…Bin canım olsa veririm.
Sevgi tektir olmaz yarım
Dağlar deler ah u zarım
Ne dilersen senle varım
…Yalnız yaşanmaz bilirim.
Varlığın can öze yeter
Hasretin ölümden beter
Bu ayrılık bir gün biter
…Fizan’da olsan bulurum.
Sözüm senet asla dönmem
Işık sensin kolay sönmem
Erciyes’e çıksam donmam
…Bir ömür sürse yürürüm
Mevlâ ruhsat versin cana
Bütün derdin gelsin bana
Kalan ömrüm helâl sana
…Sormam uğruna ölürüm
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bin yasak koysanız...
Sevdiğine kavuşmayan deli divane
Olmazda ne yapar hele söylesin bilen
Sevgi barındırmayan her saray virane
…Dünyayı sebil etseler var mı bir gülen.
İçinde sevgi olan samanlık seyranmış
Kavuşanın gecesi gündüzü bayrammış
Muradına ermeyenin ömrü yıpranmış
…Yazılanların aksini var mı bir gören.
Sevginin gücü olmasa canlı kalmazdı
Dünyada güzellik diye bir şey olmazdı
Sevgisiz kalmayı hiç bir akıl almazdı
…Sevgiyle yaşamış olmak kutsal bir şölen.
Töreye boyun eğmek kaçmanın kolayı
Tek yürek olanlar mutlak çözer olayı
Sevgin varsa ömür boyu sürer balayı
…Kursa düğünü derneği ne güzel tören.
Rabbimiz sevgiyi her canlıya lütfetmiş
Kullarım özgürce sevsin sevilsin demiş
Yasaklar koyun töre uydurun dememiş
…Umarım gazaba uğrar sevgiyi bölen.
Bin yasak koysanız bile geriye dönmez
Yüreğinden söküp alın bu ateş sönmez
Mevsimler gelir geçer kahrı hiç dinmez
…Şansı varsa kurtulmuştur çekmeden ölen.
Sevene zulmedip reva mıdır öğünmek
Zalimi haklı kılmaz töreyi savunmak
Ceyhan’ın yaptığı sabır çekip avunmak
…Başka bir yol varsa lütfen söylesin bilen.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Bin yıl yaşasa da gülmez sevdiğim...
Böyle seven var mı arzın yüzünde
Bitmez hasretinin yandım közünde
Ben ölürüm durmaz isen sözünde
…Kaçan fırsat geri dönmez sevdiğim.
Hayalle yaşayan her an perişan
Ne kadar bahtiyar zorluğu aşan
Hasret çekip sevdiğine kavuşan
…Sanki bu dünyada ölmez sevdiğim.
Kerem ile Aslı yanmış kül olmuş
Leyla Mecnun içimizde gül olmuş
Şirin’in göz yaşı akmış göl olmuş
…Sevenden başkası silmez sevdiğim.
Ferhat gibi bende dağı delseydim
Yollar destur verse sana gelseydim
Bir sarılsam kollarında ölseydim
…Özlemi tatmayan bilmez sevdiğim.
Gönüller farklıdır sevgiler tekdir
Bunun zor olanı şartsız sevmektir
Yürek çarpıyorsa yandın demektir
,…Gözler başkasını görmez sevdiğim.
Kahretme sevdiğim bana ayandır
Suçlu, bize söz vermişken cayandır
Dost dediğin kırk yıl hatır sayandır
…Zalimler insafa gelmez sevdiğim.
Göze uyku girmez ağlayan yarsa
Dua kabul görür masum yalvarsa
Sevdiğine kavuşmayan kim varsa
…Bin yıl yaşasa da gülmez sevdiğim.
Felek her manada kırar dalımı
Azrail’im bir gün basar çalımı
Emir büyük yerden alır canımı
…Ozan yalvarsa da sökmez sevdiğim.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir ay doğar...
Bir sarı ay doğar
Mavi gecelerin yırtarak karanlığını,
Söğüt yaprakları arasından
Toprak damlı evler üstüne,
Servi dallarının gölgeleri büyür,
Titreşen yakamozlarla
Parıldar göz kırpar,
Bana seni hatırlatır…
Bir dolunay doğar,
Şavkı yüzüne vurur
Ben sarhoş olurum güzelliğinden,
Sen saf ve temiz meleğim,
Ruhumuz sarmaş dolaş,
Sıcaklığın yakar
Saatler su misali,
Bir çıtırtı ürpertir içimizi,
Sevgi ve korku iç içe,
Mehtap canlı tanığımız olur
Bizi seyreder,
Ne zaman baksam
Bana aşkımı hatırlatır…
Uzaklardan bir ay doğar,
Başı karlı dağların doruklarına,
Çam iğnelerinin melodisini dinler,
Keskin bıçak gibidir soğuk,
Renginde yarım kalmış arzular
Pul pul dökülür hayaller
Sensiz ve yalnız,
Her gördüğümde
Kahrımı hatırlatır…
Ereğli/30.01.1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir bana sorun...
Yüksek dağlar dumanlara bürünür
Deli gönül sevda yolunda sürünür
Halden bilmezlere başka görünür
…Neler çekiyorum bir bana sorun.
Derdim çoktur hangisini sayayım
Gönül koşar ben ardında yayayım
Çok şaşmışım hangisine uyayım
…Siz ister doğruya, eğriye yorun.
Elden önce ben kendimi görürüm
Ümit baskın bir meçhule yürürüm
Rast gitmezse bu yolda da ölürüm
…Hiç değilse bir Fatiha okuyun.
Bende bittim, gönül boyun eğerse
Ağarttık saçları boşmuş meğerse
Sonuç hüsran o da buna değerse
…Yetmez ise bir tepikte siz vurun.
Yanlış şeymiş kader ile yarışmak
Büyük kusur her konuya karışmak
Şimdi neye yarar dönüp barışmak
…Burada olmazdım, eğseydim boyun.
Adana/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir bildiği var...
Lût kavmini geçmiş Frenk'in çoğu
Taş yağdırmıyorsa bir bildiği var
Büyük felakete mahkûmsa doğu
...Emre sual olmaz bir bildiği var.
Alın yazısıdır demek kolaydır
Kıyamet bu değilse yakın olaydır
Ciddi düşünmemek bence alaydır
…Kuru yaş demiyor bir bildiği var.
Depremler sıklaştı arzı turluyor
Güçlüler şahlandı ezip horluyor
Akıtılan kanlar sabrı zorluyor
…Reva görüyorsa bir bildiği var.
Azanların âkibeti meydanda
Zalimlerin sonu gelir bir anda
Dayanma güçleri kalmadı canda
…Yeter demiyorsa bir bildiği var.
Gözyaşı içinde açılmış eller
Sonsuz rahmetine yakaran diller
Zalim kerameti kendinden beller
…Gazap etmiyorsa bir bildiği var.
Dünya nasıl olsa kana doyacak
Mevla yakarışı elbet duyacak
Eden belâsını mutlak bulacak
…Kıyamet yakındır bir bildiği var.
Sabır bırakmıyor kırmamak için
Mecbur zülfü yâre vurmamak için
Gazete bıraktım görmemek için
…Ceyhan’da diyor ki bir bildiği var.
İst.2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir çift sözüm var...
Bir güzele gönül verdim erenler
Bin beter olsun izimizi sürenler
Allah için doğru desin görenler
…Benimde sizlere bir çift sözüm var.
Çevrenizde yalaka çok duydunuz
Töre denen bir yanlışa uydunuz
Çok sevmişiz ama kusur saydınız
…Benimde sizlere bir çift sözüm var.
Bire beş kattınız kuyum kazdınız
Korktu sanıp günden güne azdınız
Doğruyu gördünüz yanlış yazdınız
…Benimde sizlere bir çift sözüm var.
Sevgiyi halk eden yüce Mevlâ’dır
Seven mecnun ise, canı Leyla’dır
Sevene kavuşmak haktır evladır
…Benimde sizlere bir çift sözüm var.
Yürekten sevmişiz odur farkımız
Âlem gördü, yoktur gizli saklımız
Hiç uğruna gasp edildi hakkımız
…Benimde sizlere bir çift sözüm var.
Sanmayın yapılan yanıma kalır
Biz yandıkça günahınız çoğalır
Zerre miskal olsun hakkımı alır
…Benimde sizlere bir çift sözüm var.
Biz yanmışız, başkaları yanmasın
Büyük günah kimse vebal almasın
Bir el verin kavuşmayan kalmasın
…Ceyhan’ın sizlere bir çift sözü var.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir daha sevmek mi tövbeler olsun...
Bir bakışı yetti sevgiye kandık
Başımız göklere erecek sandık
Tarifi imkânsız bir ömür yandık
...Bir daha sevmek mi tövbeler olsun.
Güvendiğim dağlar geçit vermiyor
Zalim, sevdamızı makul görmüyor
Nerde yanlış yaptık aklım ermiyor
...Bir daha sevmek mi tövbeler olsun.
Sevgiye verildi hep kötü mana
Örfün canavarı doyar mı kana
Kendime acımam yazık o cana
...Bir daha sevmek mi tövbeler olsun.
Uykusuz geceler vermiyor aman
Hiç çare değilmiş vefasız zaman
Özlemin çilesi hepsinden yaman
...Bir daha sevmek mi tövbeler olsun.
Kimse üzülmesin savaşım buydu
Açık seçik dedim duymayan duydu
Güzellik dururken zulmüne uydu
...Bir daha sevmek mi tövbeler olsun.
Ceylan bakışlımın gözleri pınar
Felek gece gündüz sabrımı sınar
Çok şey yaparım da el beni kınar
...Bir daha sevmek mi tövbeler olsun.
Mevsimler ruhuma hüzün dokuyor
Hasret yüreğime hançer sokuyor
Ceyhan yazdı bütün dünya okuyor
...Bir daha sevmek mi tövbeler olsun.
Stuttgart/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir daha uyanmasam...
Ey sevgilim gelsen elini tutsam
Dertlerimi birer birer anlatsam
Müsade edersen dizinde yatsam
...Uyusam ve bir daha uyanmasam.
Okşar gibi saçlarımla oynasan
Sevdiğini tekrar tekrar söylesen
Vebalim minnete tebdil eylesen
...Öyle dalıp bir daha uyanmasam.
Ellerimi avuçlarında sıksan
Aşka yasak koyan töreyi yıksan
Faydası yok ağlamayı bıraksan
…Olur desen bir daha uyanmasam.
Sen anlatırken hayaller kursam
Seni dinlerken her şeyi unutsam
Gerçekten huzuru o anda bulsam
...Dalıp gitsem bir daha uyanmasam.
Uzaktan sevmeye razıydım oysa
Ruhum ve yüreğim sevgine doysa
Heyecandan kalbim o anda dursa
...Vuslat buysa bir daha uyanmasam.
Bitmeyen hasretim eriyip aksa
O sıcacık sevgin bir daha yaksa
Gözlerim yüzüne son defa baksa
...Sarılsam ve bir daha uyanmasam.
Bu kadar ricamı çok görme bana
Yüreğim tükendi sevdadan yana
Hoşça kal diyemem bilirsin sana
...Kucağında bir daha uyanmasam.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir daha yazma...
Ayrılık kelâmın ağzına alma
Gerçeği dururken hayale dalma
Sevgiyi sıkı tut bir yere salma
…Canım acıtıyor, bir daha yazma.
Daha kavuşmadık, ayrılık neden
Menzile ermeden döner mi giden
Mızıkçı sayılır oyun terk eden
…Yüreğim kanıyor, bir daha yazma.
Sen beni düşünme, düşer kalkarım
Madem yola çıktık kalmasın yarım
Sen tamam de yeter her şeye varım
…Gönül matemlerde, bir daha yazma.
Hep eller konuştu biz hep dinledik
Nasıl kandırmışlar lâkin bilmedik
Yıllar boyu hasret çektik inledik
…Kötüler gülmesin, bir daha yazma.
Sen böyle üzünce kalır mı umut
Şimdi sana geldim ellerimden tut
Can özden bir sarıl her şeyi unut
…Çok üzülüyorum, bir daha yazma.
Sevgiyi yaratan muhakkak dener
Sabreden kötüyü sonunda yener
Sen gelirsen hüzün o zaman diner
…Sen Ceyhan güven, bir daha yazma.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir de ben yazayım dedim...1
(Yolun sonu gözüküyor)
Bana ne yaz bahar kıştan
Yolun sonu gözüküyor
Kaçış yokmuş o bakıştan
...Yolun sonu gözüküyor.
Bedende ki can emanet
Dikkatle bak çok alamet
Yakındır küçük kıyamet
...Yolun sonu gözüküyor.
Arzın kapısız damından
Uzağından yakınından
Kıyısından kenarından
...Yolun sonu gözüküyor.
Hiç şaşırmaz adres bilir
Haber vermez çıkar gelir
Sayılı müddet tükenir
...Yolun sonu gözüküyor.
Dört bir yanda avanesi
Döner durur pervanesi
Dünden hazır bahanesi
...Yolun sonu gözüküyor.
Hesabı yok sorgusu yok
Merhameti korkusu yok
Can alanın duygusu yok
...Yolun sonu gözüküyor.
Dünya iki kapılı bir han
Mülk değil Kadıya cihan
Vade yakın bilir Ceyhan
...Yolun sonu gözüküyor.
Stuttgart/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir de ben yazayım dedim...2
(Yalan dünyada)
Hep sen mi üzüldün özünden yandın
Hasretin tüm kahrı sende mi sandın
Her gün hayal kurup düşe mi kandın
...Ben de gülemedim yalan dünyada.
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Her şeyim elimden alan dünyada
Bitmeyen çileye boyun mu büktün
Saçları ağartıp tek sen mi çöktün
Bir sen mi ağlayıp gözyaşı döktün
...Ben de silemedim yalan dünyada.
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Gönlümün her teli talan dünyada
Ben seni diledim yok başka zorum
Sensiz bu dünyada bitti huzurum
Çok sevmekten öte varsa kusurum
...Neymiş bilemedim yalan dünyada.
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Beni yerden yere çalan dünyada
Ayrılık bir hüzün ömrümce tattım
Tatmakla kalmadım kedere battım
Çok azını yazdım sanma abarttım
...Böyle dilemedim yalan dünyada.
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Bitmez hasretlere salan dünyada
Kâbuslara döner her gece düşüm
Yevmil kıyamete kalmıştır işim
Belli ki yakındır sensiz gidişim
...Ömür süremedim yalan dünyada.
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Hevesim mahşere kalan dünyada
Sututtgart/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir derdi var bilemedim can kızın...
Hüsran mı ettiler, bahar yazını
Kırmayın canımın gönül sazını
Ben çekerim ancak onun nazını
…Bir derdi var bilemedim can kızın.
Bitmedi can özden verdiği savaş
Sıkıntı dediğin geçmiyor yavaş
Dertlerle baş başa uykuda telaş
…Bir derdi var bilemedim can kızın.
Bu ahu gözlüyü candan bezdiren
Yalancı dünyada dertli gezdiren
Yaşamdan bıktıran şevki ezdiren
…Bir derdi var bilemedim can kızın.
Bak alır giderim bulamazsınız
Sur olsanız bile duramazsınız
Yalvarsanız dahi soramazsınız
…Bir derdi var bilemedim can kızın.
Ağlaması yalnız sevinçten olsun
Onun iç dünyası huzuru bulsun
Bulanık hayaller artık durulsun
…Bir derdi var bilemedim can kızın.
Bulmaca verdiler dendi haydi çöz
Birden far yap oldu yürekteki köz
Ben bunu çözerim bakın size söz
…Bir derdi var bilemedim can kızın.
Ceyhan’a inansın emin sırdaşım
Sadık dostum güvenli arkadaşım
Her cefaya hazır buyursun başım
…Bir derdi var bilemedim can kızın.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir dolu itirazım var...
Anamı babamı bizzat seçmedim
Kendi hayatıma ömür biçmedim
Sırdır dendi kimselere açmadım
…Benim bu kadere itirazım var.
Bırakıp gittiler küçük yaşımda
Tüm alıcı kuşlar döner başımda
Kaç tür acı varsa hepsi peşimde
…Benim bu karara itirazım var.
Gelip geçti ömür, o hepten yarım
Sevgisiz hayatı noksan sayarım
Başka bir yol varsa ona da varım
…Benim bu yaşama itirazım var.
Eksik gedik on sekizi devirdik
Göz göze gelince mecbur çevirdik
Bir bakışmak yetti sevdik sevildik
…Benim büyüklere itirazım var.
Kabul görmez suç sayıldı sevgimiz
O günden başladı bizim cengimiz
Kararı siz verin suçlu hangimiz
…Benim zalimlere itirazım var.
Zulüm görmeye sevgi sebepmiş
İstemekle olmaz bu bir nasipmiş
Şanslı olan mutluluğa sahipmiş
…Benim bu düzene itirazım var.
Sözlü itirazlar kabul olmazmış
Seneler sevgiye kefil olmazmış
Sırrını saklayan sefil olmazmış
…Benim bu sevgiye itirazım var.
İst/1990
Dost kalemden
Ayrılık Kaderin kendi olgusu,
Ölüm ise Yaradanın yargısı.
Ayrılıp ta kaderini karartma.
Çözümü sevgide tüm sorunların.
S.B.(Çağdaşi)
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir dosta sitemimdir...
Selâm saldım lütfedip de almazsın
Bu kadar ısrara cevap salmazsın
Niye küstün hiç arayıp bulmazsın
…Kusur çoksa af çıkarmak şandandır.
Kavil kurup bir kararda durmazsın
Gördüğün düşleri hayra yormazsın
Bunca yıllık dosta niçin sormazsın
…Diller yalan söyler yürek handandır.
Ne yapayım dersem akıl vermezsin
Mevsimi mi geçti güller dermezsin
Gönül korsan muradına ermezsin
…Bahan etme seven gönül candandır.
Böyle olursa zaten devran sürmezsin
Çevrene bakmazsan elbet görmezsin
Derdin çok mu desem yine demezsin
…Senin kırgınlığın biliyorum zandandır.
Ne yapayım demek seni kurtarmaz
Ceyhan’la paylaşmak derdi artırmaz
Gündüzün zor geçer gece yatırmaz
…Ömür sürdüğün yer bil ki zindandır.
Adana/1998
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir gün olsun gülemedim...
Bilsen seni ne çok sevdim
Yalnız sana gönül verdim
Ne kadar şanslıyım derdim
…Bir gün olsun gülemedim
…Kusur neymiş bilemedim
Kahırlara çadır kurdum
Hayallere bekçi durdum
Sinemi taşlara vurdum
…Bir gün olsun gülemedim
…Çarem nerde göremedim
Şu sevgin başımın tacı
Sitemler zehirden acı
Sendeymiş bunun ilacı
…Bir gün olsun gülemedim
…Yolum nerde bulamadım
Hasret bulmuyor felahı
Her gün çekiyorum ahı
Bende mi bunun günahı
…Bir gün olsun gülemedim
…Ben kendime gelemedim
Talih tersine dönüyor
İçimde umut sönüyor
Ceyhan muratsız ölüyor
…Bir gün olsun gülemedim
…Aşkta devran süremedim.
Osmaniye/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir gün sevmeyi öğrenirsen...
Sevgiyi
Yüreğinde büyütüp,
Her zorluğun bir gün
Biteceğine inanıp,
Sonu gelmez özlemle
Yıllarca taşımak nasıl bir şey
Anlayacaksın,
…Bir gün sevmeyi öğrenirsen.
&
Sabırlara sığınıp,
Umut denizine yelken açacaksın,
Hayallerin girdabında yitecek,
Bir ömür hasret çekip,
Dünyaya kahrederek
Yaşayacaksın,
…Bir gün sevmeyi öğrenirsen.
&
İştahın sıfır,
Uykuların haram,
Rüyaların kâbus,
Özlemlerin yosun tutacak,
Yaşlanacaksın,
Gözlerinde yağmur bulutları
Tükenmeyecek,
…Bir gün sevmeyi öğrenirsen.
&
Sesimin tonunu,
Gözlerimin rengini,
Atmışlı yılları,
Mevsimlerin sayısını
Unutacak,
Sonunda
Bana hak vereceksin,
…Bir gün sevmeyi öğrenirsen.
İst.2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir gün...
Per perişan hallerimi
Boşta kalan ellerimi
Yalnız geçen günlerimi
…Anlatmak isterim bir gün.
Hasretin içimde volkan
Sevgi her belâya kalkan
Hedefe varamaz korkan
…Söylemek isterim bir gün.
Ben asla ümit kesmedim
Kırıldım ama küsmedim
Bilmeden çok mu istedim
…Sormak istiyordum bir gün
Sevgi denen güzel duygu
Sarmalasın kalmaz uyku
Kime sorsan başka öykü
...Dilekler tutar mı bir gün.
Bu âlem kimseye kalmaz
Hakkı bilen vebal almaz
Çok diledik kabul olmaz
…Hayaller biter mi bir gün.
Gerçek seven dağlar aşar
Ceyhan sevgisiz zor yaşar
Ben bittim sen bari başar
…Diliyorum bunu her gün.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir hayal değil mi ömür dediğin...1
Teşbihte hata yoksa esen yeldir
Doğum-ölüm arası akan seldir
Kopmaya hazır narin ince teldir
…Esinti değil mi ömür dediğin.
Yaşayan misafir dünya bir handır
Zengini fakiri hepsi bir candır
Her ne geliyorsa ancak Haktandır
…Güzergâh değil mi ömür dediğin.
Estikçe dökülen kuru yapraktır
Aslına avdet yalandan kopmaktır
Durak, son istasyon kara topraktır
…Kavuşmak değil mi ömür dediğin.
Değmezmiş Ferhat’ın dağı delmesi
Ne mümkün gidenin geri gelmesi
Küçük kıyametmiş kulun ölmesi
…Kaderin değil mi ömür dediğin.
Dünyaya kimler geldi kimler gitti
Göz çok gördü kulak neler işitti
Giden herkesin sonu farklı bitti
…Dörtnala değil mi ömür dediğin.
Sen onu görmezsin yaftanı takar
Yıldırımlar düşer şimşekler çakar
Denmiş, ateş düştüğü yeri yakar
…Bir hayal değil mi ömür dediğin.
Sonuç kesin ancak nasıl olacak
Bilmiyoruz ecel nerde bulacak
Ceyhan’ın kalemi bir gün susacak
…Savuşmak değil mi ömür dediğin.
Çukurova/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir hayal değil mi ömür dediğin...2
Dünya hana benzer kişiler yolcu
Sen ne birincisin ne ben sonuncu
Tuttuğumuz gerçek ölüm orucu
…Bir kurban değil mi ömür dediğin.
Dünyaya günahsız gelenler ağlar
Ne garip cilvedir gülenler ağlar
Hesapsız gidiş yok bilenler ağlar
...Bir masal değil mi ömür dediğin.
Düzen ayni düzen bilse de kanar
Kavuşmayan yürek özlemle yanar
Ben çoğunu gördüm nefretle anar
…Bir öykü değil mi ömür dediğin
Çıkıştan hedefe gider dörtnala
Kuş ölümü bilse konmazdı dala
Arılar böyle tat vermezdi bala
…Bir rüya değil mi ömür dediğin.
Bir minval üzredir usul ve erkân
Ne takdir etmişse öyledir imkân
Kara toprak denen asıl o mekan
…Bir adım değil mi ömür dediğin.
Nerde nasıl kim bilir kaç yaşında
Hangi caminin o mermer taşında
Komşun kim olacak yanı başında
…Bir serap değil mi ömür dediğin.
Gidiş belli zaman dersen saklıdır
Herkes yolcu ancak taşıt farklıdır
Ceyhan’a kızmayın süren haklıdır
…Bir hayal değil mi ömür dediğin.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir hayal değil mi ömür dediğin...3
Uzun görünse de kısa yaşanan
Günden güne yaşanarak aşınan
Başlangıçtan son anına taşınan
…Bir heves değil mi ömür dediğin.
Bu nasıl döngüdür izahı derin
Bir anda kararıp bitecek ferin
Sen bilmesen bile bellidir yerin
…Bir nefes değil mi ömür dediğin.
Yüz sene istersin belki de elli
Ne fazla ne eksik sayısı belli
Paketi yapılmış mühürlü telli
…Bir kafes değil mi ömür dediğin
Yaşam bir yokuştur çıkıp inecek
Makam hazır bir şekilde dönecek
Gazı bittiğinde mecbur sönecek
…Bir lamba değil mi ömür dediğin.
Bilcümle canlılar arzda misafir
Canı gözler görmez teninde sefir
Herkesin görüşü başka bir tevir
…Bir kahır değil mi ömür dediğin.
İster araca bin istersen yayan
Saklı gizlisi yok herkese ayan
Yıldızlar misali bir anda kayan
…Bir serap değil mi ömür dediğin.
Başından sonuna çetele tutsan
Hasretleri yüreğinde uyutsan
Ceyhan gibi tüm anıyı unutsan
…Bir hayal değil mi ömür dediğin.
İst.2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir hayal değil mi ömür dediğin...4
Doğuştan mezara konulan süre
Var mı ki dünyada mezarsız yöre
Göz açıp kapamak bir kavle göre
…Bir yarış değil mi ömür dediğin.
Kemale erdiren sevgi yaratan
Yüreğe düşüren düşte aratan
Hasretiyle gönülleri karartan
…Bir bakış değil mi ömür dediğin.
Hayat kazanında yanıp kavrulan
Bulutlardan tane tane savrulan
Kaderdeki mevcut şekle ayrılan
…Bir akış değil mi ömür dediğin.
Yokluk aleminden varlığa dönen
Karanlık dünyadan düzlüğe inen
Fitilsiz yanarken bir anda sönen
…Bir bitiş değil mi ömür dediğin.
Gençlik hitamında yolu gözlenen
Hükmü geçtiğince çabuk özlenen
Doğduğunda ölüm ile sözlenen
…Bir finiş değil mi ömür dediğin.
Nerde biteceği belli olmayan
İstemekle kesin süre dolmayan
Neticede bu dünyaya kalmayan
…Bir gidiş değil mi ömür dediğin.
Ozan Ceyhan yolcu o da sırada
Vadesizler kaynayamaz arada
Bazısına ölüm yokmuş karada
…Bir hayal değil mi ömür dediğin.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir kere göreydim dünya gözüyle...1
Ömrümüz bitiyor, bitsin vız gelir
Bir kere göreydim dünya gözüyle
Sayılı gün biter haber tez gelir
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Aldığım her nefes zehrim oluyor
Ciğer nefes değil hüzün soluyor
Seni andığım an gözüm doluyor
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Deli gönlüm çıkmaz yolda dolaştı
Yanlış hesap mutsuzluğa yol açtı
Özlem dersen son noktaya ulaştı
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Sesimi duyarsan mutlaka bakın
Duygu sömürüsü sanma ha sakın
Uzak bildiğin şey gölgenden yakın
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Ölümden korkum yok, zilini çalsın
Vakit tamam derse canımı alsın
Gözümde mah yüzün izleri kalsın
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Neler kurguladım acıyıp döndüm
Üzmesinler diye kalbime gömdüm
Aslına bakarsan ben çoktan öldüm
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Kavil yalan derler sözünde kalır
Hatırdan çıkarsan özünde kalır
Ceyhan’ın muradı gözünde kalır
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir kere göreydim dünya gözüyle...2
Sevmek en tabi hak bu yasak niye
Bir kere göreydim dünya gözüyle
Ebedi mahkûmuz çok sevdik diye
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Zulmetin kahrına tutsak kalmışız
Bunlar geçer sanıp düşe dalmışız
Yanılmışız hep zamandan çalmışız
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Gece gündüz hayalimde yaşarsın
Yüreğim dar gelir sığmaz taşarsın
Perişan olmuşum baksan şaşarsın
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Engelin her türü dağlardan yüce
Güzellik çabamız yetmez bu güce
Aşkın ile yandım her gün her gece
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Unuttu demişler külliyen yalan
En güzel günlerdi mazide kalan
Bizden beter olsun ahımız alan
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Zaman da daraldı, kalmadı süre
Göz açık gidermiş bir kavle göre
İnşallah son bulur şu berbat töre
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Hasretle yaşamak zormuş meleğim
Ceyhan’a imkân ver yüzün göreyim
Eğer çok görmezsen bu son dileğim
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir kere göreydim dünya gözüyle...3
Sonu görünüyor bitmekte bu yol
Bir kere göreydim dünya gözüyle
Kimseye bırakma sebebim sen ol
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Seni üzecekler tüm korkum oydu
Suçsuz yüreğimiz zulmüne doydu
O mahzun bakışlar çaresiz koydu
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Gözlerin mühürlü hilâldir kaşın
Hiç suçlu değiliz dik olsun başın
Kahrım olur senin tek damla yaşın
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Zamana yem oldu ömrün baharı
Buzlar söndüremez yürekte harı
Gönlümün sultanı sevdamın varı
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Kötülük düşünsek başa çıkardık
Şu dünyayı başlarına yıkardık
Son kurşunu kalbimize sıkardık
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Kul dilerse tutar biraz da kısmet
Hâlâ diyormusun sevdiğim sabret
Uzaktan sevmekle biter mi hasret
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Ne çok yazdım sayısını unuttum
Sensiz mevsimlere çetele tuttum
Ceyhan’ı hayaller kurup avuttum
...Bir kere göreydim dünya gözüyle.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir mucize olsa...
Bir tatlı ses uykudan uyandırsa
Yanağıma bir öpücük kondursa
Ellerimden tutup beni kaldırsa
…Misal diyorum bir mucize olsa.
Çileler tahakkümüne son verse
Tükenmez ayrılığım sona erse
Ömrümüz asude huzurla sürse
…Ne olur diyorum mucize olsa.
Elini tutarsam bir daha salmam
Rüyası kandırır uykuya dalmam
Ayrılık kelamın ağzıma almam
…Kalpten diyorum bir mucize olsa.
Eskiye dönük neler varsa silsek
Dünü hiç yaşanmadı kabul etsek
Hediye alan çocuk gibi sevinsek
…Meselâ desem bir mucize olsa.
Yalnız geçen ömrüm bitti bitiyor
Çok özledim gözlerimde tütüyor
Düşte görsem çıldırtmaya yetiyor
…Faraza desem bir mucize olsa.
Aç tavuk düş'ü oldu biliyorum
Olsun canı gönülden diliyorum
Ceyhan usta ne varsa siliyorum
…Hayali de güzel, bir mucize olsa.
İst/ 2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir ömrü tükettik sabır çekerek…
Güzel sevmek bu ellerde zorumuş
Alev sanma bildiğin bir kor’umuş
Hasret çeken gazel gibi kururmuş
…Çaresiz kalmışız boyun bükerek.
Neyimizde kusur varmış şaşırdım
Tüm vebali yüklesinler taşırdım
Sen sabret dediler onu başardım
…Bir ömrü tükettik sabır çekerek.
Herkese inandık o zaman toyduk
Duyan karşı çıktı yedeğe koyduk
Vurmaya ne gerek laflarla doyduk
…Biz bu aşka lades dedik bilerek.
Rüsvay ederlerdi biz sır saçmadık
Başlar eğilmesin dedik kaçmadık
Rabbimden gayriye el’de açmadık
…Çok ağladı gözyaşları dökerek.
Sevgi hep büyüdü, kahırdan bıktı
Zamana güvendik hayırsız çıktı
Biz neler düşledik yakınlar yıktı
…Gönül bahçemizi yıkıp sökerek.
Amacımız sevmek rıza bekledik
Zulüm gani hasretlere ekledik
Ayrılığı takvimlerle denkledik
…Hüzünlere katık yaptık bölerek.
Hep güzel düşündük Allâhu âlem
Yanlış işe fırsat vermez bu kalem
Üstesinden gelemedik vesselam
…Ömür geldi geçti yazık diyerek.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir ömür bitmedi sevda savaşım...
Hasret koydular o güzel yüzünü
Nasıl unuturum ceylan gözünü
Zor demişti dinlemedim sözünü
...Bir ömür bitmedi sevda savaşım.
Dedi- Tut elimden kaçıp gidelim
Deryaya yelkenler açıp gidelim
Dağlardan taşlardan aşıp gidelim
...Bir ömür bitmedi sevda savaşım.
Doluya koy almaz boşa koy dolmaz
Hedef sen olursun işte bu olmaz
Sıraya dizersem tek canlı kalmaz
...Bir ömür bitmedi sevda savaşım.
Sevda gönle girse akan su durur
Hasrete düşünce her canlı kurur
Kurşunlar vız gelir özlemi vurur
...Bir ömür bitmedi sevda savaşım.
Engeller dağ olmuş aşamıyorum
Kollarım bağlandı koşamıyorum
Onsuz bu dünyada yaşamıyorum
...Bir ömür bitmedi sevda savaşım.
Sevda bülbül olup güle konaydı
Yıldığımı sandı korkum onaydı
Yüreksiz diyorsa Ceyhan donaydı
...Bir ömür bitmedi sevda savaşım.
Üsküdar/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir ömür sevmekten bıkmayacağım...
Faka bastım başkasını dinledim
Kırk senedir inim inim inledim
Âşık olmak başa belâ bilmedim
…Kimsenin sözüne bakmayacağım.
Saygımda eksiği kusur sayardım
Edep hak vergisi derler duyardım
Ne denmişse her harfine uyardım
…Saygımı yitirdim takmayacağım.
Hasret denizinde görünmez kara
Dostlar sırra kadem düşünce dara
Dürüstlük dediğin şimdi kaç para
…Şimşek olup gökte çakmayacağım.
Sevmekle başladı bütün zorluklar
Sıraya dizilmiş tümden yokluklar
Gözümde küçüldü zalim varlıklar
…Kızsam da gönlümü yıkmayacağım.
Siyah saçlar çifte belik örgüsü
Düzen acımasız çetin görgüsü
Hasretin cefası ömrün törpüsü
…Bir ömür sevmekten bıkmayacağım.
Ölümüne sevmek haktır bilirim
Ceyhan’ı dilesin uçar gelirim
Katlin helâl desin canım veririm
…Hüküm neyse karşı çıkmayacağım.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir rotasız gemiydi...
Avare deli gönlüm bir rotasız gemiydi
Yelkenleri koy verdi hayatın akışına
Oysa yalan olduğu gözlerinden belliydi
…Ahtım olsun çiğdemler takılırsa başına.
Yıllar geldi geçti ne yazık yollar bitmedi
Bu ne biçim güzergâh başkaları gitmedi
Feryadım yankı yankı kimseler işitmedi
…Deryalarda dümensiz kaldı yalnız başına.
Ümit verebilseydi dur deseydi dururdum
Yanımda olabilse kim demiş yorulurdum
Bilenlere bu yol nerde biter diye sordum
…Feleğe kahrettim aşkını çalsın başına.
El bilmesin derdim çileli olsa da benim
Hedef olmayınca karaya oturdu gemim
Gemi tarumar oldu nede kaldı yelkenim
…Merhametsizler acımadı bu genç yaşıma
Ceyhan nasıl diyerek bir gün gelip soraydın
Sevgi yürek işidir sende karşı duraydın
Yaşama gücümü yitirdim gözlerin aydın
…Fark etmez, ne istersen yazın mezar taşıma.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir rüyadır gelir geçer sanmışım…
Bir rüyadır gelir geçer sanmışım
Hicranmış sevginin bitmez bedeli
Her şey güzel olur diye kanmışım
…Dünyam çöle döndü gitti gideli.
Bir sağanak gelir geçer sanmışım
Durulmak bilmezmiş sevdanın seli
Derbeder yüreği derde banmışım
...Ben Mecnuna döndüm sevdim seveli.
Bir hayaldir gelir geçen sanmışım
Kimse kınamasın olmuşsam deli
Gece gündüz hep adını anmışım
…Sevgiyi suç sayan gözler perdeli.
Bir rüzgârdır gelir geçer sanmışım
Tükenmek bilmezmiş hasretin yeli
Sevgi tandırında her gün yanmışım
…Zulmün ne sonu var ne de evveli.
Bir özlemdir gelir geçer sanmışım
Hasret harcı karıp dolmuş temeli
Elim kolum bağlı darda kalmışım
…Görmeyen inanmaz nasıl demeli.
Bir kahırdır gelir geçer sanmışım
Mecbur mesken oldu gurbetin eli
Ozan olmaz densin karar almışım
…Tüm ömre mâl olsa yine sevmeli.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir sana âşığım sana divane...1
Yürekten öteye koyamadığım
Uzaktan aşkına doyamadığım
Öpüp koklamaya kıyamadığım
…Bir sana âşığım sana divane.
Ah edip düşlerde göremediğim
Huzur bulup sefa süremediğim
Vuslatın köşküne giremediğim
…Bir sana âşığım sana divane.
Ömrümü yoluna seremediğim
Sevgi sunup gülü deremediğim
Bu canı uğrunda veremediğim
…Bir sana âşığım sana divane.
Görecekler diye varamadığım
Üzmesinler diye soramadığım
Yalnız hayal bile kuramadığım
…Bir sana âşığım sana divane.
Dile düşme diye bakamadığım
Umut verip ışık yakamadığım
Hayalen sevmeye bıkamadığım
…Bir sana âşığım sana divane.
Rüzgâr olup saçın esemediğim
Kahretsen selamı kesemediğim
Ceyhan’ı üzsen de küsemediğim
…Bir sana âşığım sana divane.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir sana âşığım sana divane...2
İsmini sakladım hem de derine
Bulamaz güvenme ilham perine
Kimseyi koyamam senin yerine
…Bir sana âşığım sana divane.
Sonu ayrılıkmış nerden bilirdim
Bana kalsa çekinmeden gelirdim
Ayrılık tüketti resmen delirdim
…Bir sana âşığım sana divane.
Âlemi yakardım eğer bilseydim
Göz yaşların ellerimle silseydim
Ne olurdu kollarında ölseydim
…Bir sana âşığım sana divane.
Kahır çekmeyenler bunu bilemez
Gönül bahçemize eller giremez
Kalbimiz kırıldı kolay gülemez
…Bir sana âşığım sana divane.
Bir kuru canım var o da emanet
Çok seven yanarmış çıktı kehanet
Tek tavsiyem olur lütfen metanet
…Bir sana âşığım sana divane.
Ozan’a güldüler başkaymış niyet
Kırk yıllık hasretle ödendi diyet
Bak ömrün sonuna geldik nihayet
…Bir sana âşığım sana divane.
İst./2103
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir sen mi ağladın...
Bir sen mi ağladın ateşe yandın
İçin için yanan küllere döndüm
Sevince üzülen kendin mi sandın
…Hüzünle çağlayan sellere döndüm.
Sen orada ben burada biçare
Ömür geldi geçti gider ne çare
Sensiz yaşanır mı can pare pare
…Dalında kuruyan güllere döndüm.
Seninle ağladım seninle güldüm
Derdimin çaresi sendedir bildim
Umutsuz kalırsan bilesin öldüm
…Suları çekilmiş göllere döndüm.
Acıyla iç içe sevmek ne demek
Gönül daralıyor bilmek ne demek
Hasretle yaşayıp ölmek ne demek
…Yönünü şaşırmış deliye döndüm.
Dilerim gözyaşın dinsin akmasın
O ahu gözlerin mahzun bakmasın
Hasretle savaşan nasıl bıkmasın
…Gülünden kovulan bülbüle döndüm.
Sevdanın adını koymuşlar hasret
Dayan, mahşerde buluşuruz elbet
Ceyhan’a diyorlar sen yine sabret
…Ya sabır çekmekten velî’ye döndüm.
Adana/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir sen okumadın hayret değil mi...1
Beş değil on değil yüzlerce yazdım
Bir sen okumadın hayret değil mi
Bilsem okumazsın asla yazmazdım
...Bir sen okumadın hayret değil mi?
Bakkal-manav-kasap-uncu okudu
Yoldan gelip geçen yolcu okudu
Dağ başında bekçi kolcu okudu
...Bir sen okumadın hayret değil mi?
Yüce katlardaki melek okudu
Başım püsküllüsü felek okudu
Mihriban-Aydanur-Dilek okudu
Bir sen okumadın hayret değil mi?
Kuzey kutbundaki Yıldız okudu
Gül-Gülistan-Lale-Nergis okudu
Hatice-Deniz-Necla-Can kız okudu
...Bir sen okumadın hayret değil mi?
Yusuf-Hikmet-Şefik-Murat okudu
Mehmet-Salih-Tuncay-Fırat okudu
Çağlar-Serdar-Hasan-Berat okudu
...Bir sen okumadın hayret değil mi?
Soyadını yazmıyorum dostların
Tüm yürekte yeri başka onların
Kim bilir belki de okursun yarın
...Bir sen okumadın hayret değil mi?
Hanım-Sebahat - Reyhan okudu
Ta Almanyalardan Gülhan okudu
Kendi yazan Ozan Ceyhan okudu
...Bir sen okumadın hayret değil mi?
İst/2011

Dost kalemler;
Tüm güzel dizeler sizler için
İçinde aşk,sevda biziler için
Gönlümüzü süslemez mi niçin
……Bir sen okumadın hayret değil mi? ...Menekşe Gülay
Şair Ozan Ceyhan yazdı buraya
Tüm okuyanları dizmiş sıraya
Baktım adın yazılmamış araya
……Bir sen okumadın hayret değil mi? ....Hikmet Atiş
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Ali,Nuri,Kadir,Meltem okudu
Okur iken duyguları dokudu
Candan çok sevdiğim dostlar okudu
……Bir sen okumadın hayret değil mi…Şair Yusuf Değirmenci
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir sen okumadın hayret değil mi...2
Bin şiir yazmışım hepsi de senin
Bir sen okumadın hayret değil mi
Şansı hiç dönmez mi özden sevenin
…Bir sen okumadın hayret değil mi?
Bunca yıldır sayfalara dökmüşüm
Hasret alfabesin sensiz sökmüşüm
Çaresiz kalınca boyun bükmüşüm
…Bir sen okumadın hayret değil mi?
Nama yazılmışsa onundur derler
Aşka kıyam durur gökler ve yerler
Birden hayra döner en azgın şerler
…Bir sen okumadın hayret değil mi?
Gönülden sevenler durur sözünde
Ben yanmışım bu sevdanın közünde
Okumayan kalmaz dünya yüzünde
…Bir sen okumadın hayret değil mi?
Ben derim ki dağlar taşlar okudu
Gözlerden dökülen yaşlar okudu
Gelip geçen göçmen kuşlar okudu
…Bir sen okumadın hayret değil mi?
Uktem de kalmasın tek satır olsun
Bilenler göstersin ahdetsin bulsun
Ben neler yazmışım lütfen okusun
…Bir sen okumadın hayret değil mi?
Bir garip Ozan’ım tütmez ocağım
Hasretlere mesken oldu kucağım
Sen okursan tekmil bırakacağım
…Bir sen okumadın hayret değil mi?
Çukurova/2013
Değerli dosttan;
Gün oldu yaza yaza çok yoruldum
Harf koymadım alfabeden kovuldum
Görür diye bulutlara savruldum
…Bir sen okumadın hayret değil mi…? Adnan Çatalbaş
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir şey kalmadı...
Gönül dallarımı bir bir kırdılar
Sevgi adına hiç bir şey kalmadı
En sevdiklerim ta içten vurdular
…Ne varsa aldılar bir pay kalmadı.
Sevgi olmayınca yaşam yarımdır
Seni sevmek şerefimdir arımdır
Sensiz yaşamaksa bitmez kârımdır
…Mevsimler bezirgân bir ay kalmadı.
Tekrar filizlense zaman alacak
Yıllar geçer elde zahmet kalacak
Ve de bütün emek heba olacak
…Okları kırdılar bir yay kalmadı.
Rotasız gemiyim ömür sürüyor
Yanlışım nerede aklım duruyor
Sevgi hırsızları kumpas kuruyor
…Hayalim çaldılar bir tay kalmadı.
Hakkımı da helâl etmem barışmam
Rabbim bilir nasıl eyler karışmam
Sensiz yaşamaya çok zor alışmam
…Ceyhan bu dünya da say ki kalmadı.
İst/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir şey soracaktım çabuk uyandım…
Yüzüme gülseydin n’olur bir parça
Düşlerimde bile kahrolup yandım
Yine suratından düşen bin parça
…Bir şey soracaktım çabuk uyandım.
Her şeyime kahret yüzün çevirme
Sevgi melül mahzun yıkıp devirme
Kimseyi koymazsın benim yerime
…Bir şey soracaktım çabuk uyandım.
Beni sevmeseydin çıkıp gelmezsin
Dinlemezsen mevzuları bilmezsin
Bilmekteyim bir çırpı da silmezsin
…Bir şey soracaktım çabuk uyandım.
Konuşmama fırsat vermez felekler
Madem geldin izin versin melekler
Belki bir gün kabul olur dilekler
…Bir şey soracaktım çabuk uyandım.
Gözlerime baksan riya bulmazsın
Biraz bekle dersem fazla kalmazsın
Ben iflah olmadım sen de olmazsın
…Bir şey soracaktım çabuk uyandım.
Gönül anlamıyor ne varı yok’u
Yüreğe saplanmış sevdanın oku
Çok şiirler yazdım önce sen oku
…Bir şey soracaktım çabuk uyandım.
Bir daha gelirsen lütfen uzun kal
Yüzüme bir gülüp şu gönlümü al
Doğru olan sevgi, hep yanlıştır fal
…Bir şey soracaktım çabuk uyandım.
Dinlemeden gitmek olur mu böyle
Ceyhan kuşkularda kalmasın öyle
Sevdiğini söyle bir daha söyle
…Bir şey soracaktım çabuk uyandım.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir tanem...
Niyetini söyle sevmekse derdin
Ben gizlice sevdim sen ne önerdin
Bana hasretlerden başka ne verdin
…Gel etme sevdiğim üzme bir tanem.
Sükût ikrar imiş bu nasıl huysa
Bu nasıl acıdır çok sevmek buysa
Kalbimiz rahatlar içten bir duysa
…Gel etme sevdiğim susma bir tanem.
Dünyaya haykır ki âlemler duysun
Sevdinse saklama ruhumuz doysun
Tek kusur sevmekse şükürler olsun
…Başımız dik alnım açık bir tanem.
Savrulsun saçların bu ılık yelde
Fısıldan sevgini çarçabuk gel de
Sensiz süren ömür yanmasın çölde
…Seni saran kollar boştur bir tanem.
Sevgiler katlanır birlik olunca
Gönüller şad olur dirlik olunca
Gülistan bahçemiz güllük olunca
…Ceyhan asla sensiz olmaz bir tanem.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir varmış bir yokmuş...
Masa oyunlarında tüfekler geri tepti
Onlar için konfeti atmak bile sebepti
Büyük oynayan adam inanarak sabretti
…Falakaya ne hacet yaza çize dövüyoruz.
Köln stadı sarı kırmızı renge boyandı
Ünün Avrupa geçti okyanusa dayandı
Frenkler gaflet uykusundan yeni uyandı
…Şaşmış haliniz nicedir diye soruyoruz.
Türk markalı aslanlar şöyle bir kükredi
Avrupalı devler küçüldü oldu bir kedi
Bu korku kırk yıl yeter diyeceğim yetmedi
…Seneye dört takım doludizgin geliyoruz.
Hazır ola geçerek selâma dursun batı
On bir inanmış adam Türkün futbol serhatı
Ne yapsalar nafile şampiyonanın beratı
…Kramponlarınızın ucunda görüyoruz.
Dört takım kaldınız ikisini de eze eze
Al koca kupayı tut kulpundan getir bize
Binlerce teşekkür hepimizden hepinize
…Bunlara şapka çıkarmayana gülüyoruz.
Acelemiz yok canım geleceğiz sıra ile
Kim çıkarsa çıksın uğraşmayız kura ile
Onlar oyalansınlar dersem yazı tura ile
…Pöh desek ödleri patlayacak biliyoruz.
Kapıyı araladın bunlar bitmez akındır
Frenk'e futbol dersi vereceğiz yakındır
Ağızları bir karış şaşkınlıkla bakındır
…Cümlenize en içten başarı diliyoruz
İstanbul/1988
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir yağmura birde sana aşığım...
Yağmuru severim ezelden beri
Bahar’da yağarsa başkadır yeri
Gönlümün sahibi sen nazlı peri
…Bir yağmura bir de sana aşığım.
Sırılsıklam olur yine vazgeçmem
Yeter ki o yağsın şeklini seçmem
Tek bir telin dünyalara değişmem
…Bir yağmura bir de sana aşığım.
Yaprak pırıl pırıl damla vurunca
Büyük hazdır dal altında durunca
Yüreğimiz coşar hayal kurunca
…Bir yağmura birde sana aşığım.
Saçlarımdan süzülerek boynuma
Bir yol bulur akar gider koynuma
Sen ne çok gülerdin bu oyunuma
…Bir yağmura birde sana aşığım.
Islanmış o halde buluştuğumuz
En güzel hislerle konuştuğumuz
Birlikte sevgiyi bölüştüğümüz
…Bir yağmura birde sana aşığım.
Ceyhan’ı hep ıslat ey güzel rahmet
Az yağma canlılar çekmesin zahmet
Sen beni sevmeye lütfen devam et
…Bir yağmura birde sana aşığım.
İst2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Bir yanda...
Akar gider ummanlara karışır
Dere tepe aşarken sanki yarışır
Kışın düşman olur yazın barışır
…Simav’ı bir yanda Aras bir yanda.
Başlama noktası küçük bir dere
Sonsuz hayat verir geçtiği yere
Rahmet bol olursa taşar kaç kere
…Meriç’i bir yanda Çoruh bir yanda.
Çoğu dağda doğar denize akar
Kabarır affetmez ne canlar yakar
Yönler aynı ama uzaktan bakar
…Dicle’si bir yanda Fırat bir yanda.
Menderes kardeşler Egeyi sular
Önüne set çeksen baraja dolar
Bir yere kaçamaz bizdedir yular
…Gediz’i bir yanda Göksu bir yanda.
Sivas’ta başlar Bafra’ya uzanır
Ne kadar pınar var hepsini tanır
Boyu küçük akarsular kıskanır
…Sakarya’sı Kızılırmak bir yanda.
Bunlar Çukurova’nın ayağı eli
Baktıkça kabarır gönlümün teli
Adın aldığımın bulanık seli
…Ceyhan’ı bir yanda Seyhan bir yanda.
Küçük sular kusuruma bakmasın
Unuttuğum varsa fazla takmasın
Bana kızıp başka yöne akmasın
…Dereler bir yanda çaylar bir yanda.
Adana/2004
Ozan Nuri Ceyhan
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Birilerine sitem...
Sönse umut kararsa da ufuklar
Yalnız sanaydı söylenen nutuklar
Sevginin kalbine saplandı oklar
…Kör oldu gözler kararan ufukla bir.
Yürekte sıkıntılar dağlardan yüce
Biraz huzur arıyorum gönlümce
Sadece sevmişiz suç mudur sizce
…Kötülük yok, zor yok, ne de bir cebir.
Bu nasıl yasaktır görenler şaşkın
Haykırmak isterim yüreğim taşkın
Hasretine düştük bu büyük aşkın
…Kimse bu rüyayı edemez tabir.
Bilirim sevenler dönmez sözünden
Saygıya mecburum senin yüzünden
Yoksa geçemem namert köprüsünden
…Dünyayı dar edeceğim bıraksa sabır.
Yapamadım desem biter mi sorgun
Hasret baş tacımız ruhumuz yorgun
Yemyeşil yapraklar çiçekler solgun
…Yolum bekler sessiz duran bir kabir.
G.Antep./12.Mart.1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Birleşmiş milletleri lağvedin gitsin...
(Bir daha bu kadar kibar yazmam)

Atınca mangalda kül bırakmayan gafiller
Vahşete gıkınız çıkmıyor gaddar sefiller.
Filistin, Bosna, Irak, Kâbil hep aynı oyun
Sizler aynı canavarsınız mazlumlar koyun.
Libya’ya sorgusuz sualsiz bomba yağdıran
Petrol aşkına gözü dönmüş gibi saldıran.
Niçin sus pussunuz binlerce sabi ölürken
Yazık hani vicdanın tüm bunları görürken.
Gaz bombası yasaksa bu nasıl bir talimdir
Zalimliğe göz yuman zalimden de zalimdir.
Düpedüz katliamdır daha niçin beklenir
Yüz bini geçmiş ölen her gün üste eklenir.
Oluk gibi kan döken caniler asla doymaz
Seni beni yaratan mutlak cezasız koymaz.
Mazlumların vebali zalimlerin boynuna
Aynen ateş doldursun katillerin koynuna.
Ne alır ne satar kofta birleşmiş milletler
Beş üyeye ram olmuş dünyadaki devletler.
Yüz doksan ikiye beş, bu nankörlük değil mi
Elin kolun bağlanmış diktatörlük değil mi.
Yüz doksan bir evet dese, beşin birisi hayır
Veto yemiş oluyor sen istersen yırt bağır.
Şimdi hemen dağıtın herkes dönsün evine
Madem olmuyor düşsün başının çaresine.
Ya da kimsenin böyle özel hakkı olmasın
Çoğunluk evet desin hiç mesele kalmasın.
Sil baştan her üye eşit haklara kavuşsun
Olmazsa her kıt’a da yeni birlik oluşsun.
Böyle zulüm olmazsa size bize gerek yok
Doğru tek bir tanedir ama sizde yürek yok.
Şimdi gel de temizle şu pirincin taşını
Kıçın açıkta kalır kuma gömsen başını.
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Ya sabır çekiyorum abartı yazmıyorum
Ceyhan’a dua edin ağzımı bozmuyorum.
İst/2013
Ozan Ceyhan
Ozan Nuri Ceyhan
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Biter...
Can dediğin bir kiracı
Yaşam yolunun aracı
Geçen günlerin sayacı
…Veda gün gelince biter.
Gideceği günü meçhul
Böyle bilmelidir her kul
Arz öğretmensiz bir okul
…Son dersi verince biter.
Can kafeste benzer kuşa
Ramak kaldı son yokuşa
Sonra bir gün koşa koşa
…Ecelin gelince biter.
Erken gelen önce yolcu
Sanma kalanlar sonuncu
Roller belli kul oyuncu
…Yaşamak ölünce biter.
Misafirsek ikram gerek
Buna dayanır mı yürek
Ellerde bir kazma kürek
…Mezara girince biter.
Adana/1981
Ozan Nuri Ceyhan
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Bitmedi...
Sevgimiz sel oldu çağladık durduk
Olmazlar unutup hayaller kurduk
Tahammül kalmadı artık yorulduk
…Her cefaya göğüs gerdik bitmedi.
Gizli sevdik duyan çıktı cengine
Mücadele olsun dengi dengine
Biz neler düşledik olmuyor yine
…Bu yola ömrümüz serdik bitmedi.
Bir berbat töredir ermez akıl sır
Yapılan yanlışlar sevgiye yansır
Yalnız geçen günler sanki bir asır
…Tamam sevmiyoruz dedik bitmedi.
Şu büyük çabanın sonuna bakın
Vazgeç denmiş yakamızı bırakın
Bak kaçar gideriz yapmayın sakın
…Demeyi düşündük tehdit bitmedi.
Bu engeller sanmıyoruz geçilir
Sabır desek nasıl ömür biçilir
Yapılacak ne kalmış ancak içilir
…Huzuru bu yolda verdik bitmedi.
Tükenmez kahırlar revaymış cana
Talih hiç gülmüyor sevdadan yana
Kızın ne suçu var vurun Ceyhan’a
…Hasretin kahrına erdik bitmedi.
Siirt/12.Ekim.1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Bitmesin yeter...
Madem seviyorsak herkes bilecek
Yürekten sevene kim ne diyecek
Ahu gözler elbet bir gün gülecek
…Sevgimiz saygımız bitmesin yeter.
Ele güne söz olmasın saklandık
Sevgimiz saf bir su içtik paklandık
Sevmek haktır diyorlarsa aklandık
…Şu çabamız boşa gitmesin yeter.
Örf adet denilmiş yıllar boyunca
Seven vaz mı geçer yasak koyunca
Bu delirmiş derler isyan duyunca
…Sevda güneşimiz batmasın yeter.
Elbet bir gün çözeceğim bu işi
Ben bu gün yalnızım yarın bin kişi
Maksat durdurmaktır kötü gidişi
…Güvendiğim dostlar satmasın yeter.
Herkes kulak versin şimdi bu sese
Sormaz mıyım siz sevdiniz öyleyse
Sizler yargılanın sevmek suç ise
…Doğru söze yalan katmasın yeter.
Ben anlamam neyse adı konulsun
İlk mahkeme bu dünyada kurulsun
Ne hakla yasağı koymuş sorulsun
…Ceyhan’ı başından atmasın yeter.
İst/2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Bitmeyecek bir şey yokmuş dünyada...
Dalların hükmü kopunca biter
İstikamet yoldan sapınca biter
Bitmeyecek işler yapınca biter
…Bitmeyecek bir şey yokmuş dünyada.
Heyecan menzile varınca biter
Unun tozu suyla karınca biter
Asmalar çardağı sarınca biter
…Bitmeyecek bir şey yokmuş dünyada.
Sevgi dilindeyse susunca biter
Görsün istemezsen pusunca biter
Kızdıysan öfkeni kusunca biter
…Bitmeyecek bir şey yokmuş dünyada.
Şakadan darılmak gülünce biter
Dertler harman olsa bölünce biter
Sevda yürekteyse ölünce biter
…Bitmeyecek bir şey yokmuş dünyada.
Saklanılan gizem bilince biter
Bakışlar hedefi delince biter
Hasretler sevgili gelince biter
…Bitmeyecek bir şey yokmuş dünyada.
Hayaller uykuya dalınca biter
Azrail kapımı çalınca biter
Ceyhan’ın canını alınca biter
…Bitmeyecek bir şey yokmuş dünyada.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bitmiyor gibi...
Bırak biçare gönlü avutayım
Devrilen şişeler yetmiyor gibi
Bir şekilde dertlerim unutayım
…İçince kederler artmıyor gibi.
Hüzünlü şarkılar bize söylesin
Çile başka türlü gitmiyor gibi
İnanmayan gelip halimi görsün
…Yürekteki hasreti bitmiyor gibi.
Son tesellim şarap oldu çalıyor
Elim ayaklarım tutmuyor gibi
Deli gönül benden önce ağlıyor
…Sevda acısını unutmuyor gibi.
Acıları toplayıp meze yapsam
İçtiklerim sarhoş etmiyor gibi
Dünü, bu günü, yarını unutsam
…Yürek bunu kabul etmiyor gibi.
Dünyam dönüyor alın başımdan
Sanki felek kahrını satmıyor gibi
Bu gün lâzım değil alın karşımdan
…Güneş aynı yerden batmıyor gibi.
Yetmezmiş uykularımı çaldılar
Rüyalarım kazık atmıyor gibi
Kavga dövüş hayallerim aldılar
…Bunlar gece bile yatmıyor gibi.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Bitti dermanım...
Yarın hasretiyle yaşamak haram
Kadere küskünüm bozuldu aram
Kendi gelmiyorsa ben gidip varam
…Desem yalan olur geçti devranım.
Çıkmaz sokaklara dalmış yolumuz
Sımsıkı bağlanmış kalmış kolumuz
Bir gün gurbet elden gelir ölümüz
…Desem yalan olmaz gibi fermanım.
Bu dünyada bir ben birde o derdim
Hayaller toplayıp çarmıha gerdim
Koskoca ömrümü bu yolda verdim
…Desem yalan olmaz yoktur amanım.
Şu divane gönül durmaz kararda
Ömrümün her anı bitmez zararda
Aklım hiç sormayın zaten firarda
…Desem yalan olmaz hani mekânım.
Bahar yaz da bitti önümüzde kış
Hiç ilham vermiyor inceden bakış
Gün geldi mi dersin bu değiş tokuş
…Desem yalan olmaz geçti zamanım.
Ceyhan’ın vebali boyundan aşkın
Yürekte girdaplar sellerden taşkın
Yaşarken şaşkınım ölürken şaşkın
…Desem yalan olmaz bitti dermanım.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Bitti mi...
Sevda buysa çılgın gibi sevmiştik
Yeminler etmiştik sözler vermiştik
Hasrete fırsat vermeyiz demiştik
...Engel tanımayan sevgin bitti mi?
Eline başka el değmeyecekti
Gözlerin kimseyi görmeyecekti
Annen seni zorla vermeyecekti
...Zulme karşı koyan sevgin bitti mi?
Sonu ölüm olsa dönmeyecektin
Yalana dolana gelmeyecektin
Kıyametler kopsa gitmeyecektin
...Dünyaya rest çeken sevgin bitti mi?
Sana güvenmiştim sana yanmıştım
Sana bağlanmıştım sana kanmıştım
Sana inanmıştım benim sanmıştım
...Yüreğinde duran sevgin bitti mi?
Geceye düşmanım uyku tutmuyor
Bin hayal kursam beni avutmuyor
Unutsun istesem de unutmuyor
...Şiire sığmayan sevgin bitti mi?
Şansızlık yakamızı terk etmiyor
Söz vermişim yüreğim çark etmiyor
Yaşamışım ölmüşüm fark etmiyor
...Ceyhan’ı yaktığın sevgin bitti mi?
Eskişehir/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Biz böyleyiz! ...
Üstümüze yok gibidir
Pireyi de deve yaparız
Fantezimiz çok gibidir
…Kim gelse alkış tutarız.
İstemeyiz tok gözlüyüz
Bir duyalım bin katarız
Hâşâ hep doğru sözlüyüz
…Boş mezar bulsak yatarız.
Yalan söylemez dilimiz
Tenhada atarız tutarız
Nasihat sevmez kimimiz
…Bilsen ne çamlar yıkarız.
Çıkar varsa dil dökeriz
Duyan mecburen inanır
Mezardan dişler sökeriz
…Bilmeyen kuyumcu sanır
Vallah aş ekmek gibidir
Var yoğa yemin ederiz
Gurbet cehennem dibidir
…Menfaat varsa gideriz
Yalan dolan vefakârız
Doğru demişler öyleyiz
Cümle işte hilekârız
…El hasılı biz böyleyiz.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Biz doğruyu bulamadık sevdiğim…
Yanlışların pek çoğunu düzelttik
Biz doğruyu bulamadık sevdiğim
Hak hukuk dediler daim gözettik
…Biz doğruyu bulamadık sevdiğim.
Kurtulduk sandıkça yeniler çıktı
Sabra ne diyelim o çoktan bıktı
Ne yapsak güzellik olmayacaktı
…Biz doğruyu bulamadık sevdiğim.
Eksik fazla her şeyimiz tarandı
Tertemiz sevgide kusur arandı
Dost sandıklarımız ele yarandı
…Biz doğruyu bulamadık sevdiğim.
El ele tutmadık bu ne neyin kini
Çaldıkları bühtan aşmıştır bini
Bize nal toplatır geçmişler cini
…Biz doğruyu bulamadık sevdiğim.
Şeytanla yarışta bunlar at başı
Altında görürsün kaldır her taşı
Elbette kurumaz gözünün yaşı
…Biz doğruyu bulamadık sevdiğim.
Sevmek asil duygu anlayan nerde
Sevgin bende saklı en salim yerde
Ben seni unutmam sen izin ver de
…Biz doğruyu bulamadık sevdiğim.
Kendini suçlama en masum sensin
Vebalin tamamı Ceyhan’ın densin
Mahşerde sorarız hakkımız yensin
…Biz doğruyu bulamadık sevdiğim.
Adana/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Biz Türkiye’yiz…
Bizler;
Bu eşsiz vatanda,
Bu mübarek topraklarda
Asırlardır birlikte
Var olmuşuz,
Var olmaya devam ediyoruz,
Hepsini saymaya
Satırlar yetmez,
&
Ne kadar aslî,
Ve etnik grup var ise,
İsimlerimiz
Dinlerimiz
Dillerimiz
Lehçelerimiz ayrı olsa da,
Bu topraklarda
Doğup büyüyoruz,
Bu topraklarda öleceğiz,
Onlarca şehidimiz
Koyun koyuna,
&
Bayrağımız bir
Vatanımız bir
Şehirlerimiz bir
Köylerimiz bir
Ayrı gayrımız yok,
Aynı havayı soluyoruz,
Aynı sudan içiyoruz,
Kapı komşuyuz
Hısımız akrabayız,
&
Doğudan batıya
Kuzeyden güneye
Bu kutsal ülkede
Ezelden ebede kardeşiz,
Kopmaz bağlarla bağlıyız,
Bizi bölmeye
Kimsenin gücü yetmez,
&
Özümüz bir
Sözümüz bir
Gayemiz bir,
Tek bayrak
Tek vatan
Tek devlet
Tek millet
Biz Türkiye’yiz…
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizde yazalım...
Sabredin güzel günler gelecek diyorsunuz
Yalan yoksa her fırsatta söz veriyorsunuz
Hortumcu çuvalla çalıyor görüyorsunuz
…Dertler bir değil insan kafası dağılmakta.
Hayat pahalılığı güncelliğini koruyor
Enflasyon canavarı tepemizde duruyor
Herkes birbirine çaremiz nedir soruyor
…Sorunları bir çığ gibi serpilip büyümekte.
Temel gıdaların çoğu lüks oldu el yakıyor
Fakir ne yapsın elbet imrenerek bakıyor
Faiz malum para paraya doğru akıyor
…Senin üç beş kuruşun ha bire küçülmekte.
Çocuklar hep ayni şeyi yemekten bıkıyor
Televizyon reklâmları daha bir can sıkıyor
Henüz tadına bakmadan yenisi çıkıyor
…Pahalılık bir yana gün be gün çoğalmakta.
Bizde yazalım dedik biraz ayıp olmazsa
Fakirin hali harap yoktan para bulmazsa
Banka fareleri halkın parasını çalmazsa
…İyi olur amma her çocuk borçlu doğmakta.
Yapmayın etmeyin derseniz neye yarıyor
Bir şey değişmiyor ki ayni minval duruyor
Kim bilir kimler sessiz ne plânlar kuruyor
…Ceyhan kendi çapında yazarak boğuşmakta.
H.Paşa/1989
Ozan Nuri Ceyhan
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Bize bu dünyayı zindan edenler...
Nasılsa ömrümüz sona erecek
Kim olursa olsun hesap verecek
Adalet ne demek mutlak görecek
…Bize bu dünyayı zindan edenler.
Töreler uydurup çalım satanlar
Ömrümüze hicran hüzün katanlar
Bin mislini çeksin keyif çatanlar
…Bize bu dünyayı zindan edenler.
Kıyamet dediğin belki de yakın
Bir noktası bile zayi olmaz hakkın
Acil mahkemedir korkarak bakın
…Bize bu dünyayı zindan edenler.
Kul hakkının o âlemde affı yok
Helallik almanın buna dahli yok
Ödemeye güç yetmez bedeli yok
…Bize bu dünyayı zindan edenler.
Tek biz miyiz üzdüğünüz iki can
Ceyhan’a dedim ki az kaldı dayan
Dilerim şimdiden olmuştur ayan
…Bize bu dünyayı zindan edenler.
G.Antep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Bize ne düşer...
Yüreğin hop eder bir kez görünce
Dağlar taşlar yoldur gönül verince
Kim ne diyecekmiş böyle sevince
…İki gönül birse bize ne düşer.
Can nefese mahkûm uyduğu zaman
Kulak kalbe sunar duyduğu zaman
Yürek sükûn bulur doyduğu zaman
…Sevenlerle el ele vermek düşer.
Sevgi baldır biraz hüzün katılmış
Heves eden çok, bedava satılmış
Tedbirsizce kaygısızca yatılmış
…Bunu görünce bize gülmek düşer.
Her şey güllük gülistanlık sanmayın
Hasret zulüm sonra gelir yanmayın
Yaşamayan yol gösterir kanmayın
…Seven yüreklere sabretmek düşer.
Sahipsiz sevgilerde zahmet vardır
Bilse sevgide sonsuz rahmet vardır
Büyük bir sır sayısız hikmet vardır
…Küçük kusurları hoş görmek düşer.
Bazen çok yakındadır göremezsin
Çok kez karşılaşırsın bilemezsin
Kapın çalsa bir mana veremezsin
…Kendi hislerine güvenmek düşer.
Eskişehir/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Bize ne oldu...
(Sayın Avukat Lütfi Ural'a saygılarla)
İnsanlığımızdan ödün vermezken
Hiç bir kötülüğü haklı görmezken
Doğruluktan başka şeyi bilmezken
…Çok şeyi unuttuk bize ne oldu.
Komşumuz aç ise biz tok yatmazken
Müstameli acer diye satmazken
Sözümüze yalan dolan katmazken
…Her şeyi unuttuk bize ne oldu.
Muhtaçların yardımına koşarken
Hak rızayı bulmak için coşarken
Geleneğimize bağlı yaşarken
…Kandiller unuttuk bize ne oldu.
Haksızlığa her dem karşı koyarken
Keder paylaşıp üzüntü duyarken
Konulan kurala şartsız uyarken
…Saygıyı unuttuk bize ne oldu.
Hak ve hukuka riayet ederken
Ekmeğini düşünmeden bölerken
Borcumuzu vadesinde öderken
…Erdemi unuttuk bize ne oldu.
Babamız yanlış yapsa kayırmazken
Midemizi haramla doyurmazken
Büyük küçük kimseyi ayırmazken
…Hürmeti unuttuk bize ne oldu.
En küçük günahtan peşin korkarken
Kusurların hesabını toplarken
Azrail kapımız kaç kez yoklarken
…Eceli unuttuk bize ne oldu.
Ceyhan biliyorsa herkes biliyor
Dalgasını geçen mutlak gülüyor
Sudan sebeplerle insan ölüyor
…Tedbiri unuttuk bize ne oldu.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Bize yazıklar olsun...
Bu kadar garip yoksul halkımız varken
Dünya umurumuzda mı yazıklar olsun
Güzelim insanlar çöpte ekmek ararken
…Tıka basa doyan bize yazıklar olsun.
Görmedim duymadım demek yetmiyor
Hiçbir bahaneyi Rabbim kabul etmiyor
Zerre kadar iyilik yap boşa gitmiyor
…Yan gelip yatan bizlere yazıklar olsun.
Bakın halin arz ederken kızarır yüzü
Dokunsanız sel olacak doluyor gözü
Duygusu olanın elbet dayanmaz özü
…Bakıp tınmayan bizlere yazıklar olsun.
Onlar sizin gibi yaşayalım demiyor
Kim bilir aç susuz belki bir şey yemiyor
İstemek zor gelse de sıkıntı vermiyor
…Üç öğün az bulan bize yazıklar olsun.
Ayıplama dostum gönlün kapısını aç
Bunlar dilenenler değil sadece muhtaç
Azdır çoktur demeyelim olalım ilaç
…Dünyaya tapan bizlere yazıklar olsun.
Bir an kendiniz bunların yerine koyun
Öyle ya kim bilir kime eğerdik boyun
Siz bunların hepsi diyorsanız bir oyun
…Bakar kör olan sizlere yazıklar olsun.
İst/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizi niye görmez bu zalim kader...
Bakışlar şimşekse gözleri dünya
Tükenip bitmesin bu güzel rüya
Dilekler sonunda tutarmış güya
…Bizi niye görmez bu zalim kader.
Gönlümü bağladım zülfün teline
Ölürüm vazgeçmem böyle biline
Koz vermeden düşmanların eline
…Bizi niye görmez bu zalim kader.
Madem seviyoruz bu bizi bağlar
Sevda akkor olmuş yüreği dağlar
Hasret sabrı yendi geçiyor çağlar
…Bizi niye görmez bu zalim kader.
Sevgi ise sevgi hem de gönülden
Bülbül ayrılırsa yaşar mı gülden
Koparıldık sevda denen ödülden
…Bizi niye görmez bu zalim kader.
Sevgi tomurcuğu güle döndürür
Hangi ırmak bu ateşi söndürür
Vicdansızı peşimizden güldürür
…Bizi niye görmez bu zalim kader.
Sen Ceyhan’a güven biter vesvese
Bu sevdamız örnek olsun herkese
Kader kulak versin bu hazin sese
…Bizi niye görmez bu zalim kader.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizi sevmiyor...
Kâinatta her şeyin canına ot tıkadık
Kuru yaş demedik ağacı cansız bıraktık
Dikkat etmedik sonunda cılkını çıkardık
…Eminim yüce dağlar artık bizi sevmiyor.
Kış ayında yazı yaşadık yaz ayında kış
Sebep ozon delinmiş küresel ısınmaymış
Geç kalındı zamanında önlem alınsaymış
…Duyrulur mevsimlerde artık bizi sevmiyor.
Doğanın kendi dengesine karışır olduk
Çevre kirletme konusunda yarışır olduk
Her kafadan bir ses çıkıyor ayrışır olduk
…Tat tuz değişti sular artık bizi sevmiyor.
Buzul eriyor kara mecbur azalacak
İşimiz Allah’a kaldı düzen bozulacak
Pislik denize akıyor sonuç şu olacak
…Balık nesli tükendi artık bizi sevmiyor.
Ormanları vicdanı sızlamadan yaktılar
Bahaneyi sert esen rüzgârlara yıktılar
Sonra o manzaraya hangi yüzle baktılar
…Ben kahroldum ağaçlar artık bizi sevmiyor.
Değerlerini bilmeyene her ceza haktır
Kılı kırk yaracağız başka çaremiz yoktur
Hâlâ idrak etmiyorsak belâ müstehaktır
…Topraklarda isyan da artık bizi sevmiyor.
Bana öyle geliyor suçlarımız kabardı
Bir iyilik düşünüyordur bence az kaldı
Tusunami tekne araba ne varsa çaldı
…Teknoloji çaresiz umman bizi sevmiyor.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim eller...
Yaz bahar gelince bizim oralar
Çayır olur çimen olur saz olur
Bin türlü yeşile döner buralar
…Göllerinde ördek olur kaz olur.
Ekinler diz boyu elvan çiçekler
Vızır vızır uçar renkli böcekler
Şimdi başka türlü yanar ocaklar
…Gündüzler uzunca sabah tez olur.
Sararan başaklar altın denizi
Cümle çiçek kokar sarar genizi
Poyraz eser güneş yakar benizi
…Bu sıralar durmak biraz az olur.
Kağnı sesi uzaklardan duyulur
Şafak vakti herkes işe koyulur
Dövenle sürülen tınaz savrulur
…Saman ayrılırken çokça toz olur.
Kaygı biter mahsulü bol olunca
Çalışmanın karşılığın alınca
Yüzler güler çuvalları dolunca
…Bütün işler biter mevsim güz olur.
Mevsim değişmeden işler bitmeli
Bağlar bozulmalı ürün satmalı
Düğün dernek başlayacak gitmeli
…Kahvede muhabbet tatlı söz olur.
H.Paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim Mahmat elinde...1
Güzelleri çoktur baksan endama
Nazar eden kurban olsun gadama
Boğazına düşkün tembel adama
…Vanık denir bizim Mahmat elinde.
Semer vuramazsın kopan palana
Çok yumuş buyrulur geri kalana
Göğ pınar başında kaval çalana
…Yanık denir bizim Mahmat elinde
Kıraç verimsizdir eksen çorağa
Kalıç derler bildiğimiz orağa
Sebze için hazırlanan toprağa
…Karık derler bizim Mahmat elinde.
Gabara çivisi çakmış her nala
Teyze’de bibi’de cümlesi hala
Bostana su salan küçük kanala
…Arık denir bizim Mahmat elinde.
Dereler dar gelir yağmur seline
Yaşlı ebem kuşak sarar beline
Kuma üstüne giden taze geline
…Ferik denir bizim Mahmat elinde.
At yoksa eşekle düven sürülür
Sağmal inek koşulduğu görülür
Omuzdan omuza saçlar örülür
…Belik denir bizim Mahmat elinde.
Kisden oyma inler oldukça derin
Kışın sıcak derler yazları serin
Bacasından düşen kırar bir yerin
…Delik denir bizim Mahmat elinde.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim Mahmat elinde...2
Karar verdim bildiğimi yazmaya
Yanlışım var ise kimse kızmaya
Gayri meşru dost tutulan kazmaya
…Gırık denir bizim Mahmat elinde.
Başlık yüklü gelir dünür salana
Kocamış kız denir evde kalana
Normal boydan fazla uzun olana
…Sırık denir bizim Mahmat elinde.
Pancar yoksa gidilmiyor çapaya
Boyu kısa biçer girmez arpaya
Anasından yeni doğmuş sıpaya
…Kirik denir bizim Mahmat elinde.
Kaya tuzu bastırırlar her dama
Eskiden pontilde onlarca yama
Üstümüzde olan giyim kuşama
…Kılık denir bizim Mahmat elinde.
Dertli derler ağıt türkü yakana
Âşık derler kırmızı gül takana
Tek gözünü kapatarak bakana
…Yılık denir bizim Mahmat elinde.
Ekersin dikersin her devran çile
Dört çinik toplamı eder bir kile
Kırmızı benekli büyük mendile
…Yağlık denir bizim Mahmat elinde
Her iş seni bekler çekilmez kura
Belki masal gelir bunlar okura
Kangala su konan küçük çukura
…Yalak denir bizim Mahmat elinde.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim Mahmat elinde...3
Doyamazdım kuzuları sevmeye
Nasıl özenirdim çarık giymeye
Zamanla bozulan sebze meyveye
…Uluk denir bizim Mahmat elinde.
Ninem önlüğüne mısır koparır
İçli çörek saçta pişsin kabarır
Erkekleri kanat sürür gubarır
…Culuk denir bizim Mahmat elinde.
Loda denir saman saklı toprağa
Güneş vurur ayna kaplı konağa
Zülüflerin döküldüğü yanağa
…Duluk denir bizim Mahmat elinde.
Yüzmeğe giderdik küçük dereye
Hep akar giderdi bilmem nereye
Tulum çıkartılan kıllı deriye
…Tuluk denir bizim Mahmat elinde.
İbşir de denirdi karşı geçe’ye
Aba denir çobandaki keçeye
Boynuzu olmayan büyük keçiye
…Kölük denir bizim Mahmat elinde.
Dişi danaların büyüğü düve
Güneş bile girmez pecesiz eve
Güvercini geçen büyük civcive
…Cülük denir bizim Mahmat elinde.
Tınazlar savrulur tahtadan yaba
Bazen ürün vermez emekte caba
Arpa buğday ölçen yuvarlak kaba
…Çinik denir bizim Mahmat elinde.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim Mahmat elinde...4
Bayılırdım dam başında yatmaya
Gerek yok hoşafa şeker katmaya
Yufkayı yoğurda kaşık yapmaya
…Banak denir bizim Mahmat elinde.
İşlik denir gömleklerin hasına
Kırmızı yağ domates salçasına
Topraktan yapılan çorba tasına
…Çanak denir bizim Mahmat elinde.
Kırk kere dinlese bön bön durana
Manasız mesnetsiz soru sorana
Akla gelmez hayalleri kurana
…Yeğni denir bizim Mahmat elinde.
İsli camsız lamba konur takaya
Yarenlik denirdi bizde şakaya
Taşa benzer yontulmayan kayaya
…Çingi denir bizim Mahmat elinde.
Tarhana aşının kırık yarması
Kabak çiçeğinden olur sarması
Şeytandandır velespitin arması
…Cin at denir bizim Mahmat elinde.
Üç etek giyilir kolçaklı fistan
Nankör tekirin mahlası mistan
Akrabayla doldu koca kabristan
…Görgü denir bizim Mahmat elinde.
Çağlar değişince yıllar değişti
Köyler kasabalar eller değişti
Bazı söz kalsa da diller değişti
…Essah denir bizim Mahmat elinde.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim Mahmat elinde...5
Üstü toprak evler yapısı kemer
Ay çekirdekleri bizde şemşamer
Ürgüp de yapılır en güzel semer
…Kürtün denir bizim Mahmat elinde.
Testiyle taşınır çeşmeden suyu
Sonradan açıldı bir sürü kuyu
Oğuz Han soyundan geliyor boyu
…Kızık denir bizim Mahmat elinde.
Kocaman küplere turşu kurulur
Çömlekle tandıra pakla vurulur
Yufka açmak için hamur yoğrulur
…Bezik denir bizim Mahmat elinde.
Samanla yoğrulur kalıba döşer
Duvara yapışan kuruyup düşer
Bizde odun yoktur onunla pişer
…Tezek denir bizim Mahmat elinde.
Sakırga çok olur koca keçide
Harmanlar sıralı toprak tepede
Arabayla saman çeken sepete
…Çeten denir bizim Mahmat elinde.
Çamaşır serilir diken çitlere
Eskiden çok rastlanırdı bitlere
Akşam sabah üren küçük itlere
…Zağar denir bizim Mahmat elinde.
Çukurova nire Nemşeğer nire
Köpekte görülür en çokta pire
Ter toz karışımı katmerli kire
…Yağar denir bizim Mahmat elinde.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim sevda masalımız...1
Bahar güzeldi, sıcak bir mayıs akşamı
Yola bakan pencereden açmıştı camı
Bizzat gördüm güzelliği ve ihtişamı
…Dün gibi aklımda çekinerek bakmıştı.
O kadar gelip geçtim dikkat etmemiştim
Sessizdi ilk sözü ben ondan beklemiştim
Kem küm ettim ama yine de söylemiştim
…Siyah uzun saçlarına güller takmıştı.
Biraz şaşkın mahcup gözleri gülüyordu
Can alan bakışlar çok şeyler söylüyordu
Mehtap tanığımız, mutlaka görüyordu
…Bir dünya güzeli yüreğimi yakmıştı.
Ne cevap alırım derken kalmadı korku
Sevildiğini bilmek nasıl güzel duygu
Heyecan fırtınasında kalır mı uyku
…Tek bakışıyla o an gönlüme akmıştı.
Kâğıt parçasına sevgimizi yazardık
Kalp yapar üstüne de bir ok çizerdik
Kimselere söylemezdik aşkı gizlerdik
…Tedbirsiz kalıp yakayı ele vermişti.
Küçük name bir orda bir bizde dolaştı
Bunlar şüphelerin artmasına yol açtı
Kömür gözlü sevgimize hüzün bulaştı
…Sonra yazdığı mektupta açıklamıştı.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim sevda masalımız...2
Kuşkular artınca inkâr mı edeceğiz
Kenara çekip sorsalar ne diyeceğiz
Ortamın durulmasını bekleyeceğiz
…Çaremiz kalmadı ne yapalım demişti.
Fazla üstünde durulmadı yalanlandı
Unutulup gitti kusurlar yamalandı
Hayır deseler de sevgimiz palazlandı
…Bizi yar etmezler dedi sanki bilmişti.
Doğrusunu merak etmedi sormadılar
Ne akla hizmet ise uygun görmediler
Lafı uzatmayım mümkün değil dediler
…Yüzüme değil ama dosta söylenmişti.
Her şey gönül rızasıyla olsun istedik
Umutsuz sevgiyi gönlümüzde besledik
Senede bir gün gel şarkısıyla süsledik
…En az benim kadar o da beni sevmişti.
Eften püften sebepler, töre burada yasa
Tedirginlik diz boyu bizde katlandı tasa
Dünya bizim olurdu bitmez inat olmasa
…Elbet farkındayız sonsuz hüzün vermişti.
Nedenlerimiz çok mecburen kaçamadık
Leyla Mecnun gibi kuş olup uçamadık
Günlerce düşündük içinden çıkamadık
…İstemez kim varsa mutlaka sevinmişti.

Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim sevda masalımız...3
Yazdıklarını okudum ümit kesmişti
Çaresiz kalınca kaderine küsmüştü
Töre denilen açmaza boyun bükmüştü
…Ne çare sevgimizi görmezden geldiler.
Yeter ki senede bir gün gelsen diyordu
Ömrümü vermeye razıydım biliyordu
Gözyaşları sel bir mucize diliyordu
… Önümüzü kestiler imkân vermediler.
Yapılacak ne kaldıysa derhal hazırım
Asla minnet etmem tırnağımla kazırım
Yemin etmişim bütün bunları yazarım
…Sevgi kutsal ama yazık hakir gördüler.
Dayanamam yüreğimden ah ediyorum
Rabbim elbet hesabını sorar diyorum
Kendime kahır ona huzur diliyorum
…Allah kahretsin sevgimizi katlettiler.
Yadigârlarını gözüm gibi saklarım
Aklıma her düştüğünde açıp koklarım
Mahşere kalmışız çaresizce beklerim
…Asla helâl etmem hakkımızı yediler.
Ne olur sevdalar artık masal olmasın
Lütfen boş yere kimse vebal almasın
Seven gönüller birleşsin ayrı kalmasın
…Gerçek sevenler mutluluğu hak ettiler.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim şarkımız...
(Yeter ki gel bana senede bir gün)
Gönlünde solmadan kalmak isterdim
Huzuru seninle bulmak isterdim
Ömrümce birlikte olmak isterdim
…Yeter ki gel bana senede bir gün.
Sabırla bekledim yıllar boyunca
Yıkılmam mı hasretlere doyunca
Kahrolmuşum el yerine koyunca
…Yeter ki gel bana senede bir gün.
Saçlara ak düştü benzimiz soldu
Felek yar olmadı hüzünler doldu
Aklım hiç ermiyor niçin böyle oldu
…Yeter ki gel bana senede bir gün.
Ömrümü adadım sevginle yandım
Hayalle yaşadım düşlere kandım
Bende bilmiyorum nasıl dayandım
…Yeter ki gel bana senede bir gün.
Bir asır benimle olsan doyamam
Ne etsem kadere karşı koyamam
Yüreğe taş bastım sana kıyamam
…Yeter ki gel bana senede bir gün.
Fırsat olsa sana gelmek isterdim
Sevgi duruyor mu bilmek isterdim
Sana yakın yerde ölmek isterdim
…Yeter ki gel bana senede bir gün.
Bir ömür adını anmaktan bıkmam
Sevgini yüklendim asla bırakmam
Dilerim görmeden mizana çıkmam
…Yeter ki gel bana senede bir gün.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim yasa niye çıkmaz vekiller...
Nerdesiniz muhalefet iktidar
İş size gelince gözünüz radar
Kıyak emeklilik sabaha kadar
…Nasıl olsa çıkar maaş zamlandı.
Memurun yasası bir türlü çıkmaz
Kendisi tok olan açlara bakmaz
Ekmeği çok olan elbet acıkmaz
…Zam bekleyenlerin gönlü gamlandı.
Tabi engellenmez bu ballı yasa
Yiyelim demedik biz tıka basa
Hepten yandık çoluk çocuk olmasa
…Yokluk canavarı kesin canlandı.
Şurada ne kaldı ömrümüz kısa
Bizi muhtaç etmen oğlana kıza
Kaç ay geçti acep çıkar mı yaza
…Bir şey demiyorsun içim darlandı.
Biraz taşlayayım belki vururum
Karıştırdın desen çok açık yorum
Muhakkak anlamışlardır diyorum
…Sıkıntılar dört taraftan çullandı.
Ben azını deyim siz çok anlayın
Gözümüz yollarda vebal almayın
Meşgul ettik hiç kusura kalmayın
…Gizli yapman arkadaşlar kıllandı.
Haydi be kardeşim gözümüz yolda
Laflar karın doyurmuyor sağ ol da
Ceyhan kavgan bitmesin karakolda
…Biz diyelim meramımız dinlendi
İst/1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim yörelerde.
Bir zamanlar,
Bahtı kara güzel kızların
Söz hakkı yoktu,
Doğduğu gün
Beşik kertmesi dediler,
Ya da büyüyünce
İlk sırada Emmioğluna
Yoksa dayı oğluna
Ya da dezze oğluna
Vergili dediler,
Kimi severse sevsin
Yabancıya hayır dediler…
&
Yüce kitabımızda;
Rızasız hiç bir şeye
Cevaz yokken,
Rabbimin yarattığı,
Ve tüm canlıya şamil
Muhteşem sevgiyi,
İnsafsızca heder ettiler,
Sevip sevilmeye
Sorgusuz sualsiz,
Zinhar yasak dediler…
&
Yetmedi!
Örf dediler,
Adet dediler,
Gelenek dediler,
Anane dediler
Yetmedi!
Töre dediler,
Ölüm dediler,
Öldür dediler
Ölsün dediler…
&
Yetmedi!
Ne surette olursa olsun
Kocası ölünce
Dul kalan geline
Gudümsüz dediler,
Yüklüyse çocuk
Doğsun dediler,
Çok geçmeden
Yas’ın yeter deyip
Kardeş bildiği
Kaynına nikâh kıyıp
Al hayrını gör,
Yeni kocan dediler…
&
Yetmedi;
Gönlü var mı yok mu?
Sormadan
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Düşünmeden,
Babası yaşındaki
İsteyince olur dediler,
Pazarlık bile yaptılar,
Parası varsa alır dediler,
Babasıdır,
Dilediğine satar dediler…
&
Dediler de dediler,
Her biri ayrı bir öykü,
Her biri başlı başına
Katıksız bir roman,
Bu olayda babalar
Başkahraman,
Astığı astık, kestiği kestik,
Sözüm ona Müslüman,
Yatacak yerleri var mı?
İşte onu bilmiyorum…
Çukurova/2017

Ozan Nuri Ceyhan
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Bizim zamanımızda...
Bu cümleye gıcığım kimden duysam düşmanım
Saygıda kusur etmeyip dinledim nasıl pişmanım
Bir görüşte âşık olunur mu demeyin biz olduk
Bambaşka bir âlemin döngüsünde kaybolduk
Bakışmanın dışında bir arada bulunmak düş’tü
Olmaz ya meselâ el ele tutuşmak en büyük suçtu
İnanmanız güç aklınıza ne gelirse her şey yasak
İki satır mektubu bile şaşırırdık nerede saklasak
Hele birde duyuldu mu yandı gülüm keten helva
Herkes düşman kesilir bol kese nasihat bedava
Zavallı kız bundan sonra dışarı yalnız çıkamazdı
Adetler böyle bizim tarafa öldür Allah bakamazdı
Baba dostu varsa oğlum bu kız sana yaramaz derdi
Büyüklük taslar kendi çapında güya bize akıl verirdi
Allah belânı versin her şey göz önünde neyini gördün
Ah soramadım başka bir amaca matuf olmasın derdin
Şimdiki aklım olsaydı dostu düşmanı sıraya dizerdim
Kimsenin gözünün yaşına bakmaz baş kaldırır ezerdim
Zaman en güzel ilaç diyorsanız doğru olmalı madem
Kırk beş yıldır geçmek bilmiyor yüreğimdeki matem
Dalgasını geçenler sonu Türk filmine benzedi diyecek
İçinde bulunduğumuz şartları zorlukları nereden bilecek
Yeni nesil şanslı be kardeşim her şey emirlerine amade
Onların gözünde eski sevdalar saçma sapan hatta demode
Çağın bütün imkânları ellerinde sevenlere çanak tutuyor
Cep telefonları çifter çifter yattıkları yerden mesaj atıyor
Beş yaşındaki velet bilgisayar başında bana çalım satıyor
Çok şeyini anlamıyorum farkındayım tuhaf tuhaf bakıyor
Şimdiki düzeyli aşkları gördüğümde benim aklım duruyor
Aile mahkemesinde boşanma davaları her yıl rekor kırıyor
Anasını sattığımın dünyasına bizler biraz erken gelmişiz
İşin kötü tarafı en eski ile en yeninin tam arasında kalmışız
Bundan sonra ne olacak nasıl çözülecek bilmem sorunum
O zaman ki Ozan Ceyhan bu yaşıma göre şimdi torunum
Adana/2011
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Ozan Nuri Ceyhan
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Bizimdir...
Servetim acılar ak saçlar kârım
Hakka doğru giden yollar bizimdir
Bitip tükenmiyor gamım efkârım
…Kurumuş yapraklı dallar bizimdir.
Sevgi bir kusursa namusum arım
Tek sermaye odur kalmasın yarım
Sonum darağacı ona da varım
…Dualara açık eller bizimdir.
Hale ahkâm kesmek kolay buradan
Unutulmaz çağlar geçse aradan
Kaderim böyle yazmışsa yaradan
…Hakka şükür eden diller bizimdir.
Acı zor demedim didinip durdum
Hayale kapıldım çok kafa yordum
Dört gözle bekliyor ahiret yurdum
…Bir daha açmayan güller bizimdir.
Divanedir deli gönlüm divane
Sevgiye ram olan gönül şahane
Ceyhan bulsa teferruat bahane
…Yüreğe dost olan kullar bizimdir.
Adana/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Boynun ölçüsünü aldın mı gönlüm...
Gençlik çağlarımın kalmadı demi
Sen nasıl gönülsün dümensiz gemi
Gözün kara toprak doyursun e mi
...Boynun ölçüsünü aldın mı gönlüm?
Ne kadar çok sevdin kavuşamadın
Dermanın kesilmiş savaşamadın
Gerçeği kabul et başaramadın
...Boynun ölçüsünü aldın mı gönlüm?
Ben sana dur dedim fakat durmadın
Destursuz gidilmez plân kurmadın
Gurur yaptın bir bilene sormadın
...Boynun ölçüsünü aldın mı gönlüm?
Bir kaybolup gittin biran göründün
Yıllar yılı Mecnun oldun süründün
Böyleymiş kaderin yasa büründün
...Boynun ölçüsünü aldın mı gönlüm?
Kalmamış geride bir dönüp bakan
Nerde bir bakışla yürekler yakan
Kudret elden uçmuş bitmiş fiyakan
...Boynun ölçüsünü aldın mı gönlüm?
Evlere kapandın çıkma gezmeye
Senin aklın ermez bunu çözmeye
Hakkın var mı şu Ceyhan’ı üzmeye
...Boynun ölçüsünü aldın mı gönlüm?
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Bozuldu...
Başlangıcı hoştu öylece devam etse
Muhabbeti tatlı sonu da güzel bitse
Biraz sonra cıvıtırlar her ne hikmetse
…Yanda ki masada oturanlar bozuldu.
Saygın ve kibar iltifatlara ne oldu
Terbiye terazi alkollerde boğuldu
Güzel sözler bu meclisten ani kovuldu
…Edep ahlâk demişken hayâ da bozuldu.
Birinin ağzı yamuldu gözü bayıldı
Fazla kelam eden ukaladan sayıldı
Laf atılan duydu, birden bire ayıldı
…Hallerini gören müşteriler bozuldu.
Aynı lafını tekrardan kimse bıkmadı
Kimi ağa kesildi hesaba bakmadı
Fazla bulan kızdı ama garson takmadı
…Sakin bildiğimiz arkadaşlar bozuldu.
Maalesef ne irade kaldı ne mantık
Tadı tuzu kaçırdılar kalkmalı artık
Neyse tüm edepsizliği orda bıraktık
…Baktım vestiyerde duran genç kız bozuldu.
Alkolün şişede gibi durmadığı kesin
Demek ki irade gücü farklı herkesin
Sayısız zararı kim ne derse desin
…Kalem kâğıt şu yazdığım şiir bozuldu.
H.paşa/1990
________________________________________
Ozan Nuri Ceyhan
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Böyle bırakıp gidince…
Gönül kırık şokun kaldı
Nefesimde kokun kaldı
Yüreğimde okun kaldı
…Böyle bırakıp gidince.
Kulağımda sözün kaldı
Gözlerimde gözün kaldı
Sevgimizde közün kaldı
…Böyle bırakıp gidince.
Hayalimde yüzün kaldı
Bu yerlerde izin kaldı
Sonsuz acı, hüzün kaldı
…Böyle bırakıp gidince.
O şarkımız yarım kaldı
Hasret çile kârım kaldı
Kahrolası kahrım kaldı
…Böyle bırakıp gidince.
Asmanızda üzüm kaldı
Diyecektim sözüm kaldı
Bulunmayan çözüm kaldı
…Böyle bırakıp gidince.
Bahar sendin hazan kaldı
Kader neyse yazan kaldı
Boynu bükük Ozan kaldı
…Böyle bırakıp gidince.
Gaziantep/1964
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Böyle bilmezdim...
Ben böyle bilmedim sevda yolunu
Deli rüzgâr ettin estirdin felek
Candan sevdim bir Allahın kulunu
...Olmazları buldun küstürdün felek.
Belli işgüzarsın yetti mi derdin
Madem üzecektin niye ümit verdin
Gözün aydın olsun muradına erdin
...Ayrılık kapanına kıstırdın felek.
Ben acılara alışığım haberin ola
Sevgi uğruna başı koymuşum yola
İşte eğdim boynum kemendin dola
...Sağ ol be yargısız astırdın felek.
İki gönül sevince gözler bakışır
Dediler Allah için bunlar yakışır
Sevdirirsin ayırırsın fikrin çakışır
...Uyuyan düşmanları azdırdın felek.
Günah mı olur engelleri kırsaydın
Sevgiyi bilmezlere karşı koysaydın
Bilmiyorsan şu Ceyhan'a sorsaydın
...Bizi Leylâ Mecnun yazdırdın felek.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Böyle sevmek olmaz...
Böyle sevmek olmaz uzaktan beri
Aklından çıkarma selâmı kesme
Bir haber salmadın gittin gideli
…Gerçeği bilmeden kimseye küsme.
Böyle sevmek olmaz bir dinle önce
Gurur yaptığın şey yanlıştır bence
Bir düşün bakalım doğru mu sence
…Aslın dinlemeden gürleyip esme.
Böyle sevmek olmaz gönül kırarak
Neyi kanıtlarsın uzak durarak
Doğru tez bulunur akıl yorarak
…Güzellik bozulur suratın asma.
Böyle sevmek olmaz naza çekerek
Birini canından çok sevmek gerek
Bende ki kocaman sevdalı yürek
..Fazla şey düşünme kafana takma.
Böyle sevmek olmaz sesini duyum
Özden seviyorum işte ben buyum
Sorup öğrenmezsen olur mu uyum
…Ceyhan sitem etse kusura bakma.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Bre yalan dünya...
Bre yalan dünya senden usandım
Benim de canımı alsan ne çıkar
Ne sevgili koydun ne sevenleri
…Gördüm fanisin kalsam ne çıkar.
Kimim kaldı üzerinde yaşayan
Yaşayanlar oldu mu ki aşiyan
Canlı cansız bu âlemi taşıyan
…Yalancısın cennet olsan ne çıkar.
Madem ki yalansın niye seveyim
Muradın almaksa canım vereyim
Anam babam gitti bende gideyim
…Beni bir tenhada bulsan ne çıkar.
Kocattın bedeni sürdüm devranı
Kol kol olmuş gider ölüm kervanı
Sana meyletmenin yoktur bir yanı
…Genç yaşlı demedin sorsan ne çıkar.
Ne mal mülk var üzerime tapulu
Ne hanım sarayım yontma kapılı
Bir kuru mezarım toprak yapılı
…Som altın tabuta koysan ne çıkar.
Sonunda nasılsa buluşacağız
Sevdiklerimize kavuşacağız
Belki daha mutlu yaşayacağız
…Ceyhan'ın sitemi saysan ne çıkar.
H.Paşa 1986
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu aşk karşısında sevaptır ölmek...
(Seni sensiz sevmek)
Ne muhteşem sevgi kelâma bakın
Olur mu böyle şey demeyin sakın
Çiçekler toplayın boynuna takın
…Bu sevgiye şapka çıkarılmaz mı?
Seni sensiz sevebilmek ne demek
Bu nasıl duygudur bu nasıl emek
Bu aşk karşısında sevaptır ölmek
…Böyle sevgiye kurban olunmaz mı?
Sevgide riyadan var mı bir eser
Başlık dersen cümle nefesi keser
Rakipsiz emsalsiz bence şaheser
…Böyle sevgiye selâm durulmaz mı?
Bunu yazan kalem zikreden dile
Bir anda kururdu söylense güle
Duymak yeter ömür yetmese bile
…Böyle sevgiye ömür verilmez mi?
Dünyayı arayın yoktur menendi
Ölümüne sevmek nerde denendi
Boynuna taktığı sevda kemendi
…Bu sevgili başta taç edilmez mi?
Bunu okuyanın donmaz mı kanı
Güllük gülistanlık olmaz mı yanı
Ceyhan’dan istesin helâldir canı
…Bu sevgili uğruna ölünmez mi?
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu aşkın tandırında kavrulmaya razıyım…
Gönül her dala konmaz severse çok seviyor
Sevdiğini bilsem de, duymak huzur veriyor
Bir gün seni görmesem, yürek sanki eriyor
…Bu aşkın tandırında kavrulmaya razıyım.
Yoluna başı koydum, vuslat olamasa bile
Konuşmasak da olur, gözler geliyor dile
Senin canın sağ olsun, vız gelir onca çile
…Sevdanın rüzgârında savrulmaya razıyım.
En büyük tesellimdir, umudunu yıkmasın
Sevda yolu dikenli, dedim ki tek bıkmasın
Bir ömür dua ettim, düşlerimden çıkmasın
…Bin yıl sürsün hayale, sarılmaya razıyım.
Gül yüzünü görmeden nasıl biter efkârım
Sana bir şey olmasın, dünyaları yakarım
Minnet rica sökerse, çare neyse bakarım
…Diz çöküp zalimlere, yalvarmaya razıyım.
Benim kudretim sevgi kinle başa çıkarım
Yalnız kelam edenin boğazına tıkarım
Küçük büyük tanımam başlarına yıkarım
…Dört yanım tuzaklarla çevrilmeye razıyım.
Kahrım olur gözyaşın seninde huzur hakkın
Vuslat varsın olmasın, kavli terk etme sakın
Sen yeter ki beni sev, fark etmez uzak yakın
…Mekânım Fizan olsun sürülmeye razıyım.
Yan yana durmak yasak, işaretle konuştuk
Hasret bitmek bilmedi, gazel gibi buruştuk
Baş başa kalmasak da, rüyalarda buluştuk
…Sen Ceyhan’ı unutma, sürünmeye razıyım.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu aziz vatanı soyan soyana...
Hortumcu dadanmış ballı kovana
Bu aziz vatanım soyan soyana
Bir gün çıkartırlar yüce divana
…Kimsenin yaptığı yanına kalmaz.
Mal deniz yemeyen domuz diyenler
Tüy bitmedik kul hakkını yiyenler
Emmiler dayılar kardeş yeğenler
…Bilin ki bu yükle kimseler onmaz.
Yüce divan devede bir kulaktır
Alışana her yön yoldur yolaktır
Haksızlık yapana cezalar haktır
...Rızasız lokmayla karınlar doymaz.
Sayenizde torun borçlu doğuyor
Tınmasanız güzel rabbim duyuyor
Şaşkınım görenler nasıl uyuyor
…Kul hakkının affı mümkünsüz olmaz.
Nerden çıktın kum gibi bitersiniz
Düşmana ne hacet siz yetersiniz
Zülfü yare değdik affedersiniz
…Dilerim soygunlar çok uzun sürmez.
İst/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu bilmece çözülmüyor Bergüzar...
Ceylan gözlerini görünce yandım
Riyadan eser yok ben ona kandım
Yardımsız çabucak çözerim sandım
…Bu bilmece çözülmüyor Bergüzar.
Aşkın yolu resmen sırat köprüsü
Ayrılık her yönden ömür törpüsü
Rüzgâr vursa mor beliğin örgüsü
…El değmeden çözülmüyor Bergüzar.
Sevgi petek, balı damlar dilinden
Hasret çeken gönül yılgın elinden
Bin umut beklenir sevda yelinden
…Kördüğümler çözülmüyor Bergüzar.
Çabalarım bir bilsem şu niyeti
Ömrüme mal oldu aşkın diyeti
Biz hiç hak etmedik bu eziyeti
…Kelepçemiz çözülmüyor Bergüzar.
Gönül bizim, söz sahibi başkası
Tek bize çalışır zulmün bankası
Bir türlü gelmiyor hüznün arkası
…Lânet töre çözülmüyor Bergüzar.
Şeytana uysaydım başa çıkardım
Yasak konan duvarları yıkardım
Son kurşunu yüreğime sıkardım
…Başka türlü çözülmüyor Bergüzar.
Neler düşlemiştik kavilden yana
Kendime acımam üzüntüm sana
Felek yâr olmadı Ozan Ceyhan’a
…Çözemedim, çözülmüyor Bergüzar.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu can sana feda olsun...1
Sevda narına yandığım
Tek bakışına kandığım
Ebedi benim sandığım
…Canım sana feda olsun.
Yokluğundan yakındığım
Dört yanıma bakındığım
Canözümden sakındığım
…Bu can sana feda olsun.
Endamına vurulduğum
Gözlerinde durulduğum
Hasretinden yorulduğum
… Yüz can sana feda olsun.
Gece gündüz özlediğim
Yollarını gözlediğim
Rüyalarda izlediğim
… Bin can sana feda olsun.
Hayallerine daldığım
Kaygılarında kaldığım
Seherle selam saldığım
… Ceyhan sana feda olsun.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu can sana feda olsun...2
Ben ateşim sen kor’usun
Ben bulanık sen durusun
Ben ıslağım sen kurusun
…Bu can sana feda olsun.
Ben dikenim sen gülüsün
Ben dalım sen sümbülüsün
Ben atmaca sen bülbülsün
…Bu can sana feda olsun.
Ben kavağım sen çınarsın
Ben akan su sen pınarsın
Ben çırayım sen yakarsın
…Bu can sana feda olsun.
Ben dağlarım sen zirvesin
Ben yaprağım sen meyvesin
Ben yetişkin sen körpesin
…Bu can sana feda olsun.
Ben hastayım sen dermansın
Ben ekinim sen harmansın
Ben aşığım sen fermansın
…Bu can sana feda olsun.
Ben kovanım sen balısın
Ben ağacım sen dalısın
Ben Ozanım sen canısın
…Ceyhan sana feda olsun.
Adana/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu can sana küser mi hiç...
(Sana sevmeyi öğrettim ama
Bana unutmayı öğretemezsin.)
Güzel gözler ağlamasın
Yüreğimi dağlamasın
Yollarımı bağlamasın
…Bu can sana küser mi hiç.
Yellere dönüp esmedim
Bir an ümidim kesmedim
Ben sana asla küsmedim
…Bu can sana küser mi hiç.
Seni üzmek bana zulüm
Kırılsın kanadım kolum
Üzdüyse lâl olsun dilim
…Bu can sana küser mi hiç.
Yaralarımı deşsen de
Ecelim olup essen de
Selâm sabahı kessen de
…Bu can sana küser mi hiç.
Ömrüm hasretinle geçse
Yürek her gün zehir içse
Rabbim önce beni seçse
…Bu can sana küser mi hiç.
Ben çekerim eza olsun
Takdir senin ceza olsun
Ceyhan sana feda olsun
…Bu can sana küser mi hiç.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu deliye her gün bayram...
Ne yapmışım övünecek
Hesabım yok görülecek
Gece gündüz dövünecek
…Bu deliye her gün bayram.
Neyim var ki sevinecek
Yar mi vermiş sevilecek
Yoluna can serilecek
…Bu deliye her gün bayram.
Sevdik dünya oldu zehir
Bayramlarda huzur tehir
Deli olmak budur zahir
…Bu deliye her gün bayram.
Beklediğim konuk gelmez
Yolun gözlediğim bilmez
Kadersizler zaten gülmez
…Bu deliye her gün bayram.
Her an hüzünlenir duygu
Sabah akşam ayni kurgu
Gece bitmez haram uyku
…Bu deliye her gün bayram.
Yüküm özlem taşıyorum
Hayal kurup yaşıyorum
Kahır coşmuş şaşıyorum
…Bu deliye her gün bayram.
Nasıl bir şey boşa umut
Yürekten verilse komut
Tek düzedir ömür somut
…Bu deliye her gün bayram.
Hasret akar gönül arkı
Bayram olsa yoktur farkı
Kırılmış Ceyhan’ın çarkı
…Bu deliye her gün bayram.
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu dünyada bulamazsın arama...
Elbet lütfederse özden sevilir
Bu aşkın yoluna canlar serilir
Rabbim ol demişse sırra erilir
…Bu dünyada benzeri yok arama.
Böyle bir sevginin emsali var mı
Yaşanmış mıdır ki misali var mı
Gözle görülmüş mü visali var mı
…Bu dünyada bir eşi yok arama.
İlahidir dedim kendim inandım
Aşkın badesini içmeden kandım
Elini tutmadan ruhumla yandım
…Bu dünyada örneği yok arama.
Her kime söylesen içinden güler
Buna şiir yazsam defterden siler
Belki hasta sanır dermanlar diler
…Bu dünyada numune yok arama.
Nefis bu sevgiye karşı koyamaz
Ruhla kaim dinlese de duyamaz
Bu çok başka bir şey asla uyamaz
…Bu dünyada bileni yok arama.
Her konuda bize fetva verenler
Hele sorun ne diyormuş erenler
Saklamasın varsa desin bilenler
…Bu dünyada duyanı yok arama.
Sevgi haktan ise ferman olurum
Yoluna yüz sürer kurban olurum
Ceyhan’ı dilerse derman olurum
…Bu dünyada bileni yok arama.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu dünyadaki dileğim sensin...
Tek isteğim sensin emelim sensin
Sevgimi koşulsuz kabul edensin
Sonsuz sevgin ile huzur verensin
…Bu garip dünyada dileğim sensin.
Umutlarım sensin hayallerim sen
Gözümde çöp kadar, evreni versen
Başka şey istemem yeter seversen
…Bu hain dünyada dileğim sensin.
Sen olmasan bir an bile duramam
Yeryüzünde sensiz yuva kuramam
Mümkün değil benzerini bulamam
…Bu fani dünyada dileğim sensin.
Dünyaları verseler dönüp bakmam
Kim ne derse desin üzülüp takmam
Tamam dersen kimselere bırakmam
…Bu yalan dünyada dileğim sensin.
Yürekten inandım bağlandım sana
Yüzümüz bir gülsün sevdadan yana
Lütfeyleyen Rabbim bağışlar bana
…Ceyhan’ın dünya da dileği sensin.
Çukurova/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu düşmanlık niye gardaş...
(Yoktur ayrımız gayrımız)
Aynı oymak aynı boyum
Aynı millet aynı soyum
Sen ne isen bende oyum
…Bu düşmanlık niye gardaş.
Et ile tırnak gibiyiz
Ya dayıyız ya bibiyiz
Bu ülkenin sahibiyiz
…Bu düşmanlık niye gardaş.
Yıllardan beri hısımız
Evlenmiş oğul kızımız
Kesilmesin hiç hızımız
…Bu düşmanlık niye gardaş.
Kusur ne ok’ta ne yayda
Dünya suçlu geçti kayda
Bize bizden ancak fayda
…Bu düşmanlık niye gardaş.
Ulus bizim vatan bizim
O kefensiz yatan bizim
Doğan bizim batan bizim
…Bu düşmanlık niye gardaş.
Boş yere canlar ölüyor
Düşman sinsice gülüyor
Tüfek ters teper biliyor
…Bu düşmanlık niye gardaş.
Kötüler kin tohum eker
Başka amaçlara çeker
Bir gün namusa göz diker
…Bu düşmanlık niye gardaş.
Kırılsın yanlışın çarkı
Işık dolsun gönül arkı
Ceyhan bulamadı farkı
…Bu düşmanlık niye gardaş.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu gece BERAT'A erenlerden olalım...
Yüce Rabbimiz sana sonsuz hamdü senalar olsun
Peygamber efendimize salât ü selamlar olsun
Dualara icabet etme mecburiyetin yoktur
Sana ihtiyacımız hissettiklerimizden çoktur
Böyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık
Aklımız erdiğince emre uyduk yasaktan kaçtık
Fakat nefis şeytan kol kola demokles’in kılıcı
Her manada kırmak isterler yürekteki inancı
İzzet-i celâlin hakkı için lütfen fırsat verme
Perme perişan oluruz yardımını esirgeme
Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür şaşarız
Lütfü ilâhine muhtacız kereminle aşarız
Boyun büküp ellerimizi çevirdik mekanına
Affetmek zatına mahsus elbet yakışır şanına
Korkuyla yürekler titriyor yine de ümit varız
Bin tövbeyle kapına geldik affımızı umarız
Saf saf divanına durarak el pençe bağlıyoruz
Bizleri duyuyorsundur vecd içinde ağlıyoruz
Yok gidecek kapımız ve de sığınacak dalımız
Hilmine muhtacız yoktur senden gizli saklımız
Kapına tövbeyle yönelenleri geri çevirmezsin
Büyük kusurları affeder küçükleri görmezsin
Bu mübarek geceler bağışlamana vesiledir
Affına mazhar olmak sadakat ve tövbemizledir
İlahi biz kusurlu kulları kirlerinden arındır
İlahi bu gece çok ağlayan biçare kullarındır
Tövbelerimizi dileklerimizi kabul buyur
Kabulünü vicdanlarımıza sırrınla duyur
Gelin bu gece maksuda erenlerden olalım
Gelin bu gece affedilip gülenlerden olalım
Gelin bu gece tertemiz bir yürekle yalvaralım
Gelin bu gece Rabbimizden beratımız alalım...
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu gece...
Bu gece düşlerim çağlayan seldi
Bu gece uykular zulmeti deldi
Bu gece sevdiğim rüyama geldi
…O güzel yüzüne baktım bu gece.
Bu gece mehtabım ışıklar saçtı
Bu gece imansız kâbuslar kaçtı
Bu gece gönlümde çiçekler açtı
…Yar’ın saçlarına taktım bu gece.
Bu gece yasaklar konmasın dile
Bu gece kayboldu hüzün ve çile
Bu gece bir daha gelmezse bile
…Sevdaya türküler yaktım bu gece.
Bu gece canan elinden tutmuşum
Bu gece sevgiyi görüp coşmuşum
Bu gece sanki cennete koşmuşum
…Hasreti kodese tıktım bu gece.
Bu gece yelkenler büsbütün fora
Bu gece umutlar düşmesin zora
Bu gece tutkular dönmüşse kora
…Bütün kuralları yıktım bu gece.
Bu gece bitmesin sabah olmasın
Bu gece güneşi çabuk doğmasın
Bu gece sevinci keder boğmasın
…Karanlıktan nura çıktım bu gece.
Bu gece hayal ve gerçek test oldu
Bu gece zulme çekilmiş rest oldu
Bu gece divane gönlüm mest oldu
...Sevgiyle sel oldum aktım bu gece.
Çukurova/2012
Dost kalem;
Yine yüreğimi tarumar ettin,
Yüreğin bal sızar bu nasıl haldır?
Sevgiyle kinin kalesin yıktın,
Sevginden bol sızar bu nasıl haldır? ...Ali Uzun
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu gemi su almış sonunda batar...
Feleğin işi yok hep bana çatar
Bu gemi su almış sonunda batar
Bir kere buldu ya ne bulsa satar
…Bu gemi su almış sonunda batar.
Yıllardır sürüyor bitmez cengimiz
Kahır ve zulümdür bütün dengimiz
Birimiz kusurlu bilmem hangimiz
…Bu gemi su almış sonunda batar.
Kavgaya doymuyor elense bile
Her zaman mızıkçı yenilse bile
Ömrümün sonuna gelinse bile
…Bu gemi su almış sonunda batar.
Ne gözlere bakar ne de endama
Yürek cama benzer yapılmaz yama
Dost beni birine benzetmiş amma
…Bu gemi su almış sonunda batar.
Bahanesi olan her mana yarım
Atfedilen şeyden hicap duyarım
Yalan yoksa her koşula uyarım
…Bu gemi su almış sonunda batar.
Dilemekle bitmez ömrün akışı
Bir umut vermezse yarin bakışı
Fukara Ceyhan’ın biter mi kışı
…Bu gemi su almış sonunda batar.
Gaziantep/1978
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu gönül manasız hayale koşmuş...
Kusur benim bir görüşte kapıldım
Masum baktı,o bakışla çarpıldım
Çok sevdin dediler suçlu yapıldım
...Sevgiye inanan yüreğim coşmuş.
Dünya toz pembeydi o an gözümde
Nasıl kemlik olur masum sözümde
Sevgiden başka şey yoktur özümde
...Bu gönül manasız hayale koşmuş.
Hüzne döndürdüler bahar yazımı
Kim çekecek şimdi benim nazımı
Ben kırmam mı sedef saplı sazımı
...Zamana güvenmek ne kadar boşmuş.
Hep masal gelirdi zulmün öyküsü
Meğerse bitmezmiş sevda türküsü
Eğer sevmek buysa sırat köprüsü
...Çekmeyene her şey uzaktan hoşmuş.
Sevda hamurunda yoğruldu isem
Aşkın tandırında kavruldu isem
Hasretin yelinde savruldu isem
...Vuslatın yolları Ceyhan’a loşmuş.
G.Antep/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu gün bana bayram olsa ne yazar...
(Meltem kardeş bağışlasın)
Yol göstermek güzel, halis dilekler
Bacım bana bayram olsa ne yazar
Nasıl bayram eder mahzun yürekler
…Bu gün bana bayram olsa ne yazar.
Anımsamak ancak hüzün veriyor
Yürek yas tutuyor beden eriyor
Bayram sevinç değil canı geriyor
…Bu gün bana bayram olsa ne yazar.
Ara demek kolay meçhulse kayıp
Takvimler tükendi yapraklar sayıp
Mecnunu geçmişim desen de ayıp
…Bu gün bana bayram olsa ne yazar.
Özlemek az gelir gözümde tüter
Bende biliyorum bu zulüm yeter
Elleri boş dönmek ölümden beter
…Bu gün bana bayram olsa ne yazar.
Seven unutulmaz hatırdan çıkmaz
Çekip sığındığım sabırlar bıkmaz
Hasretinden öte başka şey yıkmaz
…Bu gün bana bayram olsa ne yazar.
Kahrıma sebeptir nasıl kırarım
Kırılsam kusurum var mı ararım
Haksızsa özümden hesap sorarım
…Bu gün bana bayram olsa ne yazar.
Bin canım fedadır bir tek bakışa
Kavlimiz çevrildi kanatsız kuşa
Bayramlar sevdamı getirdi tuşa
…Bu gün bana bayram olsa ne yazar.
Sevgimi haykırsam nasıl duyacak
Yazgım programa aynen uyacak
Ceyhan hayallerle avunur ancak
…Bu gün bana bayram olsa ne yazar.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu gün herkesin bayramı...
Güzellikle buluşmanın
Hasretine kavuşmanın
Ruhu hazla doluşmanın
…Bu gün sevenin bayramı.
Barışın ve barışmanın
İnsanlığa karışmanın
Yardım için yarışmanın
…Bu gün insanın bayramı.
Büyük küçük kaynaşmanın
Yürekten dayanışmanın
Hakça olan paylaşmanın
…Bu gün dünyanın bayramı.
Nefsi terbiye edenlerin
Hak adalet güdenlerin
Doğru yoldan gidenlerin
…Bu gün mümin’in bayramı.
Sevgi taşan olukların
Pekiştiren dostlukların
Azaltılan yokluların
…Bu gün sevginin bayramı.
Tek bilek, yürek olmanın
Yoksulu arayıp bulmanın
Dost meclisinde kalmanın
…Bu gün dostluğun bayramı
Bayram olsun her gününüz
Huzura gark olsun ömrünüz
Bundan sonra hep gülünüz
…Bu gün herkesin bayramı.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu gün üzerime gelmeyin dostlar...
Bu gün efkârlıyım yine gamlıyım
Ne olur yarama değmeyin dostlar
Sislerdeyim buğulanmış camlıyım
…Bugün üzerime gelmeyin dostlar.
Seher küsmüş mekânıma esmiyor
Felek kızmış hüzünleri kesmiyor
Bunak gönlüm olanları sezmiyor
…Perişan halimi görmeyin dostlar.
Sevgiyi suç sayan hüküm kuruyor
Kendi öz canını resmen vuruyor
Çağlar değişiyor bunlar duruyor
…Sevenler çaresiz sormayın dostlar.
Tek beni sanmayın acıyı çeken
Binleri buluyor boynunu büken
Bu nasıl sevmektir zehirli diken,
…Yazıktır günahtır yormayın dostlar.
Haydi bizden geçti geriye bakın
Duygu sömürüsü sanmayın sakın
Yanlışı toplayın sorgusuz yakın
…Seveni kurtarın durmayın dostlar.
Töreyi savunan muhakkak kızar
Haline koyarsam daha çok azar
Bu benim isyanım kime ne yazar
…Şu Ozan Ceyhan’ı kırmayın dostlar.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu hasreti çekeceğiz çare yok...
Hayıra sığındık sonu gelmiyor
Yaşamayan bu olayı bilmiyor
Alın yazısını kader silmiyor
…Bu hasreti çekeceğiz çare yok.
Başlangıcı belli menzil belirsiz
Akıl yormanınsa, mantığı yersiz
Dileyelim sonu kapansız şersiz
…Bu hasreti çekeceğiz çare yok.
Seven sabretmişse bizde ederiz
Yanlış yolu seçer nasıl gideriz
Ya menzile erer ya da biteriz
…Bu hasreti çekeceğiz çare yok.
Çok sevmiş olmak neyi çözecek
Hasret bizi üzüm üzüm üzecek
Biri bitse başka dertler dizecek
…Bu hasreti çekeceğiz çare yok.
Felek bizi yele katar savurur
Sevgi hanemizi yakar kavurur
Bizde bilemeyiz nerede durur
…Bu hasreti çekeceğiz çare yok.
El ele verirsek gücümüz artar
Yüce sevgimizi tartamaz kantar
Ceyhan sensiz kalsa bir anda batar
…Bu hasreti yeneceğiz çare yok.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu hasreti çekmeyen…
Bu hasreti çekmeyen bilmez ki elemimi
Sevgiyi met etmeyin ben elinden yılgınım
Müebbetler az gelir kırsın şu kalemimi
…Çöl beni avutamaz Mecnun’dan da çılgınım.
Bilmez ki elemimi bu hasreti çekmeyen
Ben elinden yılgınım sevgiyi met etmeyin
Leyla Leyla diyerek göz yaşları dökmeyen
…Çılgın Mecnun değilse adını zikretmeyin.
Bu hasreti çekmeyen elemimi bilmez ki
Met etmeyin sevgiyi yılgınım ben elinden
Sevdiğimden başkası göz yaşımı silmez ki
…Gelse dermanım olur ballar akar dilinden
Elemimi çekmeyen bilmez ki bu hasreti
Kalemimi kırsınlar müebbetler az gelir
Ancak Leyla bulursa dağıtır bu kasveti
…Ben baharı beklerken birden bire yaz gelir.
Çekmeyen elemimi hasret nedir bilemez
Kırsınlar kalemimi az gelir tüm müebbet
Bulun gelin Leylâ’yı yoksa seven gülemez
…Mecnun’a ecel olur geç kalırsa muhabbet.
Elemleri çekmeyen bilmez ki hasret nedir
Müebbet az gelmişse kalemleri kırsınlar
Leylâ’ya yalan diyen Ceyhan’a da fitnedir
…Ne kadar bühtan varsa sırtımıza sarsınlar.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu kaçıncı fasıl...
Çilem tükenmez bu kaçıncı fasıl
Yüzüm artık gül desem ama nasıl
Kederlerden vazgeç yaşama asıl
…Sil baştan yapacak icat çıkmadı.
Hakkın var deseler biter mi ahın
Bilmem yetiyorsa yok bir günahın
Ne ben bir falcıyım ne de sen kâhin
…Gelecek bildiren alet çıkmadı.
Bir gıdım canım var sanma ki korku
Her dem törpü olmuş feleğin çarkı
İyinin kötünün kalmamış farkı
…Soylu kim soysuz kim bilen çıkmadı.
Şerde zulüm varsa hayırda rahmet
Vicdan köreldiyse olmaz merhamet
Saç sakal ağarmış düşün bir zahmet
…Dünyaya bir kazık çakan çıkmadı
Boş söze karnın tok sonuç istersin
Bir şans daha verelim mi ne dersin
Muhayyer diyelim bir imkân versin
…Fırsatlar kaçmışsa alan çıkmadı.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu kadar mı yakışır...
Özenip yaratmış Rabbim
Nasıl dayanacaksa kalbim
Onu çok sevmeye talibim
…Sevgi bu kadar mı yakışır.
Ne güzel yaratmış cismini
Gönlümde taşırım resmini
Dilde tesbih ettim ismini
…Bir ad bu kadar mı yakışır.
Mah yüzünde güller açıyor
Göz kırpıyor sevgi saçıyor
Gülümsüyor sonra kaçıyor
…Gülmek bu kadar mı yakışır.
Bakışı ceylan kaşlar kalem
Yaradanım vermesin elem
Kıskanırım bakmasın âlem
…Gözler bu kadar mı yakışır.
Kıyamazsın dönüp bakmaya
Hazır yüreğimden yakmaya
Gerek kalmaz çiçek takmaya
…Saçlar bu kadar mı yakışır.
Ahu göz kudretten sürmeli
Seven gece gündüz görmeli
Bu kızı Ceyhan’a vermeli
…Bana bu kadar mı yakışır.
Kayseri/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu kadar sevgiyi hak etmiyorsun…
Sevdana kul oldum düşlere esir
Bu kadar sevgiyi hak etmiyorsun.
Her türlü anlattım etmiyor tesir
…Bu kadar sevgiyi hak etmiyorsun.
İsmini anarken yanmakta dilim
Düşünemez oldum ben aklı selim
Şiirler yazmaktan yoruldu elim
… Bu kadar sevgiyi hak etmiyorsun.
Söz dağarcığında tükendi kelâm
Ah şu zalim gönül püsküllü belâm
Çok mu zaman alır bir kuru selâm
…Bu kadar sevgiyi hak etmiyorsun.
Yüzlerce yazmışım dünya okuyor
Her satır aslında hasret kokuyor
Sevginin kastı var hüzün dokuyor
… Bu kadar sevgiyi hak etmiyorsun.
Kendini yerime koy biraz düşün
Mutlak değişecek hayat görüşün
Diyeceksin ne zor ömür sürmüşün
… Bu kadar sevgiyi hak etmiyorsun.
Böyle yazdım amma içim titriyor
Hüzün dalga dalga özlem bitmiyor
Huzursuzluk yüreğimden gitmiyor
…Bu kadar sevgiyi hak etmiyorsun.
Gündüzler fütursuz gece işkence
Taş olsa çatlardın sabret deyince
Ceyhan’a bu zulüm fazladır bence
… Bu kadar sevgiyi hak etmiyorsun.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu kadar sitemi çok görme bana…
İlk sırasındaydın şiir listemin
Bilemedim var mı başka istemin
Kaybolduk içinde kısır sistemin
…Bu kadar sitemi çok görme bana.
Kaleme sarıldım bir coşkun hazla
Sana yazdıklarım binden de fazla
Ömrümü tükettim her an niyazla
…Bu kadar sitemi çok görme bana.
Ne olursa olsun unutmam derdin
Hangisin beğendin kaçını yerdin
Birini duymadım ne cevap verdin
…Bu kadar sitemi çok görme bana.
İçinden gelerek bakınmadıysan
Sayfalara elin dokunmadıysan
Bir anlamı var mı okumadıysan
…Bu kadar sitemi çok görme bana.
Müşkülde kaldıysa şaştı lisanım
Zamanla bozuldu belki aksanım
Hatasız kul olmaz bende insanım
…Bu kadar sitemi çok görme bana.
Bağladığım ilham perim çözüldü
Elemim boy sürer yaşlar süzüldü
Okuyan Ceyhan’dan fazla üzüldü
…Bu kadar sitemi çok görme bana.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu kadar sitemi hak etmiyorum…
Tek taraflı kelam dillerde kalır
Boşa konuşunca yellerde kalır
Mecbur arzuhalin ellerde kalır
…Karara razıyım başka sözüm yok.
Sitemler ederken belgen olacak
Bazı şeyler vardır saklı kalacak
Gerçek suçsuz olan aklanır ancak
…Doğru bir tanedir başka çözüm yok.
Hayale kapılmak bedeni yorar
Yolunu kaybeden dostuna sorar
Boşa geçen ömrün tamamı zarar
…Gayrisini dert etmeye lüzum yok.
Sabır hırkasını usanıp soydum
En güzel yılları mazide koydum
Sağ olasın kader hüzüne doydum
…Fazlasını kaldıracak özüm yok.
Hasretin elinden olmuşum bitap
Benim dertlerimi yazamaz kitap
Gönülden sevene haksız bu hitap
…Far yapamam ateşim yok közüm yok.
Yüreğin dilinden anlamaz satır
Ben nasıl kırarım kutsaldır hatır
Sözü hançer eyle Ceyhan’a batır
…Benim bu dünyada zaten gözüm yok.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu kadar üzmeye ne hakkın vardı...
Bir içten bakışa nasıl kanmışım
Yüreğime derman olur sanmışım
Yıllar boyu özleminle yanmışım
…Bu kadar üzmeye ne hakkın vardı.
İlk göz ağrımdın gülden sakındım
Geçtiğin yollara her gün bakındım
Gözden uzak olsun ruhen yakındım
…Bu kadar üzmeye ne hakkın vardı.
Sevginle ufkuma güneş doğardı
Koca dünya şu gönlüme sığardı
Kalbe hüzün çöktü saçlar ağardı
…Bu kadar üzmeye ne hakkın vardı.
İlham kaynağımdın şiir dünyama
Yazılan kalmazmış buğulu cama
Yürek kırılmışsa tutmazmış yama
…Bu kadar üzmeye ne hakkın vardı.
Sevmişim mecnuna çıktı bu adım
Gördüğüm her yüzde seni aradım
Sen gittin kırıldı kolum kanadım
…Bu kadar üzmeye ne hakkın vardı.
Sevgi bu değilse, ben mi yanlışım
Hayallere kanmış düşe dalmışım
Şimdi anlıyorum boşa yanmışım
…Bu kadar üzmeye ne hakkın vardı.
Nasıl inanmıştım akıllar almaz
Yeminler yalanmış işte bu olmaz
Ceyhan’ın sevgiye güveni kalmaz
…Bu kadar üzmeye ne hakkın vardı.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu kadar zalim olma...
Ümitle yaşıyor seven gönüller
Aşkı konuşuyor bilcümle diller
Sevgiyle tutuşur birleşen eller
…Seviyorsan bu kadar zalim olma.
Madem seviyorsun nazların niye
Seven suçlanır mı çok sevdi diye
Var mı bundan değerli bir hediye
…Cana yazık bu kadar zalim olma.
Farkında değilsin yıllar geçiyor
Mevsimler bezirgân ara açıyor
Bana sorarsan fırsatlar kaçıyor
…Yalnızlık zor bu kadar zalim olma.
Engel varsa kanat takıp aşalım
Sevgimizle huzur bulup coşalım
Herkes gibi mutluluğa koşalım
…Ömür kısa, bu kadar zalim olma.
Böyle bir hasrete dayanmaz özüm
Çık gel be sevdiğim yollarda gözüm
Ömrüm senin olsun işte son sözüm
…Lütfen acı, bu kadar zalim olma.
Seni bilmem gece geçmek bilmiyor
Bekliyorum nazlım çıkıp gelmiyor
Zavallı Ceyhan’ın yüzü gülmüyor
…Yarın geçtir, bu kadar zalim olma.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu kadar zulümü hak etmiyorum…
Sevmekse sevmişiz hem de yürekten
Kimse çekinmesin böyle sevmekten
Benin asıl korkum nankör dönekten
…Bu kadar hüzünü hak etmiyorum.
Arkasında durmaktayım sözümün
Beklemekten feri söndü gözümün
Yollarını gözler sabrım çözümün
…Bu kadar zorluğu hak etmiyorum.
Çok şey mi istedik sevgiden başka
Bir ömür vermişim böyle bir aşka
Haksızlar çıkıyor o yüce köşke
…Bu kadar hüsranı hak etmiyorum.
Kader her gün ağlatmaya doymadı
Sağır sultan duydu, onlar duymadı
Başka yollarda var bana uymadı
…Bu kadar hasreti hak etmiyorum.
Biz benzerim varsa bulup getirin
Bu kadar çekmiş mi yemin ettirin
Haksız bulursanız ömrüm bitirin
…Bu kadar zulümü hak etmiyorum.
Çok geç diyorsanız bu azap niye
İnsan suçlanır mı çok sevdi diye
Ceyhan feda olsun böyle sevgiye
…Bu kadar kahırı hak etmiyorum.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu mudur...
Sana geldim ama nereden bildin
Geleceğimden haberdar değildin
Kovaları kapıp çeşmeye geldin
...Kalpten kalbe sevgi yolu bu mudur.
Güzelim sakin ol yürek çarpmasın
Düşlerde hayalde ancak sen varsın
Sevgim dört yanını sarsın kuşatsın
…Kalpten kalbe sevgi yolu bu mudur.
Heyecandan ayakların dolaşsın
Çabuk gelmek için biraz uğraşsın
İçindeki sevgin su gibi taşsın
…Kalpten kalbe sevgi yolu bu mudur.
Razıyım uzaktan seni göreyim
Çakarlar dikkat et gözün seveyim
Fırsat yok mektubu nasıl vereyim
…Kalpten kalbe sevgi yolu bu mudur.
Çektiğin suyla kuyu olsa dolar
Sevenin gönlünde kısalır yollar
Çok sevenler zor kavuşur diyorlar
…Kalpten kalbe sevgi yolu bu mudur.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu nasıl düzendir Rabbim...
Sev buyurdun kana kana
Çıkartmışlar türlü mana
Sevgisiz, kast eder cana
...Bu nasıl düzendir Rabbim.
Gönül sever göz görünce
Sevda derya dağlar cüce
Sen Kerimsin emrin yüce
...Bu nasıl özlemdir Rabbim.
Aşkın gücü kaya deler
Yalan yanlış fikri çeler
Hasret toprak gibi eler
...Bu nasıl yazgıdır Rabbim.
Sevgi tüm kirleri söker
Çaresiz, gözyaşı döker
Sevgisizler çabuk çöker
...Bu nasıl hüzündür Rabbim.
Her canlı sevgiyle yaşar
Huzur varsa sevgi taşar
Yasak konmuş akıl şaşar
...Bu nasıl töredir Rabbim.
Her can sevgiye sarılır
Kusur sayanlar darılır
Ne yüzle Hakka varılır
...Bu nasıl iz’andır Rabbim.
Bir türlü göstermez rıza
Kolay kolay bitmez niza
Ferman çıkar kaçan kıza
...Bu nasıl vicdandır Rabbim.
Dünyamı zindan ettiler
Hasreti handan ettiler
Ceyhan’ı candan ettiler
...Bu nasıl insandır Rabbim.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu nasıl sevgidir aklım duruyor...
Bülbül figan eder altın kafeste
Gül bülbülü arar kulağı seste
Bekliyor yolunu en son nefeste
…Bu nasıl sevgidir aklım duruyor.
Bülbül gül dalında başka şakıyor
Sevgi şahlanınca sesten akıyor
Seherde dinleyin yürek yakıyor
…Sevgili gelmezse,hemen kuruyor.
Bin sabırla mevsimini bekliyor
Gül bülbülün sevdiğini biliyor
Kim bilir o anda neler diliyor
…Kavuşmayan güller çabuk soluyor.
Taraflara bakın hemcins değiller
Birisi öten kuş bitkidir güller
Bunun izahını yapamaz diller
…Fikir ve izahla yorum donuyor.
Şapka çıkartalım,bülbüle güle
Gönülde taht kurdu sevdası ile
Bahçenizde bin bir dal olsa bile
…Arayıp buluyor güle konuyor.
O halde her canlı sevgiye muhtaç
Sevgisi olmayan bütün ruhlar aç
Ceyhan’a göre aşk her derde ilaç
…Seven gönüllere huzur doluyor.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu ömrümüz bir gün sona erecek…1
Yaşam nasıl haksa ölümde haktır
Aksini düşünmek akla yasaktır
Dilerim yarışta yüzümüz aktır
…Söz verdi tutacak kavillerimiz.
Her halde ömrümüz sona erecek
Ve kul görgüsünü neyse görecek
Kim bilir ve nasıl canın verecek
…Sessizce duracak yüreklerimiz.
Ölüme çare yok sebepler gani
Sebebi engele var mı bir mani
Anamız babamız nerdeler hani
…Kesin toplanacak delillerimiz.
Ecel oklarını gerçekten vurur
Sayılı nefesler bir anda durur
Gözün feri söner ağızlar kurur
…Ak bez sarılacak bedenlerimiz.
Son namazın o musalla taşında
Bilemezsin kim okuyor başında
Bir nedamet olur her göz yaşında
…Safları tutacak sevdiklerimiz.
Doğumdan ölüme süren yarıştır
Bir hedeften hakikate varıştır
Can emanet sahibine veriştir
…Mutlak buluşacak nesillerimiz.
Hayal falan değil ahret cephesi
Gerçeğin olamaz şek ve şüphesi
Ceyhan’ın bildiği bağlar herkesi
…İnşallah temizdir sicillerimiz.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu ömrümüz bir gün sona erecek…2
Yaşlı genç olmanın yoktur sırası
Göz açıp kapamak kadar arası
Son durak denilmiş işte burası
…Sırayla dolacak kabirlerimiz.
Dünyanın kanunu asla değişmez
Vaktin gelmemişse melek ilişmez
Bu nizam ki hiçbir şeyle çelişmez
…Özlen tanışacak cisimlerimiz.
İşte dünya konup göçenler hanı
Değirmendir öğütüyor her canı
Vade yetmiş denir konulan tanı
…Taşlarda kalacak isimlerimiz.
Bir serüven değil yaşamda bitiş
Kıyamete kadar sürecek gidiş
Şeklen bir imtihan bu sona eriş
…Albümde solacak resimlerimiz.
Saniyen yazılı hayrın ve şerrin
Ne eksik ne fazla neyse değerin
Ecrin karşılığı mahşerde yerin
…Mecbur açılacak defterlerimiz.
Mizanda ağırsa makbul işlerin
Yüz akıyla biter tüm teftişlerin
Lehine kesilir kantar fişlerin
…Kararda esastır amellerimiz.
İster çoban olsan istersen paşa
Ceyhan’ın dileği çok uzun yaşa
Bir gün yatırırlar o mermer taşa
…Hep haktan yanadır gönüllerimiz.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu sabah ki güneş sensiz doğacak…
Bu gün son geceniz bense uykusuz
İçimden dedim ki, n’olur gitmesin
Ben nasıl yaşarım böyle huzursuz
…Rabbime yalvardım gece bitmesin.
Elveda diyememek ne kadar zor
İçerim hüzünlü boynum büküldü
Hasret canı sardı bir de bana sor
…Gözyaşlarım yağmur olup döküldü.
Dönüp baktın ama görmen imkânsız
Ağaçların duldasında saklıydım
Öyle kaldım per perişan mekânsız
…Tek suçumuz sevmek ise haklıydım.
Tan ağardı birazdan şafak söker
Bu sabah ki güneşi sensiz doğacak
Kahrımın cümlesi omzuma çöker
…Bu yalnızlık dört bir yandan boğacak.
Bir akıl ver Ceyhan neye inansın
Geceler uykusuz gözler dalmadı
Gönlüm yokluğuna nasıl dayansın
…Tutacağım tek bir dalım kalmadı.
Bahçe/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu saltanat bir gün biter apansız...
Yüz sene yaşasan yine az gelir
Kaygısıza ömür bahar yaz gelir
Hesapsız olana dünya vız gelir
…Bu saltanat bir gün biter apansız.
Servet gani olsa kime ne kalmış
Kefenin cebi yok giden ne almış
İyice düşünse zamandan çalmış
…Bu saltanat bir gün biter apansız.
Can bile emanet benimdir deme
Mazlumları ezme kul hakkı yeme
Pişman olmak için ölüm bekleme
… Bu saltanat bir gün biter apansız.
Nefis her konuya şeksiz dalıyor
Neyin varsa bu taraf da kalıyor
Hayrın hasenatın hep yol alıyor
…Bu saltanat bir gün biter apansız.
Baban ne götürdü hele baksana
Hesap et bakalım ne kaldı sana
En yakışan nedir bilsen insana
…Bu saltanat bir gün biter apansız.
Sen kazandın ama adın muristir
Sabırsız bekleyen varsa varistir
Ter’siz kazanç sahipleri haristir
…Bu saltanat bir gün biter apansız.
Ateş olan cirmi kadar yer yakar
Fırsatı kaçıran çok üzgün bakar
Ceyhan’a özenme senden de sakar
… Bu saltanat bir gün biter apansız.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu sana yazdığım son şiir olsun...1
Her şeyin sonu var, bizimde öyle
Bu sana yazdığım son şiir olsun
Daha ne diyeyim şimdi sen söyle
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Bir kuru hayale bıkmadan yazdım
Edep ve izandan çıkmadan yazdım
Sevda köprüsünü yıkmadan yazdım
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Bir sürü isim var tamamen sahte
Hep bağlı kalmışım verdiğim ahte
Çok kusur yükledim çilekeş bahte
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Dilekler tutmazsa kavildir yalan
Zulüme yem olan sevgiler talan
Bitmeyen hasrettir sevene kalan
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Cana ukde olur bunu yazmasak
Bence züldür içimizde saklasak
Bencilliktir aşka konulan yasak
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Sevgi suçsuz her kirini paklarım
İsmini gönül kasamda saklarım
Var ise helâldir bütün haklarım
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Temcit pilavına döndü konumuz
Çare yok hüzünle biter sonumuz
Acı haber duymak asıl korkumuz
...Ceyhan’ın yazdığı son şiir olsun.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu sana yazdığım son şiir olsun...2
Kavile güvendik gel şimdi yanma
Pişmanlık kusuru kapatır sanma
Herkesin konusu farklıdır amma
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Suçlu aranmazmış kader diyerek
Elde kalan yalnız keder diyerek
Böyle gelmiş böyle gider diyerek
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Tükenmiyor dertler yazıp çizince
Unutulur sandım gurbet gezince
Heves buza dönmüş sabır bezince
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Hadi ben yazdım, sen nasıl durdun
Onca yıllar boyu hayal mi kurdun
Nedenler düşünüp akıl mı yordun
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Şiir yazmak kolay sevdan var ise
İlham fazla kalmaz yürek dar ise
Hasret koyan bir vefasız yar ise
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Okur musun atar mısın bilemem
Aşka hüzün katar mısın bilemem
Duygusuzca yatar mısın bilemem
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Dünyalar okuyor senden habersiz
Sen okumamışsan eylem yetersiz
Ceyhan’ı dert etme zaten kadersiz
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu sana yazdığım son şiir olsun...3
Sitemlere bakma sevda kokuyor
Çile tezgah kurup hasret dokuyor
Bitmez kahır hep canıma okuyor
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Ayrılık bitmedi zulmüne doyduk
Sevginin hasretle gözünü oyduk
En güzel günleri mazi de koyduk
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Kendini bilmezler ahkâm kesiyor
Meydanı boş bulan yağıp esiyor
Vuslatımız müşkül yürek seziyor
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Kulun ağzı torba değil büzemem
Kahrolsam da seni asla üzemem
Anladım ki bu denklemi çözemem
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Sabır dediğin şey sonsuz işkence
Bize yar olmayan zamandır bence
Başka bir nedeni var mıdır sence
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Manasız hayaller kurmalı mıyım
Zulme cephe alıp durmalı mıyım
Destursuz dağlara vurmalı mıyım
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Züğürt tesellisi gönlüme sinmez
Ömür finallerde kederim dinmez
Ceyhan’a acımaz yakamdan inmez
...Bu sana yazdığım son şiir olsun.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu sevdaların...
Sevdaların bilemedim işini
Bitmez hayallere atar kandırır
Ağustos da tımar eyler kışını
…Kış ayında ateş olur yandırır.
Asude ömrü bırakmaz akışa
Esir eyler bir kul eder bakışa
Düz giden yolunu vurur yokuşa
…En doğrusu budur der inandırır.
Aşk şarabı bir zehirli suyudur
Acıya sahte bal katmak huyudur
İnsan bir ayıksa dipsiz kuyudur
…Çıkmaya çabala vurur bandırır.
Güzel çirkin diye ayrımı yoktur
Onun kitabında mazeret çoktur
Deme zırvalara karnımız toktur
…Sevdaları sen yarattın sandırır.
Bir kere tutmasın bırakmaz yaka
Kırk tilki olsan da düşersin faka
Özünde hiç yoktur yarenlik şaka
…Başka şey gösterir yine kandırır.
Dünyada tek akıllı benim sanma
Önlem çare değil telkine kanma
Benden söylemesi boş yere yanma
…Ceyhan gibi yapar baştan çıkarır.
İst/2002
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu temiz yürekte sana da yer var...
(Can kızım Gülhan’a)
Cismi küçük amma deryayı handır
Sevgisi hiç bitmez yanan bir tandır
Özdür, özündendir sanki bin candır
…Bu temiz yürekte sana da yer var.
Çoğu bunu bilmez haktandır emir
O emir vermişse pamuktur demir
Ne bir yalan vardır ne de bir cebir
…Bu coşkun yürekte sana da yer var.
Hakka karşı gelmek ancak isyandır.
İnsan beşer şaşar malul nisyandır
Kem göz kötü niyet ömre ziyandır
…Bu masum yürekte sana da yer var.
Bu onun lütfudur bahşeder yoktan
Bu bir teveccühtü hazırdır çoktan
İçsen kemlik gelmez berrak oluktan
…Bu suçsuz yürekte sana da yer var.
Bu sevgide; bin bir türlü hikmet var
Bu sevgide; yaratandan himmet var
Bu sevgide; duygu dolu minnet var
…Bu saygın yürekte sana da yer var.
Yanlış kelam etsem yanar dillerim
En küçük kusurda solar güllerim
Can babam diyorsan gel tut ellerim
…Bu mahzun yürekte sana da yer var.
Yürek kapım açık buyurmaz mısın
Sayfanda cihana duyurmaz mısın
Ceyhan’a bir satır ayırmaz mısın
…Bu sensiz yürekte sana da yer var.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu ülkeye sevdalıyım...
Köyü kasabasına beldesine iline
Tarlasına taşlarına kumuna kiline
Alfabesi lehçesi, şivesine diline
…Bu vatanın her bir yöresine sevdalıyım.
Deresine çayına, barajı ırmağına
Çayırı çimenine, tarlasına dağına
Bahçesi bostanına, bozkırına bağına
…Bu vatanın her bir köşesine sevdalıyım.
Üç taraf denizine, koyuna limanına
Patika otlağına, tınazı harmanına
Çıplak tepelerine, vadisi ormanına
…Bu vatanın bütün varlığına sevdalıyım.
Ağaca dallarına, yaprağı çiçeğine
Kurduna kuşlarına, börtüsü böceğine
Ovası yaylasına, tandırı ocağına
…Bu vatanın her bir yerlerine sevdalıyım.
Tırpanı orağına, dirgeni yabasına
Şalvarı cepkenine, çarığı abasına
Ekini başağına döveni kağnısına
…Bu eşsiz vatanın her şeyine sevdalıyım.
Tipisine kar’ına, rüzgârı yağmuruna
Esen tozu toprağı, kışına çamuruna
Bazlama çöreğine ununa hamuruna
…Bu vatanın aşı ekmeğine sevdalıyım.
Mantısı pilavına, kurusu çorbasına
Bindallı fistanına üç etek urbasına
Kadını erkeğine, toruna torbasına
…Bu vatanın güzel insanına sevdalıyım.
İlkbahar sonbaharı, kışlarına yazına
Sarı sıcaklarına donduran ayazına
Sarışını esmeri, kumralı beyazına
…Bu vatanın bütün renklerine sevdalıyım.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Bu yaşamak değil kahroluyorum...
Ey yar;
Seni sensiz yaşamak,
Nasıl bir ıstırap bilir misin?
Yokluğun tarumar ederken gönül dünyamı,
Çareler tüketmişken bir bir,
Umutsuzca umuda sığınmak,
Düşlere pencere açıp beklemek,
Söyle hangi yara iflah olur?
Hangi yürek dayanır?
Ey yar;
Seni sensiz yaşamak,
Nasıl bir yalnızlık bilir misin?
Hayaller bile umarsızca dururken,
Bu ateşi hangi su söndürebilir?
Hangi rüzgâr serinletir?
Hangi ilaç dindirebilir acılarımı?
Yaşadığını bilmekle avunuyorum.
Bu yaşamak değil kahroluyorum.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Buda benim farkım olsun sultanım…
Sevda çeken yüreklere yazmışım
Haksız olan her yanlışa kızmışım
Yıllar boyu ben içmeden sızmışım
…Buda benim farkım olsun sultanım.
Tercüman olmuşum seven dillere
Bin acıyla baktım solan güllere
Sen muhtaç etsen de yaban ellere
…Buda benim ahtım olsun sultanım.
Çarpan yüreklerin ozanıyım ben
Hasret çekenlerin yazanıyım ben
Cümle haksızlığın bozanıyım ben
…Buda benim artım olsun sultanım.
Bir görüşte sevdim seneler önce
Feleğim şaşardı üzgün görünce
Belki benden fazla yandın ömrünce
…Buda benim kahrım olsun sultanım.
Beden yaşlansa da sevgi duruyor
İlk gün kadar tazeliğin koruyor
Hatıran hep canlı özlem yoruyor
…Buda benim korkum olsun sultanım.
Sanma ki bu sevda gün gelir biter
Yüzünü görmemek hepsinden beter
Seni sevmiş olmak Ceyhan’a yeter
…Buda benim şartım olsun sultanım.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bulamazsın...
Bu bal bozuk al kaşığı önce tat
Beğenmedim sen bunları çöpe at
Gel bunları topla hayrına dağıt
...Ararsan bir müşteri bulamazsın.
Eğlence diyorsan ben orda yokum
Boş laflar kandırmaz bilesin tokum
Sen mi çift kavrulmuş fıstıklı lokum
...Dünyada bir enayi bulamazsın.
Gelecek sene tekrar hasat eyle
Çek götür pazarlarda mezat eyle
Zorla tutma gideni azat eyle
...Her zaman bu fırsatı bulamazsın.
Yemezler bu numaralar çok bayat
Hiç çekilmiyorsun çeneni kapat
Dedikodu yapma git evine yat
...Dinleyecek kimseyi bulamazsın
Külüstür araban bence de taka
Ne haber bu sefer düştün mü faka
Tüm bunları topla hepsi bir şaka
...Böyle dalga geçeni bulamazsın.
Yan gözlerle bakma kalbim darılır
Yazık olsun şakadan bir sarılır
Sonra mahcup olur bir gönül alır
...Ceyhan gibi bir kardeş bulamazsın
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Bulmuş gibi...
Mutluluğu bulmuş gibi bahtiyar
Hasret şarkıları bitsin gönlümde
Mutsuzlara mesken olan o diyar
…Bak duruyor ışıl ışıl önümde.
Yok ayrılık şarkısına saz çalan
Bakanların gözlerinde tebessüm
Eskiyen bir hatıra geriye kalan
…Sormayın sarhoşum şimdi büsbütün.
Ne yakan akşamlar ne üşüten yel
Şu içime sığmıyor poyraz sıcak
Bu bir serap değil, yalan hiç değil
…Sevinç fırtınası koptu kopacak.
Engel dinlemem varsa aşacağım
Kanatlandım sanki her taraf dümdüz
Dört koldan sevgiliye koşacağım
…Geceler aydınlık her taraf gündüz.
Bu başka bir âlem sakın sormayın
Tarif ancak böyle yapılabilir
Fırsat yakalarsanız hiç durmayın
…Umutsuz an çıkar gelir kim bilir.
Hayallerim ne olur kandırmayın
Gül yüzlüm bir daha nasıl görürüm
Siz sakın Ceyhan’ı uyandırmayın
…Şu an ömrün tamamını veririm.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Bulutlar...
Alın yanınıza güzel bulutlar
Pamuklara sarın aklayın beni
Gaye biter tükenince umutlar
…Dünya günahından paklayın beni.
Sarmaş dolaş yücelere çıkalım
Size uyum sağlar mıyım bakalım
Yükseklerden sele dönüp akalım
…Sarın dört yanımdan saklayın beni.
Buharlaşıp göklerde buluşalım
Hele ne var ne yok bir konuşalım
Yüce dağdan dorukları aşalım
…Başka sevdam var mı yoklayın beni.
Bitmeyen rüyamı sakın bölmeyin
Bende dert çok gerisini bilmeyin
Böyle heycanıma bakıp gülmeyin
…Suçlu görürseniz haklayın beni.
Çok şeyi istemem ne aş ne ekmek
En büyük merakım her yeri görmek
Birlikte yaşayıp sonra da ölmek
…Davamdan cayarsam oklayın beni.
Ceyhan’da bir fani hayalle yaşar
Büyüyen sevgisi yürekten taşar
Hasret hudut koysa dağları aşar
…Usanç vermiş isem tıklayın beni
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Buna bir ad koysak...
Bitmeyen hasrettir dinmeyen ahım
Sevgi girdabına düşmek günahım
Özlem devam eder kesmiş iflahım
...Buna bir ad koysak resmen işkence.
Böyle yanmak her sevenin kaderi
Sevgi mahkûmunun bitmez kederi
Daha ne olsun ki bundan beteri
...Buna bir ad koysak düpedüz zulüm..
Ne huzur tatmış ne gün görmüşüm
Kör düğüme döndü hayalim düşüm
Ne fark eder yaşamışım ölmüşüm
...Buna bir ad koysak bitmeyen hasret.
Onmaz dertler tükenmiyor bitmiyor
Cana çadır kurdu kovsam gitmiyor
Vazgeç desem gönül kabul etmiyor
...Buna bir ad koysak tükenmez çile.
Sil baştan istesem buna gücüm yok
Sevmekten gayri vebal suçum yok
Ceyhan böyle biter başka seçim yok
...Buna bir ad koysak bulunmaz çare.
Adana/1992
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Buna da yalan der misin...
Bir görüşte gözlerimiz buluştu
İçimizde müthiş duygu oluştu
Ellerin titrerken bakışın coştu
…Sevgilim buna da yalan der misin?
Konuşan diller yalan söylemez
Buluşan o eller yalan söylemez
Ağlamaklı gözler yalan söylemez
…Bir tanem buna da yalan der misin.
Ne güzel kelam seviyorum demek
En büyük saadet değil mi sevmek
Sabırsızca gece gündüz beklemek
…Ne zordu buna da yalan der misin?
Mektuba döktüğün o güzel sözler
Gönlümü fethetti o mahzun gözler
Akşamdan sabaha gözlerim özler
…Sevdiğim buna da yalan der misin?
Pembe işlemeli bir mendil verdin
Sensin yaşayamam ölürüm derdin
Boynumu bükerdim sende gülerdin
…Hatırla buna da yalan der misin?
Yalnız seni sevdim sürer yeminim
Ceyhan’ı çok sevdiğine eminim
Kimseyi sevemem yalnız seninim
….Diyordun buna da yalan der misin?
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Buna hikmet denir bizim yörede...
Hayırsız gönülde sevgi oluşmaz
Özünden değilse ölse buluşmaz
Emir almayınca diller konuşmaz
…Buna niyet denir bizim yörede.
Sünnet tamam da farzı bilen kim
Ricacı çok ama arzı bilen kim
Adetler bozulmuş tarzı bilen kim
…Buna ibret denir bizim yörede.
Yolu göz gönül yürekten geçer
Kulun dahli olmaz kendisi seçer
Yaren zehir verse soluksuz içer
…Buna nimet denir bizim yörede.
Ruhlar birleşir gönül mest olur
Aşkın gücü bir bakıma test olur
Sınavı geçerse tekmil dost olur
…Buna hikmet denir bizim yörede.
Gönül nazik olmaz şeye darılır
Sabırla menzile er geç varılır
Güzellikle tüm yaralar sarılır
…Buna kıymet denir bizim yörede.
Zorluklar aşılır düğün kurulur
En hayırlı iştir dostlar yorulur
Artık her şey kirvesinden sorulur
…Buna minnet denir bizim yörede.
Kadere güvenmem olur mu olur
Ne aksilik varsa hep beni bulur
Ceyhan’ın davası mahşere kalır
…Buna mihnet denir bizim yörede.
Çukurova/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Buna rağmen...
Sevginin yüzde biri âlemi kuşatmış
Hep kötüye çevirmenin kurgusundayız
Canı gönülden sevenler aşkı yaşatmış
…Buna rağmen yanlışların vurgusundayız.
Rabbimiz mükevvenatın sahibi sensin
Kulun gönlünden geçeni kabul edensin
Zerre kadar hayıra şerre hükmedensin
…Buna rağmen gerçeklerin kaygısındayız.
İstenenden fazlasını koşulsun verdin
Başı dara düşenleri önce sen gördün
Ne kadar nimetin varsa önüne serdin
…Buna rağmen gafletlerin uykusundayız.
Örf diyerek manasız bir şey uydurdular
Seven masum insanlara yasak koydular
Çoğunu gözlerini kırpmadan vurdular
…Buna rağmen iyi olmuş duygusundayız.
Bahşettiğin güzel sevgiyi mahvettiler
Sevenleri suçlu sayarak katlettiler
Zalimler en büyük cezayı hak ettiler
…Buna rağmen mazlumların karşısındayız.
Yargısız infazlar hız almadan sürüyor
Hüküm veriyorlar en yakını vuruyor
Gönle kelepçe takılmaz sevgi yürüyor
…Buna rağmen yanlışların arkasındayız.
Utanmadan güldük ağlanacak hâlimize
Sahip olmamız gerek ilk önce dilimize
Seven kahrolunca ne geçmiş elimize
…Buna rağmen suçsuzların sorgusundayız.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Bunda da var bir hayır…
Kaderi çok zorladık düşünmeden şartları
Felek hep bize açtı rast gelmeyen kartları
Bunca minnetçi saldık Nuh demez inatları
…Olumlu gelişmiyor bunda da var bir hayır.
Sevgiyi Hak yaratmış, herkes çeker özele
Dünyanın kanunu bu, gönül düşer güzele
Biz sevdik yasak kondu, yanlış nasıl düzele
…Sabır çekmeye devam, bunda da var bir hayır.
Ayrımız gayrımız yok hepimiz insan soyu
Bizim de örfümüz var, burda töre diz boyu
Kararı onlar versin toplayın hemen toyu
…Ne çıkarsa bahtıma, bunda da var bir hayır.
Erenler doğru demiş kader bazen gülmezmiş
Sevgiyi küçük gören zalim huzur vermezmiş
Bin sene hasret çeksen felek yola gelmezmiş
…Çile bitmek bilmiyor, bunda da var bir hayır.
Hayallerle avunmak, sarıldığım tek daldı
Düşlerin sonu hicran ellerim bomboş kaldı
Tüm zamana yenildik seneler çok şey aldı
…Ömür tükenmek üzre, bunda da var bir hayır.
Eğer vebalim varsa, kendimi hiç affetmem
Her ne dense kabulüm başkasına atfetmem
Dost lütfen alınmasın, talihedir kahretmem
…Kader kısmet diyelim, bunda da var bir hayır.
Esenlik bana dargın, ne de bir gün gülmüşüm
Bundan sonra yönümü, uzun yola dönmüşüm
Ceyhan’a çok fark etmez, yaşamışım ölmüşüm
…Sitemim derya deniz, bunda da var bir hayır.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Bundan sonra bana şiir ne lazım…1
Yüreğim dağlanır her bir satırda
Bundan sonra bana şiir ne lazım
Gönülde olmayan kalmaz hatırda
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Hayaller eskidi düşler karardı
Benim kadar sevmiş olsa arardı
Bir selamı çok makbule yarardı
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Sabır diye gece gündüz yazandım
Bu kadar uğraştım neyi kazandım
Acıyla baş başa ben hep hazandım
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Mevlâmız şahittir sevgimiz bakir
Bilen daim yerdi hep gördü hakir
Umutsuz yaşarken ne yapsın fakir
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Baştan başa yazdım okuyan görür
Şu vefasız sevdam peşinden sürür
Dünyam kararsa da edemem küfür
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Sevda kervanları ters yolda yürür
Gönlümde ki hüzün dağları bürür
Ceyhan’ı ne yapsın toprağa kürür
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bundan sonra bana şiir ne lazım…2
Tek bir satır sahibince okunmaz
Bundan sonra bana şiir ne lazım
Kendisi düşene kimse dokunmaz
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Gülmek haram olan nasıl gülecek
Canımdan bıkmışım nerden bilecek
Mecbur kalıp defterinden silecek
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Yapacak ne kaldı umutlar kurur
Hasreti ok olmuş hedeften vurur
Bu yorgun yüreğim sonunda durur
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Tek satırda yalan var mı ara bul
Bir riya bulursan ne dersen kabul
Alınıp darılmam her ceza makbul
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
.
Veda’ya hazırım kâğıt kalemle
Yetmiş yıllık ömür geçti elemle
Başa çıkamadım bitmez çilemle
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Zamanı geriye döndüremezsin
Özlem yangınını söndüremezsin
Ceyhan’ı tekraren öldüremezsin
…Bundan sonra bana şiir ne lazım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bundan sonra gereği yok bu canın…
Sevilmenin ne çok çilesi varmış
Buna onay almak ne kadar zormuş
Hakkımda ne bilir kime ne sormuş
…Gözü kör olsun kem gözle bakanın.
Koz elinde mecbur hava basıyor
Selâm versem bakıp surat asıyor
Her bakışta nefretini kusuyor
…Huyu mu değişti bilmem babanın.
Sevdiğimi duymuş mutlu olacak
Böyle delikanlı nerde bulacak
Karşılıksız sanmış orda duracak
…Manası yok bize cephe almanın.
Sevdiğin bilmesem zoruma gitmez
Anladım bu hasret bir ömür bitmez
Hiç bir acı bundan fazla incitmez
…Derdi yeğin olsun gönül yıkanın.
Cam kenarlarında bekleyeceksin
Ben ne hallerdeyim bilmeyeceksin
Dilerim suçlular bin misli çeksin
…Hiç yüzü gülmesin bizi yakanın.
Bir kusurum olsa yanmayacağım
Tövbe hiç kimseye kanmayacağım
Ben bunun altında kalmayacağım
…Bundan sonra gereği yok bu canın.
Ah yalan dünya bu mu ciddiyetin
Bizi kahretmekmiş gerçek niyetin
Ceyhan’ın canıymış buyur diyetin
…Bir önemi kalmaz akacak kanın.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Bundan sonra gülmez bu kara bahtım...
Bir bakışla yanmak ömre bedelmiş
Bundan sonra gülmez bu kara bahtım
Hasret mola vermez ne çabuk gelmiş
…Bundan sonra gülmez bu kara bahtım.
Sabrım çare olmaz nasıl görmedim
Senden başkasına gönül vermedim
Ömrüm bitti bir murada ermedim
…Bundan sonra gülmez bu kara bahtım.
Kavlim yalan çıktı vebalim büyük
Dünyamı karartır yürekte ki yük
Hâlâ diyorlar ki sen boynunu bük
…Bundan sonra gülmez bu kara bahtım.
Senden başkasına dönüp bakmadım
Yeminimden sözümden de çıkmadım
Kavuşmak zor dedin nasıl çakmadım
…Bundan sonra gülmez bu kara bahtım.
Dedim dünya cennet insanlar melek
Tek suçumuz sevmek ey zalim felek
Yüze gülmüşlerse biz nerden bilek
…Bundan sonra gülmez bu kara bahtım.
Dert ortağım dediklerim düşmanmış
Kırk tuzak kurmuşlar kini kuşanmış
Geç anladım seven niçin pişmanmış
…Bundan sonra gülmez bu kara bahtım.
Sevmenin gücüyle kraldım şahtım
Dedim ki ömrümce sürsün bu ahtım
Fakat hasret bitmez virandır tahtım
…Bundan sonra gülmez bu kara bahtım.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Bundan sonra...
El duydu bir sen duymadın
Söz verdik niçin uymadın
Hasret kalmaya doymadın
…Sevme n’olur bundan sonra.
Nasıl çırpındım görmedin
Ben hazırdım sen gelmedin
Çok yazık kıymet bilmedin
…Gelme n’olur bundan sonra.
Sevmemin anlamı çile
Dünyada düşürmem dile
Küstürdün rüyanda bile
…Görme n’olur bundan sonra.
Yıllar boyunca yanmışım
Sözlere sadık sanmışım
Bekliyor diye kanmışım
…Durma n’olur bundan sonra.
Huzur bitti hüzün kaldı
Felek düşlerimi çaldı
Gönül hayallere daldı
…Bulma n’olur bundan sonra.
Sensiz ışıklarım söndü
Yürek viraneye döndü
Ozan Ceyhan çoktan öldü
Sorma n’olur bundan sonra.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Bundandır...
Sensiz olmak
Seni düşünmek
Seni sensiz yaşamak,
Sabırlı olmamak
Ya da yakıştıramamak,
Hayatın çekilir tarafını
Bulamamak,
Kabullenememek yokluğunu,
…Bundandır huysuzluğum.
&
Sen yoksun diye
Sanki içim bomboş,
Koy vermişim kendimi
Menzil yok,
Dümensiz sandal gibi yara yalpa,
Ne gündüzüm belli
Ne gecem,
Hayatım tarumar
…Bundandır huzursuzluğum.
&
Geldiğin geleceğin yok
İçimde yer etti atamıyorum,
Anılarla baş başa
Düşünmeden edemiyorum,
Nasıl bağlandım şaşkınım,
Bırakıp gidemiyorum
Bile bile yokluğunu,
…Bundandır umutsuzluğum.
H.Paşa 1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Bunlar bizim ustalarımız...
Sazı babasından kendine miras
Şimdilerde o da yaşlandı biraz
Bütün türküleri sanki bir niyaz
…Dillerine sağlık Neşet ustamız.
Vursa dillendirir sazın teline
Gönlünü katarak sevgi seline
Nazarlar değmesin o sol eline
…İşlerin rast gelsin Arif ustamız.
Türküyü söylerken içinde yaşar
Duygulanır yaşlar yanağa taşar
Tatlıses’tir ünü dünyayı aşar
…Namı diğer imparator ustamız.
Güfteyi ver sen işine karışma
Eroğlu ustayla sakın yarışma
İster uzun hava ister atışma
…Orman sevdalısı Musa ustamız.
Müzikle yaşayan ulu bir çınar
Sazıyla sözüyle koca bir pınar
On iki telliyle besteler sunar
…Berhudar olasın Orhan ustamız.
Gelenler sırada bu ışık sönmez
Yalnız o gidenler geriye dönmez
Yazmadığım biliyorum üzülmez
…Tarihimiz zengin çoktur ustamız.
İst/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Bunlardan hangisi değilsin...1
(29 harf bile yetmiyor sana)
Acımsın
Acilimsin
Abidemsin
Adağımsın
Ağıdımsın
Ahtımsın
Ahu gözlüm
Alın yazımsın
Aşkımsın
Armağanımsın
Armamsın
Arzumsun
Avunduğumsun
Ay ışığımsın.
&
Bağımsın
Baharımsın
Bahtımsın
Barınağımsın
Bebeğimsin
Beğendiğimsin
Beklediğimsin
Bircan'ımsın
&
Cansın
Canımsın
Cananımsın
Cennetimsin
Cesaretimsin
Cevherimsin
Ciğerimsin.
&
Çabamsın
Çağlayanımsın
Çayırımsın
Çiçeğimsin
Çilemsin
Çileğimsin
Çimenimsin.
Stuttgart/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bunlardan hangisi değilsin...2
(29 harf bile yetmiyor sana)
Dağımsın
Davamsın
Davetlimsin
Dermanımsın
Deryamsın
Dileğimsin
Duamsın
Durağımsın
Duygumsun
Dünyamsın
Düşümsün
&
Ebedimsin
Ecelimsin
Edebimsin
Elemimsin
Ekmeğimsin
Emanetimsin
Eserimsin
Ezberimsin
Ezelimsin.
&
Farzımsın
Felahımsın
Feleğimsin
Fermanımsın
Feryadımsın
Fikrimsin.
&
Gayemsin
Gecemsin
Gerçeğimsin
Gizemimsin
Gözlerimsin
Gözyaşımsın
Gururumsun
Gülümsün
Gül yüzlümsün
Gülistanımsın
Gündüzümsün
Güneşimsin
Güzelimsin.
Stuttgart/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bunlardan hangisi değilsin...3
(29 harf bile yetmiyor sana)
Hayalimsin
Hayatımsın
Hayatımsın
Hatıramsın
Hasretimsin
Havamsın
Hazinemsin
Hecemsin
Hedefimsin
Her şeyimsin
Hevesimsin
Huzurumsun
Hülyamsın
&
Irağımsın
Irmağımsın
Işığımsın
&
İlacımsın
İlhamımsın
İffetimsin
İlk ve son aşkımsın
İkrarımsın
İrşadımsın
İzahımsın
İzzetimsin
&
Kaderimsin
Kalemimsin
Kanadımsın
Kaygımsın
Kararımsın
Kaynağımsın
Kaderimsin
Kelamımsın
Kevserimsin
Kıymetlimsin
Kıskandığımsın
Konuğumsun
Koruduğumsun
Kömür gözlümsün
Köşkümsün.
&
Lalemsin
Leylamsın.
Stuttgart/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bunlardan hangisi değilsin...4
(29 harf bile yetmiyor sana)
Makamımsın
Mahşerimsin
Mazimsin
Mecalimsin
Mehtabımsın
Meleğimsin
Mekânımsın
Merakımsın
Meramımsın
Merhametimsin
Metanetimsin
Menzilimsin
Mısralarımsın
Minnetimsin
Miracımsın
Mucizemsin
Muhabbetimsin
Mukaddesimsin
Muradımsın
Mücevherimsin
Mürşidimsim
&
Namusumsun
Nazımsın
Nazlımsın
Nefesimsin
Neşterimsin
Nedametimsin
Nehirimsin
Nezaketimsin
Nihayetimsin
Niyetimsin
Niyazımsın
&
Obamsın
Onurumsun
Ovamsın
Oymağımsın.
&
Ömrümsün
Öykümsüm
Özgürlüğümsün
Övüncümsün
Özlediğimsin
Özlemimsin
Özendiğimsin
Özrümsün.
Stuttgart/2014
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ozan Nuri Ceyhan
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Bunlardan hangisi değilsin...5
(29 harf bile yetmiyor sana)
Payemsin
Perimsin
Pınarımsın
Prensesimsin
Poyrazımsın.
&
Rayihamsın
Ravzamsın
Rızamsın
Ruhumsun
Rüyamsın
Rüzgârımsın.
&
Sabahımsın
Sabrımsın
Saadetimsin
Sarayımsın
Saklımsın
Sancımsın
Savaşımsın
Saygımsın
Sazımsın
Sebebimsin
Seherimsin
Selâmetimsin
Selamımsın
Servi boylumsun
Servetimsin
Sevabımsın
Sevgimsin
Sevdamsın
Sevdiğimsin
Sevgilimsin
Sığınağımsın
Sılamsın
Sitemimsin
Sözlümsün
Sultanımsın
Sükûnetimsin.
&
Şafağımsın
Şahımsın
Şarkımsın
Şartımsın
Şerefimsin
Şevkâtimsin
Şifamsın
Şikâyetimsin
Şiirlerimsin.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Stuttgart/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bunlardan hangisi değilsin...6
(29 harf bile yetmiyor sana)
Tabibimsin
Tacımsın
Tahtımsın
Takatımsın
Tarzımsın
Telafimsin
Tefekkürümsün
Telaşımsın
Temennimsin
Tercihimsin
Tomurcuğumsun
Töremsin
Tufanımsın
Tuzağımsın
Türkümsün.
&
Ufkumsun
Uğurumsun
Umudumsun
Unutmadığımsın
Unutamayacağımsın
Uzağımsın.
&
Ülkümsün
Ümidimsin
Üzüntümsü.
&
Vaadimsin
Vebalimsin
Vuslatımsın.
&
Yadigârımsın
Yakınımsın
Yamacımsın
Yandığımsın
Yaylamsın
Yeminimsin
Yüreğimsin.
&
Zahirimsin
Zehirimsin
Zerafetimsin
Ziyaretimsin
Ziynetimsin
Zulmetimsin.
Stuttgart/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Bur da kalmam için bir sebep göster…
Mademki sen yoksun şimdi yanımda
Bur da kalmam için bir sebep göster
Hasret horon teper her gün canımda
…Bur da durmam için bir sebep göster.
Hüzün deryasında görsen şu halim
Gönlüm kahırlarla etmekte talim
Senin boynundadır bütün vebalim
…Bur da olmam için bir sebep göster.
Serde yiğitlik var sabredip durdum
Bir gün biter diye hayaller kurdum
Bozguna uğramış şu gönül yurdum
…Bur da kalmam için bir sebep göster.
Sen üzülme diye bütün gayretim
Anlayışla karşılanmaz niyetim
Tek can kaldı vereceğim diyetim
…Bur da durmam için bir sebep göster.
Kaderin hışmına gücüm yetmedi
Her koşula vardım, kabul etmedi
Ben alttan aldıkça zulüm bitmedi
…Bur da olmam için bir sebep göster.
Şeytana uysaydım başa çıkardım
Bu dünyayı başlarına yıkardım
Son kurşunu şakağıma sıkardım
…Bur da kalmam için bir sebep göster.
Niçin kabul görmez bu kadar gayret
Sevmek suç sayıldı hayret ki hayret
Ömrün son demine geldik nihayet
…Makul olmam için bir sebep göster.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Buraların çiçeği…
Buraların çiçeği güzel kokmuyor sensiz
Nasıl yaşadın deme, sensiz dünya gereksiz
İşte çıkıp gelmişim, söyle kimmiş yüreksiz
…Kendini bir hesaba, belki çekersin diye.
Yirmi dört ay uzakta kolay geçmedi aylar
Kaç dağın ardındayım sayısız onca çaylar
Sabra çatacak olsam yüreğim beni paylar
…Sekiz mevsim dayandım, belki anlarsın diye.
İki koskoca sene, senden ayrı kalmışım
Cebimde tapu gibi teskeremi almışım
Geldim şimdi hazırım zilinizi çalmışım
…Kapınızı birden sen, belki açarsın diye.
Güzellikle diyorsun, denedik bütün yolu
Kendi gözünle gördün bir sürü engel dolu
Sana elleri kalksın, kırmaz mıyım o kolu
…Sabırla bekliyorum, belki çıkarsın diye.
Yalnız sana inandım, başkasına sözüm yok
Minnetçiler salmışım görünürde çözüm yok
Şeytana uymak kolay, ama buna lüzum yok
…Dedim sözü senettir, belki durursun diye.
Töre diye tutturup, baştan savmak kolaymış
Zalimlerin tüm hırsı seven masum kulaymış
Her şeye boyun eğmek meğer yanlış olaymış
…Gövdemi siper ettim, belki vurursun diye.
Buraların çiçeği sen olmadan açmasın
Bana nispet yaparak kokusunu saçmasın
Dallarında böcekler kelebekler uçmasın
…Aşkı sana bıraktım, belki korursun diye.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Buraların güneşi…
Buraların güneşi solgun doğuyor sensiz
Bahçeleri ekmişler baktım çoğu düzensiz
Üç beş tane gül açmış, çiçekleri özensiz
…Benim gibi yol gözler, belki sularsın diye.
Senin olduğun her yer bilesin ki cennetim
Varlığını görmezsem kopacak kıyametim
Bir ömür sürse bile, buna değer zahmetim
…Gözlerim hep yollarda, belki gelirsin diye.
Mühür gözlüm bakınca iflahımı keserdin
En umutsuz anımda meltem olup eserdin
İki satır yazmasam şakacıktan küserdin
…Yazdım yine bıraktım, belki alırsın diye.
Üzmesinler diyerek ele boyun bükmüşüm
Kılavuza gerek yok aşk dilini sökmüşüm
İçimden geçenleri satırlara dökmüşüm
…Yüzlerce şiir yazdım, belki okursun diye.
Hadi kaçalım desem dünya senin olacak
O kadar kolay değil herkes kinle dolacak
Şaka ettim diyecem gülen yüzün solacak
…Daha doğru bir çare, belki bulursun diye.
Şartları hep zorladım meçhullere takılır
Mevzu bahis hayatın, hayallerim yıkılır
Kasvetler içindeyim, bilmem nasıl çıkılır
…Pişmanlıkta bir yoldur, belki olursun diye.
Buraların çiçeği sen olmadan açmasın
Bana nispet yaparak kokusunu saçmasın
Dallarında böcekler kelebekler uçmasın
…Aşkı sana bıraktım, belki korursun diye.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Buraların havası…
Buraların havası beni sarmıyor sensiz
Gönül yollara düştü menzilimiz belirsiz
Araya hasret girdi, zaman dersen süresiz
…Berbat alın yazımı, belki silersin diye.
Hiç mi yolun düşmedi ara sıra geçmedin
Rüzgârda savrulurdu saçlarını açmadın
Pınardaki oluktan bir avuç su içmedin
…Yine de bekliyorum, belki gelirsin diye.
Patikadan geçseydin izin kalır görürdüm
İzlere basa basa doğru sana yürürdüm
Diz boyu karlar yağsa ellerimle kürürdüm
…Kardan adam yapardım, belki tanırsın diye.
Ne zaman gelip geçsem hüzünlenir yüreğim
Başka bir şey istemem son bir defa göreyim
Son sözün ne deseler, budur ancak dileğim
…Bir selâma razıydım, belki salarsın diye.
Ne kadar çok isterdim ikimizde kuş olsak
En yüksek ağaçların dallarında buluşsak
Dilimiz yorulmasa gözümüzle konuşsak
…Hayali bile güzel, belki konarsın diye.
Saçlarıma ak düştü dağ başında kar gibi
Yürekte ateş sönmez tandırdaki har gibi
Ecel bağrına sarar hasret çeken yar gibi
…Sayılı gün tez biter, belki kanarsın diye.
Buraların çiçeği sen olmadan açmasın
Bana nispet yaparak kokusunu saçmasın
Dallarında böcekler kelebekler uçmasın
…Aşkı sana bıraktım, belki korursun diye.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Burası İstanbul baba...
Nebimiz hazreti Muhammet’in methettiği
Kutlu sahabe Eyüp Ensari’nin göç ettiği
Fatih Sultan Han ve askerinin fethettiği
…Mübarek şehirden bir eser kalmamış baba.
Yedi düvelin yutkunup hayali sevilmiş
Bir mülküne acem diyarı feda edilmiş
Dünyada arayın benzeri yoktur denilmiş
…Velâkin kimse değerini bilmemiş baba.
Kapıdan deniz gören evler olmuş gökdelen
Hısımı kavmi kimi varsa toplamış gelen
Dur durak bilmeden göçünü almakta halen
…Nasıl kötülük yaptığını görmemiş baba.
İlk defa gelenlerin bile değişmiş huyu
Fitne fesat başını almış gitmiş diz boyu
Binalar sıralanmış asla geçirmez suyu
...Birisi çıkıp hesabını sormamış baba.
Site uğruna yeşil alanlar katledilmiş
Canım sümbül bahçeler tarumar edilmiş
Başta Haliç olmak üzre deniz kirletilmiş
…Balıklar çekip gitmiş geri dönmemiş baba.
Vicdansız dere yataklarını bile satmış
Yetmemiş çevredeki ormanlara el atmış
Azgın seller koskoca tırları önüne katmış
…Hâlâ bunlardan kimse bir ders almamış baba.
Özünden sevgiye saygıya hasret kalmışız
Her ne varsa tüketmiş safahata dalmışız
Güzelliği es geçmiş şerden örnek almışız
…Gelecek nesillere miras kalmamış baba.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Burası Siirt...
Burada bağlar var sümbül laleli
Dereler çok susuz yaban naneli
Sırma saçlar örgü belik taneli
…Kızları çok güzel bakmaya gelmez.
Yeri yüksek ama yağmıyor karı
Şemsiyesi modern sırtında çarı
Her yer de at başı sanırsın arı
…Oluyor giyince süzmeğe gelmez.
Ne giyerse yakıştırmış kendine
Kıran girmiş çift motorlu bendine
Suyu olsun çıkacak yok dengine
…Tanrıdan belâlı kazmağa gelmez.
Botan çayı çok da haşin akıyor
Geçmeğe kalkanı vurup yıkıyor
Yazıktır demiyor canlar yakıyor
…Ne canları yuttu yazmaya gelmez.
Baharın iki ayı cennet gül hane
Yağmur az yağıyor buna çare ne
Yem yeşil bağları bahçe virane
…On ayı çöl olur gezmeğe gelmez.
Sekiz mevsim geçti Siirt elinde
Bağların içinde esen yelinde
Türkü oldu bu Ceyhan’ın dilinde
…Sazımı kırdılar çalmaya gelmez.
Siirt/ 19.05.1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Buyur kardeş sana kapımız açık...
(Mecit Aktürk kardeşime)
Sesin çıkmaz kırklara mı karıştın
Madem susacaktın niye yarıştın
Ben sandım ki yaşın ile barıştın,
…Buyur kardeş sana kapımız açık.
Dedik ki gençsin bize bulaşma
Yaşımızla başımızla uğraşma
Sana göre değil gezip dolaşma
…Buyur kardeş sana kapımız açık.
Selâm verdik o selâmı almazsın
Sesin mi kısıldı haber salmazsın
Duamı al yoksa iflâh olmazsın
…Buyur kardeş sana kapımız açık.
Gurbettesin diye fazla yazamam
Yaren dedim bu kavlimi bozamam
Edebim var küçüğüme kızamam
…Buyur kardeş sana kapımız açık.
Bizim yüreğimiz kırk gözlü pınar
Ali Uzun çözmüş koca bir çınar
Abdurrahman duysa vallahi kınar
…Buyur kardeş sana kapımız açık.
Selâmı sabahı sanma keserim
Ta buradan Almanya’ya eserim
Buna dayanamam deme küserim
…Buyur kardeş sana kapımız açık.
Rotasında olsun gider her gemi
Yetmişi geçersin sürersin demi
Yüreğin kalemin var olsun e mi
…Buyur kardeş sana kapımız açık.
Dost gücenir ara sıra sormazsan
Duacıyım habersiz de koymazsan
Kerem edip şu Ceyhan’ı yormazsan
…Buyur kardeş sana kapımız açık.
Çukurova/2012

Mecit kardeşimden,
iNSAN DEDiKLERi...
'Biliyorsan konuş', demiş arifler
Cahilin payına sükûnet düşmüş
Beni gösteriyor bütün tarifler
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sineye çeksem de kalemim küsmüş.
Mağlûb olacağım yarışa girmem
Dobra konuşurum, lâfı çevirmem
Edep son nişanim, dünyada vermem
Hayâ insan için en güzel süsmüş.
Olmadım hayatta asla seçici
Gençlik, ihtiyarlık hepsi geçici
Beklediğim bir tek kefen biçici
Bakarsın bir hazan ansızın esmiş.
Kimsenin selami kalmaz havada
Tek kusur etmeyiz asla hayâda
Gözümüz ukbâda, sanma dünyada
San, şöhret kul için tuzak, necismis.
Aramasam dahi etme endişe
Senindir kalbimde en mümtaz köşe
Büyükler darilmaz asla kardeşe
İnsan dedikleri, hepsi cins cinsmiş... Mecit Aktürk
Ozan Nuri Ceyhan
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Bülbülü ağlatan güllere küstüm...
Bülbül aşka gelir coştukça coşar
Madem ki sevdalı dağları aşar
Gülde insaf yoksa boşuna koşar
…Bülbülü ağlatan güllere küstüm.
Gönülleri yakar sevdanın harı
Yüreği soğutmaz dağların karı
Sevgi bal kovanı gönül bir arı
…Sevgiyi görmeyen ellere küstüm.
Felek cevap versin nedir bu nizan
Dil her yöne döner bu mudur izan
Kim haklıysa çıkar kurulsa mizan
…Her gün def’e koyan dillere küstüm.
Yalnız düşler değil huzurum bozan
Sevginin bostanı her mevsim hazan
Hasret kepçe olmuş dünya bir kazan
…Çiçekler açmayan dallara küstüm.
Küsmekle bitmiyor yasım elemim
Üzülmekten bizar oldu kalemim
Kimse alınmasın çoktur sitemim
…Her cümlesi yalan fallara küstüm
Sonlara yaklaştık sürem kısalmış
Aşk da dahil bütün rüya masalmış
Ceyhan’ın isyanı bence yasalmış
…Yâre götürmeyen yollara küstüm.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Bütün güzellikleri...
Bütün güzellikleri
Paket yapıp huzuruna getirsem
Sersem önüne bir bir,
Sana baksalar tarafsızca
Utanacaklar
Biliyorum…
Bütün güzellikleri
Bir birine ulasam
Sana erişmeleri mümkün olmayacak,
Ne yapsalar nafile,
Kuruyacaklar
Bekliyorum…
Bütün güzellikleri
Yazsam satır satır,
Sayfalar dolsa sayısız
Gölgen dahi olamayacaklar
Sanıyorum…
Bütün güzellikleri
Demet yapıp versem eline,
Seni görünce
Solup dökülecekler
Diyorum…
Bütün güzellikler
Seni benim gözümle görürlerse
Sana bakmaya kıyamayacaklar,
Elbet mahcup dönecekler
Benim gibi
Gidiyorum…
İst.1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Bütün satırlara seni yazmışım...
Sabahım seninle gecem seninle
Gönül sayfasına seni yazmışım
Cümleler seninle hecem seninle
…Bütün satırlara seni yazmışım.
Göklere yazmışım felek okusun
Sevdamızı ilmek ilmek dokusun
İsterim herkesten evvel okursun
…Tüm şiirlerime seni yazmışım.
Adını yazamam yürekte saklı
Satıra dökemem çünkü yasaklı
Küsüyorsa bana dedim ki haklı
…Özlemin başına seni yazmışım.
Yüce dağlar yollarımı bağlıyor
Bu hasretlik can evimi dağlıyor
Hayalini kurmak huzur sağlıyor
…Bütün şarkılara seni yazmışım
Dayan be sevdiğim sabırla dayan
Ceyhan’ın sevdası olmuştur ayan
Her sabah rüyadan sevinçle uyan
…Demir yüreğime seni yazmışım.
Diyarbakır/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Büyük starım...
Dünya ne kadar yükü var ise denklemiş
Kimseye vermemiş yalnız beni beklemiş
Küçükten başlamış birer birer yüklemiş
…Ben dertlerden yana hâlâ büyük starım.
Nereye kadar taşırım ben de insanım
Felek yâr olmak yerine sanki düşmanım
Çok önce isyan etmedim hâlâ pişmanım
…Çözüm olur bilsem birbirine katarım.
Anlamaya fırsat yoktu kaderim saydım
Arayanlar arar bulur varsa bir kaydım
İş işten geçtikten sonra düşünüp aydım
…Sabrım para etmez nasıl olsa batarım.
Sabah hatırlamam gördüğüm hiç bir düşü
Gönül dağım tipi tutmuş bitmiyor kışı
Kendimde kusur bulamam bu neyin işi
…Çileye nikâh kıymışım nasıl atarım.
Meselâ bir gün aniden her şey değişmiş
Davalar çözülmüş hüküm leh de gelişmiş
Bakmışım tüm çareler seferber edilmiş
…Hayallerim olmasa çoktan hapı yutarım.
Sayısız rekorlar kırdık hasretten yana
Zulmete gark olan yürek nasıl dayana
Talihim bir gün fırsatı vermezse bana
…Paşa gönlü bilir bende oruç tutarım.
Umudum kayboldu aramaya çalışmam
Doğsa bile zaman kısa zordur alışmam
Yıllarım kayboldu neye yarar buluşmam
…Ölümden öte yok anasını satarım.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Büyüklük dediğin yürekle olur...
Kulun sözü yersiz Hak'kın emri bir
Mahzun gönüllere zulümdür cebir
Kâmil adam olur yapmazsa kibir
…Büyüklük dediğin yürekle olur.
Varlık el kiridir bir günde biter
Manasız prensip ölümden beter
Sevgisiz hanede duman mı tüter
…Hocalık dersini vermekle olur.
Kimse güvenmesin sağlıkta yalan
Ciğerden tutuşur çok vebal alan
Hüzünlü ömürdür tek elde kalan
…Doğru yol önünü görmekle olur.
Kimse kaderini kendisi çizmez
Hayrını şerrini sıraya dizmez
Sevgiye set olup kimseyi üzmez
…Mutluluk her canı sevmekle olur.
Mevsimi gelince kuruyor yaprak
Dört gözle bekliyor o kara toprak
Her başta beladır gururlu olmak
…Güzellik bu sırra ermekle olur.
Seveni hor görmek Allah’a isyan
Krallar diz çökmüş fanidir insan
Yanlış kelam etmek kötü bir lisan
…Saygınlık kendini bilmekle olur.
Ben dolaylı yazdım otur bir düşün
Doğruyu bulursan kolay dönüşün
Ben bilirim dersen başlar çöküşün
…Nedamet kusuru silmekle olur.
Aklın yolu birdir edep ve haya
Nefsine güvenme kalırsın yaya
Ozan usta sanma bıkar yazmaya
…Uzmanlık yöntemi bulmakla olur.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Can Azerbaycan...
Öz be öz Türk olan iki devletiz
Canları bir kanları bir milletiz
Yenilmez armada çelik kuvvetiz
…Yücedir gururum, can Azerbaycan.
Ezelden gelmişin sonsuza hürsün
Aklı selim olan pür dikkat görsün
Varlığın kıyamete kadar sürsün
…Yürekte onurum, can Azerbaycan.
Sevincin kıvancım acın acımdır
Oğul kardeşimdir kızın bacımdır
Kutlu bayrağımız başta tacımdır
…Böyledir yorumum, can Azerbaycan.
Cihanda-yurtta sulh âlem duyacak
Atam’dan emirdir herkes uyacak
Uymayan sonuca katlanır ancak
…Sanmaya dururum, can Azerbaycan.
Birlikten güç doğar dünya yıkamaz
Tek yumruğuz kimse başa çıkamaz
Haddi değil yan gözüyle bakamaz
…Gözünden vururum, can Azerbaycan.
Topraklarda şehitlerin kanı var
Boynumuzda vebali var şanı var
Her çakıl taşımın kutsal yanı var
…Namustur korurum, can Azerbaycan.
Alnımız pak hep açıktır yüzümüz
Fikrimiz zikrimiz birdir sözümüz
Vatan millet bayrak bizim özümüz
…Kurbanlar olurum, can Azerbaycan.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Can babam...
(Ozan Nuri Ceyhan'a)
Ozan cana selam olsun
Dağa taşa beyan olsun
Kurda kuşa ayan olsun
-:-:-:-:-:-Kan değil bu! CAN BAĞI can
Mert baba can taktir etmiş
Gülhan benim kızım demiş
Yufka yürek yüce devmiş
-:-:-:-:-:-Kan değil bu! CAN BAĞI can!
Kalem oldum yazmaz oldum
Cahil idim kurnaz oldum
Denge buldum cambaz oldum
-:-:-:-:-:-Kan değil bu! CAN BAĞI can!
Dilbaz idim ahraz oldum
Kara kısa ben yaz oldum
Lügat lere sığmaz oldum
-:-:-:-:-:-kan değil bu! CAN BAĞI can!
Babam gibi gördüm bilin
Atam gibi sevdim bilin
Vatan Toprak dedim bilin
-:-:-:-:-:-Kan değil bu! CAN BAĞI can!
Gülhan yazar haktan yana
vefa hürmet sözüm sana
Şeref verdin! sen çok yaşa
-:-:-:-:-:-Kan değil bu! CAN BAĞI can!
11.02.2012
Gülhan Çabucak
iki büyük nimetim:
İKİ BABAM
Biri ÖZ Biri CAN
Biri AVŞAR biri OZAN
Biri TOPRAK, biri VATAN
ikiside GURURUM- ikiside ATAM – UNUTMAM
15.02.2012 G.Çabucak
Dost kaLem;
Ozanın elindedir sazı
Bir ozan söyleyecek, bir de kızı
Sevginin özümde olmaz acı sızı
....Kan değil bu, can bağıdır can....Talat Semiz
Ozan Nuri Ceyhan
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Can bacım...1
(Can kardeşim Fatma ablama)
Can bacım her şeyin farkında imiş
Gardaşım bu ne hal oy ki oy diyor
Güzel ablam sevdam yakında imiş
…Bir ceylan bakışlı servi boy diyor.
Göz göze gelince bir anda yandım
Dağları başıma çullandı sandım
Gözleri gözüme bakınca kandım
…Çok da güzel ama biraz toy diyor.
Bir tek kelam etmez suskun dilleri
Görsen mahcup titriyordu elleri
Yoluna sermem mi bütün gülleri
…Sevgi haktır kana kana doy diyor.
Gözlerine mestim aklım duruyor
O bakışlar can evimden vuruyor
Heyecandan ağzım dilim kuruyor
…Kudretten sürmeli bu da soy diyor.
Ben seni tanırım şaşkın sakarsın
Başkası duymasın sonra yakarsın
Yasak korlar uzaklardan bakarsın
…Sözüme kulak ver beni duy diyor.
Sevgini sağlam tut yürekte taşı
Sabra sığınmaktır her işin başı
Hele dile düşmek zehreder aşı
...Töre dedikleri zalim huy diyor.
Sevdanın yolları hasrete çıkar
Gözyaşları aşkı tertemiz yıkar
Birde onu düşün canından bıkar
…Sevgi taçtır baş üstüne koy diyor.
Kahrımdan yanarım yüzü eğilse
Zaman sevdamıza merhem değilse
Şansımız Ceyhan’a bir fırsat verse
…Canlarım, bu vuslat zor ki zor diyor.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Can bacım...2
(Can kardeşim Fatma ablama)
Can bacıma dedim nasıl anladın
Gözler bir içim su yüzü ay diyor
Asık suratlıydın sanki canlandın
…Kendine çıkarma sakın pay diyor.
Hiç kaçar mı şu bacıyın gözünden
Sevda sarmış okunuyor yüzünden
Sonra yazık olur dönme sözünden
…Kirpikler ok gibi kaşlar yay diyor.
Gece gündüz hayalimden gitmiyor
Yürekteki hasret onsuz bitmiyor
Hep susuyor bir tek kelam etmiyor
…Konuşmazsa minnetine say diyor.
Mektubun okusam şaşarsın şaşar
Yazdıkların görsen boyumu aşar
Yürek dar geliyor sevgimiz taşar
…Aklına yanayım senin hay diyor.
Bana sabır deme yüküm çok ağır
Kimseler duymuyor hepsi mi sağır
Ben nasıl yaşarım yandı bu bağır
…Hasrete düşende ömür zay diyor.
Başlarını yesin şu bitmez töre
Siz sizi yakmayın göz göre göre
Çoğuna mezardır bu bahtsız yöre
…Geçemezsin sele döndü çay diyor.
Senin gözün kara karşı durursun
Sevdiğini can özünden korursun
Bunun sonu kötü pişman olursun
…Etme oğlum kararından cay diyor.
Canımdan çok öte düşündüm onu
Güzel bacım hicran bu aşkın sonu
Her ölüm vız gelir Ceyhan’sa konu
…Allah’ım korusun vay ki vay diyor.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Can damarı ormanlar...
Yağmurlar yağdırır oksijen sağlar
Ormansız çıplaktır öksüzdür dağlar
Kökler toprakları bırakmaz bağlar
…Her ülkenin can damarı ormanlar.
Mevsimden mevsime değişir rengi
Tonları karmaşık renklerin cengi
Cennetten bir parça görünür sanki
…Tüm ülkenin can damarı ormanlar.
Pencere-kapılar-mobilya masa
Nerden yapılacak ağaç olmasa
Devlet fakirleşir orman kalmasa
…Bir ülkenin can damarı ormanlar.
Kurdu kuşu gölgesinde barınır
Kirlenen havamız her an arınır
Toprağımız akıp gitmez korunur
…Her ülkenin can damarı ormanlar.
Bin bir faydası var saymakla bitmez
Ormansız dağlara canlılar gitmez
Yapraksız dallarda hiçbir kuş ötmez
…Tüm ülkenin can damarı ormanlar.
Gül ekersen taşlı tarla gül olur
Sakın yakma bütün emek kül olur
Sonra yeşil vatan kuru çöl olur
…Bir ülkenin can damarı ormanlar.
Çadır kur altında yap güzel tatil
Ormanı yakanlar düpedüz kâtil
Ağaçlandırmaya sende gel katıl
…Türkiye’min can damarı ormanlar.
İslâhiye/1961
Ozan Nuri Ceyhan
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Can kızım Gül hanım...
Rabbimiz isterse neler halk eder
Cahil akıl bunu hayal zanneder
Kim bilir yeniden yazılır kader
…Kurtuluşa sebep olsun Gül hanım.
Lâyık olmayana güzellik vermez
Dilerim acılar çok uzun sürmez
Karanlıkta insan yönünü görmez
…Görmemize sebep olsun Gül hanım.
Zalim felek vazgeçsin şu inattan
Ağlayan göz elin çeksin firaktan
Bin korkuyla yol alırken sırattan
…Geçmemize sebep olsun Gül hanım.
Ömrün sonbaharı bel ki güleriz
Biz haktan ancak kurtuluş dileriz
Ruhsat verirse cennete gireriz
…Girmemize sebep olsun Gül hanım.
Güller toplayalım sevgi bağından
Amel defterimi versin sağımdan
Yüce Resulün Kevser ırmağından
…İçmemize sebep olsun Gül hanım.
Adadım ömrümü sevgi uğruna
Bin cefalar çekse gitmez zoruna
Yüzümüz ak eyleyip huzuruna
…Çıkmamıza sebep olsun Gül hanım.
Şu ahir ömrümün son devresinde
Ceyhan yaren arar hep çevresinde
Cenneti Firdevsin has bahçesinde
…Gezmemize sebep olsun Gül hanım.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Can özden kızım dedim...
Ben sana kızım dedim
Baharım yazım dedim
Gönülde nazım dedim
…Can özden kızım dedi
Ben sana kızım dedim
Yürekte sızım dedim
Dilde niyazım dedim
...Can özden kızım dedim.
Ben sana canım dedim
Damarda kanım dedim
Noksandı yanım dedim
…Can özden kızım dedim.
Ben sana gözüm dedim
Fedadır özüm dedim
Senettir sözüm dedim
…Can özden kızım dedim.
Çukurova/2012
Can kızım Gülhandan
Bana her gün babalar günü olsa da….Diyorum ki;
Ben sana Baba dedim,
Ben sana BABA dedim
Dilden kalbe -haz- diye
Mevsimlerim -yaz- diye
Canım versem -az- diye
Ben sana BABA dedim
17.06.2012
Selâm ve hürmetlerimle;
Gülhan Çabucak
Ozan Nuri Ceyhan
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Can tende misafir, tende misafir…
Dünya bizim ömür bizim sanmayın
Fırsatlar kaçarsa sonra yanmayın
Daha zaman var diyene kanmayın
…Can tende misafir, tende misafir.
Hani annen baban büyükler nerde
Saysan sayamazsın şu kara yerde
Gözler çabuk görür kalkarsa perde
…Can tende misafir, tende misafir.
Sabaha çıkmaya garantimiz yok
Mühürlenmiş senet sepetimiz yok
Gerçeği görmeye gayretimiz yok
…Can tende misafir, tende misafir.
Sayılı nefesler tümden bitince
Yaşlı genç demiyor vade yetince
Kudretin hükmü yok kıl kadar ince
…Can tende misafir, tende misafir.
Zamanın derdi yok baharla yazla
Ne bir dakka eksiz ne de bir fazla
Gayret sağla boş zamanda niyazla
…Can tende misafir, tende misafir.
Üstünde başında bir şeyin kalmaz
Kefenin cebi yok, koysan da almaz
İstersen bir dene varisler salmaz
…Can tende misafir, tende misafir.
Bu yalan dünyada gözün tok olsun
Sevenlerin sevmeyenden çok olsun
Huzurluysan korkuların yok olsun
…Can tende misafir, tende misafir.
Kördüğüm çözmekte değilim ehil
Can coşa gelince vermezler mehil
Bu giden sürüye Ceyhan’da dahil
…Can tende misafir, tende misafir.
Çukurova/2014
Değerli dosttan;
Ey gafil, ne götüreceksin arkandan?
Bir can, bir ten değil mi sana emanet
Nedir bu kendine, insanlığa yaptığın
Yaptıklarının adı değil midir ihanet...Talat Semiz
KÖMÜR KARASINDADIR KAPIYI ÇALAN EL...
COĞRAFYASI YOKTUR ACININ... ÖLÜMÜN...
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DÜNYANIN HER YANINDA AYNIDIR ÇÜNKÜ,
GÖZYAŞININ BUĞULU VE SOLUK RENGİ.....İbrahim Soyalar.
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Canı cehenneme...
Dünyanın yükünü vurdun sineme
Şimdi bana mazeretim var deme
Ne varsa tükettim sabrım deneme
…Tüm mazeretin canı cehenneme.
Hasret koyan sevgi yürekler yakar
Bundan sonra talih dönse ne çıkar
İnsan çok sevdiyse döner bir bakar
…Tüm sevgilerin canı cehenneme.
Oturdum manasız hayal kurarım
Varmış gibi çıkar bir yol ararım
Denemedik nemiz kaldı sorarım
…Tüm hayallerin canı cehenneme.
Kara bahtım bir gün olsun gülmedi
Yazık, sende dahil kimse bilmedi
Kına yaksınlar işim rast gelmedi
…Tüm nankörlerin canı cehenneme.
İnsaf eyle koşturmaktan yoruldum
Sabırdan laf etme cidden kırıldım
Kader dahil her kim varsa darıldım
…Tüm ümitlerin canı cehenneme.
Allah vekil kendine hiç sordun mu
Acep bir düşündün akıl yordun mu
Ozan'ı geç sen sözünde durdun mu
…Tüm duyguların canı cehenneme.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Canım alsın, yeter ki sen üzülme...
Allah’ın emrinden çıkmam çıkamam
Gönül yapmak zordur asla yıkamam
Nokta kadar haksız olsam bakamam
...Ömrüm bitsin, yeter ki sen üzülme.
Sana kemlik gelmez benim özümden
Çok üzüldüm alındıysan sözümden
Kimseye kahretme benim yüzümden
…Gönlün olsun, yeter ki sen üzülme.
Zulüm etmiş isem melekler ağlar
Yakın uzak olur yol vermez dağlar
Hayır şer’e döner kollarım bağlar
...Ciğer yansın, yeter ki sen üzülme.
Maksadı aşmışsa bilmeden kelâm
Dillerim lâl olsun yazmasın kalem
İlham perim küsüp vermesin selâm
…Dertler sarsın, yeter ki sen üzülme.
Duam hep seninle Hak kabul etsin
Huzur bize düşman tutmayın gitsin
Kalan günüm zulüm çekerek bitsin
…Olsun varsın, yeter ki sen üzülme.
Ben kıyamam kusur vebal sendeyse
Cezam neyse kesin hata bendeyse
Ceyhan hazır çıkıp gelsin nerdeyse
…Canım alsın, yeter ki sen üzülme.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Canım...1
Sevgin esir aldı bir tek bakışla
Daha iflah olmam böyle yakışla
Al sevgimi koy gönlünde nakışla
…Dudakların kiraz diller bal canım.
Yüreğim titriyor ismin geçince
Sanki kanat taktım beni seçince
Ne kadar zarifsiz ne kadar ince
…Sen çiçeksin ben çiçekte dal canım.
Nasıl tarif etsem her söz yetersiz
Hasret koyacaksan bu can gereksiz
Sevgisiz kalırsam derler yüreksiz
…Sensiz ballı börek bana yal canım.
Her ne dense bütün lügat az gelir
Kıymet bilmeyene sevgi saz gelir
Baharımsın sen dilersen yaz gelir
…Gözler ceylan yanakların al canım.
Övgüye sığmazsın meleksin melek
Yüzümü güldürsün şu zalim felek
Yürekten isterim sensin tek dilek
…Hiç değişme hep sevgiyle kal canım.
Kaderde ayrılık varsa da bakmam
Özlem bin yıl sürse yinede bıkmam
Ceyhan’ın son sözü ölsem bırakmam
…Gözlerim yollarda selam sal canım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Canım...2
Madalyonun öbür yüzü umutsuz
Çöllere düşenler kalırlar yurtsuz
Sevip kavuşmayan elbette mutsuz
…Hasret varsa cümle diller lal canım.
Remil açar yüreğinden sevmeyen
Geri durur aşka değer vermeyen
Yaya kalır gerçekleri görmeyen
…Bize göre değil bakma fal canım.
Ara bozucular duysan neler der
Her daim fesatta durdukları yer
Riyada hudut yok her işleri şer
…Sen inanma başlarına çal canım.
Biraz yüz bulsalar resmen yayılır
Neler söylenmez ki hatrı sayılır
Atmakta sınır yok duyan bayılır
…Bize toplatırlar bunlar nal canım.
Dikkatle izlersen toptan yalaka
Merhamet ararsan yok bir alaka
Bana kalsa tek tek hazır falaka
…Gelir gider el kiridir mal canım.
Aşkına güvenen umutla yaşar
Hasret zor olsa da sabırla aşar
Şimdi sıra senin sevginle başar
…Ozan’ı dinlersen böyle hal canım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Canımsın benim.
(Sevilmeye en layık olana)
Doğrudur ezelden ikrar almışım
Sevdaların ummanına dalmışım
Aslında her şeyi sana yazmışım
…Çiçeğim yaprağım dalımsın benim.
Mucize değilse mantıken muhal
Hiç inanmam ama doğru çıktı fal
Nasıl tanımışsam lütfen öyle kal
…İlk ve tek doğrumsun falımsın benim.
Cesur sevgin tüm setleri yıkıyor
Bütün yollar şimdi sana çıkıyor
Gözlerim dünyaya farklı bakıyor
…Yedi renk içinde al’ımsın benim.
Varlığınla mesrur oldu bu gönlüm
Düşünmem uğruna fedadır ömrüm
Yüce Allah’ıma sonsuzdur şükrüm
…Kovanım peteğim balımsın benim.
Dilerim gönlümüz mutluluk tadar
Yürek bir kavuşsun kurbanlar adar
Gel sevgimiz sürsün mahşere kadar
…Hayatım ruhumsun canımsın benim.
Çukurova/2017
Muhal : olması, gerçekleşmesi olanaksız.
Mesrur : sevinmiş, sevinçli.

Ozan Nuri Ceyhan
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Canın sağ olsun...
Sen gönül koyma da gerisi masal
Bana darıldıysan canın sağ olsun
Sevgide yasak yok her şeyi yasal
…Neye alındıysan canın sağ olsun.
Küşümde kalmasam adını koysak
Madem kararlısın hasrete doysak
Tüm yaralar fora kabuğun soysak
…Niçin kırıldıysan canın sağ olsun.
Zamana bırakmak,canımı sıkmaz
Bende yürek fırın,nazlardan bıkmaz
Ayran gönüllüden bir sonuç çıkmaz
…Nefse sarıldıysan canın sağ olsun
Göze inanırım sözlere bakmam
Dedi kodu boldur birini takmam
Kora dönmüyorsa ateşler yakmam
…Biraz gerildiysen canın sağ olsun.
Ömür cömert değil saçıp savurma
Yürek yanar aşk od’unda kavurma
Ne karar aldıysan yad’a duyurma
…Haklı görüldüysen canın sağ olsun.
Sen bilirsin dersem olur mu niza
Hasrete bırakma zulümdür keza
Ceyhan’a lâyıktır en büyük ceza
...Zorla sevemezsin canın sağ olsun.
Gaziantep/1975
Ozan Nuri Ceyhan
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Canını hasrete katmışa benzer…
Şu insanoğluna akıl sır ermez
Varlığa yokluğa hiç değer vermez
Tehlike kapıda desen de görmez
…Tedbirsiz tasasız yatmışa benzer.
Bilip de takmamak akla ziyandır
Tetkike gerek yok ayan beyandır
Kusura yok demek en kötü yandır
…Malın tehlikeye atmışa benzer.
Kimi kabul etmez yolu göstersen
İsyan eder kusur sendedir dersen
Paşa gönül senin kabul edersen
… Boş yere kadere çatmışa benzer.
Kimisi hep gülmüş neylesin yaşı
Tuzu kuru dertsiz yoktur telaşı
Bir tenhada dara düşmüşse başı
…Deryada gemisi batmışa benzer.
Herkesin görgüsü farklı farklıdır
Bazısı ketumdur belki haklıdır
Dert kaviyse can özünde saklıdır
…Ayrılık zehrini tatmışa benzer.
Sevmişte yürekten, acı bulmuşsa
Çare bulamamış zorda kalmışsa
Gece gündüz hayallerle dalmışsa
…Mülkünü bedava satmışa benzer
Benim gibi bir vefasız sevdiyse
Sevdasına tüm ömrünü verdiyse
Ceyhan gibi son yaşına değdiyse
…Canını hasrete katmışa benzer.
Adana/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Cehalet derdine en ulvi doktor...
(Saygıdeğer Öğretmenlerimize)
İlim merkezinin sönmez feneri
İrfan yuvasının yorgun neferi
Edep ve ahlakın gerçek zaferi
…Yaratanlar sizsiniz Öğretmenim.
Doğruları yanlışlardan ayıran
Bıkıp üşenmeden bize duyuran
Beynimizi bilgilerle doyuran
…Nakşedenler sizsiniz Öğretmenim
Karanlık deryaya ışık oldunuz
İlmin dergahında âşık oldunuz
Kültür kazanında kaşık oldunuz
…Doyuranlar sizsiniz Öğretmenim.
Kiminiz kardeşim kiminiz bacım
Gönülde çiçeğim başımda tacım
Dünyayı okusam yine muhtacım
…Öğretenler sizsiniz Öğretmenim.
Cehalet derdine en ulvi doktor
Eğitimden güzel başka yol yoktur
Anadan babadan hakkınız çoktur
…Helâl eder misiniz Öğretmenim.
Ne yazsam az gelir acizdir kalem
Değer anlatmaya yetmiyor kelam
Ceyhan’dan sizlere binlerce selâm
…Hak edenler sizsiniz Öğretmenim.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Celil amca...
Bunun namı kara sevda
Nasihatten yok bir fayda
Suskunluğu özre sayda
...Bağışlasan Celil amca.
Kızsan bile saygı duydum
Ne denmişse ona uydum
Bu yola başımı koydum
...Yapma böyle Celil amca.
Bulamadım başka bir yol
Akıl veren ne kadar bol
Sende benim bir babam ol
...Üzme ne olur Celil amca.
Olmaz dersen işimiz zor
Gayemiz nedir önce sor
Kızın suçsuz gel beni vur
...Gör halimiz Celil amca.
Sevmek suçsa bilemedim
Ömür boyu gülemedim
Gönlü var alıp gitmedim
...Ver Bircan'ı Celil amca.
Kusurumuz varsa şayet
Sen büyüksün bizi affet
Lütfen özrümü kabul et
...Vur boynumu Celil amca.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Cennetine kabul etmez...
Rabbim haddi aşanları
Kendine şirk koşanları
Gururlanıp coşanları
...Cennetine kabul etmez.
Yetim hakkı yiyenleri
Harama helâl diyenleri
Putlara baş eğenleri
...Cennetine kabul etmez.
Yanlış yolu seçenleri
Kul hakkıyla göçenleri
Dinle dalga geçenleri
...Cennetine kabul etmez.
Halka eza yapanları
Adaletten sapanları
Dünyalığa tapanları
...Cennetine kabul etmez.
Bankaları soyanları
Fitne fesat koyanları
Kör nefsine uyanları
...Cennetine kabul etmez.
Dört kitaba uymayanı
Adil hüküm kurmayanı
Ezanları duymayanı
...Cennetine kabul etmez.
İst/1997
Ozan Nuri Ceyhan
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Cesur yüreğine helâl diyorum...
(Filistinli küçük kahraman)
Daha on yaşında dikkatle bakın
Mizansendi falan demeyin sakın
Bende diyorum ki kurtuluş yakın
…Koca yüreğine helâl diyorum.
Ateş fışkırıyor baktım gözünden
Bu baş kaldırıştı tamda özünden
Tek bir mana çıkar onun sözünden
…Azminin gücüne helâl diyorum.
Bir boğayı andırıyor nefesin
Dünyayı ayağa kaldırdı sesin
Bana göre en anlamlı simgesin
…Demir bileğine helâl diyorum.
Gücü yetse elleriyle boğacak
Zalimleri ülkesinden kovacak
Özgürlük güneşi elbet doğacak
…Çelik yumruğuna helâl diyorum.
Küçücük yüreğin çelikten kapı,
Vız gelir düşmanın silahı topu
Sen fitili yaktın yuttular hapı
…Yiğit yüreğine helâl diyorum.
Namertler baltayı vurdular taşa
Cesaretin müthiş çıkarsın başa
Dilerim güzel kız sen uzun yaşa,
…Cesur yüreğine helâl diyorum.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Cevabın var mıdır usta...
Sevenin başkaymış ilk göz ağrısı
Tamamı değilse ömrün yarısı
Söküp atamadım işin doğrusu
...Bunlara cevabın var mıdır usta?
Bir an görmek için fırsat gözlerdik
Akşamdan sabaha ne tez özlerdik
Yeminler ederdik çok sözler verdik
...Kavuşmak yine de zor mudur usta?
Gizlesek de gözler ele verirdi
Ne kadar saklasak herkes bilirdi
Biraz vicdan olsa yola gelirdi
...Bu işlerin sonu şer midir usta?
Kırk güne kalmadı bizi çözdüler
Lafla dövüp her fırsatta ezdiler
Perişan olduk bizi çok üzdüler
...Büyüklerin gözü kör müdür usta?
Allaha havale ettik verir gazabı
Biz burada çektik büyük azabı
Şimdi kim verecek bize hesabı
...Ölüm bize makul yer midir usta?
Merhamet yok hasretlere attılar
Huzur bırakmadı zehir kattılar
Ömür boyunca bizi ağlattılar
...Buna toptan cevap der misin usta?
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Ceyhan baba...
Ceyhan baba asla bıkma
Doğru tektir canın sıkma
Uğraşın sakın bırakma
...Seni her dem anan olsun.
Bir eser bırakmak gerek
Bizler sana ilham verek
Bilirim sende var yürek
...Şiir bahçen hanen olsun.
Sitem eden olur bazı
Her şeyi yaz zihne kazı
Çekilir kâfirin nazı
...Bahar olsun hazan olsun.
Hayta yaşam boşa emek
Sevilmek başarın demek
Zor olsa da sırra ermek
...Sen bulursun Fizan olsun.
Gidersin geldiğin gibi
Yürekten verdiğin gibi
Sen döktür bildiğin gibi
...Okuyan çok yazan olsun.
Gönlündeyse kalem uyar
Duymayanlar elbet duyar
Sevenler baş tacı sayar
...Dirlik olsun düzen olsun.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Ceyhan denen adam...
Kendisini nasıl tarif eder dersiniz
Uzaktan selâmı bile esirgersiniz
Çok yanılırsınız bir konuşabilseniz
...Sevgiyi arayıp bulamamış bir adam.
Asık suratlı aksine yumuşak kalpli
Sevgili saygılı terbiyeli edepli
Aileye düşkün yaşamı derli toplu
...Gönül yıkmaz iyilik delisi bir adam.
Hasret çekilmeye tahammülü olmayan
Samimi dürüst ama huzuru bulmayan
Aşırı duygusal duyar duymaz ağlayan
...Pamuk yürekli sert görünüşlü bir adam.
Temiz ve düzene hasta kendince şair
Ömrünce yüzü gülmedi sevdaya dair
Sohbeti hoş her soruya cevapta mahir
...Sakin ve sessiz ortamı seven bir adam.
Kıyamete kadar sürer sevdim demişse
Unutması ne mümkün özden sevmişse
Zamanından önce hazır bir söz vermişse
...Zalimlere gıcık mazluma dost bir adam.
Sözünün eri, imkânsız her şeye âşık
Yağmur ve yeşile tutkun kışla barışık
Atmış yılı geçen ömrü karma karışık
...Bu Ceyhan koca dünyada yalnız bir adam.
Adana 2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Ceyhan'ı taşa tutsunlar razıyım...
Mahzunca bakardın içim erirdi
O bakışlar bana hayat verirdi
Uzaktan sevilmek bile güzeldi
...Yanımda olma ona da razıyım.
Sıcak sevgin yüreğimi yakardı
Nefes bana misler gibi kokardı
Bu gözlerim yalnız sana bakardı
..Yakınımda dur ona da razıyım.
Sabırla beklerdin güneş batınca
Kapıya çıkardın herkes yatınca
Ürperirdik bir çıtırtı duyunca
...Sen buradasın ona da razıyım.
Ortada dikenli baş belâsı çit
O yana bu yana vermezdi geçit
Sanki bir çırpıda geçerdi vakit
... Elin tutmasam ona da razıyım.
Ben anlatırdım sen yine susardın
Bir gün görmeyince surat asardın
Gidiyorum desem nasıl kızardın
...Sen üzülme canım ona razıyım.
Kömür gözlüm şimdi biri uyanır
Tüm sevgimiz iftiraya bulanır
Bunla kalmaz dilden dile dolanır
...Ceyhan’ı taşa tutsunlar razıyım.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Ceylan gözlerini yandım görünce...
Ceylan gözlerini yandım görünce
Gönüle gem vuramadım sevdiğim
Ben seni sevmekten bıkmam ömrümce
...Sensiz hayal kuramadım sevdiğim
Bu ne güzelliktir dolunay gibi
Göz üstünde kara kaşlar yay gibi
Mercan dişler karanlıkta ay gibi
...Söz olacak varamadım sevdiğim.
Sevgi güzel duygu sevilmek başka
Seni görüp sevdim düştüm bu aşka
Birlikte çıksaydık aşk denen köşke
...Başka bir şey aramadım sevdiğim.
Ağaçlar boy sürer yaprakla dalla
Siyah zülüflerin yele vursun salla
Anan mutlak seni yoğurmuş balla
...Felek koymaz saramadım sevdiğim.
Divane olmaya bakmak yetermiş
Hasret kalınınca gözde tütermiş
Bu ayrılık ölümden de betermiş
...Neredesin soramadım sevdiğim.
Bir eşin bir benzerin yoktur cihanda
Umut bitsin derman kalır mı canda
Sensiz yaşayamaz ölsün Ceyhan'da
...Kal desen de duramadım sevdiğim.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Ceylan gözlüm...
Övmüş yaratmış ne hacet söze
Ezelden vurgunum o badem göze
Yaşımız başımız değse de yüze
…Sevgimiz bitmez bil ceylan gözlüm.
Güzel sevgimiz hasretle yarışır
Gönül bizim ama herkes karışır
Gidelim de onlar mecbur barışır
…Bekletme ne olur gel ceylan gözlüm.
Ayrı kalmak gücümüzü silmesin
Aman gizli kalsın kimse bilmesin
Fesat kol geziyor bizi bulmasın
…Rüyada kapımı çal ceylan gözlüm.
Alın yazım oldun kısmet demektir
Sevgisiz yaşamak hasret demektir
Sana kavuşmaksa vuslat demektir
…Hayalinde olsa kal ceylan gözlüm.
Her sevdanın zorlukları olsa da
Bitmeyen özlemler bize kalsa da
Yaralı Ceyhan’ın bir gün ölse de
…Kapat gözlerimi gel ceylan gözlüm.
Stuttgart 2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Cezaların bitti dersen gel gayri...
Yürek dayanır mı bu kadar sene
Emekleyen bacın şimdi bir nine
Peki niçin sordun mu hiç kendine
…Saçlarım pamuğa döndü gel gayri.
Gezdiğin tarlalar kocaman şehir
Barajlara döndü bilcümle nehir
Hasret dediğin şey katıksız zehir
…Benizler sararıp soldu gel gayri.
Küçük asma yeri göğü kapladı
Elli yıldır gelen geçen topladı
Aklım firar etti yürek hopladı
…Cezaların bitti dersen gel gayri.
Takvimler eskidi tükendi sayı
Kırıldı sevdamızın ok ile yayı
Zalim ayrılığın bendeyse payı
…Hayfını alırsın tezce gel gayri.
Bakma aynalara o sen değilsin
Yılların suçu yok beden eğilsin
Gözler bayram edip murada ersin
…Sayılı günlerim kaldı gel gayri.
Zamana yenildi garez ve kinler
Sevgine ram olan yüreğim inler
Süremiz azaldı bu sefer dinler
…Gönlünün sesine uy da gel gayri.
Dünyanın kahrı yalnız çekilmez
Yüreğe kazınan sevda sökülmez
Ömür eskir gider sevgi eskimez
…Hasret zincirini kırda gel gayri.
Neler yazacağım sayfalar yetmez
Anlatayım desem bu ömür bitmez
Değirmene versem çok der öğütmez
…Ceyhan’ı ağlatma çık da gel gayri.
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Cihanı yakarım...
Her işimi bozar küstüm feleğe
İçim başka dışım başka olamam
Nedensiz karşı çıkar güzel dileğe
…Ayrılıktan bıktım sakin duramam.
Ben silahsız avcı felek kuşanmış
Her seferi mağlup olur dönerim
Kızgınım elim ayağım boşanmış
…Bu sefer yanmışın sanma sönerim.
Hiç işi gücü yok yolum bağlıyor
Bir değil beş değil sabrımız taştı
Yapma felek güzel Beyhan ağlıyor
…Kahrımdan hiddetim dağları aştı.
Elime düşersen yüzüne bakmam
Sensin birinci sırada düşmanım
Bilesin bunu yanına bırakmam
…Fırsatı kaçırdım nasıl pişmanım.
Bir Arap için Arabistan yanmaz
Bu prensip değil benim kararım
Kararan gönlüme beyazlar konmaz
…Bircan için ben cihanı yakarım.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Cürmün kadar yer yakarsın tosbağa...
Boşa dememişler ayılardan post
Eli kanlı caniden olmazmış dost
Ulan topunuza demez miyim höst
…Cürmün kadar yer yakarsın tosbağa.
Battığın pisliği çabuk temizle
Ben neler yaparım hele bir izle
Başını kuma sok poponu gizle
…Cürmün kadar yer yakarsın tosbağa.
Onun derdi başka ben biliyorum
Sen sakın toz olma bak geliyorum
Kuduran herkese ders veriyorum
…Cürmün kadar yer yakarsın tosbağa
Ateş olsan ancak canın yakarsın
Arı olsan kendi kıçın sokarsın
Sarkisyan babayı verir bakarsın
…Cürmün kadar yer yakarsın tosbağa.
Karar vermiş ortaklara gidecek
Dünya bu yalanı kabul edecek
Lütfen siz beni kurtarın diyecek
…Cürmün kadar yer yakarsın tosbağa.
Bu olmamış başka karar alıver
Haçlıyı toplayıp önden salıver
Sen arkadan savaş çanı çalıver
…Cürmün kadar yer yakarsın tosbağa.
Uyan gafil dalkavuklar peşinde
Aç tavuklar darı görür düşünde
Ceyhan ustam salak oy telaşında
…Cürmün kadar yer yakarsın tosbağa.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Çağ atlamak...
Sorunlarımız başka uğraşlarımız ayrı
Yaşamak zorlaştı daha ne olacak gayri
Azgın fırtınada çaresizin dümen seyri
…Çok geçmeden gider yine vurur Karaya.
Adaletsiz gelirimiz cüce masraflar dev
Dayatmaları kabul etmek birinci ödev
Zamlara boyun eğmek ise insani görev
…Sabır özverimiz çatlamadan koy sıraya.
Açın halini tabi anlamaz karnı toksa
Hayatı çekilmez hal alır dertleri çoksa
Ne yapsa ne etse bulunur çaresi yoksa
…Öleceğin bilse de zakkum sürer yaraya.
Böyle ufacık setler bent olamaz taşkına
Ne ayarlanmaz fiyat çevirdiler şaşkına
Geçin bu maaşla görelim Allah aşkına
…Gitmekte dolu dizgin pahalılık nereye.
Çoğumuz geçen yılı hasretle arar olduk
Alım gücü tükendi gıdasız erir olduk
Bıçak kemiğe dayandı serap görür olduk
…Görmeden paça sıva dalıyoruz dereye.
Çağ atlıyoruz diye orta direk ezilecek
Kemerler sıka sıka belimiz büzülecek
Oturduğun yerde kal nere var gezilecek
…El oğlu otağ kurmuş boğazdaki koruya.
En ucuzu ne varsa talim ettik bıkmadan
Sabırlar kurtarır mı yuvaları yıkmadan
Bir mucize gerekli şu canımız çıkmadan
…Kim ne diyorsa desin cevap versin soruya.
H.paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Çağlayan sular...
Gündüzü demeden gece demeden
Dağlardan vadiye çağlayan sular
Hiç gitmek olur mu dostu görmeden
…Sessizden dertlenip ağlayan sular.
Usluca akarken serin yel misin
Bentleri dar eden taşan sel misin
Kırk yıllık sevgili birden el misin
…Geçtiğim yolları bağlayan sular.
Bekleyenin mi var hızlı koşarsın
Derdin nedir döne döne coşarsın
Sarp dağlarda yolu bulup aşarsın
…Derelere hayat sağlayan sular.
Doğu batı kuzey güney demeden
Akıp gitmektesin yönü bilmeden
Sellere karışıp çamura dönmeden
…Bin türlü faydayı sağlayan sular.
Bazen uslu bazen hırçın akarsın
Barajlar doldurur başa çıkarsın
Sele dönsen nice yuva yıkarsın
…Çaresiz yürekler dağlayan sular
H.Paşa/1984
Ozan Nuri Ceyhan
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Çal gönlüm...
Neyine güvendin düştün yollara
Bilmediğin danışmadın kullara
Tutunma düşersin ince dallara
…Beni bırak tek başına kal gönlüm.
Gözün kesiyorsa yolundan kalma
Tahmine dayanıp destursuz dalma
Ben bıktım usandım aklımı çalma
…Olanlardan biraz ibret al gönlüm.
Ölümüne sevdin ne oldu sonun
Ömrü zehir ettin benim ve onun
Görmedin ters tepti aptal oyunun
…Şaşırmışın bu ne biçim hal gönlüm.
Akıl vermek sana hiç kâr etmiyor
Şapşal gönlüm hüzünlerin bitmiyor
Ne etsen boş şansın yaver gitmiyor
…Akşam oldu hayallere dal gönlüm.
Hayra alamet değil yalnız kalış
Kâbus görmüşsün unutmaya çalış
Ben tövbekâr oldum gel sende alış
…Zorla güzellik olmazmış sal gönlüm.
Dermanım tükendi yeter duruldum
Tüfek astım bir köşeye kuruldum
Ceyhan olmaz deme inan yoruldum
…Git kendini taştan taşa çal gönlüm.
İstanbul/1996
Ozan Nuri Ceyhan
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Çanakkale şehitlerine…
(Seyit Ali Onbaşının anısına)
Türkü Kürdü Çerkez’i, Alevi Sünni’siyle
Din dil ırk ayırmadan binlerce şehidiyle
Koyun koyuna yatan kefensiz yiğidiyle
…Cenneti Dâri-selâm yurdudur Çanakkale.
Yedi düvel bir olmuş dalga dalga geliyor
Denizden atılan top, taş toprağı eliyor
Çelikten bir savunma şaşkın aklı çeliyor
…Şehide kucak açmak borcudur Çanakkale.
Tevatür çok olsa da kilosunun üç katı
Taşınan top mermisi Onbaşı’mın beratı
Ancak ona yakışır böyle geçmek Sırat’ı
…Geçilmez armadanın burcudur Çanakkale.
Tarih bizi yazarken şerhimizi koyarız
Cihanda sulh yurtta sulh isteyene uyarız
Ülkeme göz dikenin gözlerini oyarız
…Başarı öykümüzün harcıdır Çanakkale.
Vatan sevgisi özde, yürekleri yakar ya
Ya istiklâl ya ölüm bir tek emre bakar ya
Kurtuluş savaşının tahtı şartsız Sakarya
…Büyük zaferimizin tacıdır Çanakkale.
Düşmanın çok olması kamçılar hırsımızı
Bütün dünya buyursun kesemez hızımızı
Hele sen cephede gör kahraman kızımızı
…Karanlık gecelerin fecridir Çanakkale.
Çanakkale geçilmez bu azmin mihenk taşı
Dede torun yan yana hepsinin birdir yaşı
Şehitlik düğün bayram budur onun telaşı
…Müjdelenen zaferin ecridir Çanakkale.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Çare bulamadım...
Bazen düşünürüm ne kusur ettim
Acizane koştum her derde yettim
Kim darda kalmışsa orada bittim
…Kendi çıkmazıma yol bulamadım.
Her cefaya göğüs gerdim bıkmadım
Çok didindim esenliğe çıkmadım
Karalandım yine de gönül yıkmadım
…Kendime tutunacak dal bulamadım.
Hayat arkadaşıma duam yetmiyor
Astım zor dert evimizden gitmiyor
Neler çektik kahrımız hiç bitmiyor
…Derman olunacak hal bulamadım.
Bakışlar amaçsız zor güç yaşıyor
Elim kolum bağlı aklım şaşıyor
Tıp aciz kalmıştır sabrım taşıyor
…Kovan petek dolu bal bulamadım.
Dertsiz uyusaydı huzur içinde
Güler yüz uyanıp kalksaydı zinde
Çaresi var densin arardım Çin’de
…Kendime çizecek yön bulmadım.
Şu kısacık ömrün her günü hüzün
Ne gece huzur var ne de gündüzün
Bezmiş tebessümü kalmadı yüzün
…Dalları kururmuş, gül bulamadım.
İst/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Çare denen...
Ölümlerden başka her şeye çare
Vardır demiş doğru ise erenler
Bense bulamadım kaldım biçare
…Bence iyi yapmış gönül verenler.
Kimse ağlamasın kimse yanmasın
Mutlu ve bahtiyar olsun sevenler
İnsan bunu şaka falan sanmasın
…Bulup bana haber versin görenler.
Korkmaya ne hacet çaresi varmış
Seven aşık olsun sevsin gönlünce
Çıkmaza düşmek yok hazır nazırmış
…Derman kolay çıkıyor bu netice.
Saklanmasın neredeyse çıksınlar
Neyin nesiymiş boyların göreyim
Şakam yoktur şu gözüme baksınlar
…Doğru mu yalan mı bende bileyim.
Hele bana densin çare ne demek
Derde derman sahiden mi bulacak
Boşuna harcanmış onlarca emek
…Şimdi kafam almaz nasıl olacak.
Hemen bu namerdi bulup getirin
Dert bitmez canına okuyacağım
Karışmayın şöyle geçip oturun
…Toptan falakaya yatıracağım.
H.Paşa/1988
Ozan Nuri Ceyhan
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Çaresi vardı da ben mi bulmadım..
Bildiğim tek kesin seven günahsız
Kim suçlu diyorsa tamamı haksız
Bunca zorlukları aşmam imkânsız
…Kolayı vardı da ben mi bulmadım.
Kesin haklı görür baksa tarafsız
Uzak duran bile olmuyor yansız
Baştan suçlu saydı dinsiz imansız
…Çaresi vardı da ben mi bulmadım.
Sorunlar dağ gibi var mıdır aşan
Gözleri sürmelim benden perişan
Ne kadar haklıymış ölüme koşan
…Oluru vardı da ben mi bulmadım.
Sabır dediğin şey sonunda çatlar
Masum üzüntüsü hüznümü katlar
Ben ümit vermesem ölüme atlar
…Cevabı vardı da ben mi bulmadım.
Kaçıp gidemeyiz kesin bulurlar
Araya girseler sanmam dururlar
Sorgusuz sualsiz cebren vururlar
…Bir yolu vardı da ben mi bulmadım.
Şeytana uysaydım başa çıkardım
Tüm setleri birer birer yıkardım
Kimseye acımam tek ek sıkardım
…Kolayı vardı da ben mi bulmadım.
Yan yana koysunlar ölmekse ölmek
Korkum ölmek değil ayrı gömülmek
Ceyhan’a harammış dünyada gülmek
…İmkânım vardı da ben mi bulmadım.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Çaresiz kalınca...
Çaresiz kalınca ne yapar insan
Bütün hayalleri yellere döner
Her yolu dener olmazsa imkân
…Akan gözyaşları sellere döner.
Sevmekten öteye yoksa günahı
Kimseler almasın sakın bir ahı
Kimsenin kusuru olmasa dahi
…Gönülsüz verseniz ellere döner.
Şimdi dönüp kadere mi kızmalı
Alın yazısın baştan mı yazmalı
Sabah akşam içip içip sızmalı
…Akan gözyaşları göllere döner.
Lütfen büyüklerim katı olmasın
Seven gönüllere karşı koymasın
Bunu anlamayan sual sormasın
…Dalında kurumuş güllere döner.
Muradımız budur sevip sevelim
Bunlar üzülmesin bir el verelim
Yoksa ömür boyu yanar bilelim
…Sevdanın bahçesi çöllere döner.
Adana/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Çaresiz Ozan'dan başka neyim ki...
İltifat buyurmuş hoşnut sözüyle
Kâmil görmüş bizi kendi gözüyle
Başa taç eylemiş sevmiş özüyle
…Çaresiz Adem’den başka neyim ki.
Ne ağayım ne paşayım ne beyim
Gelip görsen ne perişan haldeyim
Koca mana çıkar ben kısa deyim
…Çaresiz Ozan’dan başka neyim ki.
Rüyalar serapmış sevgi sanmışım
Hasret kora döndü içten yanmışım
Hayale sarılmış mecbur kanmışım
…Çaresiz mahzundan başka neyim ki.
Kader isteseydi dünyam coşardı
Yürekten inansa çoktan koşardı
Dertler çığ olsaydı kesin aşardı
…Çaresiz Kerem’den başka neyim ki.
Yusuf’un yüzünde ışık olamam
Lokman’ın elinde kaşık olamam
Leyla’mı bulmadan aşık olamam
…Çaresiz Mecnun’dan başka neyim ki.
Sığındım kaderin gülmez bahtına
Ben yakışmam onun zarif ahtına
Hak edenler çıksın gönül tahtına
…Çaresiz Mazlum’dan başka neyim ki.
Sevgiyi görmüşüm sağlam tanığım
Sevmek suç denirse gerçek sanığım
Dertler tümen tümen bağrı yanığım
…Çaresiz Ceyhan’dan başka neyim ki.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çeker anlarsın...
Yine akşam oldu; yalnızım yalnız
Beni tek başıma koydun vicdansız
Böyle sevmek olmaz dinsiz imansız
…Yalnızlık ne demek çeker anlarsın.
Yine akşam oldu; zar zor geçecek
Herkes âleminde kim ne bilecek
Az sonra tüm ışık tek tek sönecek
…Yalnızlık ne demek çeker anlarsın.
Yine akşam oldu; dertler baş başa
Cümlesi bir tamam çıkmış yarışa
Rabbim bakar bu içten yalvarışa
…Yalnızlık ne demek çeker anlarsın.
Yine akşam oldu; bitmez ki hüzün
Bir anından eser kalmaz gündüzün
Dertler lütfen gidin başkasın üzün
…Yalnızlık ne demek çeker anlarsın.
Yine akşam oldu; hayaller ve ben
Bilemedim şimdi mutlu musun sen
Ceyhan’a dönersin tek başınaysan
…Yalnızlık ne demek çeker anlarsın.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Çıldıranla kudurana çare yok...
Tarihin gördüğü en büyük cani
Oturup düşünse her insan fani
Bu nasıl Müslüman vicdanı hani
…Çıldıranla kudurana çare yok.
Koskoca bir ülke oldu virane
Katliam sınırsız hepsi bahane
Taş taşın üstünde kalmadı hane
…Çıldıranla kudurana çare yok.
Babasının rekorunu katladı
Kuş kadar beyniyle çağı atladı
Bu nasıl vahşettir sabır çatladı
…Çıldıranla kudurana çare yok.
Ülkenin imarı on yıllar sürer
Rabbim defterini anında dürer
Sabiler sübyanlar murada erer
…Çıldıranla kudurana çare yok.
Böyle zulüm nasıl olur insanda
Suçsuz günahsızlar tabi isyanda
İnşallah boğulur döktüğü kanda
…Çıldıranla kudurana çare yok.
Zulümle abada ereni var mı
Ah alarak ömür süreni var mı
Diktayla payidar olanı var mı
…Çıldıranla kudurana çare yok.
Hiç suçu olmayan insan öldüyse
Makamının kudretine daldıysa
Yaşaması haram bana kaldıysa
…Çıldıranla kudurana çare yok.
Ceyhan’ı paralar her türlü acı
Niçin ölsün yavrusuyla o bacı
Şaklasın yüzünde Hakkın kırbacı
…Çıldıranla kudurana çare yok.
Çukurova/2012

Değerli kardeşimden
Hakikat tokat gibi patlamış
Ama anlarmı o zalım mesnetsiz
Öldürür anayı, çocugu vicdansız
Çıldıranla kudurana çare yok.........Bülent Baysal
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çılgın vali...
(Recep Yazıcıoğlu’a)
Gerçekten de çılgın vali diyorlar
Mümkündür erişmiş veli diyorlar
İnsanlığın açmış gülü diyorlar
…Haklıyı savunmak bu mudur dersin.
Bizde çok akıllıya deli derler
Severlerse yatar kalkar överler
Çalışkan insanı gözüyle yerler
…Doğruları bilmek şer midir dersin.
Sürat felakettir nasıl bilmedin
Nutkun mu tutuldu niye görmedin
Kalpte yaşıyorsun inan ölmedin
…Vade yetince göz kör müdür dersin.
Halkın hizmet bekler daha bir dolu
Bazen şerden geçiyor hayrın yolu
Ecel fırsat vermez uzundur kolu
…Görev kutsal bilmek ar mıdır dersin.
Zülfü yare dokunmaya gelmiyor
Delinin kıymetin kimse bilmiyor
Asil cevahiri akıl edip görmüyor
…Senin gibi başka var mıdır dersin.
Recep’i Recep’te çağırdı Hûda
Gök kubbede çınlanır hoş bir seda
Nurlar dolsun rahmetlerle elveda
…İyiye bu dünya dar mıdır dersin.
İstanbul/2004
Ozan Nuri Ceyhan
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Çocuğum...
(Nuri’me)
Kader çizgin kara kara çizilmiş
Garip boynun nede erken bükülmüş
Ceylan gözden inci yaşlar dökülmüş
Yıllar boyu dert çekmişin çocuğum.
Ocak sönmüş kardeş bacı dağılmış
Zalim felek esmiş yelin savurmuş
Küçük gönlün dertlerle kavrulmuş
Tanrım demiş,anam demiş yanmışın.
Zaman
Zaman
Zaman
Tanrım

olmuş
olmuş
olmuş
demiş

ağlamışsın anmışsın
beklemişsin ummuşsun
mahzunlaşmış kalmışının
anam demiş yanmışsın.

Yüreğinde sevinç bulsun artık yer
Tanrı çile defterini kapadı
Çektiklerin bir korkulu rüyaydı
Uyan artık uyan bitsin çocuğum.
Öksüz kalbin ezilmesin kederle
Başa çıktın öldürücü kaderle
Ceylan gözden yaşlar artık kurusun
Anan geldi kalk uykudan çocuğum.
İst/28 Mayıs 1963
Turan ÇAĞLAR
Ozan Nuri Ceyhan
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Çocuklar okusun...
Her şeyi devletten beklemek olmaz
Biz omuz verelim neler olacak
Kim diyormuş köyde kızlar okumaz
…Fırsat bulsun hepsi de okuyacak.
Bizler her konuda yardım edelim
Arayalım buyrun kalkıp gidelim
Elimizden ne gelmişse verelim
…Damlaya damlaya göl oluşacak.
Kızlar okumadan geri kalmasın
Yanlışımız utancımız olmasın
İnat baba lütfen vebal almasın
…Okuyacak öğrenip yaşayacak.
Şartlar değişti insan alışacak
Bu hevesle ilimle buluşacak
Kız erkek olsun herkes çalışacak
…İnanıyorum kızlar başaracak.
Milletler nasıl başardı dersiniz
Bizi kim tutacak imkân verseniz
Gerçek ortada çok kahredersiniz
...Sonra sözünüz kalmaz konuşacak.
Tek yolu var topyekûn seferberlik
Başarın şartsız birlik beraberlik
Kalkınan vatanda olsun güzellik
…Emin adımlarla yapılır ancak.
İstanbul/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Çocuklarımız...
Yokluğu bir derttir varlığı çile
Bir tatlı belâdır çocuklarımız
Hayat kavgamızda onlar vesile
…Yaşamın amacı çocuklarımız.
Bazıları uslu bir çoğu huysuz
Hepsi bal peteği olur kuşkusuz
Belki gecelerce yorgun uykusuz
…Cefası da sefa çocuklarımız.
Mini mini eller o yumuk gözler
Anayı görmese ne çabuk özler
Nasıl mutlu eder gülünce yüzler
…Allah'ın bir lütfu çocuklarımız
Dünya onun kollarında sallasa
Bir şekilde büyüyecek nasılsa
Çocuklar böyle minicik kalsa
…Evlerin neşesi çocuklarımız.
Büyüyecek haneden kopacaklar
Onlar da anne baba olacaklar
Çocuklarına şevkle bakacaklar
…Yarının büyüğü çocuklarımız.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok şey mi istedik yalan dünyadan...1
Küçük bir sevgiydi gözlerde tüten
Çok şey mi istedik yalan dünyadan
Bence çok kutsaldır sevgi büyüten
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Tek bir bakışıyla feleğim şaştı
Sevdamız büyüdü dağları aştı
Bu büyülü gözler her daim yaştı
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Kahrıma sebepti bir damla aksın
Dünya benim olur yüzüme baksın
Duvar kovuğuna mektup bıraksın
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Göz göze gelirdik bakıp gülerdi
Yüreğimi bin parçaya bölerdi
Gönlümü kalbura koyup elerdi
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Dillenmesin diye kılı kırk yardık
El ele tutmadık düşlerde sardık
Vursalar razıydık karara vardık
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Kavlimizi kimse bilmeyecekti
Yirmi dört ay daha bekleyecekti
Yedi yüz otuz gün gülmeyecekti
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Gözünde yaşlarla mecbur bıraktım
Sekiz mevsim her gün yollara baktım
Ceyhan’ı kahrettim türküler yaktım
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok aradım...
Bilsen seni çok özledim
Çok aradım yol gözledim
Belki bu dedim izledim
…Yüzlerde seni aradım.
Gözler ceylan kaşlar keman
Dilek sensin sende ferman
Senden ayrı geçti zaman
…Sözlerde seni aradım.
Bir işkence ayrı kalmak
Mutlu eder haber almak
Kavuşarak mutlu olmak
…İzlerde seni aradım.
Çok sevmişim biliyorsun
Hep rüyama giriyorsun
Tez geleceğim diyorsun
…Gözlerde seni aradım.
Gelsen dinecek hicranım
Huzurla dolar her yanım
Duyuyorsan ses ver canım
…Hislerde seni aradım.
Umut vardır çıkmaz canda
Sabırlar bitti Ceyhan’da
Çıkıp gelseydin bir anda
…Her yerde seni aradım.
İst/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok bilirim diye...
Çok bilirim diye sakın gerinme
Bilmediğin bildiğinden çok olur
Doğrusunu öğrenmeye erinme
…Fırsatlar kaçınca o da yok olur.
Tereddüdün varsa danış bilene
Sakın meyil verme yüze gülene
Kimse buyur demez kendi gelene
…İtibar dediğin bir gün yok olur.
Çok konuşan doğru olur belleme
Söz dinlemez bırak gitsin elleme
Başkasını anlatanı sakın dinleme
…Güven duygun biter o da yok olur.
Sorulmazlarsa bildiğini söyleme
İncitirsin dalga geçip eğlenme
Çok emin değilsen geçme eyleme
…Selâm sabah verenlerin yok olur.
Doğrusunu göster akıl sorduysa
Tez yardımına koş zorda kaldıysa
Yol göster bakarsın işi olduysa
…Saygılar çoğalır haset yok olur.
İst/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok çalışalım...
Çok çalışalım çok az yatalım
Alın teri döküp güce katalım
Şu dünyanın anasını satalım
…Tarla bizde sapan bizde bel bizde.
Omuz omuza verip çalışalım
Ne yenilik varsa bizde alışalım
Hasımlık neyime gel barışalım
…Arı bizde petek bizde bal bizde.
Yaratıcı gücün çıkarmak kastım
Dargınlığı toptan çarmıha astım
El dediğinden yâr olmaz ki dostum
…Yürek bizde bilek bizde el bizde.
Kuvvet birlikten doğar biliyorsun
Âlemler koşuyor sen duruyorsun
Hedef başarımız ne soruyorsun
…Pulluk bizde kağnı bizde sal bizde.
Göster şu gücünü çalkansın taşsın
En büyük olmaya en lâyık başsın
Yedi düvel duysun görünce şaşsın
…Akıl bizde fikir bizde şevk bizde.
Yoktan hep başardı bu yüce millet
Herkes hayret etsin cihanı inlet
Mesajımız birlik dünyaya dinlet
…Duygu bizde sevgi bizde aşk bizde.
Adana/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok demeye yeminliyim erenler...
Hür irade sizin gönülden sevin
İçinizde kalsın sevdim demeyin
Sonunda benim gibi üzülmeyin
…Çok demeye yeminliyim erenler.
Bu kelamı Mevlam kabul etmiyor
Pek çok sevilecek zatımdır diyor
Yoksa tüm çabalar boşa gidiyor
…Çok demeye yeminliyim erenler.
Anam bir melekti benim gözümde
Bitmez bir sevgisi vardı özümde
Cennet mekân adı kaldı sözümde
…Çok demeye yeminliyim erenler.
Bir güzele sevdalandım görünce
Adını hep sayıkladım ömrümce
Kader ağın bana mecbur örünce
…Çok demeye yeminliyim erenler.
Sen kendi gönlüne görsen münasip
Çok sevdim diyorsan olmuyor nasip
Gelsin bu denklemi çözsün muhasip
…Çok demeye yeminliyim erenler.
Bu tabir Rabbimin zatına mahsus
Yürekten sevenler belki kusursuz
Bu lafzı kullanma olma huzursuz
…Çok demeye yeminliyim erenler.
Ölümüne âşığım çok der miyim
Ayni hataya tekrar düşer miyim
Uslandım başka yöne eser miyim
…Çok demeye yeminliyim erenler.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok geç olmadan...
Özlemim efkârım dağlar aşıyor
Bilesin bu garip sensiz yaşıyor
Hasretim kabardı gayri taşıyor
…Geleceksen gel çok geç olmadan.
Sevgi özlem bir yarışta koşuyor
Dert bitecek diye içim coşuyor
Gönüle hükmetmek beni aşıyor
…Geleceksen gel çok geç olmadan.
Gözlerim yollarda ruhum firarda
Yıllar acımasız beden zararda
Kötü kader bırakmıyor kararda
…Geleceksen gel çok geç olmadan.
Sevdanın ateşi böyle yakar mı
Çok sevenin kusuruna bakar mı
Seveni gelmeden bu can çıkar mı
…Geleceksen gel çok geç olmadan.
Ömrün dönüşü yok yollar bitiyor
Gözlerimde buram buram tütüyor
Feleğe güç yetmez her dem ütüyor
…Geleceksen gel çok geç olmadan.
Stuttgart/2006
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çok mu zordu...
Madem böyle seviyordun
Sensiz yaşamam diyordun
Ağlayıp söz veriyordun
…Sadık kalmak çok mu zordu?
Ne dediler kime kandın
Bilmedim nasıl inandın
Kavilden döner mi sandın
…Sabır etmek çok mu zordu?
Hasret derdimi katladı
Sabır taşlarım çatladı
Haklılığım ispatladı
…Kucak açmak çok mu zordu?
Kıymetini bilmedim mi
İstedin de gelmedim mi
Erkek sözü vermedim mi
…Bana uymak çok mu zordu?
Kaderedir bu isyanım
Uzak yönlerdeyiz canım
Yeter ki doğsun imkânım
…Bunu bilmek çok mu zordu.
Yad eller alkış tutmasın
Felek kaldırıp atmasın
Yeter ki çile katmasın
…Sıkı durmak çok mu zordu
G.Antep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok pişman olursun bunu bilesin...
Sevgimin önünde dünya çok cüce
Demek ki bu sevgi dağlardan yüce
Bir sen anlamadın gitmez mi güce
…Çok pişman olursun bunu bilesin.
Pişmanlık faydasız iş işten geçer
Vademiz yeterse çok çabuk seçer
Şu yalan dünyada kalırsın naçar
…Çok pişman olursun bunu bilesin.
Olmayacak şeye hayaller kurma
Fırsat eldeyken bana koş durma
Sonradan başını taşlara vurma
…Çok pişman olursun bunu bilesin.
Kesin iflâh etmez yürekten yanış
Kimseye güvenme gönlüne danış
Haydi gel sevdiğim huzurla tanış
…Çok pişman olursun bunu bilesin.
Dönüşün zor olur yıllar geçince
Mutlu olamazsın yanlış seçince
Neye yarar aşksız ömür bitince
…Çok pişman olursun bunu bilesin.
Ben sensiz ölürüm katlım olursun
Huzuru mahşerde cevap veririsin
Ceyhan’ı sevdiysen çıkar gelirsin
…Çok pişman olursun bunu bilesin.
İslâhiye/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok şey istemedim yalan dünyadan…1
(Daha ne desin…)
Senin haberin yok gizlice sevdim
Nerden bileceksin gönlümü verdim
Seni mutlu etmek en büyük derdim
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Yolunu gözlerdim dönüp bakmazdın
Bir gülücük vermez ışık yakmazdın
Ben penceredeydim hâlâ çakmazdın
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Hayaller kurardım gecem uykusuz
Karma karışıktım düşler huzursuz
Gönlümce kızardım sana duygusuz
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Kaç gündür nerdesin nasıl özledim
Başka çarem yoktu yolun gözledim
Ben gönlümü sana verdim sözledim
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Tesadüf değildi karşına çıkmam
Yeter ki sev beni bir ömür bıkmam
Sonum ölüm olsun asla bırakmam
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Çok şükür dönerek yüzüme baktın
Gözünden gözümü mest edip aktın
Ceyhan sen bu kalbi bir anda yaktın
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok şey istemedim yalan dünyadan…2
(Daha ne desin.)
Çaresiz koydular düşmüşüm dara
Umudum tükendi geçmez bu yara
Benim gücüm yetmez sen çare ara
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Sevgin çok değerli başımda tacım
Bin yıl geçse bile bitmez bu acım
Tabip de bulunmaz sensin ilacım
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Kadere hükmetmek boyum aşıyor
Zannetme sevdiğin gamsız yaşıyor
Her gün figandayım seller taşıyor
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Ben sana demiştim kaçıp gidelim
Karşı ki dağlardan geçip gidelim
Deryaya yelkenler açıp gidelim
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Bu fani dünyada sevginle güldüm
Kalbimin sahibi tek sensin bildim
Beden can çekişir ben çoktan öldüm
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Ceyhan’ım sevdanı taşıyacağım
Ruhumun özünde saklayacağım
Hep zulüm çekerek yaşayacağım
…Çok şey istemedim yalan dünyadan.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok şey mi istedik yalan dünyadan...2
Bin bir heves ile artık dönmüşüm
Gül yüzlüyü yine ağlar görmüşüm
Mecburen uzaktan selam vermişim
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Yazdığı mektubu sanki sulamış
Bütün dertlerini yazmış ulamış
Diyor ki işimiz Mevlaya kalmış
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
En yakını tokmak olmuş başına
Zehir doğramışlar ekmek aşına
Zalim bakmaz gözlerinin yaşına
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Usuldendir büyükleri salmışız
Ne diller dökülmüş hava almışız
Kız haklıymış biz çaresiz kalmışız
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Bu sevdayı hoş görmeyiz denilmiş
Hayır mayır biz bilmeyiz denilmiş
Yabancıya kız vermeyiz denilmiş
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Sevgimi katletti bu bedbaht yöre
Seven hor görülür göz göre göre
Hâlâ hüküm kurar amansız töre
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Ceyhan’a acımam yandığım oydu
Bitmeyen ömrümüz hasrete doydu
Şüphe yok ki Rabbim hepsini duydu
…Çok şey mi istedik yalan dünyadan.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok şey mi istedim yalan dünyadan…1
(Son mektubunu şiir yaptım)
Yalnız seni sevdim yemin diyorsun
Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Bil ki kalbim senden emin diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Bana bırakmazlar sözüm diyorsun
Kan çanağım oldu gözüm diyorsun
Sana mahcup oldu yüzüm diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Gönlümüzde kaldı heves diyorsun
Çıkamam çelikten kafes diyorsun
Ben sensiz alamam nefes diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Talihin suçu yok sövme diyorsun
Sitem sözlerinle dövme diyorsun
Sevmek çilem oldu övme diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Tuzaklar kurdular gelme diyorsun
Mahzun düşlerimi bölme diyorsun
N’olur benden önce ölme diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Ceyhan’ım çiledir görgün diyorsun
Hüzünle yaşadım her gün diyorsun
Şarkımız senede bir gün diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Ereğli/1968
Değerli kalem erbabından;
'Goncalar açmadan solmaz diyorsun
Gönlüm başkasını almaz diyorsun
Sevenler hiç ayrı kalmaz diyorsun
-Çok mu şey istedim yalan dünyadan? ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Hayatın çilesini çektim diyorsun
Ne güldüm ne öldüm bilemiyorsun
Sitemkar olursam dövme diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan....Reyhan Altaş
stesekte vermez yalan dünya
Dertlerimi bilmez yalan dünya
Gözyaşımı silmez yalan dünya
Karşılık beklemem bu vefadan...Talat Semiz
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalmadı gönlümde huzur diyorsun
Hep yanıma gelsin hazır diyorsun
Sen yarama bastın özür diyorsun
Çok şey mi istedim yalan düyadan....Ali Şahin
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok şey mi istedim yalan dünyadan…2
(Son mektubunu şiir yaptım)
Kerem et sevdiğim yakma diyorsun
Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Benden başkasına bakma diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Kader umutlarım çaldı diyorsun
Kahrın ummanına saldı diyorsun
Benim aklım sende kaldı diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Çıkmaza çevrildi yolum diyorsun
Kırıldı kanadım kolum diyorsun
Korlarda yanıyor solum diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Kurudu canımda gülüm diyorsun
Ne zaman bitecek zulüm diyorsun
Bu derdimin sonu ölüm diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Hasretinle benzim soldu diyorsun
Yastığım yaşlarla doldu diyorsun
Sensizlik bağrımı yoldu diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Kader bırakmıyor gülek diyorsun
Deva bulmaz derdi bölek diyorsun
Ceyhan gel beraber ölek diyorsun
…Çok şey mi istedim yalan dünyadan.
Ereğli/1968
Değerli kalem erbabından;
Mevsimsiz hazan vurdu sarardım
Karanlık düşümde seni arardım
Dağa taşa, kurda kuşa sorardım
Bir seni aradım, yalan dünyada...Talat Semiz
Ozan Nuri Ceyhan
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Çok yakın...
Renk nasıl atıyor ölüm deyince
Tüyler tiken olur ölü görünce
Sanki kurtulacak uzak durunca
…Çok uzak sanılır ama çok yakın.
Giden büyük göçün sürüsündeyiz
Kendimize kalsa berisindeyiz
Belki ilk gidenin gerisindeyiz
…Dönüşü olmayan sonsuz bir akın.
Sıra senin dense ne yapacaksın
İmkân olsa koşup saklanacaksın
Kurtuluş yok nereye kaçacaksın
…Gerçek göz önünde çevrene bakın.
Ezelden yazılmış harfi silinmez
Nerde nasıl gelir bulur bilinmez
Çok istersen istemekle ölünmez
…Bir şey sormaya var mı bir hakkın.
Ölmek haktır bir vuslata eriştir
Son canlıya kadar süren yarıştır
Fazlaca korkmayın hakka varıştır
…Her canlı yemidir bu büyük çarkın.
Vakit tamam o şerbetten içiştir
Dünya hamallığı şeklen bitiştir
Mahşer denen hakikate geçiştir
…Doğrudur diyorsan niye bu korkun.
Aslında ölmek uykuya dalıştır
Her nefesin sermayeden çalıştır
Zil çalmak üzere kendin alıştır
…Ceyhan’ı dinlersen yakından yakın.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Çöle dönmez mi...
Dağa taşa anlatırsam derdimi
Taşı erir dağlar çöle dönmez mi
Göz yaşıma esir ettim kendimi
…Akan göz yaşlarım göle dönmez mi?
Başka şey bilmiyor insan sevince
Sonucu düşünmez gönül verince
Mecnun’da Leyla'sız devran sürünce
…Bülbülü kaybolan güle dönmez mi?
Bir bakıştık yetti gözlere kandım
Yanılmışım özlem bitecek sandım
Sabrım çare değil hasretle yandım
…Zamansız mekânsız yele dönmez mi?
Acımı durdurmaz ömrün kirmanı
Arasam bulunmaz derdin dermanı
Suçlu bensem çıkarsınlar fermanı
…Sevgiyi görmeyen ele dönmez mi?
Kadere kahretsem bitmez zararım
Zamana bıraktım yok bir kararım
Ceyhan’a sorsalar ben ne ararım
…Hayaller rotasız sele dönmez mi?
İslâhiye/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Çölü geçilmeyen...
Herkesin güzeli kendi Leyla’sı
Sevenin bir başka olur sevdası
Sorarsan Mecnun’a Leyla en hası
…Çölü geçilmeyen sevgi olur mu?
Sevgiyi onun gözüyle görmeden
Birisini her şeyden çok sevmeden
Katıksız riyasız sevgi vermeden
…Tatmayan gönülde sevgi olur mu?
Pınarından doya doya kanmadan
Hasretiyle cayır cayır yanmadan
Gündüz hayal gece düşte anmadan
…Kor ateşsiz büyük sevgi olur mu?
Damarlardan akan ılık kan gibi
Nefes alıp verdiğimiz can gibi
Sevilince tüm yürekler han gibi
…Şiir yazılmayan sevgi olur mu?
Sevilecek neresi var demeyin
Bir kartı olmalı onca emeğin
Sevgi ile dalga geçip gülmeyin
…Hissiz taş yürekte sevgi olur mu?
Yahu senin halin nedir derseniz
Bazen olmaz dünyaları verseniz
Yanarsınız Ceyhan gibi sevseniz
…Beste yapılmayan sevgi olur mu?
Adana/1971
Ozan Nuri Ceyhan
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Çukurova böyle sevda gördün mü...1
Bir bakışmak yeter âşık olmaya
Seven dayanamaz ayrı kalmaya
Bir ömür tükettim çare bulmaya
...Çukurova böyle sevda gördün mü?
Ben Kerem olmuşum o ise Aslı
Gözlerimiz yaşlı gönlümüz yaslı
Sevip kavuşanlar ne kadar şanslı
...Çukurova böyle sevda gördün mü?
Felek usanmadı zulüm etmekten
Yüreğimiz yandı hasret çekmekten
Ölsek bile vazgeçmeyiz sevmekten
...Çukurova böyle sevda gördün mü?
Çok aşıklar gelip geçti ova’ndan
Yediler mi bazlamanla sovandan
Bize bal kalmamış kara kovandan
...Çukurova böyle sevda gördün mü?
Karlı Toros dağı bir yol vermedi
Kusur mu ettik kol kanat germedi
Dönüp bakmaz sevdamızı görmedi
...Çukurova böyle sevda gördün mü?
Bilenler söylesin duyanlar desin
Kemlik düşünenin başını yesin
Davamız mahşere kalmıştır kesin
...Çukurova böyle sevda gördün mü?
Bir yol göstermedin ayak basalı
Ceyhan’a denmedi neyse yasalı
Yazdığım sevdanın gerçek masalı
...Çukurova böyle sevda gördün mü?
Akçatekir/2010
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çukurova böyle sevda gördün mü…2
Toros’ların yolu bükülür gider
Acı yaş gözlerden dökülür gider
Ciğer bedenimden sökülür gider
…Çukurova böyle sevda gördün mü?
Gülek’den başlar gurbetin yolu
Boğazı geçmeden bastırdı dolu
Bilmedim feleğin uzunmuş kolu
…Çukurova böyle sevda gördün mü?
Binboğa’yı aşamadım yol vermez
Derbeder kalmışım halimi görmez
Çok sevenler geçti beni göndermez
…Çukurova böyle sevda gördün mü?
Yazık günah bu sevdayı bölersen
Vebal olur arkamızdan gülersen
Sen çarem bulursun eğer dilersen
…Çukurova böyle sevda gördün mü?
Bilenler söylesin, duyanlar desin
Kemlik düşünenler zehirler yesin
Davamız mahşere kalmıştır kesin
…Çukurova böyle sevda gördün mü?
Bir yol göstermedin ayak basalı
Ceyhan’a denmedi neyse yasalı
Yazdığım sevdanın gerçek masalı
…Çukurova böyle sevda gördün mü?
Çukurova/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Çukurova...1
Ekmeğini yedim suyundan içtim
Bir sevda ki sorma ateşsiz piştim
Bana çare ancak sende demiştim
…Kerem eyle sesim duy Çukurova.
Gizem arıyorum neyinde saklı
Suların mı farklı havan mı farklı
Bir bakmak yetiyor çeliyor aklı
…Çabuk değişiyor huy Çukurova.
İpek gömlek giymiş sedef düğmeli
Saçlar bele değmiş gözler sürmeli
Gören selâm durup başın eğmeli
…Sen nasıl görmedin hay Çukurova.
Karşıdan gelirken gözler bakışır
Bu nasıl kıvılcım birden çakışır
Melek dersen bu ad ona yakışır
…Dilin lâl olurdu vay Çukurova.
Söyle şu güzele cama çıkmasın
Feleğim şaşıyor öyle bakmasın
Saçları örmesin çiçek takmasın
…Özümden şikâyet say Çukurova.
Toros dağlarına çıksam olur mu
En yüce yerinden baksam olur mu
Bu aşka türküler yaksam olur mu
…Ben yürekten yandım oy Çukurova.
Sen Ozan’a söyle bu nasıl bir hal
Gamzeleri petek dudakları bal
Ya bizi kavuştur ya canımız al
…Yan yana mezara koy Çukurova.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Çukurova...2
Ne farkımız vardı söyle duyalım
Bir kural koyduysan bizde uyalım
Sende töre dersen yasak koyalım
…Beni mecnun eden yar Çukurova.
Gözlerini görsen kömür karası
Geçer mi yürekte aşkın yarası
Sen diyorsan bende bunu çaresi
…Gel şu yaralarım sar Çukurova.
Sevenleri gördük biz ona kandık
Her sorun sevgiyle çözülür sandık
Bir yol bulamadık yürekten yandık
…Dağında tükenmiş kar Çukurova.
Kime anlatalım kim bizi dinler
Canımızı versek biter mi kinler
Buna fetva vermez periler cinler
…Dünya başımıza dar Çukurova.
Hasret istemedik güzellik olsun
Dedik ki ruhumuz huzurla dolsun
Yardım edemezsen canın sağ olsun
…Benim de bildiğim var Çukurova.
El ele verirsek Hakka gideriz
Dünyayı feleğe zindan ederiz
Ozan’ı suçlama kadermiş deriz
…Kavgadan kaçamam ar Çukurova.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Çukurova...3
(Kaç kere yaktın yürekten)
İlk anamı alıp boynumu büktün
Babamın göçünü buraya çektin
Anladım sen bana gözünü diktin
…Kavlimi bozarım bak Çukurova.
Annemi kaybettik yazık demedin
Yaşayalım dedik imkân vermedin
Kalanlar perişan bakıp görmedin
…Sana gücüm yetmez sak Çukurova.
Dağlar taşlar şahit oldu acıma
Ayağı çok gördün küçük bacıma
Zaten ulaşamam ben amacıma
…Bu mu tanıdığın hak Çukurova.
Sanmayasın sana kafa tutarım
Anamın koynuna girer yatarım
Sakın olmaz deme hapı yutarım
…Şimşek ol üstüme çak Çukurova.
Gittiğin yol yanlış deme yürürüm
Tüm derdi peşime takar sürürüm
Daha çile varsa mecbur görürüm
…Riya bilmem yüzüm ak Çukurova.
Talih zaten gülmez sevdadan yana
Onu da çok gördün ne oldu sana
Kadersiz doğmuşum desene bana
…Göğsüne madalya tak Çukurova
Bir Ozan Ceyhan’ım adımı duydun
Yazdım inanmadın yadlara uydun
Kırdın kanat kolum çaresiz koydun
…Münasiptir kınan yak Çukurova.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Çürüttüm...
Sevgin benim için aştı ekmekti
Seni sevmek bana hayat demekti
Dileğim ölmeden seni görmekti
…Senin için bu ömrümü çürüttüm.
Gözlerin gülerek aşkla bakardı
Ah bakışlar şu sinemi yakardı
Sıcak sevgin yüreğime akardı
…Hasretlerle şu gönlümü çürüttüm.
Gülüşler ruhuma huzur saçardı
Sevinçten içimde çiçek açardı
Yüzün eğik olsa uykum kaçardı
…Ne çare ki düşlerimi çürüttüm.
Seni elde görmek bana işkence
Bu adalet midir hak mıdır sence
Gitmeden canımı alsaydın önce
…Neye yarar hayalleri çürüttüm.
İsmini cismini hiç bilmeseydim
Çıkıp gelmeseydin hiç görmeseydim
Güzel gözlerini hiç sevmeseydim
…Ne yazık ki umutlarım çürüttüm.
Sensiz yaşamakla geçti bu ömür
Senin şu yüreğin taş değil demir
Bugün yarın gelir o yüce emir
…Bitmek bilmez sabırları çürüttüm.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Dağlara taşlara çal beni gönlüm…
Bilmemişim kıymetini telledim
Dağlara taşlara çal beni gönlüm
Yüzüme güleni dostum belledim
…Dağlara taşlara çal beni gönlüm.
Bir bakıştık bende o an çarpıldım
Kanat taktım hayallere kapıldım
Özümden sevmişim suçlu yapıldım
…Dağlara taşlara çal beni gönlüm.
Sevmek azap imiş sefa sürmedim
Sabır dendi hiç hayrını görmedim
Sana ayan bir gün olsun gülmedim
…Dağlara taşlara çal beni gönlüm.
Cezamı kes benim düşe daldıysam
Ellere güvenip çok geç kaldıysam
Ben yanmışım hele vebal aldıysam
…Dağlara taşlara çal beni gönlüm.
Bilirim çok sevdin ne oldu dersen
Olmazsa olmamış canını versen
Hiç acıma bana Rabbin seversen
…Dağlara taşlara çal beni gönlüm.
Geceler uykusuz şafak söküyor
Ceylan gözlerinden yaşlar döküyor
Ceyhan bir çaresiz boyun büküyor
…Dağlara taşlara çal beni gönlüm.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Dağlardan büyüktü...
Sevgimiz yüce dağlardan büyüktü
Sen dururken güneş bile sönüktü
Seni mutlu etmek en kutsal yüktü
...Bunu böyle bildim ömrüm boyunca.
Sevgim karşısında dünya çok cüce
Sensin en mukaddes sensin en yüce
Kimse karşı koyamaz içten sevince
...Bilen bilsin hiç gizlemem sorunca.
Sevinecek yerde istemez çokmuş
Dediler sevmeye hakkımız yokmuş
Mesnetsiz savları ayyuka çıkmış
...Daha ne söylenir gönül uyunca.
Çaresiz olmamız boynumu büktü
Sandım ağrı dağı üstüme çöktü
Duygu param parça canımı söktü
...Bilmem ne haldesin bunu duyunca.
Ellere inanmam güvencem sensin
Biz güçlü duralım her şeyi yensin
Bu sevda bunlara helâldir densin
...Çok yanlış düzelir dimdik durunca.
Hakkınız yok diyorlarsa gülmeye
Güçleri yetmesin bizi bölmeye
Kararlıyım ben uğrunda ölmeye
...Ceyhan'sız ağlarsın ömür boyunca.
Adana/2003
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dağları görmeden yaşayamam ki...
Yüce dağlar bana hep huzur verir
Dağları görmeden yaşayamam ki
Ruhumda biriken dertlerim erir
…Dağları görmeden yaşayamam ki.
Koca dağı görmek için yürürdüm
Dedeler dağından bakar görürdüm
Erciyes muhteşem selâm verirdim
…Dağları görmeden yaşayamam ki.
Devasa bulutlar yüksekten akar
Bu ne azamettir bu nasıl vakar
Yalnız kalmışlığı gönlümü yakar
…Dağları görmeden yaşayamam ki.
Uzaktan seyretmek gönlüme yeter
Dağların kokusu burnumda tüter
Her an görememek ölümden beter
… Dağları görmeden yaşayamam ki.
Ben huzuru hep dağlarda bulurum
Bu sevgimi sonsuza dek korurum
Kurduna kuşuna kurban olurum
…Dağları görmeden yaşayamam ki.
Senin olsun köşkün beton yığının
Acze düşmek resmidir yandığının
Ceyhan gibi mor dağlara sığının
…Dağları görmeden yaşayamam ki.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha açık yazamam…1
Hiç farkında değilim hangi ara geldiysen
Burada olduğumu nerden nasıl bildiysen
Gözümün bebeğini bir bakışla deldiysen
…Sen niye çok rahatsın, can evim tutuşurken.
Sana nasıl inansam var bunda kesin kastın
Köz koydun yüreğime üstüne de tuz bastın
Ben öyle baka kaldım bir şey demeden astın
…Benliğimde gelgitler, var güçle boğuşurken.
Bir mana veremedim, bir tuhaftı duruşun
Kalbimi hedef aldın, hiç sekmedi vuruşun
Nereden bileceğim, buymuş plân kuruşun
…Ben sana pes diyorum, depremler oluşurken.
Aklında olmasaydım yine mi görüşürdün
Söyle Allah aşkına pusuya mı düşürdün
Şimdi yerimde olsan sıtma tutar üşürdün
…Çenelerim kitlendi gönlümüz buluşurken.
Kıvılcımdan tutuşup böyle kor gelişir mi
Sevda hazır değilse bu kadar pekişir mi
Gözlerdeki güzellik manayla çelişir mi
…Bir bakışmak yetiyor, sessizce konuşurken.
Gönlüm tandıra döndü gözlerin nasıl güler
Kızsam mı sevinsem mi, inat duyguyu böler
Bu bakışı koy taşa, on katlı mermer deler
…Başıma sıçrayan kan, beynime doluşurken.
Buna haksızlık denir yakına gelmiyorsun
Ceyhan hâlâ çıkmazda elini vermiyorsun
Hayalden uyandırıp sevdim ya demiyorsun
…Hareketle duygular bu kadar yakışırken.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha açık yazamam…2
Madem işin benimle alıştırma yapsaydın
Ya da nerden bileyim iki satır yazsaydın
Hislerine gem vurup yazık diye sussaydın
…Kalbime nişanladın, bir anda bakışırken.
Kendime kızıyorum nasıl fark edemedim
Dillerimi lâl ettin, hiç bir şey diyemedim
Dizimde bağ çözüldü bırakıp gidemedim
…Birden akla gelmiyor, fikirler karışırken.
On ikiden vurmaksa hedefe tekmil sıktın
Bende nerde beceri sen benden yiğit çıktın
Helal olsun diyorum, setleri tümden yıktın
…Menzile çoktan vardın, sevgiler yarışırken.
Fazla uzun sürmesin gerçeklere dönüşmek
Anladıysan anladın yok tartışıp görüşmek
Başka çözüm masalsa tek seçenek bölüşmek
…Bunda da var bir hayır, bakışlar barışırken.
Ne var bunda diyordun bu deliyi sevdin mi
Hiç farkında değilim seviyorum dedim mi
Pot kırmam olasıdır yoksa bir halt yedim mi
…Madem sükut altındır, ben sustum kapışırken.
Damarındaki seller, bir şekilde durulsun
Sevda denen baş tacı bir köşeye kurulsun
Hasrete duçar kalsın hele bir de yorulsun
…Bak neye döneceksin, hasretle çarpışırken.
Hiç de tekin yer değil baktım sizin yöreler
Her gün tekbir çektirir baş belası töreler
Ceyhan pabuç bırakmaz, bir de beni göreler
…Gözlerim pınar olur, sevenler kavuşurken.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha başka ne isterim...
Kavak yelleriydi başımda esen
Nasıl hasretim ne özledim bilsen
Çok yalnızım ansızın çıkıp gelsen
…Bundan başka ne isterim güzelim.
İşte geldim ayrılık bitti desen
Tut ellerimi ikimiz sen ve ben
Yıllar önce ki gibi sevmiş isen
…Senden başka ne isterim güzelim.
Hayal kurmak bile cana yetiyor
Hasret kalınan şey gözde tütüyor
Sen unuttun amma ömür bitiyor
…Bu gün başka ne isterim güzelim.
Bu aşk beni cayır cayır yaksa da
Vuslatın yolunda zorluk çoksa da
Çabaların sonunda ümit yoksa da
…Düşten başka ne isterim güzelim
Hayaller hayata geçer mi dersin
Ceyhan’a olmadı herkese versin
Zor kolay sevenler murada ersin
…Görsem başka ne isterim güzelim.
Adana/1980
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha beni aramasın sormasın...
Feleğe kahrettim hep yıllar boyu
Daha beni aramasın sormasın
Sevda karanlıkta bir dipsiz kuyu
…Daha beni aramasın sormasın.
Çareler tükendi yanlış yapmadım
Zora düşüp rotamızdan sapmadım
Gönlümü bağladım asla kopmadım
…Daha beni aramasın sormasın.
Adını söylemem sakın sormayın
Bununla yetinin nolur yormayın
Bu kadar anlatın gidin durmayın
…Daha beni aramasın sormasın.
Neyleyim hayale bir ömür verdim
Allah için deyin ömür mü sürdüm
Söyleyin çileden başka ne gördüm
…Daha beni aramasın sormasın.
Tüm zalim yıllara çetele tuttum
Biçare gönlümü onsuz avuttum
Huzur nasıl şeydir çoktan unuttum
…Daha beni aramasın sormasın.
Yeminler yalanmış sözler yalanmış
Bakışlar yalanmış gözler yalanmış
Yürekler yalanmış közler yalanmış
…Daha beni aramasın sormasın.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha dün bebektin canımın içi...
(İlk torunum Elif Eda’m, daha dün
bebekti, bu gün Üniversiteli)
Annemin adısın güzel torunum
İpek saçlım ilk göz ağrım gururum
Seni yaratana kurban olurum
…Daha dün bebektin canımın içi.
Yemeğini kıdım kıdım yiyordun
Yaseminlere yamatoz diyordun
Mini mini terlikler giyiyordun
…Daha dün bebektin canımın içi.
Uyumamak için savaş verirdin
Balkondaki çiçekleri severdin
Kimi çok deseler dedeyi derdin
…Daha dün bebektin canımın içi.
Varlığınla onur duydum taçlandım
Nezle bile olsan çok telaşlandım
Sen büyüdün arada ben yaşlandım
…Daha dün bebektin canımın içi.
İlkokul, Ortaokul, derken Lise
Hep takdir teşekkür getirdin bize
Dört yıl sonra biter Üniversite
…Daha dün bebektin canımın içi.
Sorunsuz okuyacak biliyorum
Sana sonsuz başarı diliyorum
Hasrete dayanamam geliyorum
…Adana’dan selâm canımın içi.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha iflâh olmam...
Daha iflah olmam sevdalık buysa
Sevgiye kaviller kurmuştuk oysa
Kimseye kanmasa sesimi duysa
…Yıllar boyu bu hasretle yaşadım.
Ayrı geçen her günümüz bir asır
Bir garip aşığım kim bulur kusur
Kırın kollarımı yok bence mahsur
…Yıllar boyu bu acıyla yaşadım.
Siteme bakmasın suçu yok kızın
Ah almak vebaldir tutar ansızın
Bunun sonu kötü bir yere yazın
…Yıllar boyu bu sabırla yaşadım
Sevgiye sarılan her kul günahsız
Anlayan olmazsa sevgi anlamsız
Bu haliyle kavuşmamız imkânsız
…Yıllar boyu bu özlemle yaşadım.
Durulmak bilmedi sevdanın seli
Hasret oldu sevdamızın bedeli
Sevgi perişandır Ceyhan’da deli
…Yıllar boyun bu kahırla yaşadım.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha minnet etmem...
Daha minnet etmem yalancı dünya
Tartıp bölüşecek kozum kalmadı
Dar zamanda gıdım gıdım verdin ya
...Gayri para pula lüzum kalmadı.
Huzuru bulana nasıl imrendim
Sabır ettim her yokluğa direndim
Sen ha bire aldın bense verendim
..Kıt kanaat ettim gözüm kalmadı.
Bundan sonra düşünemem iyice
Bilmem hangi acı durur sinsice
Azrail pusuda bekler gizlice
...Yaşamaya heves yüzüm kalmadı.
Çok cefa çektim yeter demedim
Biri diğerinden beter demedim
Dertlerim bir gün biter demedim
...Heyhat dayanacak özüm kalmadı.
Ömrümde kolaylık vermedin bana
Şans yüze gülmedi sevdadan yana
Dünya dört kapılı benziyor hana
...Kadersiz Ceyhan'a sözüm kalmadı.
H.Paşa/1976
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha ne olsun...!
Çabuk yardıma koşarız lâkin sakarız
Bilgiçlik taslarız bilmesek de sıkarız
Nasihat beğenmez lafı ağza tıkarız
…Oğlumuz çok kızımız çok daha ne olsun.
Olur olmaz her şeye kafayı takarız
Bir pire için üç beş yorganı yakarız
Gün kurtarmak için icabına bakarız
…İşsizimiz çok tatil çok daha ne olsun.
Okuma sevmeyiz bu konuda fakiriz
Tarz önemli değil bülbül olur şakırız
Mevzu menfaatse aslan gibi tekiriz
…Kapkaççısı çok çanta çok daha ne olsun.
Sevince çok sever uğruna can veririz
Hasret dayanmayız erim erim eririz
Allahtan korku olmasa ne haltlar yeriz
…Leyla’sı çok Mecnun’u çok daha ne olsun.
Dertleri zevk edinir kendimiz üzeriz
Hele bir hislenelim hayallere yüzeriz
Toptan sevdalıyız ne güfteler dizeriz
…Şairimiz çok şiir çok daha ne olsun
Bizlere değmeyen yılana karışmayız
Çıkarımız yoksa kimseyle yarışmayız
Küsmek deve kini kolayca barışmayız
…Dargınlar çok inatlar çok daha ne olsun.
İst/2004
Dost kalem
Balık baştan kokarmış derler
Hep bunu böyle söyler erenler
İnsan vicdanına düzen verenler
Oyun içinde oyun daha ne olsun...Talat Semiz
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha ne yapsın...1
(Bir dostun gözüyle)
Kadersiz olanın güler mi yüzü
Yokuşlara sürer göstermez düzü
Zamansız yüreğe koyarsa közü
...Aklı baştan alır daha ne yapsın.
Unutma, felek ile yarışamazsın
Mümkünsüz işine karışamazsın
Dikkat et küserse barışamazsın
...Zorluk çıkarmamış, daha ne yapsın
Dost dediğin gerçekleri diyecek
Çaresi kalmayan ne halt yiyecek
Anlatmazsan neyi nasıl bilecek
...Mektubuna yazmış, daha ne yapsın.
Pürü pak günahsız tertemiz özü
Senden başkasını görmemiş gözü
Gönlünü bağlamış bir tatlı sözü
...Seviyorum demiş, daha ne yapsın.
Ne suçu var bir görüşte vuruldun
Hayal ettin yüce köşke kuruldun
İmkânlar kısıtlı mecbur yoruldun
...Gönlünde gül açtı, daha ne yapsın.
Seviyorsan düşeceksin derdine
Sana yemin aklın ermez fendine
Hayatını zindan etme kendine
...Çaresi kalmamış, daha ne yapsın.
Kim yanlış yaparsa karşı çıkalım
Gel var mısın şu töreyi yıkalım
Yıkmak yetmez aç sobaya tıkalım
...Ceyhan’ı korumuş, daha ne yapsın.
İst/11.11.11
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha ne yapsın...2
(Bir dostun gözüyle)
Sana karşılıksız gönül vermiş mi
Sözüne güvenmiş seni sevmiş mi
Hatta her şeye razıyım demiş mi
...Özünden sevmiş, daha ne yapsın.
Vatan borcu belli, belini bükmüş
Hasretin rüzgârı sineye çökmüş
Ara çok uzamış umudun sökmüş
...Yolunu beklemiş, daha ne yapsın.
Fırsatı bulunca kullanmak gerek
Yoksa ömür boyu yanar o yürek
Gel bana senede bir gün diyerek
...Şarkı bestelemiş, daha ne yapsın.
Âlemde tek iyi bir sen mi kaldın
Saygıyla olmazmış havanı aldın
Sözü dinlemezler bir anlasaydın
...Anlatmak istemiş, daha ne yapsın.
Tutaydın elinden kaçıp gideydin
Hayatın boyunca bayram edeydin
Kesin haklıyım, ha şunu bileydin
...Sen tam sopalıksın, daha ne yapsın.
Dünyayı yakardın ama kaç para
Deniz bitmiş uyan göründü kara
Kader kısmet deme kendinde ara
...Beddua etmemiş, daha ne yapsın.
Bahtsız yaşamışın adın bahtiyar
Hayal ettiğin yer çok uzak diyar
Haydi ordan pamuk saçlı ihtiyar
...Ceyhan’ı sorgula, daha ne yapsın.
İst/11.11.11
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha ne yapsın'a cevap...1
Sevgili dost çekinmeden taşlamış
Söz hakkı vermeden işe başlamış
Farkındayım acımadan haşlamış
...Sevgiye inandım, yanlış yapmışım.
Yıl bölünmüş haftası var ayı var
Takvimlerde biter belli sayı var
Dosta kızılır mı gerçek payı var
...Keşke uyarsaydı, yanlış yapmışım.
Daha ne yapsın diye hata saymış
Kusuru günahı üst üste kaymış
Vebalin büyüğü bendeki paymış
...Saygılı davrandım, yanlış yapmışım.
Gözüyle görmemiş çoğunu duymuş
Bahse konu şeyler bayağı uymuş
Güzellik istedim kusurum buymuş
...Özümden sevmişim, yanlış yapmışım.
Doğrudur sevgiyi bir anda bulduk
Ve sevginin girdabında kaybolduk
Sonunda duyurduk perişan olduk
...Baştan yasaklandı, yanlış yapmışım.
Ne suçumuz vardı sevdik sevildik
Her şey gönlümüzce olacak bildik
Sevmek haram dendi huzuru sildik
...Onun ne suçu var, yanlış yapmışım.
Kabul görmez töreler bir giyotin
Çok sevmişsen önemi yok niyetin
Ancak can vermekle biter diyetin
...Ceyhan’a acımam, yanlış yapmışım.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha ne yapsın'a cevap...2
Seviyorum derse nasıl dururum
Ne yapar ne eder çare bulurum
Ömrüm boyu kul kölesi olurum
...Diyerek sevmişim, yanlış yapmışım.
Kocaman olmazlar umudu söktü
Kim bilir ne kadar gözyaşı döktü
Tek başına kalmak belimi büktü
…Sabırla bekledim, yanlış yapmışım.
Felek tuzak kurdu yolumu kesti
Çeşmeye varmadan kırıldı testi
Ölsem de vız gelir gördüm o resti
…Sözüme sadığım, yanlış yapmışım.
Ne olur gel bana senede bir gün
Diye mektup yazdı okurum her gün
Aklımı yitirdim, olmuşum sürgün
…Kendime kahrettim, yanlış yapmışım.
Yapma aziz dostum yalan o duyum
Saygımı yitirmem değişmez huyum
Çarmıha gerseler ben yine buyum
…Güzellik aradım, yanlış yapmışım.
Tutardım elinden kaçıp giderdik
Dediğin doğruysa bayram ederdik
Fazla sürmez canımızla öderdik
…Kıza yazık olur, yanlış yapmışım.
Neye yarar adım olmuş bahtiyar
Çok yalvardım yoksa canına kıyar
Yaratan bu sesi muhakkak duyar
…Ceyhan sabır diyor, yanlış yapmışım.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha ne yazayım inanmıyorsan...
Lügat da yazılı sözler tükenmiş
Daha ne yazayım inanmıyorsan
Güller helak oldu kalan dikenmiş
…Daha ne diyeyim inanmıyorsan.
Kaç anlamı varmış dense de bilsek
Doğrusunu bulsak yanlışı silsek
Huzuru mahşere kusursuz gelsek
…Daha ne söylenir inanmıyorsan.
İzafi kavramsa başa çıkamam
Bende manası tek asla yıkamam
Herkeste aynıysa mesele tamam
…Daha ne denir ki inanmıyorsan.
Beş harf bir kelime nasıl okunur
Gözden ruha geçer yüreğe konur
Gönlü titrettiyse ne büyük onur
…Daha ne istenir inanmıyorsan
Dünyada bir eşi bulunmaz sandım
Böyle duygulanıp boşa mı kandım
Hiç biri değilse ben niçin yandım
…Daha ne bileyim inanmıyorsa.
Sen öyle diyorsan sevmesin yürek
Boşuna çekmişim bu kadar kürek
Ceyhan’a ne gerek sevda ne gerek
…Daha ne söyleyim inanmıyorsan.
Gaziantep/1973
Ozan Nuri Ceyhan
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Daha sana söyleyecek sözüm yok…
Bühtana inanmak korkak zaafı
Daha sana söyleyecek sözüm yok
Aklı kullanmamak işin tuhafı
…Daha sana söyleyecek sözüm yok.
Sevmeyenler seveninden çok ise
Vebal büyük günah bilen yok ise
Umursamaz tavrın sana hak ise
…Daha sana söyleyecek sözüm yok.
Diyen pişman olur gerçeği duysa
Aslını söylerdim meramın buysa
Şaşırdım demişsin eğer doğruysa
…Daha sana söyleyecek sözüm yok.
Mazlum kalkanını kuşandı isen
Yüz yüze demeye üşendi isen
Mektubuna zehir döşendi isen
…Daha sana söyleyecek sözüm yok.
Un ufak olmaz mı söylesem taşa
Şimdi ben ne deyim fikirsiz başa
Kararın katiyse gönlünce yaşa
…Daha sana söyleyecek sözüm yok.
Yüreksizler yaklaşamaz yanıma
Hangi gafil leke sürmüş sanıma
Tek üzüntüm beni yanlış tanıma
…Daha sana söyleyecek sözüm yok.
Dün ne ise bu gün ayni Ozan’ım
Bilen bilir kemlik varsa bozanım
Gözümle görmeden değişmez kanım
…Daha sana söyleyecek sözüm yok.
Konya/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Davacıyım...
Bizler bir faniyiz yıllar çarkımız
Hasrete ol vermiş gönül arkımız
Kuruyan çiçekten yoktur farkımız
…Senelerden davacıyım mahşerde.
Kimsede kalır mı benim bu ahım
Ölümüne sevdim buysa günahım
Yaksın kor ateşte yüce dergâhım
…Bir güzelden davacıyım mahşerde.
Hayat devam etsin sabrım ümitti
Hasret aynen durur arzular bitti
Hiç huzur sağlamaz içine etti
…Bu dünyadan davacıyım mahşerde.
Felek’te duygu yok elimden aldı
Hayaller tarumar düşlerim çaldı
Ömrümüz tükendi az zaman kaldı
…Kötülerden de davacıyım mahşerde.
Bize yer yok dünya onlara kalsın
Zalimler zulmünü başına çalsın
Amacı canımsa buyursun alsın
…Fitnelerden davacıyım mahşerde.
Neyim kaldı bundan sonra korkacak
Ömür son demde neyle korkutacak
Ceyhan dünden hazır yok korkulacak
…Kaderden de davacıyım mahşerde.

İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Davetname…1
Ay geceye dargın, güneş akşama küstü
Gel gecemi aydınlat, tan ağarır gidersin
Sevgi yerli yerinde hüzünle örtük üstü
Meramın neyse anlat, tan ağarır gidersin.
Hasretle yaşıyorum, bahtsız sevgine esir
Yürekteki yaraya, merhem eder mi tesir
İlk bakıştığımız gibi yine öyle baygın bak
O zaman yürek yandı şimdi kalanını yak
Dinsin gözündeki yaş artık ağlamak yasak
Kolumda uykuya dal, tan ağarır gidersin.
Kavlimize sadığım, yılmadan ömür boyu
Gecelerim karanlık, düşler ondan da koyu
Zulmeti bana bırak bu can onun talibi
Sürenin önemi yok sevgin olsun galibi
Sevdamız zirve yapsın yine eskisi gibi
Bu gece yanımda kal, tan ağarır gidersin.
Tüm sırları saklıyor, göğüs denen şu kafes
Az umudum olmasa bir gün alamaz nefes
Hayaline tutsağım, sen varsın her anımda
Koca dünya vız gelir, sen olunca yanımda
Ömrümü adamışım helâl olsun canım da
Bu kez doğru çıksın fal, tan ağarır gidersin.
Tadım tuzum kalmadı, içtiğim sular acı
Tabiplerde arama, yoktur bunun ilacı
Sabaha kalacaksan kıyamet kopsa salmam
Kırk yıldır uykusuzum bu gece yine dalmam
O sevgin olmasaydı mümkün mü canlı kalmam
Sonra da şu canım al, tan ağarır gidersin.
Sitem naza eşdeğer, dilden çıkana bakma
Sensiz ölüm ödüldür, beni yalnız bırakma…
Çukurova/23 Nisan 2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Davetname…2
Birinci davetnamem demek ki okunmadı
Kapım her zaman açık, gelir alır gidersin
Anladım ki meramım yüreğe dokunmadı
…Kapım her zaman açık, biraz kalır gidersin.
Başlığını görünce es geçmiş bakınmamış
Cevabı demiyorsa güvenmiş sakınmamış
Bir de haklı gördüyse belli ki yakınmamış
…Kapım her zaman açık, cevap verir gidersin.
Bir bakışla mest olduk sevda birden gelişti
Benim yüreğim suskun aşka boyun eğişti
Görmeden duramazken şimdi neler değişti
…Kapım her zaman açık, sözün söyler gidersin.
Olan neyse yazarım ne sitemdir ne de naz
İnsan beşerdir şaşar doğru neyse onu yaz
Bir şeyleri aşmışsın derdin benimkinden az
…Kapım her zaman açık, sakin dinler gidersin.
Çok şey var sorulacak satırlara dökülmez
Sevgi yürekte mesken isteyince sökülmez
Gerçek çelikten mamul sağa sola bükülmez
…Kapım her zaman açık, biraz dinlen gidersin.
Her ne sormak istersen anlatırım sıkmadan
Senin de lafın varsa ben dinlerim bıkmadan
Sevginin hürmetine hatır gönül yıkmadan
…Sabahı hiç bekleme, sonra döner gidersin.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Dayanamam, yaşayamam ölürüm...
Seher yeli bu gün serin esmesin
Kimse onu benim kadar sevmesin
Benden başka biri sakın övmesin
...Dayanamam, yaşayamam ölürüm.
Saçlarına yaban eli değmesin
Zorda bırakılıp boyun eğmesin
Üzülmeme neden oldun demesin
...Dayanamam, yaşayamam ölürüm.
Kimse benim gözüm ile görmesin
Sebep olan bu dünyada gülmesin
Dilerim Allahtan uzun sürmesin
...Dayanamam, yaşayamam ölürüm.
Günahıma giren bin misli çeksin
Acılar toplayıp zakkumlar eksin
Felek diyorsa hiç gülmeyeceksin
...Dayanamam, yaşayamam ölürüm.
Ara bozan huzur nedir bilmesin
Her gün artsın acıları dinmesin
Cehenneme gitsin geri dönmesin
...Dayanamam, yaşayamam ölürüm.
Ah be yalan dünya çilen bana mı
Senin yolun kötülerden yana mı
Ceyhan’ı bağladın kastın cana mı
...Dayanamam, yaşayamam ölürüm.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Dediler...1
Kolay zor demedim çaresiz koştum
Yardım delisiyim coştukça coştum
Seyirci çok, tek başıma boğuştum
…Ekmeğinin tuzu yokmuş dediler.
Çoğuna kardeştim kimine baba
Emeklerim boşmuş yetmedi çaba
Bana yapılanlar sığmaz her kaba
…Kadir kıymet bilmez çokmuş dediler.
Gemisin kurtaran görmez farkımı
Çok üzüldüm anlamazlar kaygımı
Sonuç hüsran kaybettiler saygımı
…Vefasızsa sitem hakmış dediler.
Sebep gani doldu taştı birikim
Çabalarım boşa çıktı nitekim
Görevim bitince ben yine tekim
…Kendi yollarına bakmış dediler.
Bana ne diyemem desem duramam
Huzur zormuş arasam da bulamam
Kendime kızarım sorsam soramam
…Ceyhan’ı nankörler yıkmış dediler.
H.Paşa/1991
Ozan Nuri Ceyhan
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Dediler...2
Sevgi pınarlarım taşıyor benim
Bu bir pınar değil selmiş dediler
Öncede sonrada benim sevenin
…Bu bir sır değildir sermiş dediler.
Hasretinle yanan gönlüm ateşte
Bu ateşin bir eşi yok güneşte
Bir aksilik olmaz ise bu işte
…Kavuşmak zaman gelmiş dediler
Özünden tutuşup yandıysan eğer
Hayalde düşünde andıysan eğer
Sevgi mukaddes inandıysan eğer
…Gönüller murada ermiş dediler.
Gel kulak verelim gelen bu sese
Sevenler kavuşsun kalmasın kimse
Erenler doğruyu söylüyor ise
…Dert hayırlısıyla bitmiş dediler.
Sanki yaşıyorum seninle her an
Sevdanın bahçesi kalmasın viran
Sevene samanlık olurmuş seyran
…Ceyhan sevdiğini bulmuş dediler.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Değerimi bilmedin...
Kıymet verdim değerini bilmedin
Halden anlamadın yüze gülmedin
Nasıl davrandımsa yola gelmedin
…Hep kendi doğrunla oldun baş başa.
Birazcık değişsen neler olacak
Hanemizin içi sevgi dolacak
Baştan aşağıya huzur bulacak
…Bitmez inatla zor çıkarız başa.
Kendin göstermeden saygı istersin
Sevmeyi bilmezsen nasıl göstersin
Ayni şeyi tekrar tekrar söylersin
…Sen şimdi başını vur taştan taşa.
Her konuya dahil olmak yararsız
Her mevzuda kalıyorsun kararsız
Titiz olmak güzel ve de zararsız
…Bağlılığına bir sözümüz yok haşa.
Kelâmın azı güzel fazlası zarar
Sevmeyi bilmedin bu neye yarar
Yürek daralınca bir huzur arar
…Buyur yine bildiğin gibi yaşa.
Ceyhan’ın gülleri açsın gönlünde
Sakinliği bulsun kalan ömründe
Vakit gelse biter günün birinde
…Sen yalnız keyfini sür paşa paşa.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Değerlerini bilmediğimiz...
(DARULACEZE’DEKİLER)
Yaşarlarken kıymetini bilmediğimiz
Sayıp gereken değeri vermediğimiz
Candan aziz bilerek çok sevmediğimiz
…Hele düşünün bakalım şimdi nerdeler.
Derdini anlatma zorluğu çekmekteler
Ne yazık ancak ölümü beklemekteler
Unutulmak ne acı göz yaşı dökmekteler
…Gözleri hep yollarda bir garip haldeler.
Çoğunun yakını, çocuğu, torunu var
Kim bilir yüreklerinde ne sorunu var
İyi ki devletin böyle bir kurumu var
…Mübarek günlerde kapanmıyor perdeler.
Arayanı soranı yok yazıklar olsun
Nankör evlatların sonu bin beter olsun
Diyorlar ki yine de canları sağ olsun
…Koşun sevgiyle sarılın beklemekteler.
Muhterem insanları gördükçe eririm
Çaresizlik ne demekmiş iyi bilirim
Canların önünde saygıyla eğilirim
…Zaman zaman hatırlanmak istemekteler.
H.Paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Değildir...1
(Birileri inşallah okur)
Yanlış öğrettiniz bize çok dersi
Sizi kim dinlerse kalmaz hevesi
Anladığım sevgi tam bunun tersi
…Kabahat töre’nde, izde değildir.
Örfün tezgâhını kendin işlersin
Hayal kurup fesatlığı düşlersin
Güzel olan her bir şeyi dışlarsın
…Hata varsa sende, bizde değildir.
Ne duydu isen onu bellemişsin
Avanta tütün sarıp tellemişsin
Ömrünce boş ocağı yellemişsin
…Alev yüzeyseldir, közde değildir.
Dinde zorlama yok diyorsun haşa
Yasaklar koyarak geldin bu yaşa
Ben nasıl çıkarım bunlarla başa
…Fikir beyindedir, gözde değildir.
Dilleri her yöne kusursuz döner
Sevgi büyür ama umutlar söner
Ben böyle yapayım dedin ki siner
…Sevgi yürektedir, sözde değildir.
Beni hakir görme bende insanım
Hep düzene yanlışadır isyanım
Eyvallah edeyim bul bir noksanım
…Güzellik ruhtadır, yüzde değildir.
Sabır ihanetmiş dönüp baksaydım
Şu töre’yi cayır cayır yaksaydım
Kelepçeni ben elimle taksaydım
…İdrak Ceyhan’dadır, sizde değildir.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değildir...2
(Birileri inşallah okur)
Allah kerim deyip tedbir almadan
Fetvaya kalkmışsın hoca olmadan
Doğrumu araştır süren dolmadan
…İklim mevsimdedir, yelde değildir.
Tekerleme boldur söyleyen şişer
Mayasız hamurdan boza mı pişer
Armut dediğin şey dibine düşer
…Seda bülbüldedir, gülde değildir.
Uğursuz sayılmış baykuş ötmesi
Onlar için kolay kusur örtmesi
Zinhar haram sevgilinin öpmesi
…Nefis duygudadır, belde değildir.
Başına ne gelse takdire bağlar
Hatasın göremez zındık ağalar
Uyan artık mirim geçti o çağlar
…Vebal yağmurdadır, selde değildir.
Çiçekler olmasa ballar olmazmış
Ağaçlar olmasa dallar olmazmış
Ağızlar olmazsa diller olmazmış
…Maharet arıda, balda değildir.
Kemi herkes bilir bu telaş niye
Sevenler dışlanır namussuz diye
Sevgi her canlıya Hak’tan hediye
…Nefaset çiçekte, dalda değildir.
Bilerek bozdular bu salim aklı
Onlara kalırsa hep onlar haklı
Ceyhan biliyor ki bazı şey farklı
…Sevgi gönüldedir, dilde değildir.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Deli gönlüm bulandırma aklımı...
Deli gönlüm bulandırma aklımı
Yemin billah etme bilesin uymam
Önerdiğin neyse dünden farklı mı
…Nefesine yazık, ne desen duymam.
Mükemmel dediğin bir dipsiz kuyu
Güzellik olmazsa ben orda yokum
Ne zaman değişmiş zulmetin huyu
… Şans yaver diyorsan bilesin tokum.
Sana kalsa düşünmeden düş yola
Tuzak mı var pusu mu var bahtına
Baş belası hasret hiç vermez mola
…Zorla çıkmak olmaz gönül tahtına.
Eden bulacaksa kimseye kalmaz
Kahrolsun töreye omuz verenler
Hak adalet bilen hiç vebal almaz
…Sabredene derviş demiş erenler
Bence bellediğin her yol karanlık
Bir ışık göreydim sanma dururdum
Sana kanmış olsam her şey bir anlık
…Kim bilir kendimi nerde bulurdum.
Benim kitabımda tek yol rızadır
Gönülsüz bahçenin gülünü dermem
Senin işin gücün bitmez nizadır
…Asmaya götürsen adını vermem.
Ömrün son deminde fikrimi çelme
El dediğin arkamızdan gülmesin
Yolun açık olsun bir daha gelme
…Ceyhan ahvalini kimse bilmesin.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Deli gönlüm küheylandın bir zaman...
Neydi o günlerin sanki deli tay
Sana yön verirdi gökte dolunay
Ölümüne sevdim çılgınlığa say
…Deli gönlüm küheylandın bir zaman.
Seyyah olup gezdin çayları aştın
Sevda denen bir belâya bulaştın
Sonuç hüsran oldu nasıl da şaştın
…Deli gönlüm küheylandın bir zaman.
Bazen bitmez ömrün kışı boranı
Tepetaklak düşsen olmaz soranı
Hiç kimse incitmez sakin duranı
…Deli gönlüm küheylandın bir zaman.
Baki değil gençlik denen kudretin
Çarçur etme çabuk biter servetin
Sonunda tükenir gücün kuvvetin
…Deli gönlüm küheylandın bir zaman.
Beni dinleseydin yolda kalmazdın
Fırsatı bulunca gurur yapmazdın
Günahıma girmez vebal almazdın
…Deli gönlüm küheylandın bir zaman.
Coşkun akan seller durulur gölde
Mecnun olup düşen kavrulur çölde
Bülbül hiç şakır mı kurumuş gülde
…Deli gönlüm küheylandın bir zaman.
Boşa kürek çekme beden yorulur
Ceyhan bir gün ölür mizan kurulur
Zerre kadar suçtan hesap sorulur
…Deli gönlüm küheylandın bir zaman.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Deli gönlüm vur başını taşlara...
Dev sandın kendini vurdun yokuşa
Kimse mest olmuyor bir tek bakışa
Cırcır böceği gibi kaldın mı kışa
...Deli gönlüm vur başını taşlara.
Neyine güvendin herkesi yerdin
Çok şeyi bekledin kime ne verdin
Yüksek uçunca murada mı erdin
...Çapkın gönlüm vur başını taşlara.
Deli divaneydin bitmiş hevesin
Güvendiğin dağa kar yağdı kesin
Allah’a çok şükür kesildi sesin
...Alçak gönlüm vur başını taşlara.
Serseri mayınsın dolanıp durdun
Dur durak demedin bedeni yordun
Sakızı olmuşun kuşun ve kurdun
...Cahil gönlüm vur başını taşlara.
Israrın faydasız çaban boşuna
Savuş rezil olma konu komşuna
Kısmetim değilmiş desene şuna
...Aptal gönlüm vur başını taşlara.
Sen sen ol bir daha karşıma çıkma
Ben artık uslandım kimseye bakma
Topla tas tarağı bir şey bırakma
...Ceyhan'sız kal, vur başını taşlara.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Deli gönül...
Bıraksam yakanı çok haltlar yersin
Yolun yanlış olsa doğrudur dersin
Ne deyim Allah’ım akıllar versin
…Deli gönül, şapşal gönül, han gönül.
Yerden yere vurur hâlâ seversin
Yatar kalkar kurda kuşa översin
Gücün yetmez karıncayı döversin
…Bana çatma git haline yan gönül.
Pusulan olmadan yelken açarsın
Yönünü bilmeden nasıl uçarsın
Gücün kuvvetini boşa saçarsın
…Onurun kırılır kalmaz şan gönül.
Her güzele gönül verilmez dedik
Savunmayı bırak çok yanlış ettik
Gözlerin kör olsun ayvayı yedik
…Buna dayanır mı şimdi can gönül.
Çelme şu fikrimi yaptığın ayıp
Aklına uyduğum yıllarım kayıp
Her geçen günümü zarardan sayıp
…Gözyaşın yerine aksın kan gönül.
Hayal gücün beleş havan alırsın
Umudum kalmadı rezil olursun
Sonra benim gibi yalnız kalırsın
…Ben Ceyhan'ı kandırırım san gönül.
H.Paşa/1983
Ozan Nuri Ceyhan
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Delisiyim...
Kırk senedir dile kolay
Sevdaların delisiyim
Hasretle yaşamak olay
...Sabırların delisiyim.
Ümitlerim olmasa da
Çarelerim kalmasa da
Akıl bunu almasa da
...Özlemlerin delisiyim.
İşim yaver gitmese de
Çilelerim bitmese de
Âlem kabul etmese de
...İnatların delisiyim.
Çetin halim bilmese de
Duysa yine gelmese de
Kara bahtım gülmese de
...Yalnızlığın delisiyim.
Felek beni takmasa da
Aşka ışık yakmasa da
İyi gözle bakmasa da
...Çarelerin delisiyim.
Ömür devran sürmese de
Bir an umut vermese de
Dertler sona ermese de
...Ceyhan’ların delisiyim.
İst/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Deme...
Ölümüne sevdim seni özümden
Her an sakınırım kendi gözümden
Yemin eden nasıl döner sözünden
...Ne dersen de, sen beni sevme deme.
Canım sana feda düşünme beni
Çok zorda koydular bilirim seni
Allah kerim mutlak korur seveni
..Ne dersen de, ne olursun unut deme.
Şikâyetçi olmam kalmasın umut
Yıllarca bekledim en büyük kanıt
Unutmak kolaysa sen beni unut
...Ne dersen de, peşimi bırak deme.
Sen üzülme sabretmeye alıştım
Yokluğunla baş etmeye çalıştım
Gecelerle küstüm mecbur barıştım
...Ne dersen de, bana delisin deme.
Kimselerden korkma beni koruma
Sen kahroldun o gidiyor zoruma
Sabra devam bakacağız duruma
...Ne dersen de, bana imkânsız deme.
Bilesin ki bu dünyada gözüm yok
Kader bize gülmediyse çözüm yok
Sevgine sarıldım başka sözüm yok
...Ne dersen de, Ceyhan’a vazgeç deme.
G.Antep 1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Demedim mi...
(Sen anladın onu)
Sürüp gitmez bu saltanat
Bir gün biter demedim mi
Dinleyen bulursan anlat
…Eller duymaz demedim mi.
Eşin dostun pek çoğudu
Aranız çabuk soğudu
Vallah almadın öğüdü
…Kimse sormaz demedim mi.
Bu dünya kimseye kalmaz
Düşenin hiç dostu olmaz
Hazır bulan kıymet bilmez
…Sana vermez demedim mi.
Kaçırdın ipin ucunu
Bilsen ne olur suçunu
Bundan sonra yol saçını
…Giden dönmez demedim mi.
Tedbirin bulunmaz eşi
Aç hindinin darı düşü
Dinlesen Ceyhan kardeşi
…Bunlar olmaz demedim mi.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Demek ki yalanmış...
Ne teselli kâfi
Ne umutlara bağlı sabır,
Ne de sımsıkı sarıldığım
Hain hayallerim,
Kandırmaya devam,
Hep aynı nakarat,
Bir bakışın mest ederken
Şimdi sen yoksun,
“Yeter ki gel bana senede bir gün”
Şarkımızı da unutmuşsun
Nerede kaldı yeminlerin,
Demek ki;
Gözyaşların gibi yalanmış…
&
Sana yazılan mısralar
Dudaklarımı yakarken
Şimdi sanki buz,
Okurken üşüyorum,
Özür dilesen ne olacak,
Gözler nasıl inanacak,
Yürek nasıl affedecek,
Gönül nasıl kanacak,
Demek ki;
Mümkünsüz sevdalar yalanmış…
&
Sevgiyle coşardık
Evren bize dar gelirdi,
Yakın dağlar nasıl uzaklaştı,
Günlerce gitsem eteğine varamam,
Kışın ayazı üşütmez
Yazın sarı sıcağı yakmazdı,
Karanlık gecede saatlerce bekleyen,
Bir an görmeyince çıldıran
Sen olamazsın,
Ben olamam saatleri sayan
Demek ki;
Her şey yalanmış yalan…
G.Antep/6.Ocak.1969
________________________________________
Ozan Nuri Ceyhan
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Demezler mi...
Elime geçirsem eğer
Neler diyeceğim neler
Alem şimdi bana söver
…Sıran geçti demezler mi.
Seyirle geçti ömrümüz
Menziline erdi kimimiz
Ayrı düştük biz ikimiz
…Aklın nerde demezler mi.
Bıktım hayaller kurmaktan
Usandım ayrı durmaktan
Yılmadı bana vurmaktan
…Kahpe felek demezler mi.
Çıksam karşı duracağım
Dilim dönse soracağım
Gücüm yetse varacağım
…Düş düşkünü demezler mi.
Acilen mahkeme kurun
Bir bana bir ona sorun
Kim haksızsa karar verin
…Sana idam demezler mi.
Düşlediğim her şey yarım
Ben kadere sitemkârım
Ölümüne aynen varım
…Bu delirmiş demezler mi.
Adana/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Demişler...
Tarifler yapmışlar çağlar boyunca
İsrafil üflemiş Sûrdur demişler
Her şey onla kaim diye duyunca
…Sevgi denilen şey Nurdur demişler.
Kimisi oyun sanıp gönül eylemiş
Dalgasını geçen kıymet bilmemiş
Kimi özden sevmiş ama gülmemiş
…Yürekleri yakan kordur demişler.
Sevgiyi bilenler koşulsuz kanmış
Dünyayı gönlünce olacak sanmış
Karşılıksız seven yanmış da yanmış
…Aşk dağına yağan kardır demişler.
Hasreti çekenler aşka doymamış
Sabır şartsa kuralına uymamış
Bir çok insan uyaranı duymamış
…Yola gelmeyince zordur demişler.
Bin kere tövbe et mecbur bozulur
Sevgi karşısında her dil çözülür
Hasrete düşmüşse mecbur üzülür
…Bunda tek suçlu var yardır demişler.
Neye kadir siz gönülden sevseniz
Şu Ceyhan anlatır fırsat verseniz
Helâldir, sevene suçsuz derseniz
…Bilene namustur ardır demişler.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Deniz Feneri...
Bir insani güçtür Deniz Feneri
Yardım seven inanların hüneri
Tek yürek olalım benden öneri
…Maddi manevi bizde çalışalım.
Biri açken tok yatmamız haramdır
Muhtaçlara vermek izzet ikramdır
Haydi biz diyelim gelmiş sıramdır
…Miktar fark etmiyor yardımlaşalım.
Hep birlikte yardım sever olalım
Muhtaç çoktur arayalım bulalım
Daha büyük ibadet yok bilelim
…O hazzı tatmak gerek yarışalım.
Birileri bundan rant sağlamasın
Denetimler olsun lafta kalmasın
Mahzun gözler ne olur ağlamasın
…Gönülden gönüle ışık yakalım.
Gülen yüzü çoğaltalım buyurun
Herkesi haberdar edin duyurun
Hüzün bitsin huzurlara doyurun
…Gel Deniz Fenerinde buluşalım.
İst/1995
Ozan Nuri Ceyhan
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Denmiş...
Parası olan pazardan
İmanı olan mezardan
Tedbiri olan nazardan
…Tırıs gelir korkmaz denmiş.
Cesur olanlar zalimden
Haklı olanlar zulümden
İhtiyar olan ölümden
…Gelse bile korkmaz denmiş.
Suçsuz olanı yasadan
Dövizi olan kasadan
Dertli olanlar tasadan
…Ömür boyu korkmaz denmiş.
Ümidi olan hasretten
Talihi olan kısmetten
Akıllı olan nispetten
…Görse bile korkmaz denmiş.
Doğru olanlar yeminden
Tiryaki olan deminden
Sağlam yapılı zeminden
…Deprem olsa korkmaz denmiş.
Ekmeği olan açlıktan
Fukara olan yokluktan
Tüfeği olan mahlûktan
…Sürü gelse korkmaz denmiş.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Deprem denen belâ...
Zelzele baş belâmız yüreğimiz dağlanır
Bin bir türlü olanak araştırma sağlanır
Sonsuz çaba gerekli yoksa yine ağlanır
…Biz tedbir yerine tarih saat soruyoruz.
Çabuk unuturuz boş vermişlik yapımızda
Beş on sene demeyin belki de kapımızda
Hiç kusura bakmayın tembellik yapımızda
…Yazık deprem teçhizatlarını soyuyoruz
Bir çok ilim dalında Allah için âlimiz
Her kafadan bir ses çıkarsa harap halimiz
Tek yürek olmalıyız akıllımız delimiz
…Seferberlik yerine el belde duruyoruz.
Bize de çok iş düşüyor elbette var şartları
Mevsimde farkı, toprağı kuşları kurtları
Kedi köpek, tavuklar, huysuzlanan atları
…Börtü böcek bitkiyi takibe almıyoruz.
Vur dedikse öldürüp haddimiz aşmayalım
Çok bilirim ayağına yatıp coşmayalım
Vara yoğa bilinçsiz yardıma koşmayalım
…Yardımı severiz fakat beceremiyoruz.
Bence acil deprem bakanlığı kurmalıyız
Bunun şakası olmaz, önemle durmalıyız
Çok çalışmak elzemdir çareler bulmalıyız
…Eyleme geçmiyoruz hayaller kuruyoruz.
İst/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Depreşti duygular...
Yüreğimde depreşiyor duygular
Önlem alsam çaresiz taşacaklar
Baksana karma karışık oldular
…Şimdi bıraksam hemen kaçacaklar.
Tüm hırslarını benden alıyorlar
Kalbimi parçalayıp yoluyorlar
Uyusam uyansam da soluyorlar
…Çaresi yok bir fırsat bulacaklar.
Nasıl tarifsiz kızmışlar kadere
İsyanda haklılar batmış kedere
Bir yol bulup olurlarsa federe
…Büsbütün kinlerini kusacaklar.
Acizim duygulara gem vuramam
Bu haliniz nedir diye soramam
Sur olsam da önünde duramam
…Eminim fırsat bulup aşacaklar.
Tümünü bağlayıp hapsedemem
Ayrı telden çalanla baş edemem
Netice demeyin bende bilemem
…Hiç bilmiyorum nasıl duracaklar.
Bu işin sonu hayır gelmeyecek
Dermansız kaldığımı bilmeyecek
Ceyhan’ın yüzü asla gülmeyecek
…Bilmezler kim bilir ne diyecekler
Adana/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Derdini çekerim sen bana söyle...
Satırlara dökme ortada kalır
Derdini çekerim sen bana söyle
Duygusuzlar okur hoyratlar alır
…Derdini çekerim sen bana söyle.
Kalem ancak yazar aslını bilmez
Bir yerlerde durur yerini bulmaz
Koparıp atarlar bana da gelmez
…Derdini çekerim sen bana söyle.
Şu fani dünyanın neyine kandın
İçinde saklarsan biter mi sandın
Papatya falına kaldıysan yandın
…Derdini çekerim sen bana söyle.
Susmayı yeğlersen dertlerin azar
Sonraya bıraksan süremiz uzar
Çare yoktur deme yaratan kızar
…Derdini çekerim sen bana söyle.
Dert dediğin gözyaşında erimez
Akıl fikir ermez gözler göremez
Hiçbir doktor buna ilaç veremez
…Derdini çekerim sen bana söyle.
Zaman daralıyor fazla düşünme
Dost acı söylerse küsme gücenme
Gözlerim yollarda çık gel üşenme
…Derdini çekerim Ceyhan’a söyle.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Dereden tepeden...
Manasız konular elbet yazacak
Yukarısı bıyık aşağı sakal kızacak
Dereden tepeden diyerek ancak
…Okuyan niçin dertlenip üzülsün.
Ayrılığa özleme dem vurmadan
Bir şekilde hatır gönül kırmadan
Kusuru açığa vurup durmadan
…Okuyan niçin hislenip üzülsün
Tatlısı tuzlusuna karışmadan
Çıraksa ustasıyla yarışmadan
Daha bilirsin deyip tartışmadan
…Okuyan niçin beyhude üzülsün.
Kırkpınar çayırı kara kucaktan
Kavrulmasın Çukurova sıcaktan
Çok kalmasın ayrı evden ocaktan
…Okuyan niçin daha çok üzülsün
Yaz diyorsan taze bitti kalmadı
Bayatmış haberi kimse almadı
Bir doğruya kırk yalan hiç olmadı
…Okuyan niçin boş yere üzülsün.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Derman olmaz mıyım...
Yarim diyen dillerine
Kalem tutan ellerine
Yürekteki dertlerine
…Bende derman olmaz mıyım.
Sevgi güzel hasret acı
Sevgisi başımın tacı
Ben isem onun ilacı
…Bende şifa olmaz mıyım.
Yarim diye sarabilir
Ne isterse sorabilir
Can özümden vurabilir
…Feda olsun demez miyim.
Sevgisi Ağrı’dan yüce
Umman bile kalır cüce
Sevgi denen ulu güce
…Bende selâm durmaz mıyım.
Akacaksa kanım olsun
Onun yeri yanım olsun
Dilemişse canım olsun
…Seve seve vermez miyim.
Vur Ceyhan’a esir etsin
Sevdim derse vezir etsin
Hatam varsa rezil etsin
…Ondan fazla sevmez miyim.
Osmaniye/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Derman...
(Sevgili aile doktorumuz Pervin hanım’a)
Ismarlama olmaz şiir istersin
Rabbim hayırları önüne sersin
Ne dilek tutarsan hepsini versin
…Kim şifa arıyor olursun derman.
Uzaktan bakanlar bir başka sanır
Görüntüyle karar veren aldanır
Hasret çeken hayalle oyalanır
…Çaresiz kalmışım bulamam derman.
Yürekte fırtına koca bir harman
Hekimler çözemez karman çorman
Çok büyük incelik nezaket sorman
…Bu fani dünyada bulunmaz derman.
Gördüklerin buz dağının dışıdır
Ömrümüzde hüküm süren kışıdır
Doğru bilmek ancak Hakkın işidir
…Ondan başkasıysa veremez derman.
Güler yüz tatlı dil moral verse de
Her şeyin çaresi vardır derse de
Can hasret çekerek sona erse de
…Bin türlü ilaçlar olamaz derman.
Yıllar geçti amma hasret bitmiyor
Gece gündüz hayalimden gitmiyor
Unut desem gönül kabul etmiyor
…Israr eder misin var mı bir derman.
Güzel kızım yüzde çizgi saçta ki aklar
Bilsen yorgun yürek ne sırlar saklar
Umut kalmamışsa bunu ne paklar
…Ceyhan bir misafir aratma derman.
Adana/16.Ekim.2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Dermanım sende...
Gözde yaş kurudu gönülde güller
Uzaktan bakmakla ne bilsin eller
Halimizi gören mutluyuz beller
…Onlar öyle sansın dermanım sende.
Yüreğe sözüm yok o sevgi saklar
Süremiz dolmuştur bitsin yasaklar
Bu kadar hasreti kavuşmak paklar
…Hekime gerek yok dermanım sende.
Uykulara geçit vermez hayalin
Şimdi ne alemde bilmem ki halin
Pek çoğunu yakar senin vebalin
…Kimseyi dinleme dermanım sende.
Ne yaparsın ne edersin orada
Çaresiz perişan kaldım burada
Ben aklına düşer miyim arada
…Yeter ki unutma dermanım sende.
Ceyhan’a yol vermez sıralı dağlar
Kavuşmayan yürek kahırdan ağlar
Sabret be sevdiğim geçer bu çağlar
…Vatan borcu biter dermanım sende.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dersin...1
Nasıl anlamadım gelip geçerken
Camdan bakıp sen içini çekerken
İlgisiz kalınca boyun bükerken
…Hiç pas almıyordu çıldırdım dersin.
Sorup sual eden çoktur çevrede
Ne din var ne iman kalleş törede
Ondan korkmayanı var mı yörede
…Bütün yasakları kaldırdım dersin.
Seven insan mecbur cesur olacak
Yürekten rest çekip karar alacak
Yoksa tüm sevenler yalnız kalacak
…Ben önce bakışla saldırdım dersin.
Sakın ballandırma meraklı artar
Sevdanın kantarı hep doğru tartar
Tedbir almayanlar sonunda batar
…Bitmez hayallere daldırdım dersin.
Elinde değildir öğünmek hakkın
Yerin kulağı var dikkatle bakın
Aşkta emsal olmaz anlatma sakın
…Sevda belasını sardırdım dersin.
Heveslenen sözde bin mana arar
Zamana bırakmak en yanlış karar
Sevgisiz yaşanan her dakka zarar
…Bahanem bitmedi yıldırdım dersin.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Dersin...2
Başka çarem yoktu plânı kurdum
Karşısına geçtim taş gibi durdum
Mademki ilgisiz yürekten vurdum
…Yakarak haddini bildirdim dersin.
Göz göze gelince şaştı feleği
Aşk dediğin uçan kuşun teleği
Sırtına yükledim onca şeleği
…Günyüzü göremez sindirdim dersin.
Bocalayıp durdu aklı karıştı
Karar zordur duygularla yarıştı
Benim derdim amacıma varıştı
…Son darbeyi böyle indirdim dersin.
Daha ne yapayım ilgi gösterdim
Beni çok önceden sevsin isterdim
Bir gülücük atsa kabul ederdim
…Sevda trenine bindirdim dersin.
Seviyorum dedi kulağım duydu
Yalan dünyadaki dileğim buydu
Mahzun yüreğime bir ateş koydu
…Hayal âleminde gezdirdim dersin.
Ele ele tutmadan karşıdan sevdik
Bir kaç satır yazıp güç bela verdik
Mevsimler devirdik yıllar devirdik
…Ne dese çok haklı bezdirdim dersin.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Dersin…3
Bir şey demiyorum bilerek mahsus
Göz ucuyla baktım o hâlâ sus pus
Belki de diyordur bu kız duygusuz
…Sabrı yerden yere çalmıştır dersin.
Nerden bilsin ona gönül vermişim
Bilmez ki ben onu gizli sevmişim
Ömrümü uğruna şartsız sermişim
…Aşkın sınıfında kalmıştır dersin.
Ben söylersem sıkıntıyı aşacak
Dili çözülecek mecbur coşacak
Biliyorum bana doğru koşacak
…Hayal girdabına dalmıştır dersin.
Önce o konuşsun bütün dileğim
Seviyor mu sevmiyor mu bileyim
Bende cevap hazır sorsun diyeyim
…Mutlaka bir karar almıştır dersin.
Birazda korkum var yine susarsa
Ya çekip giderse, surat asarsa
Dünya benim olur bağrına sarsa
…Heyecan bedeni sarmıştır dersin.
Baktı olmayacak, gelsene dedi
Surat asma nolur gülsene dedi
Bir bakışla sevdim bilsene dedi
…Zor olsa da yola gelmiştir dersin.
Ne var bunda dedim, sıkıyorsa çöz
Kaç manaya çıkar söylediğim söz
Hangi suyla söner yürekte ki köz
…Bu sevda aklını almıştır dersin.
Dinmez artık yürekte ki fırtına
Kavil kurup bu sevdanın şartına
Mührünü bastın ya aşkın kartına
…Her gece uykusuz kalmıştır dersin.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Dersin…4
Çaresiz kalmışım benden bilecek
Gitse bile bir gün mutlak gelecek
Tamam dense şu yüzümüz gülecek
…Bir ömür peşimden sürüdüm dersin.
Yıllar boyu hep kakıldı başıma
Geceler şahittir gözyaşlarıma
Bir gün çıkıp gelse yine karşıma
…Ben kendi yoluma yürüdüm dersin.
Çok direndim ama faydası yoktur
Dertleri tartalım benim ki çoktur
Ne ceza biçmişse hepsi de haktır
…Çıkmaz sokaklara sürdürdüm dersin.
Kimse bilmeseydi daha rahattık
Bütün gözler bizde peşinen battık
Nefes aldırmazlar biz mi abarttık
…Hasret zindanına gömdürdüm dersin.
Kaçıp gitsek peşimizden gelirler
Töre âmir katle hüküm verirler
Ben dünden razıyım senden bilirler
…Ancak düşlerinde göründüm dersin.
Dilerim sevenler bize dönmesin
Umutları bir an olsun sönmesin
Hasret kalıp yüreğine gömmesin
…Ben onu yaşarken öldürdüm dersin.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Desem...
Ne zaman sevgiler çiçek açacak
Tutuyoruz derken o hep kaçacak
Vazgeçsek rahata çıkarız ancak
…Desem biliyorum karşı çıkarsın.
Çabamız yetmiyor bir karar alsak
Kavuşmamız zor bir çare bulsak
Mademki olmuyor gurbette kalsak
…Desem buna hemen karşı çıkarsın.
Kadere baş eğip yelde savrulsak
Yazıktır günahtır yanıp kavrulsak
Nasip bu kadarmış desek avunsak
…Desem bilmez miyim karşı çıkarsın.
Sevgiyi boş yere yapmışız tutsak
Gelmişi geçmişi toptan unutsak
Yıllarca bitmeyen dertten kurtulsak
…Desem daha da çok karşı çıkarsın.
Her şeyi unutup bir şey bilmesek
Ne fark eder bundan sonra gülmesek
Artık dünya ahret kardeşiz desek
...Desem saç baş yolar karşı çıkarsın.
Ben bıktım usandım böyle çekmekten
Çok bunaldım çaresiz beklemekten
Gına geldim şiire dert dökmekten
...Ceyhan isyan etse karşı çıkarsın.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Destur ver topuna ceza keseyim...
(Töre yüzünden kahrolan
yüreklere ithaftır…)
Hasretin közünde kendini yakma
Kötünün sözüne meyledip bakma
Gönülden sevdiysen kimseyi takma
…Destur ver topuna ceza keseyim.
Sevmek kusur olmuş sizin yörede
Affa mazhar olmak yokmuş törede
Katlimiz vacipmiş kavle göre de
…Destur ver topuna ceza keseyim.
Seven sevdiğinden kalmasın ırak
Bu ne duygusuzluk bu nasıl firak
Ders dersen veririm sen bana bırak
…Destur ver topuna ceza keseyim.
Gemisin kurtaran olmasın kaptan
İnsan zarar görür yanlış hesaptan
Sevenler kurtulsun çirkin azaptan
…Destur ver topuna ceza keseyim.
Biz yanmışız başkaları yanmasın
Örfümüz bu diyenlere kanmasın
Kimse bunu şaka falan sanmasın
…Destur ver topuna ceza keseyim.
Büyük demem şerefsizim acırsam
Çok görmeyin şu aklımı kaçırsam
Soğumam sırtında odunlar kırsam
…Destur ver topuna ceza keseyim.
Yıllardır gözledim müthiş doluyum
Ruhsat ver şunları bir bir buluyum
Ceyhan’ı durdurma kurban oluyum
…Destur ver topuna ceza keseyim.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Devran döndü fırsat kaçtı mı dersin...
Kanat takıp rüzgârlara karışsam
Gökyüzünde bulutlarla yarışsam
Şu gülmeyen kaderimle barışsam
…Devran döndü fırsat kaçtı mı dersin.
Özlediğim yârden haber getirse
Sarıp sarmalayıp ona götürse
Dinmek bilmez şu hasreti bitirse
…Devran döndü fırsat kaçtı mı dersin.
Yağmura karışıp saçına yağsam
Yanaktan süzülüp dudağa değsem
Gözlerine bakıp başımı eğsem
…Devran döndü fırsat kaçtı mı dersin.
Saçından dökülüp kirpiğe düşsem
Başından tırnağa ıslatıp üzsem
Yüzüme bakmasa o anda küssem
…Devran döndü fırsat kaçtı mı dersin.
Karşısında dursam bakıp şaşırsa
Bilmezlikten gelip sabrım taşırsa
Ellerimden tutup dağlar aşırsa
…Devran döndü fırsat kaçtı mı dersin.
Hayali çok güzel yaşamasam da
Engel dağdan yüce aşamasam da
Menzile varmayı başarmasam da
…Ceyhan’a fırsatlar kaçtı mı dersin.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Dileğin...
Sözümde duruyorum
Yeminimi koruyorum
Uzaklardan soruyorum
…Var mı başka bir dileğin.
Hazırım sonuna kadar
Allah’ım vermesin keder
Yanımızda olsun kader
…Var mı başka bir dileğin.
Tekmil verdim biten aya
Hasret tez bitermiş güya
Hep göresin güzel rüya
…Var mı başka bir dileğin.
Beraber el ele versek
Menzilimize yürüsek
Seninle murada ersek
…Var mı başka bir dileğin.
Söyle başka ne istersin
Kulağımda çınlar sesin
Haydi gidelim ne dersin
…Var mı başka bir dileğin.
Siirt/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Dilerim mümkünse böyle al canım.
Bunlar rüya dersen olsun razıyım
Hayal kurup şu beynime kazıyım
Bilmem daha düzgün nasıl yazıyım
…Dilerim mümkünse böyle al canım.
Can özden sevecek dostu aradım
Ömrümü tükettim ben adım adım
Gel ecelim olsun, ya da muradım
…Sabrımda tükendi böyle al canım.
Saklı gizlimiz yok her şey emrinle
Kimseye meyletmem kalbimi dinle
Ben onsuz yapamam sana yeminle
…Vuslat haram ise böyle al canım.
Son nefese kadar varsın sürüsün
Candan sarsın sevgisiyle bürüsün
Mutlu gören peşimizden yürüsün
…Başka şey istemem böyle al canım.
Ay yüzlü sevdiğim zorda kalmasın
Güldür şu yüzünü gam’a dalmasın
Madem beni sevmiş vebal almasın
…Ben senden razıyım böyle al canım.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Dilerim sevenler vuslata erer...
Sevgi oku şah damardan değince
Baygın bakan güzel başın eğince
Keder katılmasın böyle sevince
…Dilerim sevenler vuslata erer.
Sevgide büyük yük gözlere düşer
Gönülden geçerek özlere düşer
Yürekten sevmişse közlere düşer
…Dilerim sevenler vuslata erer.
Gözlere esirdir kimseye bakmaz
Umut varsa sabır canını yakmaz
Bin yıl sürse kimselere bırakmaz
…Dilerim sevenler vuslata erer.
Bir bakışı merhem olur yaraya
Seviyorsa dönüp bakmaz saraya
Dünya düşman olsa koymaz araya
…Dilerim sevenler vuslata erer.
Bütün çirkin şeyler güzele döner
Hasretin yaprağı gazele döner
Bu gün doğdum sanır özele döner
…Dilerim sevenler vuslata erer.
Ceyhan’dan aferin sevda çekene
Canım kurban göz yaşları dökene
Benden helâl olsun kıymet bilene
…Dilerim sevenler vuslata erer.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Dilerim yanlışlar bir gün düzelir...1
Gizli açık fark etmiyor sevince
Akan sular durur töre deyince
Ne kazandın dizlerini dövünce
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
Anlasınlar diye ısrarla durduk
Selam sabah ile hatırlar sorduk
Büyüğümüz dedik iyiye yorduk
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
Bizi hakir görme sevdim kızını
Zulmün tezgahında almış hızını
Çoğunu sakladım yazdım azını
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
O zalimin toprak damı saraymış
Gece gündüz düşlediği paraymış
Beyaz dediği şey meğer karaymış
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
Örf ve adetlere eğmiş boynunu
Şeytanlığa sebil etmiş koynunu
Bileydim tez bozardım oynunu
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
Kendine sorarsan her şeyi dince
Kılı kırk yarmakta inceden ince
Ceyhan’a kızıyor sevdim deyince
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Dilerim yanlışlar bir gün düzelir...2
Sevdi diye hüküm kuran izansız
Kendi evladına kıyan vicdansız
Cehaletle başa çıkmak imkansız
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
Yaptığı kötülük bununla kalsa
Israrda fayda yok bir ibret alsa
Ciğerine korlar düşmüş nasılsa
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
Sanki o yaratmış koca dünyayı
Yobaz çarıklıdan almış fetvayı
Peşin hor görüyor aşkı sevdayı
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
Saygılı davrandım bu mu değerim
Sevdiysem başın yere mi eğerim
Haince plânlar kurmuş meğerim
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
Baharımız döndü bitmez kışlara
Hiç bakmadı gözlerde ki yaşlara
Kahrolsun başını vursun taşlara
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
Sevgi bir şölendi vurup devirdi
Gönül yurdumuzu çöle çevirdi
Ozan’a tükenmez hüzünler verdi
…Dilerim yanlışlar bir gün düzelir.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Dileseydin...
Dileseydin; koca dağı delerdim
İsteseydin sana Ferhat olurdum
Dünyayı kalbura koyar elerdim
…Başarırsam seni arar bulurdum.
Dileseydin; her engeli yıkardık
Kim karşı koyacak bu asil güce
Her çetin engelle başa çıkardık
…Sevginin kudreti her şeyden yüce.
Dileseydin; aşka yelken açardık
Dümeni verirdik sevda yeline
Kanat takıp gökyüzüne uçardık
…Bizde karışırdık aşkın seline.
Dileseydin; hasretimiz biterdi
Hüzünün yerine huzur solurduk
El verseydin ocağımız tüterdi
…Sonsuza kadar bahtiyar olurduk.
Dileseydin; tüm engeli yıkardık
Sevgi varsa yakın olur uzaklar
Her tür kötülükle başla çıkardık
…Sevgimizle yola döner tuzaklar.
Dileseydin; tüm engeli aşardık
Beraberce var ederdik huzuru
Sıcak yuvamızda mutlu yaşardık
…Sen Ceyhan’a yükle bütün kusuru.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Diller...
Sayesinde belâ kalır
Söyler ve söyletir diller
Bazen kırar gönül alır
…Sever ve sevdirir diller.
İncitir çabuk ağlatır
Acı söz yürek dağlatır
Haddini bilmez ağlatır
…Kırar ve kırdırır diller.
Tatlı sözler şifa olur
Niyaz etsin dua olur
Kinlenir beddua olur
…Her şeyi söyletir diller.
Yüz kızarır hiddetinden
Damak şişer şiddetinden
Salya akar öfkesinden
…Gazaba kapılır diller.
Sabırsızdır saklayamaz
Kötü sözü paklayamaz
Rica minnet aklayamaz
…Sonra mahcup olur diller.
Çok düşünüp konuşmalı
Güzel kelâm oluşmalı
Doğruluktan şaşmamalı
…Ne muhteşem olur diller.
H.Paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Dinle gönül denen bunak...
Dinle gönül denen bunak
Neyin kalmış neyi sunak
Aşk dediğin yüce konak
…Sen oraya giremezsin.
Sen yine sapıttın kesin
İnşallah kesilir sesin
Bırak ne diyorsa desin
…Sen o sırra eremezsin.
Boşuna hayaller kurma
Aklın varsa orda durma
Hayır dendi daha sorma
…Sen o yolu bulamazsın.
Vermem izin alamazsın
Burada hiç kalamazsın
Sen bu sazı çalamazsın
…Geçti demin bilemezsin.
Yalan mı uslandım dedin
Yahu kafayı mı yedin
Rezil olmak mı niyetin
…Böyle sefa süremezsin.
Haddini bil fazla takma
Kapa gözünü hiç bakma
Ceyhan’ın başına kakma
…Bitti daha gülemezsin.
G.Antep/1989
Ozan Nuri Ceyhan
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Dinlemeden karar verme sevdiğim...
Yapma ahu gözlüm tarafsız beni bir dinle
Ne yeminler ettik hayaller kurduk seninle
Başa çıkamadım gönlümü yakan sevginle
…Gıyaben yargılayıp karar verme sevdiğim.
Değişmedim ki nasıl bıraktıysan öyleyim
Hasretinle yanmışım yıllar yılı böyleyim
Yeminime sadığım başka nasıl söyleyim
…Beni dinlemeden kararın verme sevdiğim.
Duyduğuna aklın karışır gelip sormazsan
Noktası virgülüne kadar cevap almazsan
Gerçeğini duyup sevgine sahip olmazsan
…Savunmamı almadan karar verme sevdiğim.
Olmaz yalan yanlış söyleyenlere uyarsan
Sonra üzülmez misin doğrusunu duyarsan
Buna rağmen yine de ben haklıyım diyorsan
…Tanıklara sormadan karar verme sevdiğim.
Şüphe ettiğin her ne varsa lütfen sor bana
Yaban sözü bağlamaz senin lafın kor bana
Töhmet altında kalmak bilesin ki zor bana
…Gözünle görmediysen karar verme sevdiğim.
Ceyhan’ı hiç dinlemeden kusurlu sayarsan
Sevginden azlederek el yerine koyarsan
Sözüme de inanmaz sevgimize kıyarsan
…Yargısız infazıma karar verme sevdiğim.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Divane aklımı yitirmeden gel...
Yollarına mahkûm ettin gözümü
Yürek yasta dinlemiyor sözümü
Hasretin çıkmaza soktu özümü
…Azrail işimi bitirmeden gel.
Zamanla tükendi yaşama gücüm
Mahşere kalmıştır felekle öcüm
Seni çok sevmişim bu ise suçum
…Divane aklımı yitirmeden gel.
Kimseyi dinlemem sana inandım
Sabır dedin yıllar boyu dayandım
Sen ağlayıp durdun ben ise yandım
…Hasreti toplayıp getirmeden gel.
Bir tek hatam olsa zoruma gitmez
Hasret sona ermez acılar bitmez
Bu kadar zulmü Hak kabul etmez
…Salacam ellerde götürmeden gel.
Seven kavuşurmuş yalan bu rüya
Çok seven murada erermiş güya
İşte ben gidiyom şen olsun dünya
…Ceyhan’ı kabir'e yatırmadan gel.
Seyhan/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Diyecekler...
Mevzu bulamazsa ne yapsın fakir
Yazacak çizecek kim görür hakir
Yeni başlayanda her satır bakir
…Şansa kalmış ne çıkarsa olur mu.
Havadan sudan anlamsız düzmece
Saçma sapan bir anlamsız bilmece
Uğraşa değer mi bilmem çözmece
…Misal deyip ne yazarsa olur mu.
Belki bir yerden aldın diyecekler
Satır benzese çaldın diyecekler
Sınav ne hacet kaldın diyecekler
…Hemen pes edip darılmak olur mu.
Ağzınla kuş tutsan da elin mahkûm
Toplum yargılayıp verecek hüküm
Bunun ismi niçin olsun tahakküm
…Okumadan karar vermek olur mu.
Bir ucundan biz tutalım demişiz
Yılar boyu yazmış emek vermişiz
Destursuz dalmışız çok halt yemişiz
…Ceyhan’a savul git demek olur mu.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Diyemedim...
Yürekte hasrete dur diyemedim
Engeller önümde sur diyemedim
Gönlüme dizgin vur diyemedim
…Başıma gelenler senin yüzünden.
Âşığım gözlerim kör diyemedim
Perişan hallerim gör diyemedim
Ayrılık sonradan kor diyemedim
…Çektiğim acılar senin yüzünden.
Selâmını kesmek zor diyemedim
Düşlerim hayıra yor diyemedim
Yamandır hallerim sor diyemedim
…Feleğin gazabı senin yüzünden.
Eğer seviyorsan sar diyemedim
Dile düşmek bize ar diyemedim
Bir vefasız kula yar diyemedim
…Sevgiye kırıldım senin yüzünden.
içimden yanmışım kar diyemedim
Bitmeyen umudum var diyemedim
Ceyhan’a bu dünya dar diyemedim
…Benim ozanlığım senin yüzünden.
İst/2008
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Diyenlerin yalancısıyım...
(Ninem anlatırdı)
Anne baba bir kazada ölünce
Yadigâr da öksüz yetim kalınca
Amcaya vermişler haber salınca
…Yoksula çalışsa para almazmış.
Severlermiş saygısını görünce
Utanırmış selam alıp verince
Evermişler terhis olup gelince
…İbadetinde de geri durmazmış.
Çalışanı Rabbim elbette görür
Sebepler yaratır rızıklar verir
Malını çoğaltır her yönde yürür
…Aslan gibi geçimini sağlarmış.
Bir şekilde düşürmüşler kumara
Oyun bir değirmen yeter mi para
Huyu da değişmiş düşünce dara
…Sonra duydum gâvur, kızı boşamış.
Kimse inanır mı, doğrusu yalan
Varını yoğunu etmişler talan
Kötü eşek kalmış semerle palan
…Düze çadır kurup orda yaşamış.
Gül gibi yaşarken çullarda yatmış
Dağdan odun kesip alana satmış
Borcuna yeter mi sonunda batmış
…Çarıksız derlerdi çabuk kocamış.
Ağzıma geleni söyledim yerdim
Etme oğul dedim akıllar verdim
Yazıktır illetten bir kurtul derdim
...Susuz kuyu dışarıdan dolmazmış.
Ninem sen ne dersen yüzümü eğmem
Kafamı da kırsan bir kelam demem
Nefesin tüketme ben buna değmem
…Derdi, azmayan belasın bulmazmış.
Kumar illetiyle hangi can onmuş
Dediler yadigâr soğuktan donmuş
İşte öykü böyle beklenen sonmuş
…Kumarbazın evi barkı olmazmış.
Sözlerim ibrettir bir kenara yaz
Beyinsiz başlara sivrisinek saz
Ninenin yaptığı Ceyhan’a niyaz
…Hesabını bilen darda kalmazmış.
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Adana/2002
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Diyerek...
Kötüler devranı sürdü diyerek
Kader ağlarını ördü diyerek
Cümle âlem bunu gördü diyerek
…Kusur başkasına yüklemek niye.
Felek bana tuzak kurdu diyerek
Düşman can evimi vurdu diyerek
Gitmiyor kervanım durdu diyerek
…Suçlu kader diye yüklenmek niye.
Dertler çevremizi sardı diyerek
Belki de çaremiz vardı diyerek
Rezil rüsvay olmak ardı diyerek
…Derdine hüzünler eklemek niye.
Hak etmedim belâ verdi diyerek
Haksızlar murada erdi diyerek
Talih yerden yere serdi diyerek
…Boş yere yolları beklemek niye.
Saklasak da duyan duydu diyerek
Nefsim bir şeytana uydu diyerek
Çok sevmenin sonu buydu diyerek
…Mecnun gibi çölde gezdirmek niye.
Bu sevda bedeni yordu diyerek
Her gelen bir kere vurdu diyerek
Yine de kavuşmak zordu diyerek
…Ceyhan'ı canından bezdirmek niye.
H.Paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Diyorsan...
Sen suçlusun hatalısın diyorsan
Açık anlatırdım gerçeği sorsan
Kendini bir kez yerime koysan
…Afaki konuşmak kolay güzelim.
Bundan sonra neye yarar aklasan
Kim kanacak gerçekleri saklasan
Gelir diye gece gündüz beklesen
…Sözlerin düpedüz alay güzelim.
Vazgeçtik diyelim kime ne fayda
Her şarta açığım geçsinler kayda
Fazla deşeleme geçmişe say da
...Özrün kabahatten büyük güzelim.
Seni sevmek olsun günah vebalim
Biran düşündün mü ne oldu halim
Her zaman mağdurum sen ise zalim
…Bunlar öykü değil olay güzelim.
Hislenip dertlenip ağlama sakın
Süre bir küheylan çevrene bakın
Şunu iyi bilmelisin uzaklar yakın
…Nasılsa duyarsın vahlar güzelim.
Kim kimi affeder birazcık düşün
Açık seçik duydun bittiyse işin
Sonu elbet hüsran böyle gidişin
…Ceyhan’ı bilmedin yazık güzelim.
H.Paşa/1983
Ozan Nuri Ceyhan
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Doğmasaydın Ozan Ceyhan...
Sevdin sana can mı verdi
Yoluna halı mı serdi
Sandın başım göğe erdi
…Sevmeseydin Ozan Ceyhan.
Göz dediğin elbet bakar
Çok bakarsan tabi yakar
Senin aradığın vakar
…Bakmasaydın Ozan Ceyhan.
Bazen keder verir sevmek
Çile demek hüzün demek
Hayal kurmak boşa emek
…Kurmasaydın Ozan Ceyhan.
Konaklanan han değilmiş
Özden seven can değilmiş
Durulacak an değilmiş
…Durmasaydın Ozan Ceyhan.
Kader yüze gülmüyorsa
Seven sana gelmiyorsa
Kıymetini bilmiyorsa
…Susmasaydın Ozan Ceyhan.
Biter mi feleğin derdi
Hayır dediğin hep şerdi
Oldu isen dostun merdi
…Olmasaydın Ozan Ceyhan.
Ozan isen yazacaksın
Satır satır dizeceksin
Üzülecek üzeceksin
…Yazmasaydın Ozan Ceyhan.
Kimileri şanslı doğar
Ömrünü huzura boğar
Kadersizler boyun eğer
…Doğmasaydın Ozan Ceyhan.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Doğum günün kutlu olsun...
Adın gibi ömrün gülle bezensin
Nur yüzlü melekler sana özensin
Rabbim sana sağlık iyilik versin
…Doğum günün kutlu olsun Gül hanım.
İyi ki doğmuşsun iyi ki varsın
Mevla gam kederin hepsini alsın
Cümle güzellikler çevreni sarsın
…Doğum günün kutlu olsun Gül hanım.
Yüzünü güldürsün dertlerin bitsin
Darda zorda kalma Hızırlar yetsin
Ne duan var ise HAK kabul etsin
…Doğum günün kutlu olsun Gül hanım.
Uzun olsun ömrün huzurla dolsun
Kem göz eden varsa açmadan solsun
Bundan sonra ağıt sevinçten olsun
…Doğum günün kutlu olsun Gül hanım.
Ceyhan’da kutluyor selâm sevgiyle
Bayan Karacaoğlan hem de övgüyle
Dünya da anılacak adın saygıyla
…Doğum günün kutlu olsun Gül hanım.
Adana/06.06.2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Doktor...
Çarem sende değil boşa arama
İlacın kâr etmez yazık yarama
Bir başkasını koy benim sırama
...Belli ki hiç ümit kalmadı doktor.
Vur neşterin yüreğimi parala
Tabip sensin dertlerimi sırala
Tıp aciz kalırsa uyma kurala
...Uzman olan dahi bilmedi doktor.
Gönül yarasını gözler göremez
Bunu yaşamayan asla bilemez
Yüzbin hekim olsa derman veremez
...Perişanım kimse görmedi doktor.
Bir güzelin sevdasına kul oldum
Gönlü serdim kapısına çul oldum
İçin için yandım şimdi kül oldum
...Kahpe felek bize gülmedi doktor.
Sevgi sanki serap ışıklar saçar
Sevenin başına ne işler açar
Kapılar kapandı kalmışız naçar
...Her yolu denedim olmadı doktor.
Anlayış istedik ama ne gezer
Affetme yerine dört koldan ezer
Yerimizde olan canından bezer
...Bu büyükler yola gelmedi doktor.
Ceyhan hak etmedi onca zulumü
Kopardılar benden gonca gülümü
Biz yürekten çok istedik ölümü
...Kara toprak duydu almadı doktor.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Dokuz canlıyım...
Bahara tutkunum huzur sağlıyor
Gam keder neyim varsa dağılıyor
İçim pır pır şu hayata bağlıyor
…Kuşlar dalda kavga ettiği zaman.
Seher vakti bülbül yürek dağlıyor
Yüksekten dökülen sular çağlıyor
Yalnız kalan kuzu gerçek ağlıyor
…Dünya onun ana bulduğu zaman.
Çayır çimen yağmur yağsa parlıyor
Börtü böcek avaz avaz turluyor
Karıncalar koca yükü zorluyor
….Bacadan atıyor geldiği zaman.
Ben her türlü gürültüyle kanlıyım
Şamatayı sevmem heyecanlıyım
Bahar aylarında dokuz canlıyım
…Yapraklar yeşile döndüğü zaman.
Yaz bahar bitmekte sırada ki kış
Cana hüzün verir her mahzun bakış
Yağmurda ıslansam tutarım alkış
…İçimde bir umut doğduğu zaman.
Hislenirsem bin umutla yaşarım
Gün gelir içime sığmaz taşarım
Zaman nasıl çabuk geçti şaşarım
…Kalem kesintisiz yazdığı zaman.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Doludizgin...
Boz bulanık seldir ömrün akışı
Masum kalbi yakar durur bakışı
Dağı aştım tam çıkarken yokuşu
…Sevgileri konuk ettim el aldı.
Deli gönül divaneydi gezgindi
Çavdar başağıydı doludizgindi
Sele dönmüş sular gibi azgındı
…Sevgileri sebil ettim sel aldı.
Ele boyun eğip kendimi tuttum
Yüreğime geçer dedim avuttum
Mektubunda neler yazdı unuttum
…Sevgileri posta ettim tel aldı.
Telkinle giderken usandı gayret
Dedim ki kendime yinede sabret
Yıllar koca ömrü tüketti hayret
…Sevgileri harman ettim yel aldı.
Yitik aramaya çıkmış gibiyim
Hasretin elinden bıkmış gibiyim
Garibim Ceyhan'ı yıkmış gibiyim
…Sevgileri bülbül ettim gül aldı.
İst/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Dost acı söylermiş...
Çabuk alışmışız sigara denen illete
Bütçemiz açık verir bu fuzuli külfete
Nasihatımız bile kâr etmiyor millete
…Hangi niyetle içersen iç şifa değildir.
Azalttım diye sevinenin yanlış kararı
Kim demiş kime olur nikotinin yararı
Ayan beyan açık seçik değil mi zararı
…Belâ satın alınıyor bedava değildir.
İnce puntolarla yazmışlarsa siliyorum
Duman zehir azı çoğu aynı biliyorum
Herkese sağlık ve afiyetler diliyorum
…Derde davetiye çıkarmak sefa değildir.
Olur ya bunlarında çıkar bir gün yasası
Sağlıklı olmak ve yaşamak işin esası
Büyük küçük hepimizindir derdi tasası
…Amacımız yaşamak, kavga dava değildir.
H.Paşa/1986
Not; Yıllar önce yazmışım taşıtlarda,
kapalı alanlarda yasaklandı bahtiyarım
Ozan Nuri Ceyhan
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Dost beni...
Suçum sevmekse vurun öldürün
Elim kalkmaz, ışığımı söndürün
Çöle salın Mecnunlara döndürün
…Defterinden karalamış dost beni.
Niye dedim bana küsüp darılmış
Benim yaram tuz basılıp sarılmış
Bilemezdim hangi söze kırılmış
…Selâmından aralamış dost beni.
Eksik kelâm yazılmışsa sileyim
Desin şu kusuru bende bileyim
Yer yarılsın ben içine gireyim
…Can özümden yaralamış dost beni.
Yanlış yazan her kalemi kırarım
Kendi vicdanımda vebal ararım
Hâkim’e ne gerek bizzat sorarım
…Her satırda paralamış dost beni.
Daha iflah olmam almışsam bir ah
İşim hiç rast gitmez eyvah ki eyvah
Kusur gönüldeyse Ceyhan’a günah
…Bu yüzden mi aramamış dost beni.
Çukurova/2012
Dost bir kalemden
Dost istersen Allah yeter;
Başka yerde dost arama!
İstemezsen olmak beter;
Gerçek dosttan pek ırama! .....Ülkü şahin 1
Çok zamandır aramamış sormamış,
El dilinden benden yana ne duymuş,
Duyduğuna inanıp da üzülmüş,
Hatırından çıkarmıştır dost beni.....Yahya Koza
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dost görünen zalimlere ne denir...
Tavsır'a bakarak yorum çıkar mı
Hoşnut olan bu âlemden bıkar mı
Karşı koysak felek vurur yıkar mı
…Pişmiş aşa su katana ne denir.
Susmayı yeğlemek sizce vakar mı
Yürekten sevenler korku takar mı
Dar günde yetişen başa kalkar mı
…Kadir kıymet bilmeyene ne denir.
Bulutlar masumda tek suçlu sel mi
Talih dünden dışlar kafamız kel mi
Sevenin düşmanı her zaman el mi
…Dost görünen zalimlere ne denir.
Ne denirse densin deminde bırak
Mutluluk dediğin bizden çok ırak
Ustamız gelmiyor kalmışız çırak
…Bir başına kalan cana ne denir.
Emanet zor iştir muhakkak yorar
Kemlik eden varsa bahane arar
Bir kusur bulursa Ukba’da sorar
…Yalancı çıkarsam bana ne denir.
Dediler ki yazma bir gün bıkarsın
Farkında olmadan gönül yıkarsın
Sen kimsin takdire karşı çıkarsın
…Kaderine rest çekene ne denir.
Hasret kalan imrenerek bakar mı
Huzur verecekken sevgi yakar mı
Başı hep belâda Ceyhan sakar mı
…Sözünden dönersen sana ne denir.
İst/2012
Gerçek dost kalem;
Aşık olan gülüstana uğrasın
Gülüne konmuş, bülbüle baksın
Ayrılık deymiş, bahtına yansın
…….Terk edip gidene, ona ne denir…….Abdurrahman Yıldız
Ozan Nuri Ceyhan
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Dost ve dostluk...
Düşmanıma bir gün açık vermedim
Uzak durdum bir kötülük görmedim
Asla kemlik gelmez dostum diyerek
…Yerden yere vurmuş yine bilmedim.
Yabana yasak çok, bunun öyle mi
Meğer tüm riyaymış bütün söyle mi
Düşman yapamaz dostun ettiğini
…Sinsi yüze gülen dostluk görmedim
Olmaz olsun sahtekâr güzel sözü
Ne kadar pişkinmiş kızarmaz yüzü
Sonsuz güven beslemişiz habersiz
…Aklıma gelip de bir şey sormadım.
Hep kendimiz gibi sandık herkesi
Yoksa çok ağırmış cidden sillesi
Kim bilir kaç tokat yedik bilmeden
…Bir gün uyanmadım şer’e yormadım.
Neye yarar yapsak dost kavgasını
Şimdi çözdük olmayan faydasını
Gerçek dost olmalı özü sözü bir
…Kırk yıldır ararım hâlâ bulmadım.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Dostlar başına...
Bacım on ikiden vurmuş bu defa
Böyle gelin bütün dostlar başına
Güzelde kaderdir sürmesin cefa
…Mevlam ballar katsın daim aşına.
Hürmetli ve saygılı huyu güzel
Terbiyeli edepli soyu güzel
Allah korkusu olan çoğu güzel
…Rabbim bağışlasın onu eşine.
Her insanı kendi gibi sanmasın
Sakın sır vermesin ele kanmasın
Dil baş belâsıdır pişman olmasın
…Dost acıda söylerse takıl peşine.
Aslan yeğenime bir çift sözüm var
Hoşgörüyle her sorunda çözüm var
Zahmet neymiş izahata lüzum var
…Mayasında yoksa gider boşuna.
Allah mutlu etsin bahtiyar etsin
Kendin bilenler nasihat netsin
Ömrü bir yastıkta ihtiyar etsin
Asaletli gelini taç yaparsın başına
Boşa gider sanma sevgi ve saygı
Soylu gelin almış olur mu kaygı
Söyle bacım bana bu nasıl duygu
…Yüzün güleç olur konu komşuna.
Adana/1998
Ozan Nuri Ceyhan
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Dostlar seni...
(Büyük Ozan Aşık Veysel’e)
Adın kaldı sazın kaldı
Unutur mu dostlar seni
Türlü deyiş sözün kaldı
...Unutur mu dostlar seni.
Kuş misali bu can uçar
Kim baki herkes göçer
Aylar geçer yıllar geçer
...Unutur mu dostlar seni.
Elbet bu can ayrılacak
Arkada kimler kalacak
Rahmet sana kucak kucak
...Unutur mu dostlar seni.
Gelmesen Veysel olmazdı
Bunca eserler kalmazdı
Yoksa bunlar yazılmazdı
...Unutur mu dostlar seni.
Açar biter türlü çiçek
Erenler elbet gülecek
Sazı ile sözü ile gerçek
...Unutur mu dostlar seni.
Akşam olur gece olur
Deste deste hece olur
Şu başımızın tacı olur
...Unutur mu dostlar seni.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Dostlara selâm olsun...
Dostun dosta hediyesi selâmdır
Sevgi yürekte duygudur dostum
Bu dünyada selâm güzel kelamdır
...Dostluğu yücelten saygıdır dostum.
Lâyık olsan varsa dosttur saygıya
Kim gem vurabilir böyle duyguya
Güven varsa gerek var mı kaygıya
...Dostluğu yücelten sevgidir dostum.
Seven yürek sevdiğini bulmaz mı
Dostun has dileği kabul olmaz mı
Dünyada tek baki sevgi kalmaz mı
...Dostun acı sözü ezgidir dostum.
Dostlukla aşılır çok çetin yollar
Sevgiyle gül verir kuruyan dallar
Dostların dilinden dökülen ballar
...Gönülden gönüle türküdür dostum.
Bilmiyorsan bulamazsın yönünü
Her şey kolay dost keserse önünü
Huzura gark eder en zor gününü
...Güzel insanların farkıdır dostum.
Dost arayıp durdum yıllar boyunca
Bulamam sanmışım kendi huyumca
Gruplarda dost olduğunu duyunca
...Ceyhan o dişlinin çarkıdır dostum.
İst/5.01.2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Dostum belleme...
Eğer dost değilsen bırak gideyim
Her yüze güleni dostum belleme
Gerçek dost ne demek tarif edeyim
…Kabul etmiyorsan bırak dinleme.
Ağlarken ağlayıp gülerken gülen
Derdinle dertlenip çareler bulan
Zor günde dar günde seninle olan
…Değilse gitsin yolundan eyleme.
Çok farklıdır bir bakışta seçilir
Karamsar gününde için açılır
Korkmadan o dostla zehir içilir
…Yanılıp yazılıp sakın paylama.
Yardım etse karşılığı beklemez
Doğrudan yanadır riya eklemez
Özü sözü birdir kelâm teklemez
…Denemeden dostum diye peyleme.
Sözümü yabana atma ha sakın
Yarenim dediğin kardeşten yakın
Ararsan bulursun yeter ki bakın
…Öğüt gerçek değil ise dinleme.
Birçok şans verirsin asil dostuna
Sırın varsa verme hiç bir dostuna
Yoksa gider söyler başka dostuna
…Özelse sırların sakın söyleme.
Adana/2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Dostum beni haramiye benzetmiş...
Usta denmiş halbuki ben çömezem
Hoca denmiş tek bir satır çözmezem
Kontra gitmem hiç kimseyi üzmezem
…Dostum beni haramiye benzetmiş.
Haset değilimdir kinde gütmezem
Haksız malı zinhar kabul etmezem
Kaçar denmiş hiçbir yere gitmezem
…Dostum beni haramiye benzetmiş.
Sahipsiz bahçeden gülü dermezem
Sır denmişse saklar dile sermezem
Emanet denmişse ölsem vermezem
…Dostum beni haramiye benzetmiş.
Benim olmayana hayal kurmazam
Dost değilse yakınında durmazam
Haklı olsam dahi fiske vurmazam
…Dostum beni haramiye benzetmiş
Kendim için hiç kimseyi yormazam
Canı sağ olsun der hesap sormazam
Darılmayı sevmem gönül kırmazam
…Dostum beni haramiye benzetmiş.
Gönülsüz sofradan lokma almazam
Buyur denmeyince orda kalmazam
Gelen düşman olsun geri salmazam
…Dostum beni haramiye benzetmiş
Yalan dolan plân kurmak bilmezem
Yasak ise baksam yine görmezem
Ozan’ın derdi çok mecbur gülmezem
…Dostum beni haramiye benzetmiş.
Çukurova./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Dostum...
Bütün bağlarını koparıp gitme
Ayrılsan da yine dönersin dostum
Dönüşü yok artık gelemem deme
…Helâllik almadan ölürsün dostum.
Ummadığın yerde düşersin dara
Gün gelir hiç çaren olamaz para
Sevmeyen razısın şimdi çok ara
…İş başa düşünce görürsün dostum.
Kırıldım diyorsan selâm bitirme
Gün gelir lâzımdır saygın yitirme
Selamsız sabahsız çekip götürme
…Derdinle kol kola yürürsün dostum.
Vurdum duymaz olma kulağını aç
Komşu komşusunun külüne muhtaç
Dostun gerçek sözü bazen bir ilaç
…Sende başkasına verirsin dostum.
Düğün cenazede gözler dost arar
Tek başına olmak bu neye yarar
Dosttan uzak kalmak vallahi zarar
…Sonra Ceyhan gibi kalırsın dostum.
H.Paşa/1989
Ozan Nuri Ceyhan
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Dostun olunca...
Dost dediğin sana kardeşten yakın
Dar günde kim koşar sınayın bakın
Sen sözüm yabana atma ha sakın
…Başın dara düşmez dostun olunca.
Dost seninle güler seninle ağlar
Seninle yürürse yol olur dağlar
Yükün çoksa sırtlar esenlik sağlar
…Çareler bulunur dostun olunca.
Dost yanına çekinmeden varırsın
Hiç bir şey yapmazsa akıl alırsın
Dost olmazsa yarı yolda kalırsın
…Bir güvencen olur dostun olunca.
Dostun varsa sende biter mi sürur
Gamlı yaslı günde yanında durur
Dost sahibi olmak başka bir gurur
…Dünya senin olur dostun olunca.
Güçten kuvvet doğar sanırsın kaya
Yüzme bilmesen de dalarsın çaya
Şu yalan dünyada kalmazsın yaya
…Zorluklar vız gelir dostun olunca.
Güzel günde bile yalnız kalınmaz
Eşin dostun yoksa bir tat alınmaz
Parasız olunur dostsuz olunmaz
…Ceyhan kral olur dostu olunca.
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Döneceksen sakın gelme...
Gelme;
Yüreğim kanar
Istırabım artar
Küllenen ateşim harlanır,
Hayallerim çıldırır,
Sevinç kursağımda kalır,
Döneceksen sakın gelme…
Gelme;
Dertlerim depreşir,
Feleğim şaşar
Üzüntüm katlanır,
Kabuk tutan yaram azar,
Gözyaşlarım sel olur,
Döneceksen sakın gelme…
Gelme;
Gecelerim zindan,
Yokluğun bir hançer
Hasretin bağrımı deler,
Unutmaya çalışırken
Bir daha katlanamam sensizliğe,
Döneceksen sakın gelme...
Gelme;
Anılar tazelenmesin
Canlanmasın umutlar,
Bu sefer dayanamam
Belki de uyanamam
Kesin katlım olursun,
Döneceksen sakın gelme…
Adana/1980
Ozan Nuri Ceyhan
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Dört kıbleye yemin etsen inanmam...
Feryat figan edip kendini yorma
Düşlere inanma hayal de kurma
Gölge etme yeter güneşe durma
…Dört kıbleye yemin etsen inanmam.
Tek yolum yanınsa oradan geçmem
Çöllerde kavrulsam su olsan içmem
Dermanım sendeyse ellerim açmam
…Dört kıbleye yemin etsen inanmam.
Ne sebebin vardı sözünden caydın
Neye lüzum gördün zamana yaydın
Sevgim buhar oldu gözlerin aydın
…Dört kıbleye yemin etsen inanmam.
Her gece görünen yalan o düşler
Hayale kapılmak hicran demişler
Ciddiyet olmazsa karmaşık işler
…Dört kıbleye yemin etsen inanmam.
İnancım sarsıldı sana güvenmem,
Gözümü kapattım yüzünü görmem
Yalan mazerete sözümden dönmem,
…Dört kıbleye yemin etsen inanmam.
Seven sevdiğini böyle mi sınar
Bir daha kanarsam vicdanım kınar
Ayağın göl olsun başların pınar
…Dört kıbleye yemin etsen inanmam.
Ceyhan ayni Ceyhan asla değişmez,
Çok naz usandırır sevda gelişmez,
Candan seven sevgisiyle çelişmez,
…Dört kıbleye yemin etsen inanmam.
İst/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Duyduğu zaman...
Bir güzel uğruna sevda aşkına
Sevince dönüyor insan şaşkına
Çok seveni çıkar gönül köşküne
…Sevgiyi yürekte duyduğu zaman.
Sevgi cam yumağı ince sırçası
Aşk güzel bir tablo sevgi fırçası
Samanlık seyran olur açıkçası
…Gönülden yüreğe aktığı zaman.
Her kulun bildiği lisandır sevgi
İçinden sevenin biter mi şevki
İnsan coşku ile sevsin yeter ki
…Candan sevenini bulduğu zaman.
Karşılıklı sevgi çelikten bir bağ
Sevginin seline engel midir dağ
Büyük sevgilerle değişiyor çağ
...Krallar tahtından olduğu zaman.
Tüm sevgilerin dili aksanı bir
Doğası gereği sevgi sihirdir
Gerçeğinde asla bulunmaz kibir
…Ceyhan’ın gönlüne uyduğu zaman.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Duygusuz diyorsan ona da peki...
Yalnız seni sevdim arzın yüzünde
Riyaya yer yoktur gönlün özünde
Çok şeyi aşardık dursan sözünde
…Başa çıkacağım yol bulamadım.
Hasret her sevdanın gölgesi gibi
Gurbet gariplerin bölgesi gibi
Zulüm çekmek aşkın ilkesi gibi
…Arzuhali yazdım pul bulamadım.
Ne çare yüzümüz gülmedi bizim
Sevgisiz kalırsam kaybolur izim
Derviş’e özenmiş fakir çömezim
…Sırtıma giyecek çul bulamadım.
Her seven murada erecek sanma
Fırsatlar kaçarsa üzülüp yanma
Aşkın kitabını ben yazdım amma
…Bakıp okuyacak kul bulamadım.
Güvendiğim canlar zalimin teki
Leylâ’nın yanında çektiğin ne ki
Duygusuz diyorsan ona da peki
…Elimden tutacak kol bulamadım.
Aşkta suç arama kendini yorma
Düşlere kapılıp hayaller kurma
Aslını bilmeden Ceyhan’a vurma
…Sevgiyle tutacak dal bulamadım.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Düğünüme beklerim...
Divane gönlüme doğan güneşsin
Dağıt saçlarını rüzgârla essin
Söyleyin babama çifte koç kessin
…Hısımları düğünüme beklerim.
Gazeteler ilan yazsın duyursun
Ulaklar çıkarın duymayan duysun
Sevenim kim varsa hepsi buyursun
…Yarenleri düğünüme beklerim.
Almanya’dan gelsin bacım kardaşım
Aslan Kemal çocukluk arkadaşım
Halıcoğlu dostum sevda sırdaşım
…Kan kardeşim düğünüme beklerim.
Bütün arkadaşlar halaya dursun
Siz ne isterseniz davulcu vursun
Kirvem konuklara masalar kursun
…Can dostlarım düğünüme beklerim.
Barak havasını ben çok severim
Hakkıyla çalmışsa kesin överim
Saygı duyup selâmlamak görevim
…Sevenleri düğünüme beklerim
G.Antep/7.6.1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Dünya güzeli yeğenime...
(Elifnur’a)
Güzellerin şahanesi
Neşeyle dolsun hanesi
Dayısının bir tanesi
…Sevgiler bin atlı olsun.
Can bacımın küçük kızı
Çiçek olsun bahar yazı
Çekilir bu güzelin nazı
…Saadetin kanatlı olsun.
Anamın adıyla yaşa
Güllerin yakış başa
Sevinçlerin dola taşa
…Ömrün uzun mutlu olsun.
Hem Elifsin ve de Nursun
Acılar dışarıda dursun
Huzur sana yuva kursun
…Aş ekmeğin tatlı olsun.
Eşin oğlun mutlu olun
Sevgi ve saygıyla dolun
Ömür boyu huzur bulun
…Sevginiz hep katlı olsun.
Gamın kederin olmasın
Gözün acı yaş dolmasın
Gülen yüzün hiç solmasın
…Doğum günün kutlu olsun
Çukurova/14.06.2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Dünya güzelim...
Sen ki beyaz bulutlar kadar temiz
Zeytin gözlüm solmayan çiçeğim
Bir bakışla candan sevdik ikimiz
...Mahzun bakışlım iyilik meleğim.
Dünya güzelimsin ürkek ceylanım
Ömre bedel gözlerine hayranım
Yaşama azmimsin nefesim canım
...Gülüşü endamlım uğur böceğim.
Gönlümün sultanı sevda ateşim
Emsali olmayan ilk ve tek eşim
Hasılı her şeyim ekmeğim aşım
...Bir tanem alın yazım ilham perim.
Yaşama gücümün tek dayanağı
Sevgi bulutunun can sağanağı
Huzur ve mutluluğumun kaynağı
...Neşem saadetim gülen çiçeğim.
Özenle yaratılan nadide gülüm
Sevginin sunduğu büyük ödülüm
Diliyorum benden almasın ölüm
...Ceyhan’ın hülyası dünya güzelim.
İst/1994
Ozan Nuri Ceyhan
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Dünya kınıyor...
İnsanlar kınıyor yaptığın yanlış
Nasıl özgürlüktür bu nasıl barış
Başa çıkamazsın bilene danış
…Sergilenen palavralar tutmadı.
Yaptırım güçsüz birleşmiş milletler
Ne dediğin bilmez olmuş devletler
Yöntemin dışına çıkmış kuvvetler
…Güçlü olmak buysa kimse yutmadı.
Amacın belliymiş bal gibi talan
Saklanan silahlar kocaman yalan
Kül olmuş bir ülke geriye kalan
…Gözyaşı sel olmuş keyfin bitmedi.
İşkence tecavüz çekiyor başı
Zorbalık faydasız tutmuyor aşı
Çaresizlik diz boyu tüm telaşı
…Yaptığın yanlışlar hoşa gitmedi
Dünya kana doyar durulur bir gün
Adil mahkemeler kurulur bir gün
Zalimden hesaplar sorulur bir gün
…Ceyhan doğru deseniz de yetmedi.
İstanbul2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Dünya malı hep burada kalıyor...
Bel bağlama bu âlemin malına
Pek meyletme peteğine balına
Dikişsiz gömleği sarar dalına
…Dünya malı hep burada kalıyor.
Nefsine uyarsan o zaten doymaz
Kefenin cebi yok olsa da koymaz
Ben yırtarım dersen işte bu olmaz
…Dünya malı hep burada kalıyor.
O tarafta döviz para geçmiyor
Tonla altın versen kapı açmıyor
Günahları azat etsen kaçmıyor
…Dünya malı hep burada kalıyor.
Korkuya lüzum yok dua aldıysan
Lâzım olanları önden saldıysan
Ona karışmam! sefaya daldıysan
…Dünya malı hep burada kalıyor.
Ölmeden tövbe et kabul ediyor
Sevabın günahın senle gidiyor
Üç beş kürek toprak işin bitiyor
...Dünya malı hep burada kalıyor.
Ne yaptınsa karşılık göreceksin
Unutma ki, verdiysen alacaksın
Dahası var, aldıysan vereceksin
…Dünya malı hep burada kalıyor.
Etrafına ciddi baksan görürsün
Bundan sonra daha titiz yürürsün
Uyanırsan Ceyhan’a hak verirsin
…Dünya malı hep burada kalıyor.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Dünya sus pus olmuş...
Dünya sus pus olmuş dindirin kanı
Bu kadar ucuz mu insanın canı
Yaşatmak için kullan şu imkânı
…Bunları gördükçe kanım donuyor.
Silah parası tüm dünyayı doyurur
İnsan kıyımı düşmanlıklar doğurur
Dört kitap da Mevlam barış buyurur
…Masum canlar cayır cayır yanıyor.
Herkes kötülüğe karşı durmalı
Kul yaşamak için doğar bilmeli
Yazık günah sabiler ölmemeli
…Beynim zonkluyor cevaplar arıyor.
Bir deneyin barış bu kadar zor mu
Din ırk diyerek ayırmak olur mu
Bu vahşettir yanına kâr kalır mı
…Kinle doğan nesil olmaz sanıyor.
Sahipsiz insanlar mecbur biçare
Neyle kapanacak dermansız yare
Şimdi tez aransın lütfen bir çare
...Tüyler ürperiyor yürek kanıyor.
Şu büyük devletler gamsız susuyor
Modern silahlar hâlâ ateş kusuyor
Başı kuma gömen korkak pusuyor
…Kol bağlanan çaresizler ağlıyor.
Herkes bırakmalı lanet silahı
Yerle yeksan eder bunun günahı
Çabuk bulsun barış denen ilahı
…Kıyamet kopacak fırsat kolluyor.
İst/1992
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dünya yansa unutamam bilesin...
Ruhuma nakşettim güzel yüzünü
Dünya yansa unutamam bilesin
Mahzun bakışını ceylan gözünü
...Dünya yansa unutamam bilesin.
Bir yalan hayale kandık desende
Belki kavuşuruz sandık desende
Hasret çeke çeke yandık desende
...Ömrüm boyu unutamam bilesin.
Hep zalim kaderi suçlu saysan da
Yıldız gibi hayalimden kaysan da
Beni bir başıma öksüz koysan da
...Bilmesen de unutamam bilesin.
Ağızla kuş tutsak olmaz desende
Hasretin miadı dolmaz desende
Gönüldeki sevda solmaz desende
...Gelmesen de unutamam bilesin.
Önümüzde engel çoktur desende
Törede merhamet yoktur desende
Sevgin yüreğimde oktur desende
...Dönmesen de unutamam bilesin.
Neye yarar suçsuz kabul etsen de
Çaremiz yok diye çekip gitsen de
Ceyhan beni sevme unut desen de
...Sevmesen de unutamam bilesin.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Dünya...
Tozpembe rengine gönül verdiğim
Her tür yaşamına göğüs gerdiğim
Sonunda gerçek yüzün gördüğüm
…Bir kavli kararda durmayan dünya.
Kim anasız koydun kimini yârsız
Sen kendi deminde durursun arsız
İnsan sevip sevmesin mi kararsız
…Zevk sunup haddini bilmeyen dünya.
Mutluluk sürerken huzuru bölen
Kimine hayatı kılsan da şölen
Hükmeden Krallar değil mi kölen
…Mührü Süleyman’a kalmayan dünya.
Elimiz mahkûmsa aramam neden
İnan kurtulmuştur buradan giden
Kula doğduğunu bin pişman eden
…Gözü gönlü biran doymayan dünya.
Kader buymuş dedik hatırını sayıp
Üç günlük konuğuz yaptığın ayıp
Sayende perişan tüm ömrüm kayıp
…Ceyhan’ı haline koymayan dünya.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Dünyalar bir yana sen bir yanasın...
Kader bize huzur yasak derse de
Sevgin bana sonsuz azap verse de
Kavuşmadan ömrüm sona erse de
…Dünyalar bir yana sen bir yanasın.
Felek yolumuza pusu kursa da
Olmaz işler önümüzde dursa da
Çaresizlik can evimden vursa da
…Dünyalar bir yana sen bir yanasın.
Sevgimiz vuslata erişmese de
Gidişat hiç lehte gelişmese de
Düşler derdimizi bölüşmese de
…Dünyalar bir yana sen bir yanasın.
Öfkem kinim Toros’ları aşsa da
Istıraplar yüreğimden taşsa da
Gözlerimden akan kanlı yaşsa da
…Dünyalar bir yana sen bir yanasın.
Mehtabımdın bin acıyla sönsen de
Zorda kalıp yemininden dönsen de
Sevdamızı yüreğime gömsen de
…Dünyalar bir yana sen bir yanasın.
Arkası kesilmez zalim göçse de
Bahçemizi hoyrat yıkıp geçse de
Zulüm çektirmeye bizi seçse de
…Dünyalar bir yana sen bir yanasın.
Gam kederim arş alaya çıksa da
Kurduğum hayali hasret yıksa da
Ozan Ceyhan yaşamaktan bıksa da
…Dünyalar bir yana sen bir yanasın.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Dünyamı başıma yıkma sevdiğim...
Sevgimi koşulsuz verdim diyerek
Bu canı yoluna serdim diyerek
Kahırların benim derdim diyerek
...Dünyamı başıma yıkma sevdiğim.
Kim bilir ne hayal kurdun diyerek
Beni can evimden vurdun diyerek
Söyle bensiz nasıl durdun diyerek
...Dünyamı başıma yıkma sevdiğim.
Ne zaman bitecek keder diyerek
Yokluğun ölümden beter diyerek
Gönülden çıkarma yeter diyerek
...Dünyamı başıma yıkma sevdiğim.
Acımı çekmeyen bilmez diyerek
Kaçan fırsat geri gelmez diyerek
Kadersizler asla gülmez diyerek
...Dünyamı başıma yıkma sevdiğim.
Esenliğe çıkmaz başım diyerek
Kurumaz gözümde yaşım diyerek
Zehroldu ekmeğim aşım diyerek
...Dünyamı başıma yıkma sevdiğim.
Sabrımızın küpü doldu diyerek
Gül benzim sararıp soldu diyerek
Ömrüm sensiz ziyan oldu diyerek
...Dünyamı başıma yıkma sevdiğim.
Sensiz geçen günler zulüm diyerek
Kurudu bahçemde gülüm diyerek
Ceyhan’a hasrettir gönlüm diyerek
...Dünyamı başıma yıkma sevdiğim.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Düşler de eskidi...
Bekleme yolları gözleyip durma
Düşler de eskidi hiç fikir yorma
Uyan artık boşa hayaller kurma
…Yıllar çok şeyleri alıp gidiyor.
Beyhude üzülme kendini yakma
Kardeş gibi düşün kafana takma
Çok özür dilerim kusura bakma
…Hoyratlar gülleri yolup gidiyor.
Mazimiz deşmenin yararı kime
Defalarca sordum kendi kendime
Acıma set olan yorgun sevgime
…Gözler ufuklara dalıp gidiyor.
Yıllarca direndim en büyük kanıt
Sabır çarem değil kalmadı umut
Ben seni unutmam sen bari unut
…Bin hüzün aklımı çalıp gidiyor.
Sevgi olmasaydı hasret olmazmış
Doğuştan kadersiz asla gülmezmiş
Sevenin kadrini herkes bilmezmiş
…Ceyhan tek başına ölüp gidiyor.
Adana/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Düşlerimden çıkma bu bana yeter...
Gönülde kal başka yerde aramam
Düşlerimden çıkma bu bana yeter
Sen olmazsan ben bir işe yaramam
...Düşlerimden çıkma bu bana yeter.
Sevgimi kendime kefil eyledim
Sabrımı minnete sebil eyledim
Kölendir canımı sefil eyledim
...Düşlerimden çıkma bu bana yeter.
Güzel hayalindir ekmeğim aşım
Kader yüze gülmez çileli başım
Gözlerimi görsen kurumaz yaşım
...Düşlerimden çıkma bu bana yeter.
Geceler bitmesin güneş doğmasın
Rüyalar can suyum sabah olmasın
Uyanmak işkence kahır dolmasın
...Düşlerimden çıkma bu bana yeter.
Deryaya dalmışım sevgin simidim
Dünya da tek sana güvenmiş idim
Rüyama girersen bitmez ümidim
...Düşlerimden çıkma bu bana yeter.
Hasrete boy vermiş sevdanın arkı
Tamamen tuzakmış feleğin çarkı
Seni çok sevmenin bu mudur farkı
...Düşlerimden çıkma bu bana yeter.
Sabırla beklerim tez gelmesen de
Buna da razıyım sen bilmesen de
Ceyhan’ın halini hiç görmesen de
...Düşlerimden çıkma bu bana yeter.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Düşmanları güldürmeyin ne olur...
Kaderim şansımla plânlar kurmuş
Tuzak hazırlayıp yanında durmuş
Şaka sanıyordum sahiden vurmuş
…Düşmanları güldürmeyin ne olur.
Şimdi çıkacaklar bayram etmeye
Karga bülbül olmuş başlar ötmeye
Bir kaç çoban lâzım sizi gütmeye
…Düşmanları güldürmeyin ne olur.
Dar zamanda gram gram verdiniz
Ben de bilemedim neyse derdiniz
Kutlu olsun son menzile erdiniz
…Düşmanları güldürmeyin ne olur.
Çok sevmiştim siz elimden aldınız
Kılavuz yok bir meçhule saldınız
Bu kadar ah ettim sağlam kaldınız
…Düşmanları güldürmeyin ne olur
Sizden davacıyım kesin kararım
Hak divanda hakkım varsa ararım
Tek tek yazdım hesabını sorarım
…Düşmanları güldürmeyin ne olur.
Hükmün geçti çare olmaz yarama
Zaman doldu bundan sonra arama
Ceyhan’ın çok büyük kini var ama
…Düşmanları güldürmeyin ne olur.
Çukurova/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Düşün sevdiğim...
Sevgi yaratanın akıl sır ermez
Lâyığı olmayan kimseye vermez
Karşılıksız ise çok uzun sürmez
…Sakın karışmasın başın sevdiğim.
Seni benim gibi kimse sevemez
Uzun süren bu hasreti çekemez
Bir Allah’ın kulu mutlu edemez
…Baharı göremez kışın sevdiğim
Vebali olanlar mümkünsüz onmaz
İlk sevginin yeri inan ki dolmaz
Bu yalancı dünya kimseye kalmaz
…Yoksa hiç kurumaz yaşın sevdiğim.
Fırsatlar kaçarsa dönüşü çok zor
Sormak ayıp değil bir bilene sor
Çıkıp gel ne beni ne kendini yor
…Mahşere kalmasın işin sevdiğim.
Hakkın var kavgamız çetin olacak
Hasret çeken yüzler elbet solacak
Sabreden erermiş murada ancak
…Zehre dönüşmesin aşın sevdiğim.
Vuslata kavuşmak imkânsız dersin
Dileyelim her seven murada ersin
Cesur ol yüreğin bir karar versin
…Ceyhan per perişan düşün sevdiğim.
H.paşa/1989
Ozan Nuri Ceyhan
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Düşünemedik...
Hesapta var mıydı böyle yaşamak
Gizli sevsen bile zordur taşımak
Bu hasret ölmekle bitecek ancak
…Sonumuz hüsranmış düşünemedik.
Aşk olsun en kötüsünü başardık
Buna rağmen kavuşsaydık şaşardık
Zulüm tümen tümen nasıl aşardık
…Sonumuz hüsranmış düşünemedik.
Yürekten sevince gözler görmüyor
Çirkin tavrın üzerinde durmuyor
Gençlik heyecandır fazla sormuyor
…Sonumuz hüsranmış düşünemedik.
Gözler de tozpembe olunca dünya
Aşk önünde kimse duramaz güya
Biz kavil etmiştik bitmez bu rüya
…Sonumuz hüsranmış düşünemedik.
Bilmiyorum yol gösteren var mıydı
Sevgimizi kabullenmek ar mıydı
Kusur varsa bağışlamak zor muydu
…Sonumuz hüsranmış düşünemedik.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Düşünüşün ötesi...
Bazen düşünürüm niçin nerdeyim
Bu hava bu toprak bu uçan kuşlar
Bir karanlık bir aydınlık yerdeyim
…Buharlaşan sular gökten vuruşlar.
Bir taraf kaynar su bir taraf buzlu
Uçsuz bucaksız tüm denizler tuzlu
Gökdelen tepeler çok yerde düzlü
…Çağlayan dereler coşkun ırmaklar.
Ekvator kutupla sanki bir dargın
Kışın uykusuna yatanlar yorgun
Derinde akıntı yüzünde durgun
…Akdeniz Marmara iki boğazlar.
Yeşil yaprak renklenen gül çiçekler
Başka cümbüş avaz avaz böcekler
Kaygısız koşmaca sonra ölecekler
…Bitkiler, hayvanlar ve de insanlar.
Ne hikmettir tatlı tuzlu karışmaz
Taşta biten toprağa koy alışmaz
Milyarlarca yıldız kaynar buluşmaz
...Bilmiyorum bunun zamanı mı var.
Düşünüşten öteye sır ermiyor
En büyük kâşifler bunu bilmiyor
Arz bir gizli âlem şeksiz dönüyor
…Geceler gündüzler ve şu dört mevsim.
İst/1997
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ebabil kuşlarına yine emret ALLAHIM…
Müslüman diyarını parselliyor kefere
Bu kaçıncı kıyımdır haçlı çıkmış sefere
Bir avuç imanlı kul geçit vermez zafere
…Bayır Bucaklılara yardım gönder ALLAHIM.
Cephane yüklü uçak dağ taş ateş kusuyor
Her şey gözler önünde koca dünya susuyor
Bol keseden atanlar buyur desem pusuyor
…İsrafil beklemesin sur’u çaldır ALLAHIM.
Zulme arka çıkanlar bir çırpıda cem olur
Bu çaresiz kulların dinsizlere yem olur
Feryat edecek amma inançları gem olur
…Ebabil kuşlarına yine emret ALLAHIM.
Hepsi çıkar peşinde yoktur başka bir mana
Başları kuma gömüp yaymaktalar zamana
Ya tamamen helak et, ya da gelsin imana
…Yoksa vurgun yerleri yeğin olsun ALLAHIM.
Camiler kutsal evin, harabeye döndüler
Ezan sesi susmazken birer birer söndüler
Tarihi her ne varsa toz dumana gömdüler
…Yerle yeksan olsunlar, hiç acıma ALLAHIM.
Haksızlıklar diz boyu sinsi plân kuruyor
Küçük büyük cesetler sahillere vuruyor
Nemrut’un halifesi hâlâ başta duruyor
…Her şeyin doğrusunu, sen bilirsin ALLAHIM.
Can kemiğe dayandı sabır sana mahsustur
Sersefil yaşayanlar vatanında mahpustur
Kûn Fe Yekûn diyerek, şu zalimleri sustur
…Kazdığı çukurlara hepsini göm ALLAHIM.
.
Emrine sual olmaz, ermez bizim aklımız
Olanı görmektesin yok bir gizli saklımız
Misliyle alınmalı varsa bütün hakkımız
…Şunların defterini bir anda dür ALLAHIM.
Her yardıma hazırız yanındayız mazlumun
Per perişan olmasın diyerek bir tek kulun
Zerresinden küreye her şey senin malumun
…Mübarek topraklardan tümünü sür ALLAHIM.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Ebedi dostluklar kurmak ne güzel...
Edebin farkını meydana koydu
Gözler bayram etti şiire doydu
Grupta ki amaç aslında buydu
…Ebedi dostluklar kurmak ne güzel.
Nasıl anlatmalı bilmem ki size
Akil fikir ermez böyle bir giz’e
Görmeden tanışmak işte mucize
…Uzaktan hal hatır sormak ne güzel.
Gönlü mesrur eder güzel dilekler
Sevgi ile çarpar cümle yürekler
Elbet saygı duyar gökte melekler
…Halis temenniler sunmak ne güzel.
Şiirler sanatın bir başka dalı
Sayfalar petektir satırlar balı
Şair ancak yazar herkesin malı
…Dostluğun özünde durmak ne güzel.
Samimi gönüller her daim sıcak
Huzuruyla dolar tüm köşe bucak
Buyursun herkese açıktır kucak
…Sevgiler saygılar bulmak ne güzel.
Hiç bir güç yıkamaz temeli sağlam
Dal budak kök salar burada kelâm
Ceyhan’dan dostlara binlerce selâm
…Dostlar meclisinde olmak ne güzel.
Çukurova/2013
Değerli dosttan,
Ceyhan'ım yazmışta vermiş selamı
Baş göz üstünedir her bir kelâmı
Dosttan ayrı kalmak Hakka revamı
Dostlar meclisinde olmak ne güzel....Bülent BAYSAL
Ozan Nuri Ceyhan
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Ebediyen yaşa Cumhuriyetim...
Vatansız yaşamak kula zillettir
Kutlu ülke yapan ulus millettir
Huzurun kanıtı Cumhuriyettir
…Ebediyen yaşa Cumhuriyetim.
Tarihe şerh koydu şanlı ordumuz
Yoktan var edildi aziz yurdumuz
Gökteki ay yıldız zarif uydumuz
…Ebediyen yaşa Cumhuriyetim.
Şehit kanlarıyla sulanmış vatan
Bozguna uğruyor ülkeme çatan
Eminim razıdır kefensiz yatan
…Ebediyen yaşa Cumhuriyetim.
Huzur verir al bayrağın gölgesi
Senin olduğun yer sükûn bölgesi
Hür yaşamın bağımsızlık ilkesi
…Ebediyen yaşa Cumhuriyetim.
Seninle özgürdür asil milletim
Seninle payidar büyük devletim
Eşsiz varlığınla sonsuz kudretim
…Ebediyen yaşa Cumhuriyetim.
Rüzgârında yağmurunda karında
Çayda çıra, horonun da barın da
Bu yüce milletin coşkun bağrında
…Ebediyen yaşa Cumhuriyetim.
Doksan yıl ülkenin ömründe nokta
Başka amaç güden kalmıştır şokta
Ceyhan sana vurgun varlıkta yokta
…Ebediyen yaşa Cumhuriyetim.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ecele bırakma...
Sarı saçlarınla güzel yüzünü
Son defa göreyim dur öyle git
Madem gidiyorsun tut ki sözünü
...Ecele bırakma vur da öyle git.
Sevgiye sarıldım sana güvendim
Kötü günler geçer diye direndim
Sende anlamazsan şimdi tükendim
...Perişan haldeyim gör de öyle git.
Bir yangın yerine döndü içerim
Senin için canımdan vazgeçerim
Kurtuluş diyorsan ölüm seçerim
...Beni yerden yere serde öyle git.
Ben onlara göre suçluyum kesin
Kabul etmişim kim ne derse desin
Saçma sapan örfler başını yesin
...Sevgi çilem oldu sor da öyle git.
Üstümüze yağan kar mı dolumu
Ben yitirdim nasıl bulam yolumu
Kılımı kıpırdatmam bağla kolumu
...Kollarımı kökten kırda öyle git.
Mahzun bakışına hastayım hasta
Sensin geçen ömrün her günü yasta
Cellada ne gerek gel kendin asta
...Ceyhan'ı toprağa ver de öyle git.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Ecelin şerbeti sunulur bir gün...
Sabırda vefa yok bu hasret bitmez
Kuru gül dalında bülbüller ötmez
Gönülsüz sevdayı aşk kabul etmez
…Suçluya mahkeme kurulur bir gün.
Huzuru denedim ne kadar uzak
Yollara kurulmuş bir sürü tuzak
Diyelim ki bulduk biz nasıl bozak
…Kötünün damgası vurulur bir gün.
Dört taraftan sarmış boranı tipi
Şansıma güvenmem dikenli kirpi
Düşmanlar sonunda göğüsler ipi
… Kahpe felek belki yorulur bir gün.
Mecbur muyum acıları çekmeye
Esir miyim böyle boyun bükmeye
Ömür boyu göz yaşları dökmeye
…Yaşlar sele dönse durulur bir gün.
Dünyada üzecek beni mi buldun
Karabatak gibi dalıp kayboldun
Sen beni üzünce mutlu mu oldun
…Mazlumun hesabı sorulur bir gün.
Döner mi kem talih bitirdim der mi
Müjdeli bir haber getirdim der mi
Ceyhan ben aklımı yitirdim der mi
…Ecelin şerbeti sunulur bir gün.
Gaziantep/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Edep erkân...
(Ali Uzun kardeşime)
Edep erkân diye başlansa söze
Kelam yavan kalır inmezse öze
Mevlâ nazar eder ağlayan göze
…Sevgi ile bakmak edep erkândır.
Kuru gül dalına bülbül konar mı
Sevgisiz gönüller aşkla yanar mı
Karşılık görmeyen sevda onar mı
…Bülbülün sevdası edep erkândır.
Sevgi gönüllerde en büyük güçtür
Sevgisiz hayaller manasız düştür
Görünüm zahirdir meleke üçtür
…İnanç sevgi hürmet edep erkândır.
Bilmeyene bilmediği sorulmaz
Öğrenmek isteyen asla yorulmaz
Yanlış yapsa üzerinde durulmaz
…Kusur bağışlamak edep erkândır.
Usul erkan ilmin başka bir dalı
Haya insanlığın damlayan balı
Bilimse dünyanın tükenmez malı
…Saygıyla dağıtmak edep erkândır.
Ali kardeşimde çok güzel dermiş
Başından sonuna ne emek vermiş
Edep kültüründe murada ermiş
…Ceyhan’ı hoş görmek edep erkandır.
İst/2013
Ozan Ceyhan
Can dostlardan;
Edep erklan denen kiymeti ağır,
Erin kalitesi edep erkandır.
Ciltleri hatmetsem er diye çağır,
Bilginin başkı ki edep erkandır.
Güle aşık olan bir kuş bülbül dür,
Erkanı olmayan hayvxandır zül dür,
Allah katı edep erkan makbuldur,
Her şeyin başı ki edep erkandır.
Edepli yanında zalim bir hiçtir,
Kuru kalabalık zehirli güçtür,
Nemrutla Firavun bozuktur piçtir,
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Her şeyin başı ki edep erkandır.
İlim de edebe muhtaç demişler,
Edebsiz ilimi bir hiç bilmişler,
Ölçferek biçerek öz eylhemişler
Her şeyin başı ki edep erkandır.
Edepsiz sevgiyi verme istemem,
Gözden ırak olan yakındır demem,
Edepsiz vitamin bal olsa yemem,
Her şeyin başı ki edep erkandır.
Ağaç kalem sular olsa da boya,
Yazın yüreklere nakışlı oya,
Kurbanım edepli erkanlı soya
Her şeyin başı ki edep erkandır.
Hocam, katılırım haddimi aşmam,
Sevgiyi, saygıyı bende tartışmam,
Yüce değerlerle asla atışmam,
Ceyhan’ın yazdığı edep erkandır.
Kuş beyin aklınla sus Uzun Ali’m,
Sonsuza hükmetse olsanda ilim,
Erenler söylemiş duydum kefilim,
Alimin başı da edep erkandır………..Ali UZUN
İnsanım der insanlığını bilirse onur
İnsan şeref ve namusunu onurula korur
Hak edene Mevla hak ettiğini buldurur
Ceyhanı hoş görmek bir şeref borcudur...Talat Semiz
Erdem insan
Erdem insan gelip beni dövse
Sillesi tokatı bana akıl verir
Cahil gelip bana gül verse
Dikeni yüregime hançer olur
Erdem insan bir diken verse
Dikeni bana batmaz gül olur
Cahil insan arı olup bal verse
Balı yenmez bana zehir olur
Erdem insan benim malımı alsa
Malım gözümde sanki hiç olur
Cahil getirip bana para verse
Parası geçmez gözümde pul olur
Erdem insan beni kuyuya atsa
Gönlüm kendini denizde sanar
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Cahil can kurtaran olsa kurtarsa
Canım bedende yaşayan ölü olur
Almanya
Ali Şahin (Elbistanlı)

Ozan Nuri Ceyhan
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Efendim...
Çokta kaale almıyorum ne derse desin
Lafla peynir gemisi yürümüyor efendim
Bulunmayan hint kumaşı olmadığı kesin
...İnadından gerçeği söylemiyor efendim
Nalbant keseri gibi çıkarına vuruyor
Doğrusu dediğim fikrinde sabit duruyor
Her şeyi çok bilirim diyerek hayal kuruyor
...At gözlüğünü takmış göremiyor efendim.
Ummadık taşlar başını yarmaz diyerek
Gönülsüz rızasız neyi bulursa yiyerek
Ona kalsa hiç kusuru yok tek suçlu felek
...Cehalet sınırını bilemiyor efendim.
Kimi kasdettiğimin önemi yok bilirse
Bekliyorum hatasın anlar yola gelirse
Kadri kıymeti kalmayacak aksi giderse
...Bin kusura bir özür dilemiyor efendim.
Dostları acı söylese de dinlemek gerek
Hiç bir yere varılmaz böyle inat ederek
Nasihatlarınıza karnım toktur diyerek
...Ceyhan fakirini de dinlemiyor efendim.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Eğer doğruysa...
Düşmanın belli ise sıkı duracaksın
Gerektiğinde savaşacak vuracaksın
Aziz vatanı can verip koruyacaksın
…Tam tersini söylüyorlar, eğer doğruysa.
Vatana göz dikene hesap soracaksın
Kalsan gazi ölürsen şehit olacaksın
Aziz milletin gönlünde yer bulacaksın
…Başka emellerin varmış, eğer doğruysa.
Peki mühimmatın topraklarda işi ne
Niçin gerek vardı yazdırdığın fişine
Sen nasıl çıkarsın kuralların dışına
…Bu milleti kandırmışın, eğer doğruysa.
Peygamberin ocağında riya barınmaz
Leke sürüldüyse yıkamakla arınmaz
Mantığı olanlar boş hayale sarılmaz
…İkbalin yetmemiş olur, eğer doğruysa.
Çuval dolusu delile yalan diyeceksin
Dışarıda düzenlenmiş plân diyeceksin
Yönetime el korum falan diyeceksin
…Yazıklar olsun diyorum, eğer doğruysa.
Masum halka eziyet mi çektireceksin
Aziz millete bunu mu layık göreceksin
Tankla-tüfekle-topla-ders mi vereceksin
…Tek kelimeyle kahroldum, eğer doğruysa.
Adaleti mülkün temelidir bilirim
Hiç üşenmem bizzat ayağına gelirim
Aklanırsan elin öper, özür dilerim
…Baş tacımıza lekedir, eğer doğruysa.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Eğer sevdim diyorsan...
Eğer sevdim diyorsan elindeyse elleri
Gözlerinin tastamam bebeğine bakmalı
Sevgiyle büyütülen en tomurcuk gülleri
…Saçının her teline birer birer takmalı.
Gözler sevginin aynasıdır gönlüne uyar
Konuşmaya gerek kalmaz her şeyi duyar
Büyük mucizesi aç kalan yemeden doyar
…Bir bakışmak yetişir kalpten kalbe akmalı.
Hazıra konmak olmaz bazen çile olacak
Aşkın kanunu böyle süren varsa dolacak
Kavuştuğun zamanda acılar kaybolacak
…Sevgi hudut tanımaz şimşek gibi çakmalı.
Sevgisiz insan yaşayamaz bunu bilmeli
Yanlışı kabul etmez kusur varsa silmeli
Gerekirse korkmadan seve seve ölmeli
…Sevda budur denince tüm benliği yakmalı.
Seven başka ne ister yalnızlıktan sıkılsa
Yanında olmak yeter bir yol bulup çıkılsa
En büyük suç diyerek zindanlara tıkılsa
…Sevginin rahmetiyle tüm evreni yıkmalı.
Mehtaplı bir gecede ürperip sarılmışsa
Gönlünü almak kolay şakadan darılmışsa
Öpmeye kıyamazsın sevgiyle varılmışsa
…Yürekteki küt sesi bam telinden çıkmalı.
Akıl vermek kolaydır yaşamalı diyorum
Sevenler mutlu olsun herkese diliyorum
Ceyhan fırsatı kaçırmış kesin biliyorum
…Bana benzemek istemeyen çok ders almalı.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Eğer...
Sevgiler yarışsa en büyük benim
Bu sevgi uğruna şartsız kölenim
Yaksın sevgilerin kül olsun tenim
…Böyle bilip böyle yaşarsan eğer.
Dünya şahit değil böyle sevgiye
Hiç bir sevgi çıkamaz bu mevkiye
Her şeylere lâyıksın içten övgüye
…Bitmeyen sevgime koşarsan eğer.
Bu kutsal sevgiden onur duyarım
Sensiz geçen ömrü boşa sayarım
Kendi gönlüme de hesap sorarım
…Bu sevgine lâyık olmazsa eğer.
Sevgi çağlayansa pınarım sensin
Çok sevdiğin söyle hicranım dinsin
Lütfen sarıl kokun ruhuma sinsin
…Hesabın sorarım sarmazsa eğer.
Sensiz ben hayaller kuramam gülüm
Sensiz geçen günler bilesin zulüm
Sensiz ömür sürmem buyursun ölüm
…Yuh olsun canını vermezse eğer.
H.Paşa/1986
Ozan Nuri Ceyhan
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Ekmeğim...
Bal yiyenler baldan bıkarmış derler
Bir gün olmasan bilmem ne ederler
Başlar tacı soframızın süsüsün
…Görüyorum doluyor hep çöplükler.
Ne haldeler çok insan izliyoruz
Bir dilime muhtaçlar gözlüyoruz
Yerin soframızın üstü olmalı
..Demek ki bir öğünde özlüyoruz.
Kim nasıl düşünür onu bilemem
Eksik olma başka bir şey dilemem
Çöpe atan bütün eller kırılsın
…Tanrımız çok adil ben olsam vermem.
Kurak geçsin dualara çıkarız
Aç kalırsak her kapıyı yıkarız
Duvarda afişler ama kim bakar
…İsraf önleyelim diye sıkarız.
Dünya çölleşiyor laf çok bırakın
Susuzluk kapıda dönüp bir bakın
Ahkâm kesmek kolayıdır diyorsak
…Gelecek karanlık ağıtlar yakın.
Cılkın çıkarmadan tedbir alalım
Her yolu deneyip çare bulalım
Ekmek sorunlardan sadece biri
…Tek doğru lütfen akıllı olalım.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.1
Bire düzenbaz batı, çıktı bütün foyalar
Sizinle özdeşleşti hem tükürür hem yalar
Al bunları okuyun, mecbur biraz oyalar
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Buraya gelen kuzu, gittiğinde canavar
Öyle çapsız laflar ki ne dini imanı var
Suratına tükürem bildiğin soğuk duvar
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Ben bakışı bilirim mimikleri kayıyor
İçinden bilmediğim ne hinlikler sayıyor
Allah’ın sümüklüsü şartlarını dayıyor
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Kuş kadar aklı olan fena ahkâm kesiyor
Senin tınaz savrulmaz rüzgâr bize esiyor
Biz doğru söyleyince bir de surat asıyor
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Başka yöntemler bulun plânın geri tepti
İçerden feth olmazmış tabi zoruna gitti
Sen avucun yalarsın bütün yolların bitti
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Uçaklar iflas etmiş tüm kaleler düşüyor
Sonunu tahmin eden şu yaz günü üşüyor
Soyun sopuna yeter bizde mama pişiyor
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Ceyhan paşam halimiz nice olur diyorsan
Boşuna akıl vermem ne herzeler yiyorsan
Bir bir sökül bakalım daha ne biliyorsan
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.

Üsküdar/2017

Ozan Nuri Ceyhan
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El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.2
Elli kere yazmışım, bakmadan falınıza
Korkmak ecele netsin ağlayın halınıza
Daha neyi gördünüz binmeden dalınıza
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Her şeyimiz ortada yoktur gizli saklımız
Kılavuza gerek yok yeter bizim aklımız
Kimseye benzemeyiz işte bizim farkımız
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Kaçaklara kucak aç nüfusuna al direk
Komşucuğum sıkıştı defteri nasıl dürek
Aklı evvel bizde çok koşulsuz size verek
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Bana ihanet eden sana dünden etmez mi
Bunları gördüğünde hiç zoruna gitmez mi
Köküne kıran girip birer birer bitmez mi
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Abartmanız sınırsız şeyimle gülüyorum
Üç’e girmek araçtır dörtnala geliyorum
Bu eller öpülecek yakındır biliyorum
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
İçinden çıkamazsan gelin bize başvurun
Çok plânın demode yeni tuzaklar kurun
Tekmili peşin verip, sonra selama durun
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Ceyhan paşam uyardı izinizi süren var
En küçücük noktayı karanlıkta gören var
Belayı hak edenin başlarına ören var
…El deliye biz akıllıya hasret kalmışız.
Üsküdar/2017

Ozan Nuri Ceyhan
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El ele verelim...
Şimdi süre versek birazda sabır
Hoşgörü bol olsun yapmayın tavır
Zahmetli işlerde çok olur kahır
…Zamanı önyargısız bekleyelim.
Dünya çölleşiyor vatanda dahil
Ormanım yakanlar katıksız kâtil
Ağaç dikilirken bir şevkle katıl
…Her yıl yetmiş milyon fidan dikelim
Ekmeklere yazık gitmesin çöpe
Hocam gibi unu sermeyin ipe
Dostun sözü olsun kulakta küpe
…Kötü işten el eteğimiz çekelim.
Törem diyerek suçsuz insanları
Sevmiş diye dökülmesin kanları
Hiç uğruna alınmasın canları
…Suçlu ise yargılansın diyelim.
Yüce Tanrım güzel bir kitap vermiş
Okuyun okutun düşünün demiş
Ağaca bez türbeye mum dememiş
…Hurafe düzmecedir bırakalım.
Irk din dil diyerek ayırmayalım
Haksız babamızsa kayırmayalım
Tutumlu olalım savurmayalım
…Herkese güzel şeyler dileyelim.
Sokağı çevreyi temiz tutalım
Kırılmış olsak çabuk unutalım
Ömür zaten kısa huzur katalım
…Ceyhan’dan rica el ele verelim.
İst/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Elifgül'üm...
(Anamın adı ilk göz ağrım)
Yirmi beş yaşımın serabına denk
Gerçek mutluluğumuz hâlâ rüya
Gözler bal üzümü kirpikler hevenk
…Güller koklamış anacığın güya.
Mışıl mışıl uyu ninni söyleyim
Beceremem sen anlarsın dilimden
Neşenden sarhoştum hâlâ öyleyim
..Ağlayınca kalem düştü elimden.
Yavrum ağlamasın, dünya yıkılsın
Hüznün bin gülüşe bedel ağlama
Hısım müjdelensin teller çekilsin
…Uçuyorum, bin şükürler Tanrıma.
Sana şiirler yazayım dilersen
Çiçek toplayalım seninle kırda
Elif’im güller açsın sen gülersen
…Adın beste olsun tüm şarkılarda.
İslâhiye/ 29.11.l970
Ozan Nuri Ceyhan
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Elini çabuk tut divane bülbül...
Gül mü âşık sen mi anlamıyorum
Tatmin etmiyorsa dinlemiyorum
Doğru mu yanlış mı bilemiyorum
…Elini çabuk tut divane bülbül
Bu bir başka sevda var mı örneği
Sen nasıl başardın gülü sevmeyi
Bırak bana şimdi cevap vermeyi
…Elini çabuk tut divane bülbül.
Solmaya mahkûm dalda kalsa da
Seni meşke davet etmiş olsa da
Kurumaya mecbur koparılsa da
…Elini çabuk tut divane bülbül.
Gülün ömrü kısa onunla varsın
Sakın geç kalma havanı alırsın
Sonra benim gibi yalnız kalırsın
…Elini çabuk tut divane bülbül.
Gül açınca aşka bezeniyorum
Ne yapayım sana özeniyorum
Bahardan bahara düzeliyorum
…Elini çabuk tut divane bülbül.
Ben bülbül olaydım sevdiğimde gül
Buna çoktan razı perişan gönül
Ceyhan’a hiç bakma biçare müşkül
…Elini çabuk tut divane bülbül.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Eller...
Dünyanın yedi harikasını yaratan
Tüm güzelliklere imzayı koyan eller
Neşter olup şifa sunan derdi arıtan
…Yanlış yaparak tatlı cana kıyan eller.
Darağacının fermanını yazan eller
İcatlar yapan yapılanı bozan eller
Gökdeleni kuran mezarı kazan eller
…Çiçekleri sunan kasalar soyan eller.
Silahın tetiğinde, ibadet niyazda
Karşılıksız iyilikte daha bir hazda
Duyguların ifadesi çaldığı sazda
…El âlemi kendine hayran koyan eller
En güzel en leziz yemekleri pişiren
Orak tutan arpa yolan ekin devşiren
Sevgiyle sarılan sille tokat dövüşen
...Dilden çıkan duaları toplayan eller
Şiir yazan, notayı konuşturan eller
Dertlerin dermanını oluşturan eller
Sımsıcak sevgileri buluşturan eller
…Keder sevince eşlik eden masum eller.
H.Paşa/1988
Ozan Nuri Ceyhan
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Ellere döndüm...
Huzur yok gittin gideli
Hasretinle oldum deli
Bu mu sevmenin bedeli
…Divane kullara döndüm.
Sevgisiz her ömür yarım
Boş kovanım sensin arım
Ben ancak seninle varım
…Susuz topraklara döndüm.
Özlem sele döndü çağlar
Yokluğun yüreğim dağlar
Sitemkârım gönlüm ağlar
…Kuru yapraklara döndüm.
Yaşam buysa yaşıyorum
Bir boşluğa düşüyorum
Bu yaz günü üşüyorum
…Yapraksız dallara döndüm.
Felek boşluğa itmesin
Emekler boşa gitmesin
Yazıktır böyle bitmesin
…Perişan hallere döndüm.
Yabanın sözüne uyma
Kerem eyle aşka kıyma
Ceyhan’ı da sensiz koyma
…Sahipsiz ellere döndüm.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Ellerin sözüne bakma sultanım...
Nerde senin merhametin insafın
Bana göre yanlış tuttuğun safın
Gönlümü yaralar en küçük lafın
…Ellerin sözüne bakma sultanım.
Ben öyle der miyim nasıl inandın
Hani inanmazdın sen niye kandın
Kara çalsın bu aşk biter mi sandın
…Ayrılık kemendi takma sultanım.
Dünya güzel olsa görür mü gözüm
Kimseye bakamam kızarır yüzüm
Yalnız seni sevdim işte son sözüm
…Hasret diyarında yakma sultanım.
Kuran’a el bastım yeminse yemin
Dünden kahrolurum değilsen emin
Tüm gülleri kurur gönül bahçemin
…Sakın küsme kaşın yıkma sultanım.
Şartlar el vermiyor alıp kaçmaya
Sevgi deryasında yelken açmaya
Kanat takıp gökyüzüne uçmaya
…Kavlimi yüzüme çarpma sultanım.
Baktığım gözlere kimse bakmasın
Haneye saygım var karşı çıkmasın
Hayır deyip şu Ceyhan’ı yıkmasın
…Öldürürsün beni yapma sultanım
Osmaniye/1968
Değerli dostumdan;
'Yiğit bir kez sever, sözünde durur
O sözle ömrünün, sonuna varır
Vuslata ermezse, dizini vurur
Kaderi başıma kakma sultanım...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan
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Elli yıl yetmez mi desem şiirler…1
Elli yılı geçmiş çok emek verdik
Ne varsa maharet ortaya serdik
Sevgi ilham oldu çiçekler derdik
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Umulmadık anda sevgiyi bulduk
Örfler baskın çıktı perişan olduk
Hüzünlerin girdabında kaybolduk
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Zamanda vefasız bir ders almadı
Huzur hani kapımız hiç çalmadı
Bence yazılmadık konu kalmadı
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Ok hedef şaşırmaz mesele yayda
Felek yar olmuyor bize ne fayda
Satırlar gerçeği geçmiştir kayda
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Çok uğraştım bu oyunu bozayım
Tek satır okumaz niçin yazayım
Şimdi siz söyleyin kime kızayım
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Aslını bilmezken vazgeçtim sandı
Kim bilir ne dendi kimlere kandı
Bir ömür biter mi Ceyhan’ın andı
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Elli yıl yetmez mi desem şiirler…2
Seven yüreklere tercüman olduk
El mutlu olunca biz huzur bulduk
Bazı zaman hüzünlerde kaybolduk
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Namussuz töreyi her an haşladık
Yanlış yapanları çok kez taşladık
Kızdık ara verdik çabuk başladık
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Mevsimleri saydık çetele tuttuk
Zor gelse de derdimizi unuttuk
Gönül bahçesini yar'sız kuruttuk
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Yuva kurduk çilelerin koynuna
Vebalimiz nankörlerin boynuna
Mecbur serüvenin geldik sonuna
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Ne yazsak eskiyi tekrara benzer
Her satır yeniden ikrara benzer
Çoğu emsal olmuş karara benzer
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Yüreğim hasretten dağlasanız da
Ceyhan artık yolcu bağlasanız da
Dönmem kabil değil ağlasanız da
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Elli yıl yetmez mi desem şiirler…3
Çok kırdınız barışmıştık demeyin
Her konuda yarışmıştık demeyin
Bırakmayız alışmıştık demeyin
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Bin beş yüz şiire yetmez demeyin
Takdir olan süre bitmez demeyin
Bu gemimiz sensiz gitmez demeyin
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Şiirler sönmeyen fardır demeyin
Sevginin yangını hardır demeyin
Nereden dönülse kârdır demeyin
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Namerde sözünü tutan demeyin
Sevdanın hapını yutan demeyin
Yaşından başından utan demeyin
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Bazı şerde hayır vardır demeyin
Ömrümü bitiren yardır demeyin
Dünyayı başına sardır demeyin
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Tadında bıraksak olmaz demeyin
Daha süremiz var dolmaz demeyin
Ceyhan’da bir fani solmaz demeyin
…Elli yıl yetmez mi desem şiirler.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Elvan kızımız...
Biraz üfleseniz sanki uçacak
Küçücüktür boyu incecik bacak
Kim der ki bu kız rekorlar kıracak
…Allah'ın bir lütfu Elvan kızımız.
Ne kadar da masum iyice bakın
Gözün yanılması olmasın sakın
Şimdilik hepiniz selâma kalkın
…Rekorları yuttu Elvan kızımız.
Sessiz sakin kulvarında koşuyor
Temposuna cümle rakip şaşıyor
Tavşan dişlim gönüllerde yaşıyor
…Yüreğine kuvvet Elvan kızımız.
Dikkatle izledim kendinden emin
Manası yok ona bühtan etmenin
Çok madalya toplar bak size yemin
…Medarı iftihar Elvan kızımız.
Tur bindirmiş kesin ara açıyor
Dönüp bir bakıyor dalga geçiyor
Buna koşma denmez sanki uçuyor
…Gönlümüz sultanı Elvan kızımız.
İst./2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Elveda...
Ölesiye sevdim engeller aşamadım
Her yolu denedim ama başaramadım
Seni bilemem asla mutlu yaşamadım
…Kaderimize ve dünyaya kahretmişim.
Sabırla çabaladım ne hayaller kurdum
Felek bir gün yüzümüze güler diyordum
Cevaplarını çok aradım gönle sordum
…Kendime acımam sana yazık etmişim.
Bir halta yarayacağın sanmam şairim
Baltaya sap olamadım sözde mahirim
Tek dostum kaldı yazdığım onca şiirim
…Hayallere daldım ancak onu görmüşüm.
Elveda aşkım, elveda kalem ve kâğıt
Bundan sonra ne yazayım hepsini dağıt
Gözden akan yaşlar dinsin bitsin bu ağıt
…İflah olmam artık erimiş tükenmişim.
Eli elime değmeyen kırk yıllık sözlüm
Hatalarım varsa bağışla melek yüzlüm
Son veda da sana olsun ey kömür gözlüm
…Sen mutlu olmaya çalış ben olmamışım.
Hiç bilmedin tanımadın hiç sevmedin say
Bedduan başım üstüne ona da hay hay
Umutsuz Ceyhan deli divane vay ki vay
...Yolun sonuna geldim huzur bulmamışım.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Emanetin başım gözüm üstüne....
(Muhterem babaya ithaftır)
Emanetin başım gözüm üstüne
Kimse laf edemez sözün üstüne
Canı cana kattım özün üstüne
…Yükün ağır dersen, kabuldür ağam.
Biliyorum vebali gerçekten ağır
Diller ketum olsun kulaklar sağır
Kusuru bulursan mizan’da bağır
…Ne bedel kesersen, kabuldür ağam.
Selâmsız sabahsız geçip gitmeyiz
Büyüğe saygıda kusur etmeyiz
Yük çok ağır olsun asla atmayız
…Sen ne emredersen, kabuldür ağam.
Neylerse güzel eyler Allah kerim
Gözlerin arkada kalmasın derim
Bir hilâfım varsa od olsun yerim
…Sen ne söyler isen, kabuldür ağam.
Can kızı senin kadar sevmez isem
Hakkın yoluna boyun eğmez isem
Sevgi saygı görmeğe değmez isem
…Ne ceza verirsen, kabuldür ağam.
Can vadeye kadar kefilim ona
Şiirler hem şahit hem senet buna
Sen ruhsat verirsen Ozan kuluna
…Rabbim razı ol de, yetişir ağam.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Emekliler...
İlk heycanla görevini severek
Gençliğini bu uğurda vererek
Deneyimle bu menzile ererek
...Bize önder ve örnek emekliler.
Yılların verdiği bariz yorgunluk
Çok çalışıp ulaşılan olgunluk
Sevgi ile kazanılan saygınlık
…Ağabeyimiz ablamız emekliler.
Seneler ne çabuk geçti hele bak
Çifte gözlük takıyor saçları ak
Biz çok şeyleri öğrendik bakarak
…Bizim ustalarımız emekliler.
Sizlerden ayrılmak acı oluyor
İnanın yeriniz çok zor doluyor
Oda ve masanız mahzun kalıyor
…Mesleki ustalarım emekliler.
İçimizden çıkmayacak sevginiz
Asla bitmeyecek size saygımız
Unutulmak ise eğer kaygınız
…Gönlümüz hep sizinle emekliler.
H.Paşa 1983
Ozan Nuri Ceyhan
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Emrin olur...
Varlığın cihanı değer
Ölümüne sevdim meğer
Sen sevmiş isen eğer
…Dünya âlem benim olur.
Gözlere paha biçemem
Senden asla vazgeçemem
Bin kanat taksam uçamam
…Bu ruh bu can senin olur.
Yüzüm seninle gülecek
Çok sevdim herkes bilecek
Âşığım bakan görecek
…Her bir sözüm yemin olur.
Sensiz ömür bana haram
Cezam bitsin gelsin sıram
Ruhsat ver düğünü kuram
…Kaptan sensin gemin olur.
Kimseleri görmez gözüm
Hasretinle yandı özüm
Sensiz olmaz bu son sözüm
…Ne dilersen emrin olur
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Emsalin yok.
Seni sevmek
Sevdiğini bilmek
Seni düşünmek
Başka bir haz!
Kaşlar hilâl
Gözler bahar
Yanak gamze
Dudak kiraz!
O bakışlar
O gülüşler
Ömre bedel
Hele de naz!
Emsalin yok
Ya güzellik
Bir içim su
İçsem biraz!
Ruhun güzel
Yürek güzel
Niyet güzel
Gelsen bu yaz!
Sevgi
Sevgi
Sevgi
Sevgi

kutsal
huzur
barış
niyaz!

Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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En büyük yanlış...
Seven insan nasıl olur duygusuz
Geçmiyor saatler gözler uykusuz
Hislerde tarumar hayaller huysuz
…Dertlere sarılmak en büyük yanlış.
Yalnız kalan yürek elbet coşkusuz
Bu yargısız infaz hem de sorgusuz
Sevmek istiyorsa madem korkusuz
…Hayalle avunmak en büyük yanlış.
Aklı esen sever hem de destursuz
Aşkta göz karadır seven fütursuz
Sen desen ne olur bunlar lüzumsuz
…Hiç yoktan kırılmak en büyük yanlış.
Seven çok sevmişse niye sorumsuz
Dinlemeden karar vermek olumsuz
Varmayın üstüne kalsın yorumsuz
…Canları acıtmak en büyük yanlış.
Rüyalara girsen gönül umutsuz
Titreyen yüreğim sürekli mutsuz
Çıkıp gel diyorum bana komutsuz
…Suçsuzken darılmak en büyük yanlış.
Ceyhan’ı bir görsen bariz huzursuz
Çok sevmişse hoş gör beden şuursuz
Sanma bu dünyada herkes kusursuz
…Sevdim derse kızmak en büyük yanlış.
Çukurova/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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En çok sana güvenmişim bilesin…1
Gözlerin baharım,bakışların bal
Sakın hiç değişme yine öyle kal
Ömrüm feda olsun canımı da al
…En çok sana güvenmişim bilesin.
Savrulsun saçların rüzgâra bırak
Ceylan gözlerinle gözlerime bak
Tepeden tırnağa cayır cayır yak
…En çok sana güvenmişim bilesin.
Dolunayın şavkı zülfüne vursun
Seni düşündükçe saatler dursun
Kalbimiz sessizce hayaller kursun
…En çok sana güvenmişim bilesin.
Karanlık gecemde nurdan ışıktın
Tarifsiz güzeldin her zaman şıktın
Bilmekteyim sen gönülden aşıktın
…En çok sana güvenmişim bilesin.
Sevgin can özümde saklı derinde
Kimseler bulamaz meçhul yerinde
Pişmanlık duyarsan günün birinde
…En çok sana güvenmişim bilesin.
Karşımızda dağlar sıralansa da
Gönül bağlarımız paralansa da
Ceyhan’ın yüreği yaralansa da
…En çok sana güvenmişim bilesin.
İst/1998
Ozan Nuri Ceyhan
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En çok sana güvenmişim bilesin…2
Sevgiyle her işim çözülür sandım
Yalan mı söyleyim hayale kandım
Tek seni istedim bu benim andım
…En çok sana güvenmişim bilesin.
Farkındayım talih yaver gitmedi
Bahar hiç gelmedi kışlar bitmedi
Kadere yalvardım kabul etmedi
…En çok sana güvenmişim bilesin.
Sevdik amma sevgiyi yaşamadık
Dört döndük engelleri aşamadık
Çabam boşa gitti başaramadık
…En çok sana güvenmişim bilesin.
Ne çok istemiştik kavuşamadık
Birlikte mutluluğa koşamadık
Ukde kaldı huzurla coşamadık
…En çok sana güvenmişim bilesin.
İsyan etmesem de kadere kinim
Son nefese kadar sürer yeminim
Bu yalnızlık bitmeyecek eminim
…En çok sana güvenmişim bilesin.
Rabbin ruhsatında her işin başı
Muhakkak görüyor gözdeki yaşı
Sende Ceyhan gibi ömrünce taşı
…En çok sana güvenmişim bilesin.
İst/1998
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

En değerli varlığım...
Sahip olduğum
En değerli servetim,
Teneffüs ettiğim havam,
İçtiğim su,
Damarımda kan,
Çarpan kalbimsin…
Yakamda rozetim,
Elimde tespihim,
Parmağımda yüzüğüm,
İşiten kulağım,
Odamdaki resim
Gören gözümsün…
Aşkımın adı
Sevgimin pınarı,
Saadetimin kaynağı,
Başımı dizine koyacağım
Dert ortağım,
Rüyalarımın kadınısın…
İlham perim,
Yazan kalemim,
Mısralara dökülen sözlerim,
Satır satır yazdığım şiirlerim,
Yaşadığım dünyam
Ve ömrümün tamamı,
En değerli varlığımsın…
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Enflasyon...
Fukaranın cüzdanında yaşarsın
Arap atı gibi önden koşarsın
Fakire nikâhsın nasıl boşarsın
…Bak bütün yolları tutman gerekir.
O yükün bizim sırtımızda kambur
Ağzında purosu elinde tambur
Yoksulları bırak zengine kamp kur
…Halimiz kalmadı dürtmen gerekir.
Parası olanın dolar kasası
Zengin daha zengin yoktur tasası
Dolar düştü matem tuttu bazısı
…Sonun geldi gafil bitmen gerekir.
Canavarı tetikleyen ben miyim
Kuzu kurt misali yoksa yem miyim
Nasıl ineceksen nerden bileyim
…Tabi her kuruşum ütmen gerekir.
Çarıklı erkân harp olduysa paşa
Sen bildiğin gibi deminde yaşa
Böyle gitmez bir gün kafanı taşa
…Vurmadan defolup gitmen gerekir.
Orta direk kızmış fena soluyor
Garipler çıldırdı saç baş yoluyor
Bakın edepsize hâlâ duruyor
…Arkana bakmadan tüymen gerekir.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Engelleri aşalım...
Çık gel şimdi engelleri aşalım
Ver elini bana vakit dolmasın
Huzur bulup özgürce yaşayalım
…Sevgi yeter bir şeyimiz olmasın.
Hasret zincirini vurup açalım
Kanat takıp diyar diyar uçalım
Yetmez dersen ta Fizan’a kaçalım
…Son pişmanlık içimizde kalmasın.
Bazısı bakar kör nedenler sorma
Her şeye çare var kafanı yorma
Arkana bakmadan koş sakın durma
…Gönül bahçemizde güller solmasın.
Benim yüce sevgim dağları deler
Yürekten sevdiysen huzura beler
Mecbur parçalanır bütün engeller
…Kötüler belâsın bizden bulmasın.
Gel hasretin olmayalım kurbanı
Tüm sevdanın biz olalım çobanı
Sen istersen kim tutacak Ceyhan’ı
…Çabuk ol ki zamanımız dolmasın.
Adana/1979
Ozan Nuri Ceyhan
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Esir oldum...
Bir anda ceylan göze esir oldum
Perişan halimi görsen meleğim
O güzel sevgiyi bakışta buldum
...Ben sensiz olamam bilsen meleğim.
O güzel gözlerin dünyaya değer
Bir bakışa donup kalmışım meğer
Dünya benim olur seversen eğer
…Beni benim gibi sevsen meleğim.
Hasrete koyarsan biter mi acım
Muhteşem gözlerin benim ilacım
Ömrümce seninle olmak amacım
…Zamanlar geçiyor evsen meleğim.
Kapat gözlerini bakan olmasın
Özlemimiz uzun süre kalmasın
Zamanı durdur ki vakit dolmasın
…Sevdamıza boyun eğsen meleğim.
Seni düşünmeden bir an duramam
Sevgisiz kalırsam hayal kuramam
Sevdin bilmekteyim fakat soramam
…Ceyhan’a ellerin versen meleğim
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Eskiden...
Eskiden aileler soy sop ararlardı
Bir kız isterken geçmişini sorarlardı
Ana baba izniyle yuva kurarlardı
…Düzeyli bir anlaşmadır sürüp gidiyor.
İki gönül bir olunca samanlık seyran
Olur denir içmeye bulmasa da ayran
Öyle boyu posu endam kalmadı soran
…Kız tarafı büyük düşler kurup gidiyor.
Neler istenmiyor evi parası olsun
Konforlu araba büyük villası olsun
Kışlığı yazlığı dubleks terası olsun
…Önce maddi durumunu sorup gidiyor.
Bazıları çok geç fark ediyor tuzağı
Amaç başka olunca göremiyor uzağı
Günü birlik aşklara çekiliyor kızağı
…Başlarına bin bir çorap örüp gidiyor.
Boşanma davaları tümden sırada
Kimisi nikâh tazeliyor bu arada
Amacı mutluluk gözü yokmuş parada
…Büyük aşkı ne demekse görüp gidiyor.
Eskiden bir sıcak yuva yeter denirdi
Gönül bir olunca kuru yavan yenirdi
Böyle olunca cümle âlem imrenirdi
…Şimdikiler büyük hayal kurup gidiyor.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Esra bacıya...
Sen çok duygulu güzel bir bacısın
Herkes dertli dermansın ilacısın
Güler yüzlüm başımızın tacısın
…Sana teşekkürler sonsuz tebrikler.
Allah kem gözlerden seni korusun
Güzel Rabbim daim yanında olsun
Herkesin derdine çare bulursun
…Kim bilir daha kim sırada bekler.
Ancak bu kadar olur güzel yayın
İnkâr edilemez kişisel payın
Tam tarif değilse kusurlu sayın
…Doğru olsun yeter bütün dilekler.
Ekibine sana sonsuz saygılar
Sayenizde kabarıyor duygular
Bin huzurla dağılıyor kaygılar
…Boşa gitmeyecek güzel emekler.
Eminim ders çıkarıyor insanlar
Lâyık ise veriliyor imkânlar
Yardım sevenlere candan şükranlar
…Sizlere Ceyhan’dan çok teşekkürler.
İst/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Evin önü yüksek duvar...
Evin önü yüksek duvar
Duvarın üstünde tel var
Doğru gelsem anan kovar
…Dilerim kimse duymasın.
Güzel duygular beslerim
Kimse bilmesin isterim
Elde kalem gönül perim
…Sevgiden başka yazmasın.
Muhakkak birisi duyar
Tetikte ol beni uyar
Gören olsa def’e koyar
…Aman huzuru bozmasın.
Görseler inkâr ederiz
Siz hayal gördünüz deriz
Düşünsene ne güleriz
…Sevenler hiç yorulmasın.
Su gibi saf ve de temiz
Masumca sevdik tertemiz
Baş başa kalsak ikimiz
…Hayalimiz bozulmasın.
Canımsın ömre bedelsin
Cana huzur verir sesin
Artık bana tamam desin
…Şu gönlümüz üzülmesin.
Tamam deseler uçarım
Sevdaya yelken açarım
Vermezse alır kaçarım
…Bam telime basılmasın.
G.Antep/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Evlat...
Senin de başına gelecek bir gün
Yaşlılık zor şeydir neylersin evlat
Yaşayanlar mutlak ölecek bir gün
…Sende çocuğuna söylersin evlat.
Dilerim hep duamızı alırsın
İşi kolay gelenlerden olursun
Ömür boyu rahat huzur bulursun
…Sana kem gözleri değmesin evlat
Kararlı ve düzgün olsun işiniz
Emek versen mübarektir aşınız
Doğruysan dik olur daim başınız
…Kötülere boyun eğmesin evlat.
Yoksulları giydir açları doyur
Sakın gönül kırma iyilik buyur
Böyle ol ki suda düşmanda uyur
…Sonradan dizini dövmesin evlat.
Sana taş atana sen sevgini at
Fazla kâr haramdır değerine sat
Nerede olursan tedbir alıp yat
…Kötülere fırsat doğmasın evlat.
Küçük kusurları affet her zaman
Kimsenin diline düşmeyin aman
İhtiyarlık zordur dertleri yaman
...Elbet bu menzile erersin evlat.
Mevcutla yetinip şükrü eda et
Sigara çok zarar hemen veda et
Büyüğe küçüğe göster adalet
…Umarım sözümü dinlersin evlat.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Ey insanoğlu…1
“ Hayat bir nefestir aldığın kadar
Hayat bir kafestir kaldığın kadar
Hayat bir hevestir daldığın kadar ”
(Hz.Mevlâna)
Gençliğin fanidir ona güvenme
Her an biter varlığınla öğünme
Veren alır isyan edip döğünme
…Hayat bir nefestir aldığın kadar.
Her şeyi bilirim yanılmam dersen
Müşkülün çözülmez serveti sersen
Bir hayal uğruna bir ömür versen
…Hayat bir kafestir kaldığın kadar.
Dünya hoşa gelir istekler bitmez
Nasipten öteye başka yol gitmez
Bazen gözün görmez kulak işitmez
…Hayat bir hevestir daldığın kadar.
Kadere güç yetmez dişin bilersin
Alın yazı haktan sanmam silersin
Kendine hoş görsen dosta dilersin
…Hayat bir selâmdır saldığın kadar.
Kimi dalga geçer kimi gülersin
Boş konuşup sohbetleri bölersin
Bilmiyorsan yalan yanlış söylersin
…Hayat bir kavaldır çaldığın kadar.
İraden sınırlı kudretten cüzdür
Aslını bilmeyiz görünen yüzdür
Yaprakla çiçekler dallara süstür
…Hayat bir hamurdur kardığın kadar.
Sen ben tüm ölümlü bildiğin esir
Nasihat her kula etmezmiş tesir
Ben şiir yazmışım ustamsa nesir
…Hayat bir yumaktır sardığın kadar.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Ey insanoğlu…2
“ Hayat bir nefestir aldığın kadar
Hayat bir kafestir kaldığın kadar
Hayat bir hevestir daldığın kadar ”
(Hz.Mevlâna)
Doğumla başlıyor hayatın hükmü
Kısa ömre sevda lütuf mu yük mü
Senin derdin sana göre büyük mü
…Hayat bir hükümdür varlığın kadar.
Benimdir sandığın her şey emanet
Kahırla yaşamak büyük metanet
Zulüm karşında durmak maharet
…Hayat bir ömürdür yorduğun kadar.
Burası bir handır konanlar göçer
Kimler ne ektiyse hep onu biçer
En muhkem acılar zamanla geçer
…Hayat bir oteldir durduğun kadar.
Kırk kere düşünüp konuşmalı kul
Doğru mu yanlışı mı hesap edip bul
Öyle an gelir ki susmakta makbul
…Hayat bir hayaldir kurduğun kadar.
Sabır güzel şeydir zamanla sıkar
Ummadığın anda karşına çıkar
Yoksa gözde tüter, kavuşan bıkar
…Hayat bir hedeftir vurduğun kadar.
Kadere tevekkül sükûnet sağlar
Hasrete sözüm yok o yürek dağlar
Mademki insandır herkesi bağlar
…Hayat bir mengene korktuğun kadar.
Neyi merak ettin desem meselâ
Bir kul azmayınca gelmezmiş belâ
Vaktin tamam diyor okunan selâ
…Hayat bir cevaptır sorduğun kadar.
En yakın saydığın büyükler nerde
Dönüşü olmayan bitmez seferde
Gerçek bir tiyatro kapanır perde
…Hayat bir rüyadır gördüğün kadar.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Ey insanoğlu…3
“ Hayat bir nefestir aldığın kadar
Hayat bir kafestir kaldığın kadar
Hayat bir hevestir daldığın kadar ”
(Hz.Mevlâna)
Sevgi bir çiçektir bin bir kokulu
Mecnuna çevirir seven her kulu
Büyük âlim yapar, hayat okulu
…Hayat bir ilimdir erdiğin kadar.
Zengin fakir diye insan ayırır
Arkan kuvvetliyse tabi kayırır
İnancı olmayan aklın sıyırır
…Hayat bir tarladır derdiğin kadar.
Dilek senin lâkin karar elindir
Koruman gereken dilin belindir
Kimine bu dünya taze gelindir
…Hayat bir sevdadır sevdiğin kadar.
Su uyur demişler düşman uyumaz
İşine gelmeyen gerçeği duymaz
Evdeki hesaplar çarşıya uymaz
…Hayat bir değerdir verdiğin kadar.
Bugün hep yarındır geri kaldıysan
İflah etmez yarınlardan çaldıysan
Zarardasın hayallere daldıysan
…Hayat bir kızaktır kaydığın kadar.
Elden gelen öğün olmaz aş olmaz
Seçmiş isen bulgurunda taş olmaz
Vicdansız yürekte damla yaş olmaz
…Hayat bir yarıştır koştuğun kadar.
Aşk dediğin gönüllerde saklıdır
Herkesin sevdası elbet farklıdır
Kavuşmayan kahretmekte haklıdır
…Hayat bir romandır yazdığın kadar.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Ey sevdiğim çok uzadı aramız...
Ey sevdiğim çok uzadı aramız
Hiç şifa bulmadı hicran yaramız
Ecelde olmasın en son çaremiz
...Toka olam sırma saça tak beni.
Gönül dağı bürünüyor dumana
İnsafsızlar hiç gelmezmiş imana
Seni çok sevdimse söyle kime ne
...Yüzük olam parmağına tak beni.
Sabırlı olmamı bekleme benden
Nasıl ayrılırım gülyüzlüm senden
Bir içten sözüne razıyım dünden
...Kolye olam ak gerdana tak beni.
Kimseyi dinlemem sakın uyarma
Hasret cana yetti sabır buyurma
Dile düşmeyelim sakın duyurma
...Rozet olam al yakana tak beni.
Divaneler gibi gezdim de gezdim
Yemin ediyorum ömürden bezdim
Asla istemezdim belki çok üzdüm
...Küpen olam kulağına tak beni.
Daha dayanacak derman kalmadı
Çok yalvardım ama kabul olmadı
Ceyhan'ın çilesi demek dolmadı
...Şalın olam al boynuna tak beni.
İst/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Ey Sevgili...
(Sevgililer sevgilisi’ne)
Ey sevgili candan yandığım sensin
Her demde zikredip andığım sensin
Görmeden hayale kandığım sensin
...Güller seni bilir ben bilmez miyim
...Bülbül seni bilir ben bilmez miyim.
Güller kokun saçar bülbül bilmez mi
Bülbül niçin çağlar güller bilmez mi
Candan feryat eden diller bilmez mi
...Güller seni bilir ben bilmez miyim
...Bülbül seni bilir ben bilmez miyim.
Güllerde rayihan bülbülde firkat
Sevgiyle bağlılık bu ne sadakat
Bu nasıl bir bağdır müthiş mülakat
...Güller seni bilir ben bilmez miyim
...Bülbül seni bilir ben bilmez miyim.
Gül bitki bülbül kuş bu nasıl tezat
Gerçek ders vermekte ikisi bizzat
Bir başka heyecan bir başka irşat
...Güller seni bilir ben bilmez miyim
...Bülbül seni bilir ben bilmez miyim.
Nağmeler kulağa görüntü göze
Anlamı çok açık gerek yok söze
Meramın gerçeği dolmakta öze
...Güller seni bilir ben bilmez miyim
...Bülbül seni bilir ben bilmez miyim.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Eylül...
(Bütün hüzünlü şarkılara inat)
Bence;
Son baharın en güzel ayı,
Serinleyen hava
Renk değiştiren yapraklar,
Ufuklardan yükselen
Ak akça devasa bulutlar,
Tertemiz,
Kar beyazı,
Süt beyazı,
Bembeyaz….
Şimdi onların doruklarında
Olmak vardı,
Ah ulan ah!
Ne aşk ne meşk,
Dünya kirinden arınmış,
Masum bir yürekle
Kâinatı
Yücelerden seyretmek
Müthiş bir duygu,
Hayali bile güzel Rabbim…
Bir Allah’ın kulu
Hoşnut yazmıyor,
Hep bir ağızdan
Hasret,
Keder,
Ayrılık,
Of ki of!
İçim daraldı,
Bütün hüzünlü şarkılara inat
Dostlar hoş görsün,
Eylül bana huzur veriyor…
İst/2013
Değerli dostumdan;
'Hadi giy de çık üstüne sonbaharı
Yanmadan üşümeden yürüyelim biraz
Yağdı ilk yağmurlar bitti kızgın yaz
Bana eylülü anlat eylül bak biraz… ' Zeybek Hoca-Mustafa Bay.
Ozan Nuri Ceyhan
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Eyvah ki eyvah...
Bülbüller figanda güller kurumuş
Yürekten seveni sevgi korurmuş
Ayrı kalmak ölümden de zorumuş
…Sabırlar tükendi eyvah ki eyvah.
Beyhude yaşamak zulümdür cana
Kader çok görmesin sevmeyi bana
Yansam da bir şey diyemem sana
…Hayaller tükendi eyvah ki eyvah.
Felek mühür vurur şakıyan dile
Bitmeyen sevdamın anlamı çile
Görmeye razıydım bilmezse bile
…Düşlerim tükendi eyvah ki eyvah.
Hayale kapıldım düşlere kandım
Sevgiyle her kapı açılır sandım
Zaman çare değil nasıl inandım
…Umutlar tükendi eyvah ki eyvah.
Sensiz geçen ömür gazele döndü
Hevesim tarumar ışığım söndü,
Kılavuz istemem bildiğim yöndü
…Zamanım tükendi eyvah ki eyvah.
Ozan’ın suçu yok durur sözünde
Cayır cayır yandı aşkın közünde
Yaşayan bir mevta kendi özünde
…Yollarım tükendi eyvah ki eyvah.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Eyvah...
Kadere hükmetmek elde değilmiş
Her şeye ezelden karar verilmiş
Menzil belirlenmiş şartsız gidilmiş
…Biten mevsimleri saymadım eyvah.
Hoş başlasa güzel sonlanır sanmış
Pembe hülyaların meyline kanmış
Ne görsün bu yürek fitilsiz yanmış
…Ömrümü gönlümce sürmedim eyvah.
Sevgi kulun yüreğinden vururmuş
Dünya değişse de sevgi dururmuş
Şansa bırakmışsa pişman olurmuş
…Hayale kapıldım sormadım eyvah.
Sevilince göz kör kulak sağırmış
Her işin bir yolu yordamı varmış
Beden yaşlanırken saçlar ağarmış
…Dostlar uyardıysa duymadım eyvah.
Geçmez denen yıllar eriyip akmış
Dikkat etmemişim o her an bakmış
Geride bitmeyen hüzün bırakmış
…Dörtnala geçmişse görmedim eyvah.
Deli gönlü bir güzele bağlamış
Hasret koyup yüreğimi dağlamış
Kömür gözlü yıllar boyu ağlamış
…Arzuyla bir yuva kurmadım eyvah.
Bundan sonra ne olacak sormayın
Elde fırsat varken koşun durmayın
Ceyhan gibi başa taşlar vurmayın
…Ömür geldi geçti gülmedim eyvah.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Eyvallah...
Kalmadı diyorsan aşka saygımız
O halde kalmadı gayri kaygımız
Suçluyu arama bilmem hangimiz
…Sana mutluluklar bana eyvallah.
İnada kavgaya gerek kalmadan
İşte gidiyorum bir şey almadan
Özgür yaşayalım süre dolmadan
…Sana uğur olsun bana eyvallah.
Sitem de faydasız ömre zararı
Tek taraflı sen vermişsin kararı
Salim düşünmeye vardır yararı
…Yolun açık olsun bana eyvallah.
Diline düşmeden elin âlemin
Bundan acı olur bu kez elemin
Mahzun şiirlerim bir de kalemim
…Aldım gidiyorum bana eyvallah.
Tanışmamış gibi görmemiş gibi
Sanki sevilmemiş sevmemiş gibi
Sevdaya bir ömür vermemiş gibi
…Sana güle güle bana eyvallah.
Adana/1980
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ezelden sevmiş gibiyim...
Bir yaz akşamı idi, bahçenize girmiştim
O gün gibi aklımda çekinerek bakmıştım
Sen on beşin baharında güllerden güzel
…Biraz sıkıldım amma yine de söylemiştim.
Seni seviyorum demek basit bir kelime
Bunu söyleyebilmek ne zor geldi dilime
Biraz mahcup birazda ürkerek bekliyordum
…Ne var ki bunda dedin kavuştum emelime.
Nerden bilecektim sende beni sevmiştin
Ben nasıl anlamadım kalbinde gizlemiştin
Bana bu kadar yetti gerisini kim duyar
…Anlayamadım sonra bir şeyler söylemiştin.
Mesut olman için yetiyor mu bu sözlerim
Bak sana yalan söyleyebilir mi gözlerim
İlk aşkım sen oldun, bilesin son aşkımda sen
…Her anı kolluyorum göremezsem özlerim.
İlk defa sevgi denen hülyanın galibiyim
Söylesene güzel gözlerin sahibi miyim
Erenler şimdi buna yıldırım aşk diyorlar
…Halbuki seni ta ezelden sevmiş gibiyim.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ezelinden ebedine kardeşiz....
(Kürt kardeşime ithaftır…)
Soğuk pınarların suyundan içtik
Çifte sapan koşup ekinler biçtik
Lokma ekmek için yollara düştük
…Sılasında gurbetinde kardeşiz.
Az mı derelerde göllerde yüzdük
Çayırda çimende beraber gezdik
Her türlü sorunu birlikte çözdük
…Ovasında yaylasında kardeşiz
Sevincin sevincim acın acımdır
Validen anamdır bacın bacımdır
Kardeşlik onurun başa tacımdır
…Yöresinde töresinde kardeşiz.
Dilim ekmeğimiz varsa bölüştük
Kederde ağladık şevkte gülüştük
Bir düşün bakalım niçin çeliştik
…Yokluğunda varlığında kardeşiz.
Her an bekçisiyiz şanlı vatanın
Karşısında olduk çalım satanın
Ümüğünü sıktık nifak katanın
…Savaşında barışında kardeşiz.
Sanma ki kötüler bununla doyar
Fırsatını bulsun her gözü oyar
İşler bittiğinde kapıya koyar
…Doğusunda batısında kardeşiz.
Kinle büyümesin masum çocuklar
Kanlarla sönmesin yanan ocaklar
Ceyhan’ı barışla sarsın kucaklar
…Ezelinden ebedine kardeşiz.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Falakaya yatırsam...
Şu gönlümü falakaya yatırsam
Eşek suya gitse çabuk dönmese
Baş aşağı kaynar suya batırsam
…Ara sıra dursam hemen ölmese.
Yeminler etse bu sefer kanmam
Nasuh tövbesini yapsa inanmam
Kıyamette kopsa uslanır sanmam
…Defolup gitse de bir daha gelmese.
Kararlıyım çok dayağım yiyecek
Kırmadığım ceviz yoktur diyecek
Gidip dava açsam hüküm giyecek
..Ahir ömrü bir gün olsun gülmese.
Parçalara bölsem hırsım inmiyor
Hasret bitmez ıstırabım dinmiyor
Ah neler çekmişim kimse bilmiyor
…Bir gün haklı çıkamadım nedense.
Değirmenci hocam bana kızacak
Olmaz kardeş deyip surat asacak
Şimdi nemrut gönle kalay basacak
…İmansız sevgiyi öne sürmese.
Nasihat istemem yardımın gerek
Gücümüz tükendi tekliyor yürek
Gününü gösterip dersini verek
… Bari bundan sonra zarar vermese.
Yaşı başı karıştırma biliyom
Sevenlere mutluluklar diliyom
Yanlışsa sözümü hemen siliyom
…Ceyhan’a yazıktır kıymet bilmese.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Fani dünya...
Fani dünya nedir senden çektiğim
Olmaz işler açtın hüzün var ettin
Özüm sözüm birdir yok çekindiğim
…Niçin kızdın çıkar yolu zor ettin.
Gerçekler ortada var mı yalanım
Kendime kefilim rahat vicdanım
Suçsuz yere hep perişan olanım
…Gönül sarayımı tarumar ettin.
Bildim sevenlere arka çıkmazsın
Mahzunun haline niye bakmazsın
Beni kendi halime bırakmazsın
…Sevgimi katledip ahu zar ettin.
Peşine takmışın yerde sürürsün
Elim kolum bağlı süründürürsün
Bak çeker giderim şimdi görürsün
…Bir biz sığamadık yerim dar ettin.
Huzurla geçmedi ömrün bir demi
Ayrılık çarkının ben oldum yemi
Sen deryasın sevgi dümensiz gemi
…Yaz gününde tayfunları var ettin.
Senle anlaşmanın yokmuş kolayı
Yenilmez armada verme molayı
Allah kerim bir gün biter balayı
…Ceyhan’ın gönlünü yakıp har ettin.
Adana/1975
Ozan Nuri Ceyhan
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Farkımı sorgulayan dosta...
(Sevgili Ali Uzun’a)
Eğer doğuştan kadersiz kulsan
Ömründe bir kere sevgiyi bulsan
O sevginin girdabında kaybolsan
…Hasret seni arar bulur kardeşim.
Bir bakmakla gözlerine vurulsan
Sevdanın tahtına çıkıp kurulsan
Çareler tükense, bıksan yorulsan
…Umutların hüsran olur kardeşim.
Ahu gözlü, yağmur gibi ağlarsa
Suçsuz günahsız yürek dağlarsa
İmkânsızlık elin kolun bağlarsa
…İçindeki güller kurur kardeşim.
Kurduğun hayali yeller alırsa
Vuslat köprüsünü seller alırsa
Öpmeye kıymazken eller alırsa
…Ömür sana zindan olur kardeşim.
Muhannet kaledir arkan olmazsa
Her iş yarım edep erkan olmazsa
Kötüler kol gezer farkın olmazsa
…Tedbirsize herkes vurur kardeşim.
Mertlik nerde kalır sözünü yersen
Ecel bile gelse vazgeçmem dersen
Mecnun olup benim gibi seversen
…Yürek o sevdayla erir kardeşim.
Yokuşa sürdüler gönül arkımı
Tarumar ettiler sevda çarkımı
Şimdi anladın mı benim farkımı
…Töre duvar olur durur kardeşim.
Yaşamayan bilmez çekmesi gerek
Duygusuzlar dalga geçer gülerek
Yazılanlar milyonda bir diyerek
…Ceyhan inancını korur kardeşim.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Farz edelim...
Olmaz olmaz deme bakarsın olmuş
Tüm hayaller gerçekleşmiş meselâ
Tesadüf her taraf güzellik dolmuş
…Seven eller kenetlenmiş meselâ.
Bitmez hırsı bir kenara atmışlar
Her tür kelâmına sevgi katmışlar
Garez kinin anasını satmışlar
…Herkes aşk meleği olmuş meselâ.
Niyetimiz sevgi bunu duymuşlar
Töreye rest çekip çağa uymuşlar
Nerde yanlış varsa karşı koymuşlar
…Eşi dost yardımıma koşmuş meselâ.
Yıllar ters yüz olsa geriye alsak
Özlem bitse kavuşup mutlu olsak
Birlikte sevinsek huzura doysak
…Hiç fena olmaz diyorum meselâ.
Ne düşlüyorum deli miyim neyim
Mutluluk dileyen bir divaneyim
Masal olsun dedim ki bir deneyim
…Ceyhan şimdi hayallerde meselâ.
İst/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Feleğe rest çektim....
Aşkta hudut yokmuş sen nasıl çizdin
Kafese mi koydun sorunsuz gezdin
Bende diyordum ki ne çabuk bezdin
…Gözlerim yaşardı elden duyunca.
Kimsenin hakkı yok seni üzmeye
Kararlıyım her sorunu çözmeye
Güçleri yeter mi bizi ezmeye
…Çatır çatır anlatırdım sorunca.
Tehdide kanacak bende göz var mı
Beni durduracak başka söz var mı
Korkup sindirecek yürek öz var mı
…Kimseye dert değil gönül uyunca.
Kendime acımam yandığım sensin
Yanlış demişlerse aldırma densin
Dedim ki sevdiğim bana güvensin
…Geceler biter mi tek uyuyunca.
Zulmün süresi yok olsun çekerim
Sanmayasın susup boyun bükerim
Ters bakanın ciğerini sökerim
…Feleğe rest çektim karşı koyunca.
Ceyhan’ım kimseye eyvallah etmem
Hesabı sormadan bilesin bitmem
Ben seni almadan bir yere gitmem
…Bu günü bekledim ömrüm boyunca.
G.Antep/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Feleğim şaştı…
Bir bakışmak yetti payımı aldım
Tandırına düştüm feleğim şaştı
Dizlerimin bağı çözüldü kaldım
…Akıl baştan gitti feleğim şaştı.
Fırtınaya hazır bu sessiz duruş
Damarı yakıyor kanda ki vuruş
Yiğitlik dediğin şimdi kaç kuruş
…Gözlerime baktın feleğim şaştı.
Farkında değilim şakadır sandım
Elden dinlediğim masala kandım
Bir de şu elimi tutarsan yandım
…Gönlüm esir ettin feleğim şaştı.
Benden bekliyorsan o yürek nerde
Lâl dilim çözülsün cesaret ver de
Yoksa kımıldamam kaldığım yerde
…Beni benden aldın feleğim şaştı.
Karşında durdukça çekilir kanım
Ömrümde olmadı böyle bir anım
Birazcık merhamet eylesen canım
…Heyecan sarınca feleğim şaştı.
Yardım etse biri arkamdan itse
Diyeceğim desem işkence bitse
Cevabını versen Ceyhan’da gitse
…Sevdaya salınca feleğim şaştı.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Felek atlı ben yaya...
Felek atlı ben yaya bu nasıl yarış
Bin yıl geçse zordur hedefe varış
Bir de diyorlar ki gel şunla barış
…Yanlışı görünce, yazmam sanmasın.
Geçilmiyor havasından çalımdan
Canım dahil alsın insin dalımdan
Çok isterse gelip tutsun salımdan
…Hâlâ kin güdüyor, kızmam sanmasın.
Baş düşmanım ara vermez uğraşır
Kenar geçsem bir şekilde bulaşır
Kaf dağına kaçsam dünden ulaşır
…Bulunca kurşuna, dizmem sanmasın.
Onunla atışmak belki kumardı
Ağamsın paşasın dedik şımardı
Ortada yok bence yattı zıbardı
…Fırsatını bulsam, üzmem sanmasın.
Neler düşlüyorsa geri koymasın
Beter olsun zulümlere doymasın
Fırsat kolluyorum susun duymasın
…Canına okurum, ezmem sanmasın.
Üstüme gelmesin pişman ederim
İçimde bırakmam ne varsa derim
Dünya onun olsun çeker giderim
…Deryaya dalarım, yüzmem sanmasın.
Felekle savaşım yıllardır sürer
Bir gün defterimi nasılsa dürer
Ceyhan muradına ölünce erer
…Sonunda ezberi, bozmam sanmasın.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Felek buyursun...
Feleğin kastı canıma cevri cefadır
Alacağı varsa boyun eğmek vefadır
Reva görmüş muamele bize sefadır
…Dünyaları bana verse gözüm kalmadı.
Görülecek hesabı kalmışsa buyursun
Ne zaman gelecekse önceden duyursun
Çile yetmemişse zulmetine doyursun
..Dertler sebil ettim hiç birini almadı.
Toptan ağır gelir lütfen sıraya koysun
Yoksa müsaade etmem şartıma uysun
İlk suçlu gözlerim önce bunları oysun
…Acılara göğüs gerdim sürem dolmadı.
Bir şartım daha var felek kabul ederse
Affetmem görevi yarım bırakıp giderse
Külahları değişiriz birine haber verirse
…Canım yoluna adadım ama bilmedi.
Gönle hesap sorabilir yoktur sakınca
Yüreğim paralasın çok yanar bakınca
Şaşırıp kalmaz mı büyük sevgi çıkınca
…Görecek ki hasretimiz sona ermedi.
Biraz karışıktır ben eminim çözecek
Kim bu hale koydu soruşturup üzecek
Zalime kafa tutup derisini yüzecek
…Ben doğuştan kadersizim yüzüm gülmedi.
Buyur ben adamım sözümden dönmem
Sevda ateşiyle yandım kolayca sönmem
Hesap ahrete kaldı bundan sonra onmam
…Ceyhan’ı gönülden sevmemiş ki gelmedi.
Adana/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Felek özür dilemesin...
Varsa günahımız yürekten sevmek
Yanıp kül olmuştur bu kadar emek
Ayrılık hasret artı hüzün demek
…Kusur belli önlem alamamışız.
Hayatım tarumar sevgimiz nerde
Dilek uzaklarda ben başka yerde
Dünya malı çare değil bu derde
…Bir arpa boyu yol alamamışız.
Özür dilenmesin kırdı bir kere
Önümüzde setti durdu bin kere
Can evimizden vurdu çok kere
…Gençlik zaafıyla görememişiz
İtirazım ayni yerden vurmasın
Bilmiyorum bana bir şey sormasın
Kurtarsın canımı alsın durmasın
…Kader yasak koydu gülememişiz.
Murat gözümüzde kaldı neyleyim
Seneler boyunca aynen böyleyim
Mahşerde arzuhâl elden vereyim
…Ayrılık kötüymüş bilememişiz.
Sevgiye kıymayın öylece dursun
Yüreğim kendine bin kilit vursun
Ozan Ceyhan boşa hayaller kursun
…Son sözün bittiği yere gelmişiz.
Adana/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Felek sana aklım sırrım ermiyor...
Felek sana aklım sırrım ermiyor
Daha bulamazsın çıkar giderim
Bakışa yanıldım selam vermiyor
…Hayal bile kurmam yıkar giderim.
Gönül teli titrer sevgiye muhtaç
Gel tabip arama bulunmaz ilaç
Elime düşersin sen şimdilik kaç
…Alnına tek kurşun sıkar giderim.
Sevgiye bağlama çekilmiyor naz
Beni ırgalamaz ne yazarsan yaz
Git çok istiyorsan mezarımı kaz
…Hevesin kursağa tıkar giderim.
Sevda bir kör kuyu çıkamaz giren
Vites küçültsen de tutmaz o fren
Seferden iptalse hiç gelmez tren
…Bak sabrım kalmadı çeker giderim.
İstersen hiç sorma bu ne kin diye
Hep engel çıkardın desene niye
Çok güvenme benim gibi deliye
…Kafamı kızdırma çakar giderim.
Hayallerin yalan düşlerin yalan
Gönül köşkümüzü eyledin talan
Ozan’ı kahrettin hüzündür kalan
…Gereksiz sevdayı yakar giderim.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Felek...
Hep beni karşısın almışsa felek
Yılar geçmiş olsa asla konuşmam
Bana her dem zalim ellere melek
…Artı bin yıl geçse yine konuşmam.
Torpilden vazgeçtim acıyıp durmaz
Mola vermek bilmez biraz yorulmaz
Kahretsin gözyaşım akar kurumaz
…Zulümden vazgeçse yine buluşmam
Kahpe diyorlarsa benden bilmesin
Dilerim Allah’tan yüzü gülmesin
Dünya onun olsun daha gelmesin
…Bir dilim ekmeğim varsa bölüşmem.
Yırtıcı kuş olmuş başta dolaşır
Benim derdim başka bana dalaşır
Kurtulmak istesem koşar ulaşır
…Mahşere kadar kırgınım görüşmem.
Onun olsun dünya malı gözüm yok
Şanstan yana fakir başka sözüm yok
Yakam bırakmazsa zaten çözüm yok
…Gelmezsem avucu yalar barışmam.
El mi yaman bey mi yaman görecek
Fırsat versem ne çoraplar örecek
Ceyhan’a ne kalmış neyi verecek
…Mahşere kadarsa sürsün atışmam.
İst/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Ferhat olsam bile dağlar delemem...
Ferhat olsam bile dağlar delemem
Bütün yollar tuzak aşıp gelemem
Başka çarem var mı onu bilemem
…Her yanım boranı kalmışım naçar.
Karlı dağ gibiydim eridim aktım
Derse çok çalıştım her sene çaktım
Umutlar tükenmiş çaresiz baktım
…En güvendiklerim hep kenar kaçar.
Aşkın kitabında direk yok derler
Manasız figana gerek yok derler
Sabra sığınana yürek yok derler
…Bu sevda denilen nasıl bir tüccar.
Kadere boynum ince karışamam
Aram açık istesem de barışamam
Ben kışım baharlarla yarışamam
…Merhametsiz felek kapı mı açar.
Doğruluktan zarar gelmez bilirdim
Bildiğim yanlışmış hepten delirdim
Ver şu canın desin derhal verirdim
…Yeter ki sevdiğim kalmasın düçar.
Doğru hal hangisi seçemez oldum
Patika yollardan geçemez oldum
Ceyhan’a bir ceza biçemez oldum
…Kader dert bırakmaz üstüme saçar.
Gaziantep/1971
Ozan Nuri Ceyhan
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Fırsatlar kaçınca...
Sevgim ırmak ise pınarı sensin
Yıka bu nehirde hasretim dinsin
Sarsın sevgilerin ateşim sönsün
…Fırsatlar kaçınca gelmek zor olur.
Bil ki ömür kısa zaman kumarı
Biz bilemeyiz kendi eyler tımarı
Bir gün gelir kurur sevda pınarı
…Fırsatlar kaçınca görmek zor olur.
Bakışarak ah çekmek mi muradın
Bize bir şey kazandırmaz inadın
Pişman olsan neye yarar firkatın
…Fırsatlar kaçınca sevmek zor olur.
Sevdan ateşiyle yanmakta başım
İlaçlar kâr etmez düşmez ataşım
Kader yüze gülmez buna telaşım
…Fırsatlar kaçınca dönmek zor olur.
Gönül sevmiş niçin gazap edelim
Sabır etmek varken azap edelim
Ele ne neler geçecek hesap edelim
…Ceyhan’ı kaybetme bulmak zor olur.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Fırtına gibi...
Azgın fırtınadır kalplere vurur
Sevgi denen kâfir pür şiddet ile
Üşenmeyi bilmez sanma yorulur
…Ne silah kullanır ne de bir hile.
Gönüller birleşir gözler görünce
Yavaş çarpan yürek hızlanır önce
Sonra huzur bulur canlar sevince
…Ruhun esir alır bir tek sözüyle.
İzne tabi değil kapıyı vurmaz
Bakışları yeter başka şey sormaz
Tutana aşk olsun yerinde durmaz
…Hakkın vergisidir bulur sezgiyle.
Sevilmeyi bilen sevgiler saçar
Sevenin gönlünde çiçekler açar
Sevgiyi bulanlar kanatsız uçar
…Fısıldanır güzel sözler sevgiyle.
Sevda türküsünü söylesin diller
Ceyhan’a açılsın tomurcuk güller
Ayrılık görmesin seven gönüller
…Sevenler sözünde dursun saygıyla.
İst/1994
Ozan Nuri Ceyhan
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Filistin'li ağlıyor...
Bu resmen katliam plân önce kuruldu
Suçsuz günahsızlar hayasızca vuruldu
Masum sabi sübyan ağlamaktan yoruldu
…Tüm dünya kayıtsız, Filistin’li ağlıyor.
Savunmasızlara toplar ateş kusuyor
Bütün insanlık seyirde lâkin susuyor
Başın kuma gömüp aklı sıra pusuyor
…Tek ses Türkiye’den, Filistin’li ağlıyor
Yazık meydanı boş bulmuş esip gürlüyor
Gazze harebeye dönmüş hala turluyor
Bu resmen zulümdür sabırları zorluyor
…Gerçek saklanamaz, Filistin’li ağlıyor.
Tariflere sığmaz bir vahşet sergilendi
Bakın görün bizden başka kim ilgilendi
Yahudiler haklarını savunmuş dendi
…Kocaman bir yalan,Filistin’li ağlıyor.
Kim diyor ki bu zorbalık haklı çıkacak
Zalimlerin sonu belli hüsrandır ancak
Bence çok yakındır belaların bulacak
…Dünya şahit olsun, Filistin’li ağlıyor.
Tankların üstünde göbek atan şerefsiz
Bir davul zurnan eksikti ey haysiyetsiz
Bin özür dilesen olmaz ey şahsiyetsiz
…Pişmanlık faydasız, Filistin’li ağlıyor.

İst/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Firavunu geçtiniz...
Orta doğu kaynıyor fırsatçılar atakta
Onlar için her ülke âdeta bir batakta
Hele daha karışsın bekliyorlar ayakta
...Bu nasıl adalettir, firavunu geçtiniz.
Bilirim derdi başka şu petrole dalsalar
Daha kalan ne varsa cümlesini alsalar
Onlar için gam değil felakette kalsalar
...Allah fırsat vermesin, firavunu geçtiniz.
Şimdi sıra kuzeyde bir türlü doymadılar
Sanki yüz yıllar boyu burayı soymadılar
Masum halkı insan yerine koymadılar
...Vallahi pes diyorum, firavunu geçtiniz.
Yalnız gelemez ki bir de çalım satıyor
Demir yürek orada kalbi küt küt atıyor
O bastığı yerlerde yüz bin şehit yatıyor
...Benim korkum olmasa, firavunu geçtiniz.
Hangi yüzle gidilir silah sıktığın yere
Şımarık utanmadan göğsünü gere gere
Bunlar belâsını bulacak bir kavle göre
...Tutunacak dalda yok, firavunu geçtiniz.
Hangi hakla yeniden haritayı çizecek
Hele bak çevrene kim müsaade edecek
Halklar uyandı bütün hainleri ezecek
...Kimse bunu yutmuyor, firavunu geçtiniz.
Çapraz yazıyorum tabi sen anladın onu
Mazluma saldıranın hüsrandır kesin sonu
Kargalar bile güler kimse yemez oyunu
...Ceyhan daha ne desin, firavunu geçtiniz.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Foyaların tümden çıktı meydana...
Sevgi denen cani yakıp kavurdun
Rüzgâr oldun elden ele savurdun
Ömrümüzü hasretlere doyurdun
…Meğer senin tüm amacın buyumuş
Bu kadar hınç olmaz yazık yüreğe
Mecbur koydun kazma ile küreğe
Mezar kazsak bağlasak mı direğe
…Sende ki değişmez kötü huyumuş.
Ne istedin ceylan gözlü garipten
Nasıl birden çıkıp geldin gaipten
Hele göster iznin var mı naipten
…Rahmettir dediğin bayat suyumuş.
Sandık ki bu hayat güzele döner
Yürek huzur bulur özele döner
Düşünmedik ömür gazele döner
…Harfiyen tutardık buyursan yumuş.
Aslın neslin nedir diye sormadık
Engel vardı hiç kötüye yormadık
Geçer dedik çok üstünde durmadık
…Gönül sana kanmış yatmış uyumuş.
Senelerce ne hüzünler çektirdin
Olura olmaza boyun büktürdün
Tükenmeyen gözyaşları döktürdün
…Zavallı sabrımız selamet ummuş.
Ceyhan’a düşmansan yazık o kıza
Yetişmemiz çok zor sende ki hıza
Güzellik bekledik bu mudur rıza
…Demek ki sevdalar duygusuzumuş.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Frenkler...
İnce hesapları bir bahane yarıştı
Yılların boyunca orta doğu karıştı
Bunların asıl maksadı hani barıştı
…Kanı döktürmekten usanmadı Frenkler.
Silahların üstün gücü çaldı galebe
Zalimler hocası oldu halklar talebe
Birileri göz dikmiştir şimdi Haleb’e
…Tokadı yese de uslanmadı Frenkler.
Kınamaktan öte alamaz bir kararı
Yöre insanına var mıdır hiç yararı
Her şey ortada günahsız çeker zararı
…Başına gelmeden ders almadı Frenkler.
Siz uykuya devam can kemiğe dayandı
Ezilen kesimler bakın nasıl uyandı
Ne yazık ki bu topraklar kana boyandı
…Hâlâ boş hayalden medet umar Frenkler.
Filistin katliamına gözün yumanlar
Kötülüklerin arkasında yer alanlar
Hesabı elbet sorar geride kalanlar
…Keser döner sapı döner görür Frenkler.
Yüce rabbim şu petrolü hepten kaldırsa
Zulüm gören insanlara soluk aldırsa
Bin türlü belâyı başlarına sardırsa
…O ateşte boğulacak zalim Frenkler.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Gardaşım...
Etliyse mantısı her gün yerim bıkmadan
Anamın saçta yaptığı kırk beş sıkmadan
Demli beş çay içip bir cıgara yakmadan
…Yerimden beriye kalkmıyorum gardaşım.
Kuru pakla piştiği gün bayram ediyom
Porsiyonu kim sayacak kazanla yiyom
Boğaz için sekiz günlük yola gidiyom
…Başkaca bir işe bakmıyorum gardaşım
Bir kova pekmezi başa dikip içiyom
Hazır sofrayı görmeyim kucak açıyom
İş buyuran varsa köşe bucak kaçıyom
…O yüzden dışarı çıkmıyorum gardaşım
Evdeki koç kaçmış dendi bulup getirdim
Tandırı yakmışlar baş ucuna oturdum
Yalan olmasın çoğunu yedim bitirdim
…Oha deseler de kızmıyorum gardaşım
Kavun karpuzu severim hemen dalıyom
Mısırlardan kırk beş elli koçan yoluyom
Bostan bitirene kadar orda kalıyom
…Çüş diyene gönül koymuyorum gardaşım.
Tepsi baklavaya bana mısın demiyom
Vebalin boynuma fazla bir şey yemiyom
Kuruttun diyene gülüp yüzüm eğmiyom
…Yedikçe yiyorum bıkmıyorum gardaşım.
Benden sakladıkları her şeyler çürümüş
Buralarda büyük namım almış yürümüş
Ozan Ceyhan usta duyup izimi sürmüş
…Şiir yazmış amma takmıyorum gardaşım.
Adana/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Garip Bektaş'ın...
En çok acı çeken benim sanardım
Gece gündüz için için yanardım
Durmak nedir bilmez çare arardım
…Derdi benden yüce garip Bektaş’ın.
İnsan durduk yere ozan olmazmış
Sevdalı gönüller huzur bulmazmış
Menzile kavuşan yüzler solmazmış
…Saç sakal süt beyaz garip Bektaş’ın.
Şu bitmek bilmeyen çileye bakın
Kusuru kendine yükleme sakın
Ömrünü tüketmiş gelecek yakın
…Tasa etsin sanmam garip Bektaş’ın.
Sevgi-özlem, huzur-çile uymuyor
Unutmak istese gönlü koymuyor
Kahpe felek görse bile duymuyor
…Türküsü dillerde garip Bektaşı’n.
Sevdanın derdinden yürekler narda
İnsanoğlu sevsin kalmasın darda
Ona benzer Ceyhan yaşıyor burda
…Yerine ben geçtim garip Bektaşı’n.
İst.Şubat/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Gâvur dağı...
Yüksek dağın dumanları bitmesin
Viran bağlarında baykuş ötmesin
Haşin rüzgâr yeri göğe katmasın
…Gâvur dağı her gün başın boranı.
Yaz mevsimi ovaların toz duman
Börtü böcek kuşa vermiyor aman
Kıyametler kopar estiğin zaman
…Gâvur dağı yok mu bunun soranı.
Ahır dağlarına gönül bağın var
Çözemedim ama sende bir hal var
Çaren yoksa Ökkeş babaya yalvar
…Gâvur dağı kim bozuyor aranı
De ki; sevdalısın yalnız kalınca
Deli poyraz dört taraftan sarınca
Kimse bir şey demez uslu durunca
…Gâvur dağı kimler sarar yaranı.
Yazın Kömürler’e kışın körfeze
Hınzır dağı kulak versin bu sese
Bundan sonra kalma nefes nefese
…Şimdi ben eserim savdın sıranı.
Sana döndüm buralardan göçeyim
Tren gelsin tünelinden geçeyim
Alman pınarından bir su içeyim
…Artık dalga geçmez elin kıranı.
G.Antep/1983
Ozan Nuri Ceyhan
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Geceler karanlık...
Geceler karanlık umutlar bayat
Çaresiz kalana çok zordur hayat
Bir şey değişmiyor istersen dayat
...Yer bitirir bu yalnızlık ömürü.
Sabah olmak bilmez sıkıntı sarar
Gönül hayal kurup kurtuluş arar
Her gece huzursuz bu neye yarar
...Hasretse zulmetin başka bir türü.
Kahrıma sebeptir gecem işkence
Kendimde kusurlar aradım önce
Aşka yasak koyan suçludur bence
...Sonrada dedim ki yılmadan yürü.
Geceler çok zalim teslim olamam
Kadere küsersem çözüm bulamam
Düşünmeden hiç uykuya dalamam
...Bir değil beş değil dertler bir sürü.
Bir Ceyhan’mı bu dünyada çile'kâr
Namussuz düşlerim her gün hilekâr
Yüzüme gülenler tümden sahtekâr
...Şeytan diyor korkma topunu kürü.
G.Antep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Geç olmadan...
İnsanlar dostunu kırıyor aman
Kardeş kardeşini vuruyor aman
Eller arkamızdan gülüyor aman
…Aman paşam çok geç olmadan.
Tatbikat dönüşü asıktı yüzü
Dikkatlice baktım kızgındı gözü
Yetti gayri diyor gibiydi sözü
…Aman paşam çok geç olmadan.
Kendin gelemedin bir emir eyle
Kimse sahip değil olur mu böyle
Bir şamar indir ki okkalı şöyle
…Aman paşam çok geç olmadan.
Bazı vicdansızlar canlar yakıyor
Hiç uğruna kardeş kanı akıyor
Vicdansızlar kötü sinsi bakıyor
…Aman paşam çok geç olamadan.
Yazılmayan kapı duvar kalmadı
Sağ sol çatışmasın kafam almadı
Hepimiz kardeşiz dense olmadı
…Aman paşam çok geç olmadan.
Amaçları neyse kavga bitmiyor
Ülkem perişandır hoşa gitmiyor
Gönlüm yanlışları kabul etmiyor
…Aman paşam çok geç olmadan.
Adana/1979
Ozan Nuri Ceyhan
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Geçen yılları...
Şöyle mazimizi geçen yılları
Ansam yürekte fırtına coşuyor
Ömrün menziline giden yolları
…Nasıl aştık aklım hâlâ şaşıyor.
Bu gönlüme nasihat kâr etmiyor
Ahu bakış hayalimden gitmiyor
Bunca yılın hasreti hiç bitmiyor
…Azalmıyor tam aksine taşıyor.
Bir bir tükeniyor onmaz umudum
Yıllar boyu hayallerle avundum
Sabır çare dedim aşkı savundum
…Yüreğime mahpus ettim yaşıyor.
Ömrüm hasretlerle bitse de benim
Kahırlara esir olmuş bedenim
Kor ateşlerde dağlansın tenim
…Bitmeyen feryadım dağlar aşıyor.
Kahretmek kolaydı buyur edelim
Vefasız Leyla’yı sevip nidelim
Desek yalan nasıl çekip gidelim
…Mecnun gibi Ceyhan çölde pişiyor.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Geçim derdi...
Biz neyse de asıl sorun çocuklar
Gıdasız kalıp hasta olacaklar
Büyüme gelişmeden kalacaklar
…Baksanız çoğunun bozuk gözleri.
Cüzdanı yakıyor karpuzla kavun
Al üç kuruş maaş yetmezse avun
Doğrusu budur isterseniz kovun
…Çoğunun ekmek dolu çöplükleri.
Ekmek aslanın ağzında kaçmakta
Biz koşsak da tüm arayı açmakta
Tek çaremiz kanat takıp uçmakta
…Cani enflasyon bıraksa ipleri.
Her geçen gün eskiyi aratmakta
Geçim derdi mucize yaratmakta
Siz yine deyin bunlar abartmakta
…Birçoğumuz karıştırır çöpleri.
Alım gücümüz sıfır var mı alan
Geçiniriz demek koca bir yalan
Sessiz çoğunluktur geride kalan
…Zamsız gün yok boşalmakta cepleri.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Geçti ömrümün baharı...
Geçti ömrümün baharı
Yolun sonu görünüyor
Sönsün yüreğimin harı
...Son menzile yürünüyor.
Saç sakalın rengi attı
Yürek hep hasreti tattı
Ümit sandalı da battı
...Rezil gönül sürünüyor.
Sevgide aradım vefa
Düşlerde bile yok sefa
Yolculuk kesin bu defa
...Umut sise bürünüyor.
Hevesimin geldi sonu
Bitti yazacağım konu
Yok sayalım artık onu
...Gönül hâlâ direniyor.
Boşuna çekmişiz kürek
Kan ağlıyor şimdi yürek
Bıkmışım yeter diyerek
...Zalim kalem eriniyor.
Şiirler hiç tat vermiyor
İlham konuyu dermiyor
Kıt aklımsa hiç ermiyor
...Kararsızca geziniyor.
Kadere kızıp haşladık
Yanlışı görüp taşladık
Uzatmalara başladık
...Bilmeyen çok özeniyor.
Ümitlerim düştü suya
Kıran girdi güzel huya
Sabır selâmetmiş güya
...Zaman cana bileniyor.
Felek hep kedere itti
Ömür böyle geçip gitti
Göz açıp kapadık bitti
...Ozan Ceyhan çözemiyor.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gel diyorum gelmiyorsun izimden...
Ben sevgiyi bakışlarda ararım
Hayır düşler hayırlara yorarım
Çok şeyi bilsem de yine sorarım
…Sevgi bir ışıktır kaçmaz gözümden.
Kimseyi suçlamam çok sevdi diye
Sevgi bir lütuftur Hak’tan hediye
Hüznü soruyorsan bitmez vardiye
…Seven üzülmesin benim yüzümden.
Acı çekmek aşkın doğasında var
Kahrım olur ağlamasın nazlı yar
Yıldıramaz beni, ne ayaz ne kar
…Haksız sitem yaralıyor özümden.
Çaren yok, kaderle barışacaksın
Yürekten sevdiysen yarışacaksın
Zahmetsiz sevda yok, alışacaksın
…Bunun yolu geçiyorsa çözümden.
Daha ne yazayım yetmez mi nazın
İnadı hep sürdürmek mi niyazın
Yine de kırılmam zehrolsa yazın
...Bin yıl geçse döner miyim sözümden.
Gönülden yananlar dağları aşar
Kahretmeyi seven kahırla yaşar
Ceyhan yapamadı sen bari başar
…Gel diyorum, gelmiyorsun izimden.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Gel ey güzel...
Yürekte sevgiden başka varsa at
Hepsi sende kalmasın ruhuma kat
Hüznünde kabulüm kalmadı takat
…Gel ey güzel ışığım ol aydınlat.
Sevgiye asla karşı koyamaz firkat
Gönülde olması bile başka bir tat
Mecbur baş edemez çözülür inat
…Gel ey güzel mehtabım ol aydınlat.
Gözler artık gülsün ağıttır zekât
Hasret yüreğinde en büyük cihat
Rabbimin izniyle dolmuştur miat
…Gel ey güzel güneşim ol aydınlat.
Güzel duygularla sevmekti maksat
Başa çıkmak zordur sarmışsa fesat
Bütün hüznü topla getir bana sat
…Gel ey güzel rehberim ol aydınlat.
Sebebin gözüne salla bir tokat
Gel ihram giyelim burası Mikat
Bundan sonra hasret olmasın fakat
…Gel ey güzel inancım ol aydınlat.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Gel gayri...
Yokluğunla geçti şu uzun yıllar
Sensiz açıp soldu bahçede güller
Sevdan Mecnun etti ne bilsin eller
…Yürek közde yanar oldu gel gayri.
Masum yüzün hayalimden gitmiyor
Bu kadar olur mu hasret bitmiyor
Gönlüm sensizliği kabul etmiyor
…Küçük dallar çınar oldu gel gayri.
Kim demiş ki erkek adam ağlamaz
Kim ne derse desin beni bağlamaz
Cennet vadetseler huzur sağlamaz
…Göz yaşlarım pınar oldu gel gayri.
Kimsenin yüzüne bakamaz oldum
Kapandım evlere çıkamaz oldum
Gece lambaları yakamaz oldum
…Komşularım kınar oldu gel gayri.
Hekimlerde ilaç yokmuş yarama
Yüksek dağlar sıralanmış arama
Vuslat gibi bir kısa yol var ama
…Yaralarım kanar oldu gel gayri.
Bilsen dayanacak özüm kalmadı
Başka anlatacak sözüm kalmadı
Ceyhan’ı tutmaya lüzum kalmadı
…Can meleğim sınar oldu gel gayri.
Adana/2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Gel gönlümüz bayram etsin...
Hasreti vurup yıkalım
Zamanı hapse tıkalım
Aşkın köşküne çıkalım
…Gel gönlümüz bayram etsin.
Sen çiçeksin bende yaprak
Sevaptır sevgiyle bakmak
İlk gördüğüm halinle bak
…Gel gözümüz bayram etsin.
Neye yarar sabrı bilmek
Hasret boğazımda ilmek
Haram oldu bize gülmek
…Gel yüzümüz bayram etsin.
Şakacıktan kırıl bana
Yalancıktan darıl bana
Sar bağrına sarıl bana
…Gel canımız bayram etsin.
Aklından ne geçerse sor
Çek sorguya iyice yor
Menzil deme cevabı zor
…Gel dilimiz bayram etsin.
Güneş vursun pecemize
Huzur dolsun gecemize
Sevgi sunsun hecemize
…Gel ruhumuz bayram etsin.
Set ne yapacak taşkına
Şu aklım döndü şaşkına
Çık da gel Allah aşkına
…Sefil Ceyhan bayram etsin.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Gel kurtar...
Gönül çıkmazlarda yine dardayım
Bir gün buralarda bir gün ordayım
Seraplar bitmiyor her an zordayım
…Gel kurtar birazcık sevgim var ise.
Hayaller servetim hasretler kârım
Zaman kavramı yok uykular yarım
Yeter ki sen emret her şeye varım
…Gel kurtar birazcık sevgim var ise.
Yanlış anlaşılmak bizim korkumuz
Ömür boyu sürecek mi coşkumuz
Vuslat mukadder mi odur kuşkumuz
…Gel kurtar birazcık sevgim var ise.
Şimdi söyle sensiz nasıl yaşarım
Ancak sana bağlı benim başarım
El verirsen her zorluğu aşarım
…Gel kurtar birazcık sevgim var ise.
Kavlimize sadık kalmak amacım
Dünya tabip olsa bitmez bu acım
Bu sevgi yalansa kalmaz inancım
…Gel kurtar Ceyhan’ı sevgin var ise.
Adana/1974
Ozan Nuri Ceyhan
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Gel...
Derdimi kime söyleyim
Dermanını kimler bulsun
Sensiz açan sensiz kokan
…Çiçekler dalda kurusun.
Hasretine yandı gönlüm
Yeter artık huzur bulsun
Beklemekle geçti ömrüm
…Gel ki bu son arzum olsun.
Gelir misin bilmiyorum
Yalvarırım ne olursun
Yeter ki gel senin için
…Çarpan bahtsız kalbim dursun.
Adana/1976
Ozan Nuri Ceyhan
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Gelen vurdu...
Sevgimizi hor gördüler
Bizi lafla çok dövdüler
Marifet sayıp övdüler
…Gelen vurdu giden vurdu.
Sevgiye gem vurulur mu
Seven gönül yorulur mu
Aşkta Bağdat sorulur mu
…Gelen vurdu giden vurdu.
Sevmek suç ise kabulüm
Ayırmaya kalkmak zulüm
Sonu varsın olsun ölüm
…Gelen vurdu giden vurdu.
Yürek naiftir darılır
İncinmesin tez kırılır
Gönüller sevgisiz kalır
…Gelen vurdu giden vurdu.
Bundan geri iflah olmam
Bu gidişle felah bulmam
Sonum ne olacak bilmem
…Gelen vurdu giden vurdu.
Adana/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Gelip bulur muydun...

Çöle düşüp bir başıma yansaydım
Ferhat gibi dağ başında kalsaydım
Kuşun kanadıyla selâm salsaydım
…Gelir bulur muydun beni sevdiğim.
Yürekten istersen yokuş düz olur
Nasipte var ise bayram tez olur
Kavuşana ömür bahar yaz olur
…Leyla gibi olur muydun sevdiğim.
Ömrümü tükettim bir tek bakışa
Senin de baharın döndü mü kışa
İlaç derman olmaz yürek yakışa
…Uçan kuştan sorar mıydın sevdiğim.
Zaman daralıyor geçmekte çağım
Bitmeyen sevdana bende ortağım
Yetiş be sevdiğim solmadan bağım
…Kavlimizde durur muydun sevdiğim.
Dil konuşmaz olsun eğer yalansa
Dedim ki gönülden beni bir duysa
Kimseye bırakmam dünyalar yansa
…Sevdamızı korur muydun sevdiğim.
Bütün engelleri sur olup yıksam
Ummadığın anda karşına çıksam
Güzel gözlerine sevgiyle baksam
…Şu Ceyhan’ı sarar mıydın sevdiğim.
Gaziantep/1972

Ozan Nuri Ceyhan
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Gelsen olmaz mı...
Gülleri takıp
Gönlüme akıp
Yüzüme bakıp
…Gülsen olmaz mı.
Sevdayla gezip
Hasretten bezip
Derdimi sezip
…Bilsen olmaz mı.
Eğme şu başı
Sevgiyle taşı
Gözde ki yaşı
…Silsen olmaz mı.
Bakışların ok
Senden özge yok
Beni benden çok
…Sevsen olmaz mı.
Kem söze bakma
Kimseyi takma
Daha çok yakma
…Dersen olmaz mı.
Sana inandım
Zorla dayandım
Aşkınla yandım
…Görsen olmaz mı.
Dünya bir yana
Ne deyim sana
Koşarak bana
…Gelsen olmaz mı.
Çukurova/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Gençliği hep öyle kalacak sandım...
Çabucacık geçti devran sürmeden
Gençliği hep öyle kalacak sandım
Uçup gitmiş bir hayrını görmeden
…Gençliği hep öyle kalacak sandım.
Uzaklar yakındı koşsam tutardım
Dere tepe tüm önüme katardım
Başım taşa koyup öyle yatardım
…Gençliği hep öyle kalacak sandım.
Soğuklar üşütmez sıcak yakmazdı
En çetin yokuştan özüm korkmazdı
Kırk saat yürüsem beden bıkmazdı
…Gençliği hep öyle kalacak sandım.
Zaman geçip gitmiş akan su gibi
Sonsuz kudretimin göründü dibi
Bundan sonra ömrüm boranı tipi
…Gençliği hep öyle kalacak sandım.
Yorulma bilmeyen bacak titriyor
Ne kadar dirensem ayak gitmiyor
Kestirme yol bile çabuk bitmiyor
…Gençliği hep öyle kalacak sandım.
Bahane çok ecel sur’un çalınca
Gözler yoruluyor ufka dalınca
Derler kümelenir akşam olunca
…Gençliği hep öyle kalacak sandım.
Bedenim dönüşmüş kuru yaprağa
Göz kendini dikmiş kara toprağa
Ozan tamam başlamışız kopmağa
…Gençliği hep öyle kalacak sandım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gençliğim...
Şöyle dönüp baktım geçen yıllara
Sele dönüp akıp gitmiş gençliğim
Dur durak bilmeden sanki dörtnala
...Saç sakal ağarmış bitmiş gençliğim.
Zorluklardan ne çekinir korkardım
Dağlar aşar ne yorulur bıkardım
Küçük dağlar benim diye sıkardım
...Hayalde bir serap kaldı gençliğim.
Saçlar pamuk harmanına dönüyor
Bitmek bilmez enerjiler sönüyor
Halime kim bilir kimler gülüyor
...Elveda demeden uçtu gençliğim.
O çoktan yol almış bilememişiz
Yıllar bir bezirgân görememişiz
Bir hayalmiş sırra erememişiz
...Dönmemek üzere gitti gençliğim.
Kralım diyordum meğer hiçmişim
Bitmez sanıp başa dikip içmişim
Ceyhan yanmış desenize bitmişim
...Bir başıma koyup gitti gençliğim.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.1
Rabbim nazar etsin tutar dileğin
İnanmak zor hayret eder yüreğin
Bilmiyorum nasıl şaşmaz feleğin
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Rabbim buyur dedi dileğin buysa
Bir tek kelamına hasrettin oysa
Eminim çok şaşar başkası duysa
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Hayalle yaşarken görsen karşında
Tedbir almak doğru işin başında
Sen medet aradın hep gözyaşında
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Bir olmaz iki olmaz belki üç olur
Küstürürsen gönül almak güç olur
Bu kadar emeğin birden hiç olur
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Doğru tektir bahaneye karışmam
Hayal kurup korkularla yarışmam
Bir küsersem kırılırım barışmam
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Kendime kefilim sözüm yeterse
Yaşamak manasız hasret beterse
Razıyım kolunda ömrüm biterse
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.2
(Anlamadım derse yine yazacam)
Maden sevdin kıymetini bilecen
Çok ağladım yeter deyip gülecen
Ben eminim bak sözüme gelecen
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Geçmişte ne varsa çizik atacan
Feleğe rest çekip çalım satacan
Sevgiyle yoğrulup huzur katacan
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Her yönünü vicdanın da tartacan
Hüzünden çıkacan ya da batacan
Bundan sonra kaygısızca yatacan
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Kalbin ne diyorsa ona bakacan
Sev diyorsa sevgi olup akacan
Yak diyorsa yüreğinden yakacan
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Sana bırakırsam korkak kalacan
Gece gündüz bir makamda çalacan
Yıllar geçmiş gitmiş havan alacan
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Rabbim neyler güzel eyler görecen
Kederle aranda duvar örecen
Bin huzur içinde ömür sürecen
…Gerçek sevgilerde korkuya yer yok.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Gerçekler ortada...
Asıl özdür, bal ekşimez acıyan yağdır
İnsanlar yerli yerinde değişen çağdır
Dağlar Allaha emanet bozulan bağdır
…Gerçekler ortada amma bir görebilse.
Yürek hacmi yumruk gibi içiyse handır
Doğrudan hiç şaşmaz terazisi vicdandır
Böyle düşünmemek ancak akla ziyandır
…Kaç dünyayı alır içine bir bilebilse.
Kısmetinden öteye ayrıca yol gitmez
Ona biçilmiş hükmü hayal de edemez
Gününü bilse kahrından yiyip içemez
…Bilememenin sınırını bir diyebilse.
Kişinin işi düşünüp doğruyu bulmak
Her zaman her koşulda akıllı olmak
Kısa ömründe o aklı iyi kullanmak
…Kör nefsine terbiyeyi bir verebilse.
İşte o zaman insanlık bulur huzuru
Kin ve hırs olmazsa bitirirsin muzuru
Barış ve huzurla hoş görürsün kusuru
…Şu insanlar bu Ceyhan'ı bir duyabilse.
H.Paşa/1986
Ozan Nuri Ceyhan
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Gerek kalmadı...
Boş konuşmak eza verir laflara
Başkaca temenni dilek kalmadı
Diller mühür vurmuş ise aflara
…Buna dayanacak yürek kalmadı.
Bağışlamak büyüklüğün şanıydı
Uğruna üzdüğü kendi canıydı
Hüzünlerle geçen günler anıydı
…Öyküye romana gerek kalmadı.
Hasret denilen şey bitmeyen ahtır
Sevgiyi yaratan güç cenabı haktır
Sevenlere yasak koymak günahtır
…Diyorsam da takat cüret kalmadı.
Çok şey unutulur insan sevince
Bırakın yaşasınlar kendi gönlünce
Seven yanlış yapsa affedin önce
…Tatlıya bağlansa merak kalmadı.
Sevgi hak yoluysa isyanlar niye
Canlar suçlanır mı sevdiler diye
Bağışlamak en güzel bir hediye
…Kahırlar bitince firak kalmadı.
G.Antep 1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Gerek...
Güzelliktir özden sevmek
Bir hevesle gönül vermek
Bazen boşa çıkar emek
…Ahde vefa olmak gerek.
Sadakattir ilk şartımız
Bizim tüm açık kartımız
Yalan dolansız tartımız
…Vefalısın bulmak gerek.
Şartımıza uymuyorsa
Doğru lafı duymuyorsa
Hırslarına doymuyorsa
…Saygısıza sormak gerek.
Gönül kırsan onarılır
Dosta sevgiyle varılır
Seven sevgiyle sarılır
…Er sözünde durmak gerek
Vermek sevgi saygı ile
Olanda bulunmaz hile
Düşürmeden söze dile
…Kaideye uymak gerek.
Sevgi yanlış kabul etmez
Baştan sona doğru gitmez
Gül olmazsa bülbül ötmez
…Şu Ceyhan’ı duymak gerek.
H.Paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Geri dön...
Bırakırsan tek başıma ölürüm
Sevgimizin başı için geri dön
Kim bilir bir daha nasıl görürüm
…Özlemlerin başı için geri dön.
Ahrete kalmasın gönül davamız
Niyetimiz gibi sürsün çabamız
Bahtiyarız görsün ana babamız
…Hasretlerin başı için geri dön.
Umut tek güvencemiz sakın yıkma
Mutlak kavuşuruz canını sıkma
Sabır selâmettir azminden bıkma
…Şarkımızın başı için geri dön.
Bir gün esenliğe çıkar yolumuz
Hasret zincirini kırar kolumuz
Birlikte sevgiye verelim omuz
…Ümitlerin başı için geri dön.
Görmeyen görmesin yaradan görür
Hiç ummadık yerde imkânlar verir
Bırakıp gideceksen bu Ceyhan ölür
…Şiirlerin başı için geri dön.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Geri versinler...
Yazı gelmez kışlarından usandım
Fazla uzun sürmez geçecek sandım
Bende bilmiyorum nasıl dayandım
…Yıllar sabırlarım geri versinler.
Beşikten mezara bitmezmiş çile
Ömür gelip geçer ağlaya güle
Ah bir söz geçirsem alçak gönüle
…Yıllar çabalarım geri versinler.
İnsan her cefaya göğüs gerse de
Hasretler içinde hüküm sürse de
Her şeye şartlanan bu ömürse de
…Yıllar emeklerim geri versinler.
Dediler her zora katlanmak gerek
Bilseler ne çekmiş bu koca yürek
Dert koyunda bata çıka yüzerek
…Yıllar umutlarım geri versinler.
Geçen yıllar neler alıp götürmüş
Bir bitmeden onca yükü getirmiş
Ozan’ın ruhunda zakkum bitirmiş
…Yıllar gençliğimi geri versinler.
İst/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Gibisin...
Sana sevgilerle haykırışımı
Belki de rüyanda görür gibisin
Benim yalnızlıktan çırpınışımı
…Başa geldiğinde bilir gibisin.
Demen yetmez inadını kırda gel
Hasretini yerden yere vur da gel
El dinleme yüreğine sor da gel
…Yalnız yaşamaktan erir gibisin.
Kimseyi dinleme kalbine danış
Ağzı olan konuşur bunlara alış
Sen fırsat bulunca gelmeye çalış
…Fırsat kaçınca zor anlar gibisin.
Sevgi küheylandır dizgin vurulmaz
Sevgisiz hayatta düzen kurulmaz
Gerçek seviyorsan ayrı durulmaz
…Şimdi doğru bana gelir gibisin.
Seven yürekte ki sese uymalı
O arzuyu benliğinde duymalı
Sevilen kendini şanslı saymalı
…Bu kez Ceyhan’a hak verir gibisin.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Gibiydin...
Ata sporumuz yiğit eğlence
Yüreği titrerdi hasım görünce
Şöyle bir elense çekerdin önce
…Kedi yumak ile oynar gibiydin.
Türk gibi kuvvetli idi sözümüz
Her güreşte güleç çıksın yüzümüz
Bunu aramakta şimdi gözümüz
…Hasmını yenmeye doymaz gibiydin.
Ceddin yadigârı güzel yarıştır
Dar gelsin minderi bir tut karıştır
Havada bir çevir yere yapıştır
…Bitmeyen ahımı koymaz gibiydin.
Kur'ada sen çıktın diye sevinsin
Sıkı bir tut pişman olup delirsin
Halkın arkanda sen işi bilirsin
…Bu kaçınca şamar saymaz gibiydin.
Ceyhan’ın öcünü al ki küsmesin
Namlı yiğitlere gölge düşmesin
Ver payını elin oğlu şişmesin
…Ar edip davandan caymaz gibiydin.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Gidelim...
Ne gelen giden var bekleme boşa
Bir ömrü tükettik namsız uğraşa
Tümden azat ettim keyfince yaşa
…Davran gönül buralardan gidelim.
Her sevenler menziline varamaz
Bizde dert yığınla kalem yazamaz
Bağırıp çağırma kimse duyamaz
…Dönüp bakma buralardan gidelim.
Ben sana karışmam sende karışma
Dil döküp yalvarsam sakın barışma
Sevda başa buyruk aman tartışma
…Kimseye meyletme nolur gidelim.
Dikkatli ol yanlışa düşmeyelim
El de ne kaldıysa bölüşmeyelim
İstersen bir daha görüşmeyelim
…Arkamıza bakmayalım gidelim.
Anılar bizimle sürüklenmesin
Her ne olacaksa bizden bilmesin
Helâl etme yanlış yapan gülmesin
…Tövbekâr olmuşuz artık gidelim.
G.Antep/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Giderim sevdiğim sen gelmez isen...
Sensiz ıssız kaldı şu koca şehir
Aramızda dağlar bir sürü nehir
Getirsin trenler yapmasın tehir
...Biterim sevdiğin sen gelmez isen.
Toros Dağlarının başına çıksam
Neredesin acep ne yöne baksam
Sazıma sarılıp türküler yaksam
...Çalamam sevdiğim sen gelmez isen.
Geçmiyor günlerim hep ahu zarda
Gönlüm ateş almış yanıyor harda
Yokluğun içimde gözüm yollarda
...Yanarım sevdiğim sen gelmez isen.
Yaşama gücümsün ekmeğim aşım
Gözümün nurusun gönül sırdaşım
Hasretinden bittim dinmiyor yaşım
...Duramam sevdiğim sen gelmez isen.
Aklımı sen aldın düşlerim yarım
Sen olursan ancak ben öyle varım
Bir kuru can kaldı verir savarım
...Giderim sevdiğim sen gelmez isen.
Felek güldürmüyor ruhum sıkıldı
Sandım Çukurova tümden yıkıldı
Bu Ceyhan burada say öksüz kaldı
...Ölürüm sevdiğim sen gelmez isen.
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Gidersen ölürüm çekip vursana…
Kınalar yakılmış gözler sürmeli
Bastığın yerlere yüzler sürmeli
Geçtiğin yollarda izler sürmeli
…Nedir bu acelen biraz dursana.
Morlara bürünmüş inciler takar
Seni gören döner bir daha bakar
Bu güzellik var ya Antep’i yakar
…Hükmüne razıyım halim sorsana.
Sevdanın harında yanıp pişmişim
Poyraz olup senden yana esmişim
Boyun büküp yollarına düşmüşüm
…Kurbanın olayım dönüp görsene.
Bahçenin duvarı dam boyu taşlı
Gülleri takınmış kehribar başlı
Arkanda bırakma gözleri yaşlı
…Gidersen ölürüm çekip vursana.
Bülbülün sevdası güllere düşer
Seni seven mecnun çöllere düşer
Yazdığım türküler dillere düşer
…Ceyhan’ı terkine al götürsene.
Gaziantep/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Gir...
Bir bakış yeter kendiliğinden aralanır
Birden bire açılır kapıda durmadan gir
Göreceksin kimse yok şüphelenme alınır
…Senin olan bu yere kapıyı vurmadan gir.
Bin kilit vurmuş olsam anahtarı gözlerin
Bir bakışın yetecek kendini yormadan gir
Her an gelecek diye tüm yoları gözlerim
…Zaten senin orası kimseye sormadan gir.
Başka sevgiyi asla kabul etmez açılmaz
Tapusu sevgidir kimseye danışmadan gir
Mecbur çeker getirir istesen de kaçılmaz
…Rakibin falanda yok teksin yarışmadan gir.
Görürler diye korkum sakın eller bilmesin
Acele et sevgilim zamanın dolmadan gir
İlk akşamdan beklerim yine de sen bilirsin
…Geceler bize lâzım sabahlar olmadan gir.
Bu gönül bu yürek senindir sadece senin
Sonsuza dek senindir kapıyı çalmadan gir
İşte karşında dört gözle bekliyor sevenin
…Ceyhan emrine amade izin almadan gir.
H.Paşa/1991
Ozan Nuri Ceyhan
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Git gül güle...
Dediler gidiyor gelin olmuşsun
Yolun açık olsun git güle güle
Acıdım kendini boşa yormuşsun
…Yolun açık olsun git güle güle.
Kem gözlerden ırak nazar değmesin
Melekler korusun elem vermesin
Mutluluğu bulman uzun sürmesin
…Yolun açık olsun git güle güle.
Kimseye inanma güven eşine
Çoluk çocuk dökülsünler peşine
Huzur varsa Mevla kerim işine
…Yolun açık olsun git güle güle.
Zaman denen çarkın olmayın yemi
Güzellikle geçsin ömrün her demi
Hiç kusur arama sende bendemi
…Yolun açık olsun git güle güle.
Ömür sermayesi sağlık ve barış
Huzur bulan varsa onlara karış
Mutlu olmak için var güçle yarış
…Gönülden tebrikler git güle güle.
Kasım/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Gitme böyle ağlatarak…
Gitme böyle ağlatarak
Yıllar geçer yıpratarak
Takvimde tükenir yaprak
…Gidip belki dönemezsin.
Verilmiş söz yalan olur
Sevda bağın talan olur
Bühtan bile çalan olur
…Ömür boyu silemezsin.
Günahımız alan olur
Sevgimize olan olur
Bize hicran kalan olur
…Dönsen bile bulamazsın.
Gelinemez hükme karşı
Ani çalar ölüm marşı
Kul hakkı titretir arşı
…Ecel vurur bilemezsin.
Günah alma ceza ağır
Helâlleşelim sen çağır
Nasıl biter onca kahır
…Vebal alma gülemezsin.
Tevekkül her işin başı
Tükenir mi gözün yaşı
Soğuk olur mezar taşı
…Gelir beni göremezsin.
Uhde olur can özünde
Muradın kalır gözünde
Ceyhan’ı dünya yüzünde
…Arasan da bulamazsın.
İst/2013
Dost kalemden;
Küser gidersen ben niceyim
Karlı buzlu dağlardan yüceyim
Sen gündüz bilirsin, ben geceyim
Gitme beni karanlıkta bırakarak.......Talat Semiz
Ozan Nuri Ceyhan
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Gitme...
Yolunu bekledim gelirsin diye
Kimseye bırakmaz alırsın diye
Gözlerim yollarda bulursun diye
…Neler çektiğimi sormadan gitme.
Sensiz yaşamağa can dayanır mı
İçten sevmeyenler böyle yanar mı
Bühtana inanır ele kanar mı
…Kolum kanadımı kırmadan gitme.
Dayanamam yokluğuna bir daha
Gece gündüz çok yalvardım Allaha
Sevgilim ne olur son kez bir defa
…Kollarına alıp sarmadan gitme.
Senin sevgin tükenir mi özümde
Ben masumum sen durmadın sözünde
Muradım kalmasın nolur gözümde
…Suçlu buluyorsan vurmadan gitme
Bu can sana feda olsun dilersen
Dünya zindan olur çekip gidersen
Sensiz yaşayamam bana küsersen
…Ne haldeyim beni görmeden gitme.
Toros dağlarının esmesin yeli
Senden başkasının değmesin eli
Ceyhan dalım ise ben onun gülü
…Sevda’nın canına kıymadan gitme.
G.Antep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Gitmeyeceğim...
Hasretinden yandım bittim
Çok sevmekten başka nettim
Sevmek suçmuş kabul ettim
…Dövsünler gitmeyeceğim.
Vursun kırsınlar belimi
Ölsem kaldırmam elimi
Siz önce kesin dilimi
…Sövsünler gitmeyeceğim.
Saygıdan ötesin bilmem
Sensiz hayal olur gülmem
Kararlıyım yalnız dönmem
…Kızsınlar gitmeyeceğim.
Gönül bağım oldu talan
İflah olmaz vebal alan
Tek sen varsın her şey yalan
…Kovsunlar gitmeyeceğim
Kimse sözünde durmuyor
Halimiz nedir sormuyor
Körmüş gözleri görmüyor
…Bırakıp gitmeyeceğim.
Gelme desen gelmez miyim
Çaren yoktur bilmez miyim
Şu canımı vermez miyim
…Almadan gitmeyeceğim
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Gittiğim yol uzun incedir benim...
Derdin çoksa bana sarar verirsin
Küsersen sevgiye zarar verirsin
Gözünle görmeden karar verirsin
…Hor görme sevgimi yücedir benim.
Yalnız sen mi varsın hasreti çeken
Çaresiz kalarak boynunu büken
Mevlâ’ya sığınıp gözyaşı döken
…Sormadın hallerim nicedir benim.
Riyasız her aşka saygı duyarım
Gönlüme taç eder başa koyarım
Kavuşmayan sevgi daima yarım
…Sevgiye hürmetim öncedir benim.
Sanırsın sorunsuz gezer tozarım
Kusur bende ise kendim bozarım
Belki bir gün okur diye yazarım
…Gündüzlerim bile gecedir benim.
Unuttun diyorsan beni kırarsın
Sahtekâr düşlere nasıl kanarsın
Kim bilir sevgimi böyle sınarsın
…İsmin dudağımda hecedir benim.
Bir fırsat aradım yıllar boyunca
Dünya benim olur gözler doyunca
Can yanmaz mı el yerine koyunca
…Gittiğim yol uzun incedir benim.
Felek her fırsatta vurur da vurur
Sevmiş olmak bile yüce bir gurur
Ceyhan’ın güvenci imanda durur
…Rabbimin verdiği gücedir benim.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Göçsem bile bu dünyada izim var...
(Can kızıma)
Dünyayı yakarım bir tek teline
Can babası oldum böyle biline
Rabbim mühür vursun elin diline
…Adam olmak için buna lüzum var.
Bağlarında mor menekşe bittiyse
Güzel kızlar toplamaya gittiyse
Can kızımsın dedim kabul ettiyse
…Daha kolay ölmem Avşar kızım var.
Sevgisiz yaşanan her günü zehir
Büyük yüreği var sanırsın nehir
Dost dilinden çıkan duadır zahir
…Daha yaşanacak bahar yazım var.
Suyun yoksa ekme çiçeğin kurur
Şansına güvenme set olur durur
Fırsatı bulursa sormadan vurur
…Benim şu feleğe birkaç sözüm var.
Yüzümde yılların kalmış izleri
Gönülde sevginin saklı gizleri
Bir gün imtihana çeker bizleri
…Beni bağışlasın biraz nazım var.
Seneler savrulmuş sanki yel gibi
Ömrüm su misali akmış sel gibi
Ceyhan’ı yormayın kalmaz el gibi
…Göçsem bile bu dünyada izim var.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönle nasihat...
Gönül gel yükseğe çıkma
Konacak dal bulamazsın
Engin otur yüce bakma
…Böyle daim kalamazsın.
Her şeyi mahveden kibir
Ne güzel haslettir sabır
Gururlar boş bilen bilir
…Kimseye dost olamazsın.
Her şey yalan dünya fani
Çok ararsın nerde hani
Ben olmasam sana mani
…Doğru yolun bulamazsın.
Ayrı kalan gözde tüter
Sevgi huzur hasret beter
Bir güzel bir ömre yeter
…Dadanırsan duramazsın.
İnat kavi koruyorsun
Hâlâ neler soruyorsun
Yine beni yoruyorsun
…Bir kovarım gelemezsin.
Karşılıksız boşa emek
Neye yarıyor sabretmek
Ayrılıksa hasret demek
…Yaşamadan bilemezsin
Beni dinle gel uslu dur
Huzur veren ancak budur
İnanmazsan yine kudur
…Ömür boyu gülemezsin.
H.Paşa/1986
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönlüme ışıksın yüreğimde nur...
Sevgi ilahi güç her cana konmaz
Ezelden kadersiz sevse de onmaz
İlk sevginin yeri bir türlü dolmaz
…Gönlümde ışıksın yüreğimde nur.
Yangın küllense de ateşi durur
Felek hiç acımaz sorgusuz vurur
Sahibimiz Mevlâ ancak o korur
…Biz sadece sevdik suçumuz yoktur.
Düşürmem adını dilimde hece
Özümde taşırım gündüz ve gece
Nasıl çözülecek bu zor bilmece
…Yürekten sevdiysen zamanı durdur.
Ömrümce yokluğuna alışamam
Tükendim acılarla yarışamam
Kendi gözümle bile paylaşamam
…Güzel bir dilek tut güzel hayal kur.
Seni çok sevmişken kaldım çaresiz
Hasrete mahkûmum belki süresiz
Seven nasıl yaşar gönül paresiz
…Moralini bozma her zaman dik dur.
Dertlere sığınmam hayat masaldı
Kader ne bulduysa üstüme saldı
Hekime güvenmem sürem kısaldı
…Ceyhan’a ne desin çaresiz doktur.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gönlümün sultanı diyerek sevdim…
Sevdamın yolunda ışığım idin
Aşkı yudumlatan kaşığım idin
Can idin canandın âşığım idin
…Gönlümün sultanı diyerek sevdim.
Düşlerde sallayan beşiğim idin
Sevda konağında eşiğim idin
Sedef düğme ipek işliğim idin
…Gönlümün sultanı diyerek sevdim.
Aşkın tarlasında harmanım idin
Derdimin çaresi dermanım idin
Yüreğe hükmeden fermanım idin
…Gönlümün sultanı diyerek sevdim.
Petekli balımdın kaymağım idin
Vuslata yol veren ırmağım idin
Sılamdın obamdın oymağım idin
…Gönlümün sultanı diyerek sevdim.
Dalın tutunduğum çınarım idin
Sevgiyle çağlayan pınarım idin
Dört mevsim içinde baharım idin
…Gönlümün sultanı diyerek sevdim.
Temennim dileğim niyazım idin
Dilimdin, kelamdın avazım idin
Kaderim, şansım alın yazım idin
…Gönlümün sultanı diyerek sevdim.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönlümün sultanı ol...
Gönlümün Sultanı ol
Sevdamın volkanı ol
Huzurun mekânı ol
…Yastığın ben olayım.
Davamın hâkimi ol
Yuvamın sakini ol
Derdimin hekimi ol
…Tek hastan ben olayım.
Aşkımın hududu ol
Ufkumun umudu ol
Hasretin bulutu ol
…Yağmurun ben olayım.
Gecemin mehtabı ol
Sevgimin mimarı ol
Ruhumun baharı ol
…Meltemin ben olayım.
Bağımdaki üzüm ol
Dilimdeki sözüm ol
Gir kalbime özüm ol
…Muradın ben olayım.
Damarımda kanım ol
Hayat veren canım ol
Yeter ki sen benim ol
…Sevdalın ben olayım.
Lambam ol ışığım ol
Sofrada kaşığım ol
Ömrümce aşığım ol
…Sevdiğin ben olayım.
Yıldızım güneşim ol
Sönmeyen ateşim ol
Sevgilim ol eşim ol
…Kulun kölen olayım.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönlünü bağlarsan bir vefasıza...
Gönlünü bağlarsan bir vefasıza
Eğer düşmüş isen bir vicdansıza
Melek isyan eder böyle kansıza
…Gerçekten huzurdur her işin başı.
Hasrete düçarsan yanar durursun
Günden güne gazel olur kurursun
Fırsat kaçar duvarlara vurursun
…Mazlumun biter mi gözünde yaşı.
Dünya güzeliydi belki gözünde
Neye yarar durmuyorsa sözünde
Her şey ruhta başlar işin özünde
…Bırak yere batsın kirpiği kaşı.
Çaresini bilsem saklamam derdim
Seni kırar mıyım kesin söylerdim
Umarsız hayale bir ömür verdim
…Vazgeçmem diyorsan ömrünce taşı.
Güne hayal kurar gece düşlersin
Silaha davranma günah işlersin
Kendi kaderini kendin fişlersin
…Zehrolur Rabbimin ekmeği aşı.
Ne yapayım dersen böylece yaşa
Daha neler gelir kim bilir başa
Ceyhan’ı örnek al girme telaşa
…Tükenmez ömrünün boranı kışı.
Ceyhan/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül bahçemiz tarumar...
Ne düşündük ne düşledik
Çok sevmişiz suç işledik
Aşkı göğsünden şişledik
…Gönül bahçemiz tarumar.
Çiçekleri hoyrat yoldu
Güllerimiz bir bir soldu
Güzel göze yaşlar doldu
…Gönül bahçemiz tarumar.
Kederimiz artık bitmez
Yürek özrü kabul etmez
Kuru dalda kuşlar ötmez
…Gönül bahçemiz tarumar.
Feryadı kimse duymadı
Sevgi hasrete doymadı
Felek kararda koymadı
…Gönül bahçemiz tarumar.
Ağla gözüm şimdi ağla
Sellere dönüşüp çağla
Yar ellerde kara bağla
…Gönül bahçemiz tarumar.
Kaderse suçlu aramam
Buyur olmazsa varamam
Daha burada duramam
…Gönül bahçemiz tarumar.
Söyle bir çaresi var mı
Yalvarsam işe yarar mı
Ceyhan’ı duysa arar mı
…Gönül bahçemiz tarumar.
Bahçe/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül bırak artık benim yakamı...
Gönül bırak artık benim yakamı
Yerlere düşürdün bütün cakamı
Ömür geldi geçti bunlar şakamı
…Çelme şu aklımı bunlar bize ters.
Olmazsa olmuyor hâlâ nerdesin
Haline dön bir bak ayni yerdesin
Kimseye bağlanma ne derde desin
…Hiç laf dinlemedin vallahi de pes.
Talih gülmez hangi şartta yarıştın
Sulhu bozar dedim tuttun barıştın
Tembih etmedim mi neden karıştın
…Bunak gönül artık ağlamayı kes.
Daha ben karışmam belâ arama
Sabır ilaç olmaz benim yarama
Ben böyle mutluyum girme arama
…Sen nasıl dilersen git oraya es.
Koşturmakla yakın olmaz uzaklar
Mecbur düşen dizilmişse tuzaklar
Töre varken nasıl kalkar yasaklar
…Neyi bekliyorsun veriyor mu ses.
Senin aklın ermez müşkül işlere
Yazık halin duman bak gülüşlere
Hasret bizi mahkum etti düşlere
…Bu yalan dünyada alamam nefes.
Elli yıl bekledim murat mı aldım
Ellerim bomboş hep garip kaldım
Ecel gelsin diye çok haber saldım
…Kadersiz Ceyhan’da tükendi heves.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül bir sevdaya kul oldu gitti…1
Sevgi zor zanaat önce bilmezdim
Bilen zor deseydi asla sevmezdim
Uzak durur kapısında gezmezdim
…Gönül bir sevdaya kul oldu gitti.
Karşı koyamadım gözden çakışa
Katlanmak gerekti yürek yakışa
Ömrümü adadım mahzun bakışa
…Zulmün kapısında çul oldu gitti.
Sevmekle değişti bütün kurallar
Bunu resmedemez boya tuvallar
Kavramı bilmeyen elbet çuvallar
…Dertler küpümüzde ful oldu gitti.
Töre denen düşman çıktı karşıma
Yılmadan uğraştım yalnız başıma
Dost düşman tanıktır bu savaşıma
…Sevda’mın göz yaşı göl oldu gitti.
Kötülük bellersek kolay çaremiz
Güzellikten yana bütün gayemiz
Cenneti andıran sevda bahçemiz
…Hoyratlar yolunca çöl oldu gitti.
Haksız medet ummuş insan törede
Örfler kanun olmuş bütün yörede
Sevgi kesin suçmuş kavle göre de
…Hasretin harında kül oldu gitti.
Allah için bir gün huzur duymadım
Şeytan dürtüklüyor ama uymadım
Gaddarları hiç adamdan saymadım
…Yiğit Ceyhan namım zül oldu gitti.
Adana/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül bir sevdaya kul oldu gitti…2
Biz yalnızca sevdik kabul olmadı
Zalim coştu bununla da kalmadı
Müebbet verdiler sürem dolmadı
…Şakıyan dil suskun lâl oldu gitti.
Zulüme direndik, karşımız kaya
Sevgi bilmeyende ne gezer haya
Takvimler eskittik gün saya saya
…Sevda ömrümüze mâl oldu gitti.
Yıllar geçti kaç mevsimi bitirdik
Sabrım suçlu değil azmi yitirdik
Gençlik uçtu ömrü sona getirdik
…Diktiğimiz güller çal oldu gitti.
Felek çomak soktu onca çabama
Çok direndik yolumuzu kapama
Aşkın kitabını biz yazdık amma
…Bütün umutlarım yel oldu gitti.
Dile düşürmedik sırrımız saklı
İnsanlıktan yana kullandık aklı
Yanlış yaptık dedi bence de haklı
…Akan göz yaşları sel oldu gitti.
Nefse uysam tabuları yıkardım
Üç beşiyle mutlak başa çıkardım
Allah ne verdiyse tekmil sıkardım
…Canımdan kıymetlim el oldu gitti.
Sonuç elbet hüsran boş kaldı elim
Bir yığın hasretmiş kalan bedelim
Sevgi kahrım oldu pişman değilim
…Ozan Nuri Ceyhan del oldu gitti.
Adana/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül hayal kurar başka ne yapsın…
(Dostların şiirlerine yazdığım dörtlükler)
Yürekten seveni sevmek vefadır
Sevgiyle yaşamak sonsuz sefadır
Senden ayrı kalmak cana cefadır
…Gönül hayal kurar başka ne yapsın.
Seven hayallerde vuslatı umar
Rüyalar firarda uyku tarumar
Böyle yaşamanın ne gereği var
… Gönül hayal kurar başka ne yapsın.
Üzmekse niyetin bu sevda niye
Yürek acı çeker çok sevdi diye
Yokluğu bıraktın bu mu hediye
… Gönül hayal kurar başka ne yapsın.
Kırk yıl dile kolay ömür demektir
Sabırla beklemek büyük emektir
Zorda olsa üstesinden gelmektir
… Gönül hayal kurar başka ne yapsın.
Elbet sevda çile kim kolay demiş
Hasret canavarı ömrümüz yemiş
Felek bütün hüznü bize mi vermiş
… Gönül hayal kurar başka ne yapsın.
Bir ilaç olmadın gönül yarama
Hasret koydun ötesini arama
Sana diyeceğim neler var ama
… Gönül hayal kurar başka ne yapsın.
Ceyhan’ın çilesi biter mi bilmem
Bildiğim tek şey ben asla gülmem
Sana kavuşmadan bilesin ölmem
…Gönül hayal kurar başka ne yapsın.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül paşa olmuş dertlerim vezir...
Sevdanın narında yıllarca pişen
Hasret dergahında yolu kesişen
Çaresiz kalınca çıkmaza düşen
…Sabır kervanının kılavuzuyum.
Ben yandım desem de otağım oldu
Kırk yıldır uykusuz yatağım oldu
Özlem harmanları batağım oldu
…Kahır dağlarının karı buzuyum.
Kendime dahlim yok, sevgiye esir
Ne kadar yalvarsam etmiyor tesir
Gönül paşa olmuş dertlerim vezir
…Sitem çorbasının biber tuzuyum.
Savruldum elinde deli poyrazın
Soğuğunda piştim,üşüdüm yazın
Zalim felek senin buysa niyazın
…Kader rüzgârının esen tozuyum.
Ben kimim diyerek aklı zorladım
Gurura kapıldım fikri horladım
Hayallere daldım düşte turladım
…Ezelden takdirse nasıl bozuyum.
Aşkta feraset yok, seçmez ayırmaz
Yıllarca zulmetti bir gün kayırmaz
Ceyhan yansın ister yâre duyurmaz
…Sevdam hor görse de elde kozuyum.
Çukurova/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül sana hesabını sormam mı...1
Ömrü yedin ben izini sürmem mi
Nasıl olsa bir tenhada görmem mi
Başına bir güzel çorap örmem mi
…Sen bildiğin gibi azmaya devam.
Gönül sana hesabını sormam mı
Arabaya koşup seni yormam mı
İki kaşın ortasından vurmam mı
…Sen bildiğin gibi kızmaya devam.
Şimdi seni yerden yere sermem mi
Çivi çakıp çarmıhlara germem mi
En ağır cezalar neyse vermem mi
…Sen bildiğin gibi sızmaya devam.
Cahildim kandırdın onu bilmem mi
Defterimden bir kalemde silmem mi
Yerin sen seç düelloya gelmem mi
…Sen bildiğin gibi kazmaya devam.
Ulan şark kurnazı tedbir almam mı
Eşek sudan gelme diye salmam mı
Allah ne verdiyse deyip dalmam mı
…Sen bildiğin gibi bozmaya devam.
Ben Ozan’ım hiç sözümde durmam mı
Sana layık cenk meydanı kurmam mı
Burnundan getirip hayfım almam mı
…Sen bildiğin gibi yazmaya devam.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül sana hesabını sormam mı...2
Nerene sığdırdın bunca yalanı
Ardına hiç bakma buldun belanı
Kime dersen okut kendi selanı
…Sen bildiğin gibi çatmaya devam.
Çapkın gönül sahte gözyaşı dökme
Ben bunları yemem boynunu bükme
Arkamdan gülersin önümde çökme
…Sen bildiğin gibi yapmaya devam.
Timsah göz yaşıdır yalancı ağıt
Zırlamaya devam efkârın dağıt
Vasiyet çabuk yaz al sana kâğıt
…Sen bildiğin gibi çarpmaya devam.
Mustur ağıt derler bizim yörede
Adı suç bastırmak bütün törede
Zaten katlin vacip kavle göre de
…Sen bildiğin gibi sapmaya devam.
Suların kaynadı sen hala şımar
Falakaya çeker etmem mi tımar
Eğer aklın varsa kaybolup zıbar
…Sen bildiğin gibi yatmaya devam.
Ben Ceyhan’sam cezaların katlandı
Ağzın açamazsın çoktan bantlandı
Merhamet bekleme Ozan şartlandı
…Sen bildiğin gibi atmaya devam.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül sarayımın Sultanı sen ol…
Ceylan gözler yakar durur sinemi
Hasret bitti derken hüzün yine mi
Minnetçi göndersem hacı ninemi
…Gönül sarayımın Sultanı sen ol.
Kâğıtlar dar gelir yazsa kalemler
Duyup şahit olsun cümle âlemler
Felek kavuştursun bitsin elemler
…Gönül sarayımın Sultanı sen ol.
Gelir misin diye yol gözler gözüm
Murada ermeden gülemez yüzüm
Ölümüne varım budur son sözüm
…Gönül sarayımın Sultanı sen ol.
Duvarda astığım sazım perişan
Mısralara düşen yazım perişan
Yürek parça parça nazım perişan
…Gönül sarayımın Sultanı sen ol.
Kim ne derse desin kaşımı yıkmam
Fizan’a sürsünler yorulup bıkmam
Bu can sağ oldukça yolda bırakmam
…Gönül sarayımın Sultanı sen ol.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül seni taşa çalsam acımam...
Peşine düşürdün ettin bir tazı
Kışlara döndürdün baharı yazı
Ömür bitti biter kaldı çok azı
...Gönül seni taşa çalsam acımam.
Ne sözü dinledin ne ibret aldın
Gözünü kapatıp destursuz daldın
Beni öne sürdün sen geri kaldın
...Ömür boyu sensiz kalsam acımam.
Bana ahkâm kesme özü bilinmez
İznin yoksa zorlamayla girilmez
Alın yazın haktan asla silinmez
...Seni per perişan görsam acımam.
Neyine güvendin estin çağladın
Aklım çeldin yüreğimi dağladın
Vardın gittin bir kötüye bağladın
...Yüz kılıç darbesi vursam acımam.
Benden sana mühlet düşün taşın
Bir ömür yastasın kurumaz yaşın
Karışmam belaya düşerse başın
...Beter haberlerin alsam acımam.
El etek çekelim düşmeden dile
Bülbül niye yansın vefasız güle
Her yol açık olsun git güle güle
...Ceyhana hırsından ölsen acımam.
H.Paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül seni taştan taşa çalarım...
Göz göze gelince sanki çıldırdın
Aşka imam olup namaz kıldırdın
Beni tuttun hasretlere daldırdın
…Gönül seni taştan taşa çalarım.
Gözden ilham alıp kanıma girdin
Acılardan başka söyle ne verdin
Bizi ağlatmakmış meğerse derdin
…Gönül seni taştan taşa çalarım.
Kendine uydurdun beni azdırdın
Hasret tünelini boşa kazdırdın
Sevgiye sarıldım suçlu yazdırdın
…Gönül seni taştan taşa çalarım.
Dağları kül eder benim bu ahım
Sevmekten öteye yok bir günahım
Ecelimden başka var mı penahım
…Gönül seni taştan taşa çalarım.
Zülfün tek teline elim değmedi
Kader bu sevgiye boyun eğmedi
Sen boşa kandırma bizi sevmedi
…Gönül seni taştan taşa çalarım.
Sevmek kafi gelmez yok ise rıza
Bir huzur vermezler zavallı kıza
Gücüm yetişmiyor sendeki hıza
…Gönül seni taştan taşa çalarım.
Kime ne etmişim durduğum yerde
Ceyhan’a cevap ver çareler nerde
Hepinizden davacıyım mahşerde
…Gönül seni taştan taşa çalarım.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül seni yere çalarım...
Deli gönül daldan dala konarsın
Kışın yanar Ağustos’ta donarsın
Her yüze gülene çabuk kanarsın
…Bende karışmadan duramıyorum.
Gönül iki denmiş sevgiler tektir
Hayallere dalıp halaylar sektir
Vicdansız sen yine acılar çektir
…İstesem de hatır kıramıyorum.
Sevgi özde başka yerde arama
İlaç çare olmaz benim yarama
Seni yerden yere çalarım amma
…Vicdanım el vermez vuramıyorum.
Hasret yarışında rekorlar kırdık
Onmaz yaramızı hüzünle sardık
Ömürler tükettik sonlara vardık
…Sabır deme bir bağ kuramıyorum.
Kaderinde yoksa her çaban boşa
Bedeni her demde sürdün yokuşa
Sakın tavır yapma gitmiyor hoşa
…Kusur işliyorsun soramıyorum.
Ölümüne sevdim dalganı geçtin
Hele bana göster sen kimi seçtin
Ceyhan’a gücendin zehir mi içtin
…Sevinsem de akıl yoramıyorum.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönül...
Hep kahırdır hayat yolu
Çıkamazsın başa gönül
Hey Allah’ın şaşkın kulu
…Seven bakmaz yaşa gönül.
Aklına esen şey yapma
Pişmanlıklar boşa gönül
Eğer sevdiysen bırakma
…Sürme hiç yokuşa gönül.
Arkandan alay ederler
Su katarlar aşa gönül
Defe koyar deli derler
…Çıkarlar temaşa gönül.
Alkol bir şeyler veremez
Dönersin ayyaşa gönül
Gözün doğruyu göremez
…Sevgi döner taşa gönül.
Derdini gel bana söyle
Sırın çıkmaz haşa gönül
Bir başına olmaz böyle
…Sen bilirsin paşa gönül.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönülde tutarsan bitmez efkârın…
(Yeğenim Musa Ceyhan’a)
Ismarlama şiir aslında zordur
Sevda otağının yer yanı kordur
Aklın yatmadıysa bilene sordur
…Hasret çekmek kısar gözün ferini.
Kader deyip geçsen, içerin almaz
Gözler öfke kusar uykuya dalmaz
Öyle bir dünya ki kimseye kalmaz
…Sabır çekmek yener aklın şerrini.
Esen yele benzer çabuk kanarsın
Değer bilmeyeni adam sanarsın
Nanköre düşersen elbet yanarsın
…Yıkıp viran eder gönül şehrini.
Sevda denilen şey umuttur düştür
Herkesin gözünde başka görüştür
Yüksünmeden her çileyi bölüştür
…Her seven geçemez sevda nehrini.
Gerçek sevgilerde emek aranmaz
Yürek izin vermez hile barınmaz
Vuslat menziline şevksiz varılmaz
…Hangi kelâm söker aşkın zehrini.
Çok açık yazılmaz anlayan anlar
Herkesin kulağı bir başka çınlar
Sabra engel olur en zor zamanlar
…Biri doldurmaz mı desem yerini.
Hüzünler servetin, ak saçlar kârın
Gönülde tutarsan geçmez efkârın
Kullara kaldıysan bitmez hiç zârın
…Sen Ceyhan’a gönder ilham perini.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönülden çıkarma, unutma yeter...
Seni sensiz sevmek büyük işkence
Aşka söz geçirmek imkânsız bence
Yapacak bir şey yok özden sevince
…Gönülden çıkarma, unutma yeter.
Sevdiğini bilmek huzur sağlıyor
Çaresizlik elim kolum bağlıyor
Biliyorum üzüm gözlüm ağlıyor
…Gönülden çıkarma, unutma yeter.
Ömür boyu ümitsizce yaşanmaz
Gönül istemezse yürek kuşanmaz
Yollar uzak olsun sevda üşenmez
…Gönülden çıkarma, unutma yeter.
Yanlış anlatmışsa lâl olsun dilim
Dünya yansa ben sevgime kefilim
Gelip görsen yaşayan bir sefilim
…Gönülden çıkarma, unutma yeter.
İçinden geçmişse sözünden de cay
Yemin yalan olsun ona da hay hay
Olmadı Ceyhan'ı kulun kölen say
…Gönülden çıkarma, unutma yeter.
Konya/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Gönüller sultanı sensin efendim...
Merhaba
Merhaba
Merhaba
Merhaba

ey
ey
ey
ey

âlî sultan merhaba!
kân-i irfan merhaba!
sırr-ı furkân merhaba!
derde dermân merhaba!
(S.A.V.)

Selâm sana sevgililer sevgilisi
Selâm sana Hüdâ’nın kıymetlisi
Selâm sana ahlâkın heybetlisi
…En güzel kelamlar densin efendim.
…Gönüller Sultanı sensin efendim.
Selâm sana var oluş sebebimiz
Selâm sana himmeti edebimiz
Selâm sana irşadı mürselimiz
…Mânâ âleminde teksin efendim.
…Gönüller Sultanı sensin efendim.
Seninle bir yıldız doğdu seherde
Kisra’nın sarayı bir viran belde
Kâbe’de putların tamamı yerde
…Hakikat zulmeti yensin efendim.
…Gönüller sultanı sensin efendim.
Bir nehir kurudu diğeri coştu
Bin yıllık ateşin kaynağı boştu
Aklıselim olan rahmete koştu
…Herkes mucizeyi görsün efendim.
…Gönüller Sultanı sensin efendim.
Yanlışlara yol verirken insanlık
Teşrifinle nur’a döndü karanlık
Göze yetmez cemaline hayranlık
…Mahşerde de aynen sürsün efendim.
…Gönüller Sultanı sensin efendim.
Yüzümüzde sürur başımızda taç
İzini kaybeden himmete muhtaç
Hikmete götüren kapıları aç
…Önce ümmetlerin girsin efendim.
…Gönüller Sultanı sensin efendim.
Yüce vekil kıldık davamız sende
Şefaat sendedir devamız sende
Kevser’imiz sende sefamız sende
…Rabbim ruhsatını versin efendim.
…Gönüller Sultanı sensin efendim.
Üsküdar/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ozan Nuri Ceyhan
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Gör insafsız....
Bıraktım gönlümü bahtın yeline
Kapılıp gitmişim aşkın seline
Çıkarsam şu kalbi versem eline
…Senin için çarpıyor gör insafsız.
İsmini belledim sendin kısmetim
Sonu güzel olsun ümit kesmedim
Kaderime kızdım sana küsmedim
…Sevgi artarak döner ver insafsız.
Sevgimiz pınarmış severek içtim
Her derdi kabulüm bilerek seçtim
Ben senin uğruna canımdan geçtim
…Allah’tan kork yazıktır dur insafsız
Talihi neden gülmez çok sevenin
Sonu hicran olmamalı sevmenin
Her gün çıkacağım yoluna senin
…Kuldan utan halimi sor insafsız.
Zamanı geçiyor gün günden beter
Gül yüzü hasretim gözümde tüter
Silaha ne gerek gözlerin yeter
…Yaralandım birde sen vur insafsız.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Gördüm...
Durumdan vazife çıkarmağa çalışan
Pişmiş aşa soğuk su katanları gördüm
Bilsin bilmesin burun sokmaya alışan
…Görmediği halde yalan atanlar gördüm.
Alın teri olmayan mal saçıp savuran
Çalışıp kazanma varken el belde duran
Başını kumlara gömüp hayaller kuran
…Tedbir ne lazım diyerek batanlar gördüm.
Bilmediği halde danışmayı bilmeyen
Kimseye inanmayan yanlışı görmeyen
Suçu kadere yükleyip yüzü gülmeyen
…Nasihat eden insana çatanlar gördüm.
Helâl haram kavramını ayırt etmeyen
Dünyayı önüne sersen hırsı bitmeyen
Çalışıp kazanmak varken işe gitmeyen
…Çoğu duygusuz yan gelip yatanlar gördüm.
Duyduğuna bin katarak yuvalar yıkan
Hiçbir şey olmamış gibi masumca bakan
Yardım etmek gerekirken seyire çıkan
…Akıl vermeye kalkan şarlatanlar gördüm
Vurguna sevdalanmış gibi dağlar aşan
Avantadan kazanmanın peşinde koşan
Allah korkusu olmayan coştukça coşan
…Ozan Ceyhan’a çalımı satanlar gördüm
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Gördün mü Dünya?
(Neymiş; bunlar İmanlı inançlı
azimli çılgın Türklermiş, çaktın mı?
gördün mü dünya demekle topunuzu
kastediyorum kefereler!)
Al Bayrak ellerde halkım kol kola
Tek yumruk halinde çıkmışız yola
Dört yandan doğarız bak sağa sola
…Yetmiş dokuz milyon gördün mü dünya?
Gelincik tarlası bu mahşer yeri
Baktıkça kamaşsın gözlerin feri
Sen bunu bilmezsin azmin zaferi
…Dudak ısırtmışız gördün mü dünya?
Ülke ve bayrağım namusum arım
Onunla doğmuşum onunla varım
Selam durmayanı düşman sayarım
…Yoktur benzerimiz gördün mü dünya?
Küçük büyük fark etmiyor yaşımız
Secdeden özgeye değmez başımız
Her candan kutsaldır çakıl taşımız
…Tek yumruk olmuşuz gördün mü dünya?
Akan sular durur mevzuysa Vatan
Şartsız saygı bekler kefensiz yatan
En büyük düşmandır ülkesin satan
…Gözünden mıhlarım gördün mü dünya?
Bizde hak vergisi koşulsuz sevmek
Ölsen mümkün değil milleti bölmek
En büyük hayaldir uğrunda ölmek
...Göz bile kırpmayız gördün mü dünya?
Lan topunuz gelin başa çıkarız
Yan bakanın ümüğünü sıkarız
Tüm dünyayı başınıza yıkarız
…Genç yaşlı nöbette gördün mü dünya?
Uğruna can feda saniyen durmam
Saklım gizlimiz yok plânlar kurmam
Tokadım çok ağır mazluma vurmam
…Kimmiş en büyüğün gördün mü dünya?
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Görelim...
İnsanları bir denemek istersek
Neye çok zaafı var onu bilirsek
Alkoliğe bir kaş şişe içirsek
…Devam mı tövbe mi eder görelim.
Bir kere çiğneyip tüm yasaları
Hırsıza teslim etsek kasaları
Kumarbaz için kursak masaları
…Devam mı, nadim mi olur görelim.
Sözüm ona hovarda laf atakta
Kaç gece kalacak sıcak yatakta
Sonra bakın duruyor mu ayakta
…Bundan sonra övünür mü görelim.
Beleş mezar bulunca gidip yatanlar
Bir doğruya bin bir yalan katanlar
Kâr sanarak veresiye satanlar
…İflas etsin ne satacak görelim.
Çıkarımız varsa mecbur yaveriz
Çok mu kızıyoruz gizli söveriz
Bazımız da havanda su döveriz
…Yalakalık bitecek mi görelim.
Denemeye kalksak bir sürü şey var
Hepsini toplarız fakat zaman dar
İşine gelmeyen Ceyhan’a kızar
…Yalansam doğrusun desin görelim.
H.Paşa/1988
Ozan Nuri Ceyhan
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Görev sona ersin ey ilham perim...1
Görev sona ersin ey ilham perim
Işıklarım sönmüş kalmadı ferim
Ben kalkar giderim hazırsa yerim
…Benim içim önemli mi kemiyet.
Uykulardan uyandırıp azdırma
Kerem eyle daha şiir yazdırma
Kendi mezarımı bana kazdırma
…Sana kaldı bundan sonra keyfiyet.
Yılları tükettik meydanda halim
Kalmadı kudretim ne de mecalim
Sevgili diyorsan o tümden zalim
…Sen bunları sakın sanma şikayet.
İki deli bu yola baş koymuşuz
Yaz dediler bizde ona uymuşuz
Gına geldim acılara doymuşuz
…Haddinden sonrası bence şekavet.
Elli yıldır benimlesin baş başa
Kadrini bilirim unutmam haşa
Beni bırak artık sen yalnız yaşa
…İster ayrılmak say ister feragat.
Kadere sadığım Mevladır kerim
Her şeyi tadında bıraksak derim
Benden sana şükran dolu aferim
…Senin olsun bütün lügat belagat.
Ne çok yazdık sayısını unuttum
Bu garip sevdama çetele tuttum
İsyan çare değil mecburen yuttum
…Ceyhan’a ne verdi bunca dirayet.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Görev sona ersin ey ilham perim…2
Sabıra sığınmak bir şey çözmedi
Gönül gurur yaptı çıkıp gezmedi
Vefasızdan başka kimse üzmedi
…Sanma bekliyorum biraz merhamet.
Dostluğumuz baki kalsın elveda
Boş kubbede bırakmışsak bir seda
Bir sevgi uğruna bin ömür feda
…Rabbimin sevgisi en yüce rahmet.
Can özden sevenin yüzü gülmezmiş
Vefasızlar kadir kıymet bilmezmiş
Sel olsa gözyaşın kimse silmezmiş
…Sen isterden söylen ister sitem et.
Sen şahitsin onu ne çok sevmişim
Özleme katlanmış ömür vermişim
Güllerim el yolmuş diken dermişim
…Hasretlik ruhuma etmiş sirayet.
Yüzlerce yazdırdın ne oldu dersen
Kül olursun benim gibi seversen
Olmazsa olmazmış canını versen
…Dilinden düşürme bana dua et.
İsmini yazmadık bunlar sorunsa
Kahretmez mi yazdıklarım okunsa
Ben şimdi ağlarım biri dokunsa
…Kalmadı ki bende fikir feraset.
Mor zülüflerine güller takınsa
Çok isterdim yollarıma bakınsa
Buyur al da götür yeri yakınsa
…Ceyhan’ın halini aynen izah et.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Görmeye razıyım...
Sabırla bekledim ama çözüm yok
Çaresizsen benim sana sözüm yok
Bu yetiyor başka derde lüzum yok
…Görmeye razıyım yaşarken bir gün.
Bu şarkı yıllarca yürekten yaktı
İstemediğim şey sensiz kalmaktı
Korktuğum son böyle mi olacaktı
…Görmeye razıyım senede bir gün.
Mutluluk diyorsan bizden uzakmış
Gördüğüm rüyalar meğer tuzakmış
Kurulan hayaller kayan kızakmış
…Görmeye razıyım uzaktan bir gün.
Unutamam bir gün yıllar geçecek
Özlem çeken ömrüm sensiz bitecek
Tek korkum gözlerim açık gidecek
…Görmeye razıyım ömrümde bir gün.
Hasret hüzün oldu yıllar boyunca
Üzme kendini yerime koyunca
Kurtulmuş de öldüğümü duyunca
…Görmeye razıydım gelseydin son gün.
İşte son durağım kahırlar dinsin
Şu feleğin hıncı yakamdan insin
Mahşerde ilk arayacağım sensin
…Dilerim Ceyhan’a gösterir o gün.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Görün yakından...
Bırakın Mecliste bordro yakmayı
Halimiz nicedir sorun yakından
Çok gülerim bırak hava atmayı
…Hele ne haldeler görün yakından.
Kemeri sıkmakla gelmez başarı
Çarşı pazar çıkmaz mısın dışarı
Zam denen deli tay hepten haşarı
…Fiyat dengesini kurun yakından.
Zenginimiz büyür oldu maşallah
Sıra fakirlere de gelir inşallah
Bu millet aslında kuzu hay Allah
…Yükü biraz daha vurun yakından.
Zam furyasından döndük şaşkına
Biraz insaf edin Allah aşkına
Böyle mi çıkılır gönül köşküne
…Maaşı katlayın alın yakından.
Ekmek dolu dizgin biz kaldık yaya
Denizleri aşmışken boğulduk çaya
Biz baka kalalım el çıksın aya
…Böyle hal vaziyet bilin yakından.
Hatasını gören en makbul kişi
Seçim durdurur mu kötü gidişi
Ehline bırakın yapsın bu işi
…Hakkınızda budur yorum yakından.
Çağlar atlamaktan kalmadı takat
Göz perdelerimiz açıldı fakat
Şöyle ensenize çekmeden tokat
…Toplayıp valizi gidin yakından.
Güven hiç kalmadı arz ediyoruz
Kötü bir rüyaydı farz ediyoruz
Yanılmışız toptan azlediyoruz
…El pençe divanda durun yakından.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Göz göze gelince şaştı feleğim…1
Bahçelerden geçer suyun kanalı
Su akmıyor çer çöp sarmış alanı
Temizlemek zorundaydım kalanı
…Burda olduğumu nerden bildiyse.
Böyle çalışırken suyun arkında
Az kalmıştı işim biter yakında
Geldiğinin olmamışım farkında
…Hiç ses çıkarmadan nasıl geldiyse.
Gayri ihtiyari döndüm o yana
Sessiz ve sakince bakıyor bana
Ne denir ki bilemedim ben ona
…En basiti bir kolay gelsin dese.
Yemin olsun geldiğini görmedim
Öyle süzüyordu anlam vermedim
Bir şey soramadı ben de demedim
…Rahatlayacağım bir şey söylese.
Ayın şavkı vurmuş o güzel yüze
Tam o sıradaydı geldik göz göze
Sanki kalakaldık girmedik söze
...Cevap arıyorum bir şeyler derse.
Bir an duraksadım niçin bakıyor
Gözlerden coşkulu bir şey akıyor
Sonradan fark ettim o şey yakıyor
…Yıldırım aşk denen budur öyleyse.
Çakan bir şimşekti şaştı feleğim
Bir anda elimden düştü küreğim
Sevda buysa tutsak oldu yüreğim
…Ozan Ceyhan yandın sevda böyleyse.
Siirt/1967
(2.Jandarma Er Eğt.Tb)
Ozan Nuri Ceyhan
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Göz göze gelince şaştı feleğim…2
Neler söyleyeyim neyi sorayım
Neye bağlayayım neye yorayım
Perişan olmuşum nerde durayım
…Bir şeyler deseydi mevzu olurdu.
Başımı sallasam alır mı selam
Ya çıkarırsa başka bir anlam
Akıl defterimden silindi kelam
…Beden kasıldıysa dili de yordu.
Şakağımda sıcak yeller esiyor
Bu heyecan nefesimi kesiyor
Bilmekteyim bu halimi seziyor
…Yoksa bu kız bana tuzak mı kurdu.
Donup kaldım ayaklarım gitmiyor
Yüreğimin titremesi bitmiyor
Kulaklar kapandı ses işitmiyor
…Acaba sessizce bir şey mi sordu.
Bir kum fırtınası çöktü geceme
Yıldırımlar çarptı gönül peceme
Bıraksa da gitsem kendi bahçeme
…Saatler geçmiyor zaman mı durdu.
Bir kelam eylese eğmiş başını
Saklıyor gibiydi gözden yaşını
Ben niye görmedim hiç telaşını
…Gözlerden yüreğe akan şey nurdu.
Saatler mi durdu geçmiyor süre
Çıkmaz bir sokağa dönüştü yöre
Yandın oğlum Ozan göz göre göre
…Hiç kaçarın yok yürekten vurdu.
Siirt/1967
(2.Jandarma Er Eğt.Tb)
Ozan Nuri Ceyhan
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Göz göze gelince şaştı feleğim…3
Çıkmak zorundayım birisi görse
Yanmışız o zaman izimiz sürse
Senin bu yaptığın ayıptır derse
…Yer yarılsa ben içine girmem mi.
Belli etmiyorum hep tetikteyim
İstiyorum gitsin bende gideyim
Karar verdim en iyisi ben deyim
…Çok da kolay değil onu bilmem mi.
Sözler hazır dil ucundan akmıyor
Kolay sanma yiğitliği takmıyor
Sükut altın olsa kimse bakmıyor
…Başıma gelince bilip görmem mi.
Dedim ki anladım eğme kaşını
Sevmek hata değil dik tut başını
Sevgiden döktüğün o göz yaşını
…Damlasını sevgim ile silmem mi.
Bir güzelce uyu hülyalara dal
Rüyanda görürsen selamını sal
Sevgin yüreğimde hadi hoşça kal
…Sen seversen ben uğruna ölmem mi.
O süzülüp gitti gel de bana sor
Ben bende değilim yüreğimde kor
Gece nasıl biter uyumak çok zor
…Güller yolup yollarına sermem mi.
Bu nasıl bir duygu şimdi çözemem
Sevda sarhoşuyum ayık gezemem
Ceyhan dikkat ben bu kızı üzemem
…Bin yasak koysalar yine sevmem mi.
Siirt/1967
(2.Jandarma Er Eğt.Tb)
Ozan Nuri Ceyhan
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Göze hoş gelse de...
Yıllar akıp gitti tükendi kudret
Göze hoş gelse de bir sürü külfet
Başlangıç aydınlık gerisi zulmet
…Dayanılmaz gerçekleri görünce.
Ömür dersen bir kahvenin içimi
Tayin edemezsin başka biçimi
Sen yapsan kader eyler seçimi
…Sonu dünden belli beden yorunca.
Gerçekler meydanda ne hacet söze
Yokuş tırmandırır inmez hiç düze
Tamamı hüsrandır ne kalmış bize
…Başa iş gelmezmiş yolun bilince.
Gönül delisine uymam karışmam
Haddimi bilirim ölsem yarışmam
Yemin ettim kolay kolay barışmam
…Daha kandıramaz karar verince.
Başka sevdalara meyleder miyim
Başka bir şey olsa sabreder miyim
Sır saklamayana bahseder miyim
…Yol bulunur bir bilene sorunca.
Madem öyle demek biraz geç oldu
Ben ne istiyordum gönlüm ne buldu
Suçu çok kabardı sayfalar doldu
…Ceyhan’a kemlik yok uslu durunca.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözler kadı olmuş bakışlar cellat...
Sözlere inanmam bakışlar yeter
Gözde yalan olmaz cefası beter
Bir anda yargılar mahkeme biter
…Gözler kadı olmuş bakışlar cellat.
Temyiz edemezsin kararlar kesin
Kimseyi dinlemez ne derse desin
Savunma istemez çıkmaz ki sesin
…Gözler kadı olmuş bakışlar cellat.
Göz göze gelirsen kurtaramazsın
Güç yetmez infazı durduramazsın
Kırk vekil tutsan sorduramazsın
…Gözler kadı olmuş bakışlar cellat.
Bir kere bakışla bin kere vurur
Yürekler hop eder akıllar durur
Sanma torpil geçer bakanı korur
…Gözler kadı olmuş bakışlar cellat.
Bana da uzaktan şöyle bir baksa
Yüreğim harlanıp çıramı yaksa
İflahım kesmez mi yüreğe aksa
…Gözler kadı olmuş bakışlar cellat.
Galeyana gelip bakarım desem
Dünyayı başıma yıkarım desem
Ceyhan’ı tutukla çıkarım desem
…Gözler kadı olmuş bakışlar cellat.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözlerde ki yaşa bakma sultanım…
Varsın senin için her gün ağlasın
Hüzün ateş olsun sinem dağlasın
Sellere dönmüşse bırak çağlasın
…Gözlerde ki yaşa bakma sultanım.
Dertlerin bir kısmı bu yaşla erir
Rabbime sığındım o sabır verir
Her damla yaş bin sevabı içerir
…Mevla’nın aşkına yakma sultanım.
Gözyaşından taşar bilcümle hasret
Ne zaman bitecek sen ondan bahset
Çık gel şu gönlüme bir huzur bahşet
…Sitemlerim çoktur takma sultanım.
Ağlıyorsam sığındığım tek liman
Yoksa yürek rahatlar mı o zaman
Canlar zaten yolcu bedense mihman
…Hasreti gönlüme çakma sultanım.
Yokluğuna dayamıyor tâkatım
Diller suskun gözyaşları zekâtım
Gelmiyorsan nasıl biter firkatım
…Kaviller kurmuştuk yıkma sultanım.
Kederlere baş eğmişse sevdamız
Çıkmazlara düştü onca çabamız
Huzuru mahşere kalsın davamız
…Hevesim kursağa tıkma sultanım.
Ceyhan’ı düşürdüm yollara yayan
Benim şu hallerim olmuştur ayan
Gücümü tükettim hiç deme dayan
…Bari düşlerimden çıkma sultanım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözlerim görseydi nurlu yüzünü...
(Sevgililer sevgilisine)
Gözlerim görseydi nurlu yüzünü
Yanında olup duysaydım sözünü
Şimdi çeker miydim böyle hüzünü
...Son nefese kadar ağlasın gözüm.
İnsanlık sayende yaşam sürüyor
Çoğunluk bihaber aklım duruyor
Hasretine Rabbim sabır veriyor
...Nasıl dayanacak bilmem ki özüm.
Hüzünlü yıllarda çektiğin çile
Meşakkatli yolda ol Sıddık ile
Taş atana cevap vermedin bile
...Huzura varmaya kızarır yüzüm.
Sen efendim ben kapında köleyim
Dünya bana zindan nasıl güleyim
Emret canım kırk parçaya böleyim
...Bu dünyada bilesin ki öksüzüm.
Ashab-ı soffadan olmak isterdim
El pençe divanda kalmak isterdim
Burada yaşlanıp ölmek isterdim
...Hasretle geçiyor gecem gündüzüm.
Ceyhan kurban olsun bastığın yere
Yoluna baş koydum Mevla güç vere
Gözlerim mahşerde ilk seni göre
...Nurunla buluşur inşallah gözüm.
Medine/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözlerimde sevgim...
Bak gözlerime göreceksin engin sevgimi
Deryalar gibi coşkun olan sevgi saygımı
Yalın duyguyla sunuyorum sana aşkımı
…Sevgim gözlerimde yeter ki bak göreceksin.
Sonsuz sevgiyi muhabbetle anlatsın sana
Herkes de göremezsin gözlerime baksana
Sevgi pınarından korkusuz iç kana kana
…Sevgim gözlerimde yeter ki bak göreceksin.
Sevgi fışkırıyor gözümden içimde coşku
Sonra darıltırsın gönlünde olmasın kuşku
Dünyaları ara bulamazsın böyle bir aşkı
…Sevgim gözlerimde yeter ki bak göreceksin.
Diller yalan konuşabilir göz söylemez
Dikkatle bakmayanlar bunu asla göremez
Sevgiyle yaşamayan istesen de veremez
…Sevgim gözlerimde yeter ki bak göreceksin.
Gözler sevginin aynasıdır bakmakla bitmez
Kaynağı gönül ve yürektir kaybolup gitmez
Yürekten sevenini bulsun itiraz etmez
…Sevgimiz gözlerimde bakarsan göreceksin.
İst/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözlerimi mest eden bakışını unutmam…
(Dr.İrfan Yılmaz Hocama)
Sükût ikrardan ise, bütün sözler gümüştü
Sen susmayı yeğledin bir utangaç gülüştü
Aşk gözlerden taşınca iki gönül bölüştü
…Gözlerimi mest eden bakışını unutmam.
O an mahcup tavırla gözlerime bakınca
Öylesine diyerek görmedim bir sakınca
Yıldırım düşmüş gibi bakış canı yakınca
…Gözümün bebeğine çakışını unutmam.
Hayale çalım satan deli gönül coşandı
Sevda nedir tatmadan avarece koşandı
İçim birden titredi el ayağım boşandı
…Yüreğime derinden akışını unutmam.
Sanki esir eyledin bir çırpıda tutup da
Daha iflah olur mu seven hapı yutup da
Bu ateşe düşseydi kar mı kalır kutupta
…Sinemi cayır cayır yakışını unutmam.
Sarılıp bekleseydik bu sabahın fecrini
Melekler çala kalem yazacaktır ecrini
Hasrete mahkûm eden esaret zincirini
…Kollarımı bağlayıp takışını unutmam.
Yelkeni açacaksak sevdaların nehrine
Tut elimden gidelim sevgililer şehrine
Ceyhan’ı sürgün etme ayrılığın zehrine
…Giyindiğin gömleğin nakışını unutmam.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözlerinden akan yaşın olurdum…
Felek yar olsaydı bana gelseydin
Hasretimiz bitse sende gülseydin
Son nefese kadar beni sevseydin
...Kulun kölen sadık eşin olurdum.
Yıkıp mahvettiler sevda kalemi
Biter mi gönlümün sonsuz elemi
Gel kıralım hasret yazan kalemi
...Işıksız koymaz güneşin olurdum.
Kimse karışmasın en büyük yardım
Rüyalar da gaddar hayalen sardım
Sen neyi düşlersen hepsine vardım
...Sönmek bilmeyen ateşin olurdum.
Kimseye güvenmem gönle uyarım
Demesen de yüreğimden duyarım
Derdin neyse baş üstüne koyarım
...Dile düşürmem sırdaşın olurdum.
Sensiz tutunacak dalım kalmadı
Bittim dayanacak halım kalmadı
Sevgimden gayri malım kalmadı
...Aç koymam ekmeğin aşın olurdum.
Muhakkak zordasın sana sözüm yok
Sen olmasan bu dünyada gözüm yok
Ceyhan’a diyorsan ölsek çözüm yok
...Gözlerinden akan yaşın olurdum.
Üsküdar/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözlerini kara toprak doyursun...
(Gönül denen ite)
Arı gibi daldan dala konarsın
Sen kendini dev falan mı sanarsın
Demedim mi alev alev yanarsın
…Gözlerini kara toprak doyursun.
Hep başıma belâ sardı gayretin
Senin kilon kaça nedir diyetin
Rezil rüsvay etmek ise niyetin
…Gözlerini kara toprak doyursun.
Küçük tepeleri sen mi yarattın
Yoktan icat ettin zorla arattın
Ben hayır dedikçe hâlâ dayattın
…Gözlerini kara toprak doyursun.
Senin bildiklerin bir dipsiz kuyu
Kafasını kırsam değişmez huyu
Çekil bir kenara zıbar yat uyu
…Gözlerini kara toprak doyursun.
Sana göre sebil ne ararsam çok
Bırak bu işleri bunun sonu yok
Kes şu palavrayı yeter karnım tok
…Gözlerini kara toprak doyursun.
Bana inat yanlış yerde yürürsün
Ceyhan’ı peşine taktın sürürsün
Felek diyor bırak ulan sürünsün
…Gözlerini kara toprak doyursun.
İst/2011
Dost kalemlerden
Uğraşılmaz bu gönülle gardaşım
Tekin durmaz sen sanırsın sırdaşım
Uydum ona bak belada hep başım
.....Gözlerini kara toprak doyursun... Zeybek hoca
Kim sinir etmiş ki Ozan Ceyhanı
Nasıl bir tiynet ki nasıldır kanı
İnsan nasıl üzer böyle bir canı
......İşkembeni saman yaprak doyursun....Mahmut Nazik
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözüm açık gider mezarıma gel...
(Sevdiğime vasiyetimdir…)
Açmadan solsan da yaslı gönlümde
Hasretin kol gezer gamlı ömrümde
Gelmemiş olsan da şu son günümde
…Gözüm açık gider mezarıma gel.
Hüzünle kurudu yemyeşil bağım
Adını anmaktan yandı dudağım
Uğrunda ölmekti bütün adağım
…Gözüm açık gider mezarıma gel.
Bizim şarkımızdı senede bir gün
Seni sayıkladım ağladım her gün
Vakit gelip çattı işte bu son gün
…Gözüm açık gider mezarıma gel.
Bekledim yolunu yıllar boyunca
Ömür biter can bedeni soyunca
Göz kapanmaz teneşire koyunca
…Gözüm açık gider mezarıma gel.
Sevgi yasa girer karalar bağlar
Sevda masalımız yürekler dağlar
Özleri dayanmaz melekler ağlar
…Gözüm açık gider mezarıma gel.
Sol yanımdan vurdu kaderin oku
Yürek kaldıramaz bu kadar şoku
Başucum da durup bir dua oku
…Gözüm açık gider mezarıma gel.
Ceyhan’ın vebali her halde ağır
Feleğin gözü kör kulağı sağır
Geldim de fısılda sessizce çağır
…Gözüm açık gider mezarıma gel.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözümüzde kalmasın...
Sevgimi gönlüne lâyık görürsen
Benimle bu yolda sende yürürsen
Canımdan çok sevdiğimi bilirsen
…Muradımız gözümüzde kalmasın.
Dağıt zülüflerin yellere karşı
Duygular kabarsın titretsin arşı
Sevenler hak eder bence barışı
…Muradımız gözümüzde kalmasın.
Güzel Rabbim sevenleri ayırmaz
Oyun sananlara ferman buyurmaz
Uzaktan bakışmak beni doyurmaz
…Muradımız gözümüzde kalmasın.
Hasret çeke çeke geldik bu yaşa
Tertemiz sevgimiz gitmesin boşa
Kavlinden caymazsan çıkarız başa
…Muradımız gözümüzde kalmasın.
Her giden gün ömrümüzden çalıyor
Hasret dolu dizgin hüzün kalıyor
Bahtsız Ceyhan hayallere dalıyor
…Muradımız gözümüzde kalmasın.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözün kör olsun...
Yapma felek bize nedir bu kastın
Bir fırsat vermeden önümü kestin
Bu yargısız infaz, sorgusuz astın
…Yıllar ziyan oldu gözün kör olsun.
Asude ömrü toz dumana kattın
Bizi hoş görmedin sebepsiz çattın
Ortalarda yoksun inşallah battın
…Sevgi ziyan oldu gözün kör olsun.
Dünyanın kahrını koşulsuz verdin
Merhametin nerde nedir bu derdin
Gözün aydın olsun murada erdin
…Gençlik ziyan oldu gözün kör olsun.
Dengesiz horoz vakitsiz ötermiş
Alışmış it kudurmuştan betermiş
Kötü günler nerde nasıl bitermiş
…Ömrüm ziyan oldu gözün kör olsun.
Ayni zorluğu sen çeksen ne dersin
Beleş malı bulsan soluksuz yersin
Ölsen soğumam bin mislini versin
…Fırsat ziyan oldu gözün kör olsun.
Defol git başımdan yolumu tutma
Başına belâyım sakın unutma
Ben alıştım istersen hiç uyutma
…Ceyhan ziyan oldu gözün kör olsun.
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözünü aç...
Gözünü aç bak etrafa görürsün
Herkes zarar bulur belâda şerde
Bir inat uğruna yanlış yürürsün
…Baş eğmez yiğitlik olsa da serde.
İnsan sabırlıysa bulur selâmet
Zalimlerde olmaz asla merhamet
Sonunu iyice düşün bir zahmet
…Öfkeye dalanlar şimdi nerede.
Kul önce kendisiyle barışmalı
Güzel olan şey için yarışmalı
Haksızlık gördü ise karışmalı
…Hayır yoktur boşa dökülen terde.
Kısacık ömründe yaşat ve yaşa
Kimse vurulmuyor göze ve kaşa
Adını yazdırma soğuk bir taşa
…Kimseye hayır yok o kuru yerde.
Hoşgörü gibi yok güzel meziyet
O zaman asandır durum vaziyet
Al sana Ceyhan´dan beleş vasiyet
…Boynunu eğmezsin asla namerde.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözyaşı pınarsa haklı Toros’um…
Yürek yangın yeri tükenmiş kar’ın
Senin de mi bitmez gönülde harın
Çukurova dersem namusun arın
…Gözyaşı pınarsa haklı Toros’um.
Çekip gitsem aklım kalır burada
Günler geçmek bilmez inan orada
Çok zaman kalmadı bence şurada
…Gün saat veremem saklı Toros’um
Can atarım biran önce dönmeye
Küllense de niyeti yok sönmeye
Dilerim ki benden önce ölmeye
…Bu sevda her yönden farklı Toros’um.
Kavuştum sanırım geri dönünce
Dünya benim olur seni görünce
Sıra deseler de ben varım önce
…Çalışmaz çoğunun aklı Toros’um.
Sen beni anladın açık yazamam
Uğraşsam da bu yazgıyı bozamam
Kader dersen işte buna kızamam
…Huzur gerçekten yasaklı Toros’um.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözyaşları sel olup aktığı yerdir Soma…1
(Bu acıyı tarife satırlar yetmez)
Felaketin zehrini tattığı yerdir Soma
Güneşin hüzünlenip battığı yerdir Soma
Üç yüz bir yiğidimin yattığı yerdir Soma
…Tüm bunları gördükçe yürek nasıl dayanır.
Söylenmesi çok basit helâl ekmek parası
Kolay kolay kapanmaz gönüllerin yarası
Özrünle temizlenmez vicdanların karası
…Yiğitleri gördükçe yürek nasıl dayanır.
Mesleğin zor olduğu apaçıktır ve kesin
Burada hem fikiriz şüphesi yok herkesin
Rivayetler çeşitli uzmanlar baksın desin
…Çıkanları gördükçe yürek nasıl dayanır.
Ben bunları görünce kader deyip geçemem
Geçmiş olsun diyemem üstüne su içemem
İçimden neler geçer, bir tür ceza seçemem
…Bahtsızları gördükçe yürek nasıl dayanır.
Her konunun üstünde titizlikle durulsun
En adil mahkemeler vicdanlarda kurulsun
İhmal vardır mutlaka hesapları sorulsun
…Mahzunları gördükçe yürek nasıl dayanır.
Hiç suçumuz yok demek karaları aklar mı
Hataları yok saymak kusurları paklar mı
Baştan sona felaket zaman bunu saklar mı
…Yüzsüzleri gördükçe yürek nasıl dayanır.
Gözden kaçan teferruat ayrıntıya girilsin
Herkes bunu bekliyor göz önüne serilsin
Kim suçluysa cezanın tavanından verilsin
…Mezarları gördükçe yürek nasıl dayanır.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözyaşları sel olup aktığı yerdir Soma…2
(Bu acıyı tarife satırlar yetmez)
İçimi cayır cayır yaktığı yerdir Soma
Sele dönen yaşların aktığı yerdir Soma
Boynu büküklerimin baktığı yerdir Soma
…Yetimleri gördükçe yürek nasıl dayanır.
Siz asalete bakın ambulansa binerken
Çizmeyi çıkarayım örtü kirlenir derken
Bazıları görmüyor insana ders verirken
…Soyluları gördükçe yürek nasıl dayanır.
Devlet malı batmasın o haldeyken kaygısı
Hıçkırıklara boğdu bu müstesna saygısı
Katlanarak çoğaldı can özümde sevgisi
…Minnetini gördükçe yürek nasıl dayanır.
Yaşamayan bilmez, od düştüğü yeri yakar
Giden üç yüz bir can, acımı soğutamaz kar
En gizli kusur saklanamaz mutlaka çıkar
…Göz yaşları gördükçe yürek nasıl dayanır.
Asıl korkum içimde ya orada yansaydın
O madenin içinde kömür olup kalsaydın
Allah’ım esirgesin bir de tanınmasaydın
…Bunları düşündükçe yürek nasıl dayanır.
İhmalle kan doğrandı senin helal parana
Üzüntüm hafiflerdi mehlem olsam yarana
Melekler nur saçmıştır yüzündeki karana
… Ölenleri gördükçe yürek nasıl dayanır.
Bin yıl sürse caizdir yürekte bu kadar yas
Hep zamansız ölümler fakir fukaraya has
Cezayla temizlenmez ruhlarına sinen pas
…Gidenleri gördükçe yürek nasıl dayanır.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gözyaşları...
(Tatlıses’e ithaftır)
Nefesini hiç tüketme sakın ağlama
Vefasızlara güvenme belde bağlama
Derinden yaralıyor yüreği dağlama
…Gözyaşları duyguların sağanağıdır.
İsteyenler ağlayamaz her kul bilemez
Manasını sor bakalım cevap veremez
Doğuştan çileli öldür Allah gülemez
…Akan gözyaşları hicranın kaynağıdır.
Diller her yalanı söyler gözler söylemez
Ya sevinçten ya hüzünden asla gizlemez
Destursuz akar başka bir yolu izlemez
…Rahmettir rahatlamanın dayanağıdır.
Sözler yalan dolan teferruat olunca
Meram anlatmaya kifayetsiz kalınca
Hakikat devreye girer gözler dolunca
…Huzur veren güzelliğin barınağıdır.
Bir garip tecelli sevince gözler ağlar
Hasret çekenler sevdiğini özler ağlar
Güfteye notaya dökülen sözler ağlar
…Ağlayan gözler Ceyhan’ın sığınağıdır.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Gurbet eli bırak oğul...
Yeller kokunu getirir
Hasretin yiyip bitirir
Validen aklın yitirir
…Gurbet eli bırak oğul.
Aramızda sıra dağlar
Özlem içimizde çağlar
Ana ağlar baba ağlar
…Hanemizde direk oğul.
Bayram gelse evimize
Sizsiz bayram neyimize
Hasret kaldık hepinize
…Yetti gayri görek oğul.
Kimseler ayrı kalmasın
Evlatsız hane olmasın
Gözlere yaşlar dolmasın
…Kuru ekmek börek oğul.
Akıl ermez gözler görmez
Yaşamayan bunu bilmez
Ecelin vakti bilinmez
…Bu Almanya ırak oğul.
Anlarsın baba olunca
Yanarsın ayrı kalınca
Senin de kendi boyunca
…Evlatların gerek oğul.
Çıkıp gel ki kavuşalım
Sağ salimen buluşalım
Şükür edip konuşalım
…Sadakalar verek oğul.
Hayır olsun işimizde
Şu kocamış yaşımızda
Sende ol ki başımızda
…Rahat ömür sürek oğul.
Özlem bitmez sorma ile
Geçmez hayal kurma ile
Beş davul beş zurna ile
…Düğün dernek edek oğul.
Adana/2003
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gurbet seni anlatmaya dil yetmez…
(Gurbet kahrı çekenlere)
Gurbet seni anlatmaya dil yetmez
Efkâr artar durur bir türlü bitmez
Gönül kalsam diyor ayağım gitmez
…Sümbül biten dağlarımı özledim.
Mecbur çekiyorum ekmek parası
Her akşam taşıyor yürek yarası
Gurbetten sılamın çoktur arası
…Gül kokulu bağlarımı özledim.
Yabancıyı gören bir hoş bakıyor
Ters bakışlar ciğerlerim yakıyor
Boğaz düğümlenip yaşlar akıyor
…Su içtiğim pınarımı özledim.
Dikkat ettim çoğu selam almıyor
Adres sorsan hiç oralı olmuyor
Daha konuşmana fırsat vermiyor
…Güleç yüzlü insanımı özledim.
Hakir görmesinler gider ağrıma
Aç kalırım taş basarım bağrıma
Yola düşen kulak versin çağrıma
…Yokuşu mu bayırı mı özledim.
Sabah akşam değişiyor iklimi
Bu yalnızlık zora sokar fikrimi
Ben bile unuttum kendi şeklimi
…Çimeni mi çayırı mı özledim.
Yaşamadan zorluğunu bilmezdim
Bilmiş olsam öldürseler gelmezdim
Mecbur kalanları gelip görmezdim
…Toz topraklı yollarımı özledim.
Yalansa Ceyhan’a yalandır deyin
Cevabı bulunmaz bin türlü şeyin
Kuru ekmek olsun vatanda yeyin
…Çukurova’m sevdiğimi özledim.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gül kadar güzelsin su kadar duru…
Özenmiş yaratmış cenabı Mevlâm
Kıymet bilmeyenin duymaz umuru
Ancak ben bilirim değerin Leylâm
…Gül kadar güzelsin su kadar duru.
O bakışlar yok mu sinemi yakar
Sevgi zapt edilmez, yol bulur akar
Meftun olan gözler bir ömür bakar
…Gözünde parlıyor sevdanın nuru.
Yüz yıl geçsin kavlimizi korurum
Yüzünü görmeden nasıl dururum
Bağlansın gözlerim arar bulurum
…Senden geçer miyim bu nasıl soru.
Neler düşlemiştik neler kurmuştuk
Yalnız sevdamıza akıl yormuştuk
Ayrılık üstünde çok az durmuştuk
…Yüreğinden seven ne yapsın kur’u
Biz masumduk sevgimize inandık
Zamanı tüm derde devadır sandık
Her şey yolundaydı biz ona kandık
…Hasret kervanının bitmezmiş turu.
Hiç hesapta yoktu hasret bir illet
Ölmek bir kurtuluş ayrılık zillet
Nasıl başa çıksın çok seven millet
…Kuş kadar aklımı Rabbim sen koru.
Ceyhan’ı tüketti batsın bu dünya
Cümle hüzünleri tatsın bu dünya
Günahımız varsa çatsın bu dünya
…Madem sevdik bizim olsun onuru.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gül yüzlü cananı üzmem bir daha...
Kırılsın ellerim lâl olsun dilim
Yeter ki küsmesin yazmam bir daha
Sevdaya bir fetva veremez bilim
…Ben bu yeminimi bozmam bir daha.
Çok seversen akıl baştan şaşıyor
Kalemi kırmam mı haddin aşıyor
Feleğe güvenmem yaram deşiyor
…Hayal âleminde gezmem bir daha.
Dil kırdıysa hesabını sormam mı
Yoluna set olur pusu kurmam mı
Yârin sevgisine kurban olmam mı
…Dile kilit vurdum çözmem bir daha.
Bazen elde değil gönül coşuyor
Neye hükmederse ona koşuyor
Hasrete ram olan yürek üşüyor
…Derli poyraz gibi esmem bir daha.
Masum yüzü acı keder görmesin
Huzura ermesi uzun sürmesin
Canı istemezse selâm vermesin
…Gül yüzlü cananı üzmem bir daha.
Kahrım ona değil, kızmam feleğe
Kalkıp selâm dursun güzel dileğe
Ceyhan köle olmaz mı bu meleğe
…Gönlü rahat olsun küsmem bir daha.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Gül yüzlüm...
Yüzlerce şiir’de sevgiyi yazdım
Bin kez tövbe ettim bin kere bozdum
Hiç düşünmemiştim yenice çözdüm
…Çok sevenler kavuşmuyor gül yüzlüm.
Sevmek kâfi değil çok şey gerekmiş
Kuyumuzu kazan kahpe felekmiş
Buna karşı koyan yalnız yürekmiş
…Bir küserse barışmıyor gül yüzlüm.
Şimdiden gurbete döndü elimiz
Düşman oldu akıllımız delimiz
Sevgiyle şakıyan coşan dilimiz
…Lâl olunca konuşmuyor gül yüzlüm.
Bir bakışa vurulmuşum daha ne
Keşke bir kavuşsam olur şahane
Kumpası kurmuşlar barış bahane
…Amaçla söz uyuşmuyor gül yüzlüm.
Ne olur ağlama akmasın yaşlar
Zamanla yerine oturur taşlar
Gün gelir vurulur o zalim başlar
…Zorla huzur oluşmuyor gül yüzlüm.
Seneler geçmekte hasret artıyor
Yokluğun ruhuma hüzün katıyor
Gel gör şu kalbimi nasıl atıyor
…Sensizliğe alışmıyor gül yüzlüm.
Kışlara çevrildi baharım yazım
Güllerim kurudu sustu avazım
Ceyhan’ı unutma bütün niyazım
…Rüyalarda buluşmuyor gül yüzlüm.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Gül yüzün görmeden ayrılacağım...
Hasret rüzgârıyla kurudu bağım
Ne çiçeğim kaldı ne de yaprağım
Kahırlar içinde geçmekte çağım
…Bahtın poyrazında savrulacağım.
Mutlu olmak için candan sevmişiz
Olmaz işler gelmiş boyun eğmişiz
Uyuyan yılanmış meğer değmişiz
…Sevgi zehrim olsun savunacağım.
Hazana büründü baharım yazım
Yeter ki sen yaşa budur niyazım
Hasretle yaşamak cana ne lazım
...Rüyamda görürsem avunacağım.
Hüzün deryasında süre dolacak
Gönül bahçemizde güller solacak
Yürekteki sevgin sonsuz kalacak
…Ben her dem hayale sarılacağım.
Hiç günahımız yok kusur arama
Lokman gelse şifa olmaz yarama
Felekle pazarlık yapmadım amma,
…Hesap kitap etsem çok alacağım.
Ceyhan’ı korudum yalan riyadan
Uyanınca kahrolduğum rüyadan
Bu aşkı çok gören fani dünyadan
…Gül yüzün görmeden ayrılacağım.
Seyhan/2012

Değerli dostlarımdan,
'Yolumun yokuşu,dönerse düze
Zalim kaderimiz gelirse dize
Belki nasip olur kavuşmak bize
...Şu kör talihimden, sıyrılacağım...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Bir simsek misâli gecti yanimdan
OZAN'dan geriye bir izi kaldi...
Takib edemedim, bezdim canimdan
Sol yanim perisan; gam, SIZI kaldi...
Nisbet eder gibi sanki ARIYA
Nefes aldirmadi KIZIL DORUYA
Toz yuttum ardindan, dosttan geriye
Dostlugu, sitemi, hem NAZI kaldi...
Geçmez oldu artik sözüm kaleme
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Rezil etti beni, cümle âleme
YAZI bekliyorken düstüm eleme;
Garibe mevsimin AYAZI kaldı........Mecit AKTÜRK
Ağarsa saçlarım, bükülse belim
Kapansa gözlerim,lal olsa dilim
Gücümü tüketsem,kalmasa halim
...Yine de vuslatı bekleyeceğim.....Gülhan Ehliz
Ozan Nuri Ceyhan
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Gülistanısın...
Kader ağlarını çift çift örse de
Çıkar yolu olmadığın görse de
Divane hayatım böyle sürse de
...Sen benim aşkımın gülistanısın.
Umutsuz çabalar sabrı yorsa da
İmkânsızlık kolum bağlı korsa da
Sevdiğim kavuşmak hayli zorsa da
...Sen benim canımın gülistanısın.
Tek bakışın varlığımı yaksa da
Ömür boyu yollarına baksa da
Bu derdime asla çare yoksa da
...Sen benim kalbimin gülistanısın.
Arada aşılmaz bentler dursa da
Yokluğun içimi her an vursa da
Günler hayalime tuzak kursa da
...Sen benim hülyamın gülistanısın.
Felek bitmez hüzünleri verse de
Kader alacağın toptan derse de
Garip ömrüm sensiz sona erse de
...Sen benim gönlümün gülistanısın.
Senin yerin yurdun uzak olsa da
Menzile ermemiz akim kalsa da
Azrail sorgusuz canım alsa da
...Sen benim ruhumun gülistanısın.
İst./2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Gülizar...
Bu ne güzelliktir Tanrımı verdi
Saçların ne güzel senin Gülizar
Seni seven yiğit muradına erdi
…Gözlerin ne güzel senin Gülizar.
Sana bırakmazlar bildim sözünü
Seni seven gönlüm çeker hüzünü
Bayramlarda görsem yeter yüzünü
…Bakışın ne güzel senin Gülizar.
Gözüme bakınca anlarsın dedim
Sevmekten öteye yok bir niyetim
Hep senin içindi bunca gayretim
…Terbiyen ne güzel senin Gülizar.
Ne olur bir tanem suçlama beni
Unutmak kolay mı severken seni
Düşman bile korur böyle seveni
…Endamın ne güzel senin Gülizar.
Sevgi katledene ne desem azdır
Çiçek bilmeyene gül bile sazdır
İstersen Siirt’e mezarımı kazdır
…Her halin ne güzel senin Gülizar.
Ecelim olsalar bir yere kaçmam
Bir daha aramam konuyu açmam
Yolum değiştirir oradan geçmem
…Seni üzmesinler yeter Gülizar.
Siirt/ 17.06.1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Güller ektim...
Umutlardan güller ektim
Hayal kurup suluyorum
Tomurcuklar çiçek açtı
…Baksam seni buluyorum.
Her sabahı yeni bir gün
Güller bu günden habersiz
Biraz soluyorlar bugün
…Kurumaktalar sebepsiz.
Hayal katık umut ekmek
Ne değişmiş söylesene
Neye yarar güller dikmek
…Hasret varken böylesine.
Güllerim sevginle coşsun
Esirgersen kuruyacak
Sevgiler peşinden koşsun
…Aksi hal hüsran olacak.
Vebal alma çok yanarız
Belki tutar şansın dene
Birden huzura banarız
…Ceyhan hayallerde yine.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Güller yine sensiz açtı nerdesin…
Gözden ırak olan gönülden uzak
Desinler inanmam yüreğimdesin
Bitmedi kaderin kurduğu tuzak
…Hedefine çoktan seçti nerdesin?
Yaşlanan bedendir sevgi duruyor
Gönül hâlâ onmaz hayal kuruyor
Düşler her gün on ikiden vuruyor
…Yürek kor ateşte pişti nerdesin?
Siyah saçlar omuzlardan dökülür
Dermansız töreye boyun bükülür
Umarım yasaklar bir gün sökülür
…Saçlarıma aklar düştü nerdesin?
Toros’ların başı süt beyaz kardı
Yine bahar gelmiş her yanı sardı
Bu bahar yanımda olsan ne vardı
…Güller yine sensiz açtı nerdesin?
Bir gün esenliğe çıkmıyor yolum
Çelik kelepçeyle bağlandı kolum
Talih yetti desin ne şansız kulum
…Efkârım dağları aştı nerdesin?
Ömrümüz tükendi hasret yarışır
Mevsim gelir geçer aklım karışır
Felek kin gütse de Ceyhan barışır
…Hesap ettim bin yıl geçti nerdesin?
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güller...
Tomurcuklar açmış almış yürümüş
Kırmızı güller çok canlar yakıyor
Sarmaşıklar dalı sarmış bürümüş
…Beyaz olanı sanki mahzun bakıyor.
Sarı gülün duruşuna pes dedim
Şu gönlümü gül dalına as dedim
Tomurcuğunu koklamak istedim
…Hain diken arı gibi sokuyor.
Katmer güller hovardaca serpilmiş
Hangi çiçek vardır böyle sevilmiş
Bülbül yalnız güle meftun denilmiş
…Gül dalında başka türlü şakıyor.
Güllerle donansın evim her yanım
Dikenler batırsın yansın bu canım
Al gülün renginde bayrağım kanım
…Bahçemiz bindallı nakış dokuyor.
Bülbülün tek derdi değişmez huyu
Başka dalla konmaz bir ömür boyu
Aksi halde tükenir kalmazdı soyu
…Gül Nebimin teri gibi kokuyor.
Sevdiğim gül olsa alıp koklasam
Kimseler görmese sarıp saklasam
Ömür boyu baş ucunda beklesem
…Ceyhan şiir yazmış kendi okuyor.
H.Paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Gülmen imkânsız...
Her gece her sabah adım andın mı
Benim gibi yüreğinden yandın mı
Sonu gelmez hasretlere kandın mı
...Öyle isen, bensiz gülmen imkânsız.
Gece gündüz boş yollara baktın mı
Yağmur olup sele dönüp aktın mı
Ağıtlar söyleyip türkü yaktın mı
...Evet dersen, bensiz gülmen imkânsız.
Mehtap varken bahçenize çıktın mı
Zulüm sebil yaşamaktan bıktın mı
Zaman ilaç değil sabrın yıktın mı
...Doğru dersen, bensiz gülmen imkânsız.
Sabahlara kadar dönüp durdun mu
Bitip tükenmeyen hayal kurdun mu
Sebep neymiş yüreğine sordun mu
...Uyku haram, bensiz gülmen imkânsız.
Andığında çok huzursuz oldun mu
Boğaz düğümlenip ağıt doldun mu
Güzel gözlüm sararıp da soldun mu
...Çaren benim, bensiz gülmen imkânsız.
Ne demiştim bak sözüme geldin mi
Gönül hayır bilmez aklın çeldin mi
Bu Ceyhan’ı tam yürekten deldin mi
...Ahım tutar, bensiz gülmen imkânsız.
Üsküdar/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Gülmeyecek...
Asla gülmeyecek şu zavallı bahtımız
Kusursuz yere kelepçelendi ahtımız
Yıkıldı perişan oldu gönül tahtımız
…Sürmeli gözlerin mahkûm edildi yaşa.
Sabırda çare değilmiş anladım bunu
Kahpe felek hep iplere serdirdi unu
Dört döndüm ama hüsranmış sonu
…Demek ki kürekleri çekmişim boşa.
Dünyaya yine gelsem tek seni severdim
Kendime çok kızgınım niye ümit verdim
Çektiğime yanmam üzüntün asıl derdim
…Zalim yıllar hayallerim çevirdi kuşa.
İnan bir suçum vebalim yoktur diyorsun
Sakın şüphe etme sevgim çoktur diyorsun
Çok sevenlere kavuşmak haktır diyorsun
…Kalan ömrümü harcarım bir tek bakışa.
Kaderedir bu isyanım senin suçun yok
Sevgim hiç azalmadı eskisinden de çok
Çaresizlik nedir dersen zehirli bir ok
…Felek tüm çabalarımı getirdi tuşa.
Özlem kan kardeşim uzaklara gitmiyor
Yürekte dolanan fırtınalar bitmiyor
Şans gülmeyecekse fazlada fark etmiyor
…Sitem etsem bile pes demem bu yarışa.
Ceyhan’ın tek ricasıdır azminden bıkma
Sonuç ölüm olsun varım canını sıkma
Zamanla yarışacağız umudun yıkma
…Sevgiyi korursak belki çıkarız başa.
G.Antep./1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Gülün olsam...
Bahçenizde gülün olsam
Benim diye koklar mısın
Kalbimi çıkarıp versem
…Tamam deyip saklar mısın?
Seni çok sevmek emelim
Çılgın aşığım güzelim
Kol kola girip gezelim
…Desem beni haklar mısın?
Sevmeyen sevdasız olur
Divane pervasız olur
Güzelin havası olur
…Zülüflerin toplar mısın?
Gözlerde alâmet vardır
Esenlik selâmet vardır
Nikahta keramet vardır
…Desem bana koşar mısın?
Sorma yalan mı sahi mi
Oldun kalbimin sahibi
Ceyhan denen şu garibi
…Tüm sevginle kaplar mısın?
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Günahı yok...
Yaprakları kuruyan
Dalların günahı yok
Suskunluğu koruyan
…Dillerin günahı yok.
Güzele bakmak sevap
Gözlerin günahı yok
Yanlışsa döner hesap
…Sözlerin günahı yok.
Mızraba kafa tutan
Tellerin günahı yok
Saz çalmayı unutan
…Ellerin günahı yok.
Zamana yenik düşen
Saçların günahı yok
Kor ateşe dönüşen
…Aşkların günahı yok.
Dayanma gücü veren
Yüreğin günahı yok
Bülbülle aşkı deren
…Güllerin günahı yok
Bana şiir yazdıran
İlhamın günahı yok
Deli gönlü azdıran
…Ceyhan’ın günahı yok.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Günahıma girme pişman olursun...
Yüzünü eğersen bana zulümdür
Günahıma girme pişman olursun
Bu hasretin sonu çabuk ölümdür
…Günahıma girme pişman olursun.
Sevdayı ezelden malımdır sandım
Sarıldığım kolu dalımdır sandım
Ceylan bakışları balımdır sandım
…Günahıma girme pişman olursun.
Riya nedir bilmem yanlışa dalmam
Bilirim günahtır hiç vebal almam
Yüzünü eğersen kal desen kalmam
…Günahıma girme pişman olursun.
Başvurmadığımız çare kalmadı
Kem talih hiç kapımızı çalmadı
Vicdansızlar doğru laftan almadı
…Günahıma girme pişman olursun.
Seneler dörtnala çıktık son düze
Bunun arkası kış gelmişiz güze
Kavil hayal oldu bakamam yüze
…Günahıma girme pişman olursun.
Tekrar denemeye artık zaman yok
Vuslata varmaya zaten aman yok
Beni unut dersen buna imkân yok
…Günahıma girme pişman olursun.
Küçük ışık görsem hemen el attım
Ne kadar zulüm var sırayla tattım
Sen Ceyhan’a inan sanma abarttım
…Günahıma girme pişman olursun.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Günlerim ay oldu...
Kimseler tutmasın tuttuğum eli
İçimde çağlayan sevdanın seli
Bir garip haldeyim gitti gideli
…Günlerim ay oldu, ayım yıl oldu.
Doğrudur amacım hudut tanımam
Uğrunda canımı versem tınlamam
Akıl verme hiç kimseyi dinlemem
…Günlerim ay oldu, ayım yıl oldu
Sönmez ateş yüreğimde kor olur
Onsuz yaşam bu bedende zor olur
Kim demiş ki seven insan yorulur
…Günlerim ay oldu, ayım yıl oldu.
Bir olup bu cana tuzak kursalar
Göğsüm siper bin silahla dursalar
Kanım akmaz yüz bin kere vursalar
…Günlerim ay oldu, ayım yıl oldu
Günler yıl olsa da gelip geçecek
Parçala şu kalbim neler diyecek
Ceyhan bir sevdalı herkes bilecek
…Günlerim ay oldu, ayım yıl oldu.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Güvenme...
Ceylan gözler yürekleri yaksa da
Bir içim su olup gönle aksa da
Gören dönüp bin hevesle baksa da
…Bir anda solarsın sakın güvenme.
Bu göz bir içim su güzeller gördü
En güçlüsü bile az hüküm sürdü
Felek acımadan defterin dürdü
…Sıran tezce gelir sakın güvenme.
Ecele uzak yakın yok erinmez
Hep peşimizdedir ama görünmez
Ne zaman zile basacak bilinmez
…Gençlik bir rüyadır sakın güvenme.
Saç ağarır sonra tel tel dökülür
Dişler çürür birer birer sökülür
Yaş kemale varsın belin bükülür
…Dün geçmiş yarına sakın güvenme.
Gözde fer azalır gözlük takarsın
Hayallerin biter boş boş bakarsın
Tadın tuzun kaçar hepten bıkarsın
…Sağlığın misafir sakın güvenme.
Bahar güze döner poyrazı vurur
Meyvesi dökülür yapraklar kurur
Yürek de yaşlanır tekleyip durur
…Güzellik palavra sakın güvenme.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Güzel anam...
Bir yağız delikanlıya gönül vermişim
Nasıl oldu anlamadım fakat sevmişim
Başkasına yâr olamam yemin etmişim
…Beni çok sevsin başka bir şey istemem.
Kim olduğunu biliyorsun hâlâ sorarsın
Bin dereden su getirir beni yorarsın
Vallahi pişman olursun sonra yanarsın
…Kuru ekmeğe razıyım bir şey istemem.
Türlü bahane yarattın yıllar boyunca
Üzülürsün gerçek olmadığın duyunca
Başın göğemi erecek yasak koyunca
…Bana sahip çıksın başka bir şey istemem.
Olmaz diyor bana kalsa çoktan giderdim
Sevdiğime kavuşurdum bayram ederdim
Yaşatmazlar dersen hayatımla öderdim
…Kadere razıyım başka bir şey istemem.
Beni çok seviyor sen hiç kalma kaygıda
Edep erkân bilir kusur etmez saygıda
Benim gözüm ne mal maşta ne de takıda
…Huzurlu mutlu olayım bir şey istemem.
Ah güzel anam tutunacak dal kalmadı
Ne çok yalvardım dökeceğim dil kalmadı
Son ümit sensin gideceğim yol kalmadı
…Yok dersen ölümden öte bir şey istemem.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Güzel gözlerine kandım diyelim...
Her şey bir yana da o nasıl bakış
Aşka milim milim dokuyor nakış
Ruhu sarhoş eder o şimşek çakış
...Güzel gözlerine kandım diyelim.
O bakışlar can özümü mest eder
Dayanma gücümü sınar test eder
Şu sevgiden başka neyi kast eder
...Ben de onun için candım diyelim.
Gönül bizim ama tutmadı dilek
Aşk bazen çileymiş nereden bilek
Kader böyle yazmış biz nasıl silek
...Hasret deryasına bandım diyelim.
Sabrımız selamet bulacak diye
Hasretim miadı dolacak diye
Mutluluğa vakit kalacak diye
...Zaman çare olur sandım diyelim.
Kaç yıl gelip geçti sandı unuttum
Onsuz mevsimlere çetele tuttum
Sevdiği güllerden kesip kuruttum
...Ömrümce ismini andım diyelim.
Aslı’ma yol vermez sevdanın arkı
Ceyhan’ın Kerem’den kalmadı farkı
Yeter ki gel bir gün bitmeyen şarkı
...Kahrıma sebeptir yandım diyelim.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Güzel Gözlerine paha biçemem...
Ben sevgiyi önce gözde okurum
Güzel gözlerine paha biçemem
Can öze nakşeder aşkı dokurum
…Güzel gözlerine paha biçemem.
Sözden değerlidir bir tek bakışı
Kimseye benzemez yürek yakışı
Bahara çevirir en çetin kışı
…Güzel gözlerine paha biçemem.
Kelâmı gereksiz çok şey anlatır
Sevsin esirgemez sevgi damlatır
Duygular esirdir kulak çınlatır
…Güzel gözlerine baha biçemem.
Öfkesi de sevgisi de destursuz
Gergef gibi işler aşkı kusursuz
Sıkıyorsa haydi olma huzursuz
…Güzel gözlerine paha biçemem.
Gözleri ruhların aynası saydım
Bir bakışın yetti içimden yandım
Hâlâ bilmiyorum nasıl dayandım
…Güzel gözlerine paha biçemem.
Yanmaya razıyım kimse bakmasın
Hayalimden düşlerimden çıkmasın
Ceyhan’ın gönlünü söyle yıkmasın
…Güzel gözlerine paha biçemem.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Güzel kızım ellerin dert görmesin…
(Demir bilekli, mangal yürekli
Milli Haltercimiz Nazmiye Muratlı’ya)
Sanmasınlar bu madalya son olur
Güzel kızım ellerin dert görmesin
Bir değil beş değil beklen on olur
…Güzel kızım ellerin dert görmesin.
Malezya Kuala Lumpur ilk durak
Kimmiş en büyük herkese sorak
Gerçek bir mucize çok akıl yorak
…Güzel kızım ellerin dert görmesin.
Londra denince sen gelsin akla
Kim gelirse gelsin hepsini hakla
Tüm dualar sana gönlünde sakla
…Güzel kızım ellerin dert görmesin.
Dubai’den geldi zafer coşkusu
Güçleri yeter mi varsa korkusu
Türk kızımda rekorların tapusu
…Güzel kızım ellerin dert görmesin.
Yine tarih yazdın Rio şehrinde
Heykelin dikilir günün behrinde
Hep yüzesin mutluluğun nehrinde
…Güzel kızım ellerin dert görmesin.
Uzak diyarlarda marşım dinlettin
Al bayrak gönderde cihan inlettin
Sonsuz tebrik teşekkürü hak ettin
…Güzel kızım ellerin dert görmesin.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Güzel ne güzel olmuşsun...
Huri misin melek misin
Kiraz mısın çilek misin
Arzu musun dilek misin
…Güzel ne güzel olmuşsun.
Gül gülistan çiçek misin
Uğur saçan böcek misin
Hayal misin gerçek misin
…Güzel ne güzel olmuşsun.
Yayla mısın orman mısın
Ekin misin harman mısın
Sevda yüklü kervan mısın
…Güzel ne güzel olmuşsun.
Yaprak mısın gazel misin
Menendin yok özel misin
Gönlümde ki güzel misin
…Güzel ne güzel olmuşsun.
Gonca mısın dalı mısın
Sevdaların balı mısın
Sen Ozan’ın canı mısın
…Güzel ne güzel olmuşsun.
Osmaniye/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Güzel olsan neye yarar…
Güzel olsan neye yarar
Sevgi denen aşk olmazsa
Sığınacak bir taht arar
…Gönüldeki köşk olmazsa.
Güzel olsan neye yarar
Kaderin güzel olmazsa
Kahra döner halis karar
…Duygular özel olmazsa.
Güzel olsan neye yarar
Yürekten seven olmazsa
Tek taraflı hüzün sarar
…Sevgiyi öven olmazsa.
Güzel olsan neye yarar
Sevmeyi bilen olmazsa
Sırma saçı rüzgâr tarar
…Gözyaşın silen olmazsa.
Güzel olsan neye yarar
Sesini duyan olmazsa
Ömrünün tamamı zarar
…Gönlüne uyan olmazsa.
Güzel olsan neye yarar
Yüzüne gülen olmazsa
Bir başına hasret yorar
…Uğruna ölen olmazsa.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Güzel şiirler...
Önce beğenirken bu gün yerdiğim
Çok yanlış yapmışım güzel şiirler
Unuttu can özden değer verdiğim
…Ne olur hoş görün güzel şiirler.
Ruhta ışıksınız benim gördüğüm
Nakış nakış satır satır ördüğüm
Öyle iç içeyiz olduk kördüğüm
…Çözecek can var mı güzel şiirler.
Size değil, surat asıp durduğum
Nasıl olur yalnız hayal kurduğum
Her sorunda gelip başım vurduğum
…Huzurdan kovmayın güzel şiirler.
Gördünüz o zalim kıymet bilmedi
Minnetçi oldunuz çıkıp gelmedi
Yıllar boyu şu yüzümüz gülmedi
…Vefasızsam vurun güzel şiirler
Bir saniye olsun ayrı kalamam
Allah’tan korkarım vebal alamam
Ne zaman biteriz onu bilemem
…Son nefese kadar güzel şiirler.
Kusura kalmayın güzel canlarım
Darılmayın bir bakışta anlarım
Yalansam helâldir aksın kanlarım
…Ceyhan’ın umudu güzel şiirler.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Güzel yurdum...
Uzaktan bakınca aynısı sanma
Ararat dağların Tanrısı gibi
Talas'ın bağları yemyeşil amma
...Erciyes Ağrı'mın yarısı gibi.
Güneyinde yaman olur sıcaklar
Mavi Akdeniz’im gökyüzü gibi
Konya ovasında altın başaklar
...Çıplak dağ doğanın öksüzü gibi.
Ağaca süs olur yeşeren yaprak
Bin bir çiçek açar bindallı gibi
Yüce dağ başları her mevsim apak
...Dorukları sütün kaymağı gibi.
Ekinlerle doludizgin tarlalar
Yel estikçe deniz dalgası gibi
İklimleri farklı serin yaylalar
...Bütün güzelliğin halkası gibi.
Dere de kıvrılıp akan suların
Büyük buluşmanın kağnısı gibi
Doğuşları çok farklıdır onların
...Fırat’ım Dicle'nin aynısı gibi.
Üç iklim yaşanır ayni zamanda
Bütün ülkelerin kralı gibi
Üç tarafı deniz göller bir yanda
...Dört koldan dağlarım sıralı gibi.
Doğudan batıya cennet vatanım
Ne kadar anlatsam yetmiyor gibi
Sana helâl olsun varlığım canım
...Ceyhan'ın sevdası bitmiyor gibi
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Güzel...
Kovan güzel arı güzel
Mavi güzel sarı güzel
Dağı güzel karı güzel
…Sıcak günde dulda güzel.
Ağaç güzel çiçek güzel
Halay güzel köçek güzel
Kuşlar güzel böcek güzel
…Deniz güzel koyda güzel.
Bahar güzel yazı güzel
Anne güzel kızı güzel
Bitmez nazın azı güzel
…Tatlı diller kulda güzel.
Boyu güzel yüzler güzel
Bakış güzel gözler güzel
Diller güzel sözler güzel
…Alacaksan soyda güzel.
Şu da güzel buda güzel
Pınar güzel suda güzel
Gelin giren oda güzel
…Seveceksen huyda güzel.
Alan güzel satan güzel
Bana sevgi katan güzel
Ceyhan için vatan güzel
…Gece doğan ayda güzel.
Stutgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Güzelleri çoktur Çukurova’mın…
Yöremin kızları gerçekten güzel
Sevdaları bitmez Çukurova’mın
Saysan sayamazsın hepsi de özel
…Güzelleri çoktur Çukurova’mın.
Havasından mıdır suyundan mıdır
Doğasından mıdır huyundan mıdır
Huri meleklerin soyundan mıdır
…Güzelleri çoktur Çukurova’mın.
Akdeniz’in sam’ı güneyden eser
Yaratan özenmiş nefesler keser
Kaşı gözü kudrettendir şaheser
…Güzelleri çoktur Çukurova’mın.
Hile bilmez can özünden bakışır
Göz göze gelince şimşek çakışır
Allah vermiş ne giyerse yakışır
…Güzelleri çoktur Çukurova’mın.
Âlemi gezseniz dengi bulunmaz
Gönül sevdi ise yürek yorulmaz
Bizde adettendir sebep sorulmaz
…Güzelleri çoktur Çukurova’mın.
İçlerinden biri benim göz ağrım
Yandı ateşlere yandı bu bağrım
Sevenlere selam olsun bu çağrım
…Güzelleri çoktur Çukurova’mın.
Adını diyemem gönlümde saklı
Dile düşmek ayıp demişse haklı
Tükendi Ceyhan’ın başında aklı
…Güzelleri çoktur Çukurova’mın.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Haberin olsun...
Esirgersen sevgi sonra azalır
Yerini bu sefer pişmanlık alır
Sonunda tükenir hayali kalır
…Fırsatın tez kaçar haberin olsun.
İçinde saklamak bile işkence
Dertlerini bağla paketle önce
Fazlasını gönder rahatla bence
…Yoksa çok yanarsın haberin olsun.
Sevgin iflas eder esir kalırsa
Yüreğe dar gelir çok yol alırsa
Giderek çoğalır seven bulursa
…Sevilmezsen biter haberin olsun.
Serpilip gelişir güzel bakarsan
Kolye gibi ak gerdana takarsan
Kim tutacak sular gibi akarsan
…Elbet kavuşursun haberin olsun.
Bu kadar çileler çok gelir sana
Yönünü çevir ki gelsin bu yana
Yükün azaltayım çoğunu bana
…Gönder alacağım haberin olsun.
Kat kat olmuş güzelliğin sevince
Bak nasıl artmış karşılık verince
Seni sevdim merak etme deyince
…Ceyhan sabırlarda haberin olsun.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Haberin var mı...
Seni sevmiş olmak en büyük düş’üm
Seni sevdiğimden var mı bir küşüm
Bir an şüphen olsa çoktan ölmüşüm
…Sevginle yanmışım haberin var mı?
Seni üzen her nesneye düşmanım
Seni dinlemedim nasıl pişmanım
Anlatırdım fırsat verseydin canım
…Gönlümle atıştım haberin var mı?
Sana ne söylesem yararı yoktur
Bana ne söylesen cümlesi haktır
Kabul ettim gitti suçlarım çoktur
…Sevgiyle tartıştım haberin var mı?
Ölümse vız gelir korktuğum sensin
Ben yalan diyorsam ışığım sönsün
Bedenim kurusun gazele dönsün
…Kaderime küstüm haberin var mı?
Seni sevmek güzel beklemek zordu
Çaresizlik dersen şuramdan vurdu
Benim aklım fikrim bir anda durdu
…Uykuyla cenkteyim haberin var mı?
Bir sürü çıkmazlar karşımda kaya
Zaman geçmiyor ki gün saya saya
Gel göğsüme yaslan bakalım aya
…Her an nöbetteyim haberin var mı?
Yarın gidiyorum sen sabret bekle
Hasretin zor dersen mektuba ekle
Ceyhan’ın gelecek bir top çiçekle
…Yirmi dört ay sonra haberin var mı?
G.Antep/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Hak'dan dilediğim...
Güzelin servi boylusu
Sakin ve iyi huylusu
Hele bir de duygulusu
…Yıllar boyu düşlediğim.
Sürmeli kalem kaşlısı
Ceylan gibi bakışlısı
Kibarı ağır başlısı
…Hep ömrümce aradığım.
Yüreğinden kavi sevsin
Gözlerinin içi gülsün
Benim ile mutlu olsun
…Hayal kurup beklediğim.
Helâlinden süt emmişiz
Yalan dolan bilmemişiz
Dürüstçe sevmek işimiz
…Hasletimdir öğündüğüm.
Elbet karşıma çıkacak
Bir fırsat bulup bakacak
Eminim gönlüm yakacak
…Var benimde güvendiğim.
Ak ellere kına yakın
Beyaz duvağını takın
Onu ağlatmayın sakın
…Benim en çok istediğim.
Buyur düğünümüz olsun
Sevgi öğünümüz olsun
En kötü günümüz olsun
…Deyip Hak’tan dilediğim.
Osmaniye/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Hâkim bey...
Bir bakışı yetti özümden sevdim
İnan bu sevgiye ömrümü verdim
Hasretini çekmek en büyük derdim
...Kırk yıl dile kolay sorma Hâkim bey.
Ruhuma nakşettim ceylan gözünü
Ölmeden son defa görsem yüzünü
Kalp teselli bulur çekmez hüzünü
...Nasıl özledim çok görme Hakim bey.
Sevmek suç dediler bütün yörede
Hiç acımak yokmuş zalim törede
Hayat hakkımız yok örfe göre de
...Davamı uzatıp yorma Hâkim bey.
Sabır kâr etmiyor gönlü yanığım
Sevmek suçsa en azılı sanığım
Sen delil arama canlı tanığım
...Bana sakın berat verme Hâkim bey.
Umutlar tükenmiş kararmış içim
Bana hiç kalmadı başka bir seçim
Kara sevdalıyım sabittir suçum
...Cezada indirim yapma Hâkim bey.
Ne dersen razıyım yürek yanmasın
Zapta geçir duyan yalan sanmasın
Müebbet de kesmez siz lütfen asın
...Son sözlerim budur kırma Hâkim bey.
Senin kolun uzun arayıp buldur
Ceyhan’a görünsün uzakta durdur
Kılım kıpırdamaz boynumu vurdur
...Cellada emir ver durma Hâkim bey.
Adana/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Hakkım yok...
Seni senden çok sevmediysem
Sevginin değerini bilmediysem
Koşar adımla sana gelmediysem
…O zaman seni sevmeye hakkım yok.
Kurulan tuzakları kırmadıysam
Erkekçe sözümde durmadıysam
Kafamı duvarlara vurmadıysam
…O zaman sevilmeye de hakkım yok.
Yeminlerime sadık kalmadıysam
Kötü günde kapını çalmadıysam
Uğruna ölümü göze almadıysam
…O zaman üzmeye de hiç hakkım yok
Senelerce aramayıp sormadıysam
Hasretinden sararıp solmadıysam
Yaptıklarıma pişman olmadıysam
…O zaman aramaya da hakkım yok.
Hasretini çekmeye doymadıysam
Ağlayıp yalvardığın duymadıysam
Sevdanın kuralına uymadıysam
…O zaman seni görmeye hakkım yok.
Selâmına karşılık vermediysem
Çaresiz kaldığını görmediysem
Mazeretini kabul etmediysem
…Ceyhan’ın sana kızmaya hakkı yok.
İst/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Hakkın vergisi...
Bu güzellik sana hakkın vergisi
Sevda bahçesinde çiçek sergisi
Perimi melek mi bilmem hangisi
…Pahalar biçilmez gözlerin güzel.
Al yanaklar gonca gülle yarışır
Talihe küsenler dönüp barışır
Güzeli övmeye kim ne karışır
…Sinemi dağlıyor sözlerin güzel.
Sırma saçı rüzgâr eser savurur
Bakışların beni yakar kavurur
Uzaktan bakışmak gözü doyurur
…Amasya elması yüzlerin güzel.
Yanlara dökülsün saçı tarama
En ufacık kusur yoktur arama
Bir nefesin ilaç olur yarama
…Sakın incitmesin sözlerim güzel.
Ulu rabbim boş gününde yaratmış
Yedi cennetinden ak güller katmış
Kaderimsen şu Ceyhan’a aratmış
…Gözümden saklama özlerim güzel.
Adana/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Hakkını helâl et...
Ahın varsa iflah olmam süresiz
Kalan ömrüm kahırlarda firesiz
Sen olmazsan kalacağım nefessiz
…Gereği yok tüm mevsimler kış olsun.
Ceren gözlüm biz kaybettik yarışı
Çok emek vermiştik tutmadı aşı
Bir daha kurumaz gözümün yaşı
…Kurduğumuz onca hayal boş olsun.
Hasretin yurdunda etmişim talim
Sevmeyi suç sayan düpedüz zalim
Hakkını helâl et varsa vebalim
…Benden sana helâl olsun hoş olsun.
Kendime acımam yandığım sensin
Bağışlarsan söyle üzüntüm dinsin
Felek kahretmesin yakamdan insin
…Bundan sonra göreceğim düş olsun.
Sen rahat ol kimseye kin beslemem
Bu kahpe dünyada yaşadım demem
Bana kalsa bir gün durmak istemem
…Varsın sarsın kara toprak eş olsun.
Senin bir suçun yok üzülme gülüm
Sonunda bitecek bu ağır zulüm
Kurtuluşum olur hoş gelsin ölüm
…Ceyhan hazır gün sayarım iş olsun.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Haksız mıyım sitemimde bir düşün…
Verdiğin sözleri böyle mi tuttun
Gönül bahçemizi kırdın kuruttun
Cevap arıyorum sanmam unuttun
…Haksız mıyım sitemimde bir düşün.
Hüzün vardı yazdığın her sözünde
Beni yaktın bu sevdanın közünde
Kötünün muradı kalsın gözünde
…Haksız mıyım sitemimde bir düşün.
Her kim ne diyorsa, kuyruklu yalan
Allah’ından bulsun iftira çalan
Bence iflah olmaz ahımız alan
…Haksız mıyım sitemimde bir düşün.
Kulunun rızkını Rabbimiz verir
Sevgi karşısında tüm güçler erir
Sen bunu dert etme yaratan görür
…Haksız mıyım sitemimde bir düşün.
Sayılı gün gelir geçer demiştin
Sevgime güvenip umut vermiştin
Sözüm söz diyerek yemin etmiştin
…Haksız mıyım sitemimde bir düşün.
Bu günler için mi çekip sabrettin
Son sözün bu ise beni mahvettin
Yüreğimi parça parça kahrettin
…Haksız mıyım sitemimde bir düşün.
Kim kolay diyormuş elbette zordu
Bilen bu sevdaya yaman diyordu
Hasrete katlanmak beni de yordu
…Haksız mıyım sitemimde bir düşün.
Vatan borcum şerefimle bitirdim
Ceyhan’ı sağ salim sana getirdim
Çarem yok diyorsun aklı yitirdim
…Haksız mıyım sitemimde bir düşün.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Haktan yana olmak...1
(Tamamen şahsi fikrimdir.)
Haktan yana olmak; güzel bir terim
Olanı görmedim, görürsem derim
Kusurda fren yok alınmaz verim
…Hakkını vermezse lafımız vardır.
Haktan yana olmak; adalet ister
Beni tatmin etmez hele bir göster
O anlamsız kelam duvarda poster
…Görmeden yapmışsak gafımız vardır.
Haktan yana olmak; şahsa özel mi
Gönlün tekelinde, yoksa tüzel mi
Senin anan benimkinden güzel mi
…Dostlara kapanmaz kapımız vardır.
Haktan yana olmak; neyi çözecek
Haklı haksız imbiğinden süzecek
Her haksızlık mutlak bizi üzecek
…Mevlâya sığınmış yapımız vardır.
Haktan yana olmak; hakkı bilmektir
Tarafsız gözlemle doğru görmektir
Hak eden her kimse hakkı vermektir
…Yanlıştır derseniz tavrımız vardır.
Haktan yana olmak; büyük meziyet
Hakkı savunmamak hakka eziyet
Ceyhan ustam değişmezse vaziyet
…Kendi gönlümüze kahrımız vardır.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Haktan yana olmak...2
(Tamamen şahsi fikrimdir.)
Haktan yana olmak; sözde kalmasın
Bunu düstur eden vebal almasın
Vicdanı rahatsa selam salmasın
…Bağışlamak bilen gönlümüz vardır.
Haktan yana olmak; özde niyazdır
Dalga dalga büyür yürekte hazdır
Böyle kul olana ne desem azdır
…Gönülden gönüle sevgimiz vardır.
Haktan yana olmak; ibreye vurur
Hakka boyun eğen tüm akıl durur
Hakkıyla sevmeyen yürekler kurur
…Tarafsız hükmetsin saygımız vardır.
Haktan yana olmak; karar almaktır
Hak yolunda olup hayra dalmaktır
En kutsal tarafı dürüst kalmaktır
…Her kim yapıyorsa övgümüz vardır.
Haktan yana olmak; lütuftur dersen
Bencilliktir bence ne karar versen
Sen kendi çapında menzile ersen
…Yanlış yapar diye korkumuz vardır.
Haktan yana olmak; çok asil duygu
Bu mizansen değil ne de bir kurgu
Kendine müsemma başka bir vurgu
…Ceyhan’ı hor görme görgümüz vardır.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Hâlâ şaşkınım...
Figan feryadımı ne olur duyun
Saygı olmasaydı eğmezdim boyun
Kendinizi bir kez yerime koyun
…Gönül isyanlarda hâlâ şaşkınım.
Özlemlerim katık ettim aşıma
Bu ömrü sürerim yalnız başıma
Sakın çıkmasınlar benim karşıma
…Aklım çıkmazlarda hâlâ şaşkınım.
Ürkek ceylan gibi mahzun bakandı
Ruhum onun sevgisiyle yıkandı
Eziyet etmişler mecburen kandı
…Nasıl olur diye hâlâ şaşkınım.
Her gün güneş onun ile doğardı
Koca dünya şu gönlüme sığardı
Ölümden gayrının çaresi vardı
…Nasıl olmaz oldu hâlâ şaşkınım.
Dertler kabuk tuttu ise kaşıma
Yıllar selâm durdu akan yaşıma
Ne istersen yazın mezar taşıma
…Canımdan usandım hâlâ şaşkınım.
Ne çırpındım tüm çareler tükendi
Kötüler toplanmış doğruyu yendi
Kaldır at sevgiyi kurtuluş dendi
…Ceyhan uyur gezer hâlâ şaşkınım.
Adana/2002
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hâlâ...
Ne kadarda çabuk tükendi yıllar
Ağaç gölgesinden geçti dörtnala
Asırlık çınara dönerken dallar
…Bizler gaflet uykusundayız hâlâ.
Dünya bir istasyon ömür bir tren
Gidip geri gelen var mı bir gören
Ölmeyecek gibi yaşam sürdüren
…Dünyada kalacak sanmakta hâlâ.
Halbuki aynaya baksa görecek
Yıllar neler almış eyvah diyecek
Düşünse zaman az, karar verecek
…Şu an nedamete vakit var hâlâ.
Diyorum ki; çevrene dikkatle bak
Mevsim değişince kalmıyor yaprak
Her an binlerce can yutuyor toprak
…Birçoğumuz serap görmekte hâlâ.
Kişi kendine gelse geç olmadan
Dakika önemli vakit dolmadan
Nadim olsa ecel onu bulmadan
…Yürekten tövbeye fırsat var hâlâ.
Ceyhan’ı dinlese çok şeyi anlattım
Sis dağılsın diye ışık damlattım
Kulak versen en derinden çınlattım
…Şimdi durma bir koş ümit var hâlâ.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Halden bilmez...
Öyle zalim halden bilmez
Nasihatten hiç anlamaz
Ne etsem de yola gelmez
…Rastgele kudurdun gönül.
İnatmış dediğim dedik
Ne dilersen kesin verdik
Yalana dolana güvendik
…Çok belâlar buldun gönül.
Tüm çırpınmalar boşuna
Hüzün gider mi hoşuna
Yakışmaz bunlar yaşına
…Rezil rüsvay oldun gönül.
Destursuz daldın her işe
Bak şimdi geçtin inişe
Bir çüş desen şu gidişe
…Daldan dala kondun gönül.
Ceyhan’ı yaktın sende yan
Gücün varsa yine dayan
Alçak gönül heyhat uyan
…Sende yârsız kaldın gönül.
G.Antep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Hale...
(Hale Bacakoğlu’na)
Yardım vadedenler tutar sözünü
Rabbim bir mucize açar gözünü
Nasıl unutalım masum yüzünü
…Çok sevdik katlandı acımız Hale.
Gıpta ettik kolay değil yaşamak
Sana nasip oldu zoru başarmak
Başarına elde değil şaşmamak
…Bir simgesin başta tacımız Hale.
Elli beş milyonun gönlü seninle
İçimizden biri oldun sevginle
Bunu da yenersin sabır azminle
…Kızımız ablamız bacımız Hale.
Alın yazısını ellerinde tutansın
Işığını çok gören kader utansın
Duacıyım karanlıktan kurtarsın
…Sevinç iftihar kıvancımız Hale.
Kopya aldın diyorlarsa bühtandır
Azimle başarı elbet haktandır
Göz açık körleri bir bir utandır
…Asla değişmez inancımız Hale.
H.Paşa./1988
Ozan Nuri Ceyhan
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Halimi sorsalar ne diyeceğim...
Sevgilerin gücü dağı delse de
İş işten geçince çare gelse de
Seven kıymetimi sonra bilse de
…Halimi sorsalar ne diyeceğim.
Madem seven haklı bu azap niye
Niye suçlu sayar çok sevdim diye
Olmaz olsun böyle kutlu hediye
…Halimi sorsalar ne diyeceğim.
Zalim kader yele katar tozumu
Hevengi kurutur bağın bozumu
Sevgiye tutuldum bilsin kozumu
…Halimi sorsalar ne diyeceğim.
Şanslı olan yolun dağdan aşırır
Kadersizler düz yollarda şaşırır
Sabır dersen son bardağı taşırır
…Halimi sorsalar ne diyeceğim.
Giden geri gelmez şimdi ne fayda
Yazanlar bunu da geçmiştir kayda
Irmakları geçtik boğulduk çayda
…Halimi sorsalar ne diyeceğim.
Ulu Rabbim bunu isyan saymasın
Sevenleri lütfen zorda koymasın
Ozan Ceyhan acı haber duymasın
…Halimi sorsalar ne diyeceğim.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Hamal kardeşim...
Arasan da her yürekte barınmaz
Bin dereden su getirse arınmaz
İsteme dertlerim küfene sığmaz
...Sakın ha gücenme hamal kardeşim.
İşin biter bir güzelce yatarsın
Sabah olur yorgunluğu atarsın
Beni örnek alma sonra batarsın
...Sakın ha öğünme hamal kardeşim
Taşıdığın yük zamanla sınırlı
Kim bilir belki de böyle hayırlı
Benim yolarımın hepsi bayırlı
...Sakın ha özenme hamal kardeşim.
Çalışmanın sonu ekmek parası
Bende bitmeyen dert gönül yarası
Yürekteki derdin yok bir çaresi
...Hayale kapılma hamal kardeşim.
Bunu yaşamadan hiç bilmezsin
Benim yerimde olmak istemezsin
Değişelim desem kabul etmezsin
...Sakın heveslenme hamal kardeşim.
Sabır selâmetmiş en büyük yalan
Beni dinle kendi işinle oyalan
Böyle aşka düşme olursun talan
...Sonunda dövünme hamal kardeşim.
Ceyhan’ı tanısan saçlar süt beyaz
Felek şu yükümden almadı biraz
Hep elem içinde geçti bahar yaz
...Sevdaya güvenme hamal kardeşim.
H.paşa/l985
Ozan Nuri Ceyhan
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Hangisi doğru...
Unutmam diyordun çabuk unuttun
Gönül bahçemizi yaktın kuruttun
Sevmeye kıymazken yasını tuttun
…Söyler misin bana hangisi doğru?
Sesini duymadan yaşamam derdin
Mısralar şahittir çok sözler verdin
Gitmekmiş muradın menzile erdin
…Söyler misin bana hangisi doğru?
Dünya dar gelirdi her dem başına
Mendil dayanmazdı gözün yaşına
Ben şaşar kalırdım pür telaşına
…Söyler misin bana hangisi doğru?
Ben emindim yolarımı gözlerdin
Sabah akşam görmeyince özlerdin
Neredeyim ne haldeyim izlerdin
…Söyler misin bana hangisi doğru?
Gülen gözlerinden eser kalmamış
Bakan görür sanki mutlu olmamış
Demezler mi yazık huzur bulmamış
…Söyler misin bana hangisi doğru?
Kabahat bendeyse asla bakamam
Suçum varsa el yüzüne çıkamam
Kusur sende ise der misin tamam
…Söyler misin bana hangisi doğru?
Benim tanıdığım böyle yapmazdı
Aslını bilmeden yoldan sapmazdı
Öldürseler Ozan’ından kopmazdı
… Söyler misin bana hangisi doğru?
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Hani sevgi her şeydi...1
Seven suçlu,
Yürek üzgün,
Gönül şaşkın,
Gözler yaşlı,
Sevinç suskun,
Rüyalar hain,
&
Sevgili mutsuz,
Kalp umutsuz
Beden yorgun,
Geceler uzun,
Yastıklar diken,
Hava buz,
&
Gözler uykusuz,
İlham dargın,
Ceyhan kırgın,
Tüm bunlara sebepse;
Gözü kör olsun
…Hani sevgi her şeydi?
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Hani sevgi her şeydi...2
Sevmek ayıp,
Sabır isyanda,
Huzur firarda,
Kapılar duvar,
Günler bezirgan,
Yıllar maratonda,
Mevsimler umarsız.
Saçlar süt beyaz,
Sitem acımasız,
Dostlar selamsız,
İnsan şaşkın,
Hasret tam teçhizat,
Umut Kaf dağında,
Orası neresi bilen yok.
Ceyhan heyheylerde,
Tüm bunlara sebepse;
Allah kahretsin
…Hani sevgi her şeydi?
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Hani sevgi her şeydi...3
Sevgi serap,
Aşk bir hayal,
Sözler sahte,
Vaatler yalan,
Yemin inkârda,
Şiirler düzmece,
Şarkılar sitemkâr,
Makam acemaşiran,
Bühtan diz boyu
Huzur kayıp
Kalpler umutsuz,
Görenler şaşkın,
Aynalar düşman,
Hayaller hasım,
Ceyhan çaresiz,
Tüm bunlara sebepse;
Yazıklar olsun
…Hani sevgi her şeydi?
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Haramdır...
Dünya döner keser döner sap döner
Bağdat'a varmaz yanlış hesap döner
Akla hayale gelmez nesep döner
…Uzun emel akla ziyan haramdır.
Mevsim geçer aylar yıllar yarışta
Hızlı giden başı çeker varışta
Gayret eden huzur bulur barışta
…Yanlış diyen her insana haramdır.
Bühtan eder din dil diye ayıran
Çok ders verir masumları kayıran
Hacca gitmiş olur mazlum doyuran
…Komşu açken tok yatmakta haramdır.
Nasıl huzur bulur milleti soyan
Rızasız lokmayla var mı bir doyan
Büyük vebal alır nefsine uyan
…Haksız kazanç her kuruşu haramdır.
Her gelen göçüyor kimse kalmıyor
Ömür kısa çoğu mutlu olmuyor
Hep şaşmışım insan bir ders almıyor
…Boş vaatle kandırmak da haramdır.
Hayat su misali akıp gidecek
Öyle böyle ömür bir gün bitecek
Kayıt sağlam herkes hesap verecek
…Ceyhan’a duyarsız kalmak haramdır.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Harika...
Herkes yazar oldu yazıp çiziyor
Cafcaflı cümleyi bulup diziyor
Hangisine baksam güzel yazıyor
…Mısralarda ahenk uyum harika.
Tembellikten işler sarpa vururken
Düşman mı çoğaldı sular uyurken
Hepten şair olduk durup dururken
…İlhamları artmışsa duyum harika.
Büyük ozan vardı buda doğaldı
Hisler mi değişti güfte çoğaldı
Belli ki zanaat hayli yol aldı
…Sözler tamamlayan deyim harika.
Nüfusumuz kırk milyona varıyor
Başı çekeceğiz sinyal veriyor
El kazması tüm bunları görüyor
…Gözümüz tok şükür doyum harika
Güzel sözler sevilmiş ki revaçta
Dünya âlem bir amansız savaşta
Şimdi herkes şair şiir stajda
…Ceyhan’ı yazdıran ilham harika.
Adana/1974
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasan kardeşim...
(Çöp çatanlığını yaptığım dostum
Hasan Karakaya’ya)
Dost derseniz bir az ikiyse çoktur
Saklınız gizliniz, şartınız yoktur
Tam güveniyorsan öyleyse dosttur
…Onlardan biriydi Hasan kardeşim.
Yaşı biraz büyük gönlü zengindi
Büyüklük taslamaz kalbi engindi
Bazen takılırdım kızmaz dingindi
…Hoş sohbet biriydi Hasan kardeşim.
Böyle olmaz dedim kendinle barış
Avare gezmekle bitmez bu yarış
Evlen artık çoluk çocuğa karış
…Epeyce düşündü Hasan kardeşim.
Yahu sen bir he de bakar ararız
Ben birini buldum gider sorarız
Tamamdır derseniz düğün kurarız
…Sen haklısın dedi Hasan kardeşim.
Dedim ki hele gör belki beğendin
Bıktım bekârlıktan diyen de sendin
Bence güzel verirlerse gönendin
…Gönlü oldu gibi Hasan kardeşim.
Kapı komşumuzdu bize gelirdi
Seni sattım derdim ablam gülerdi
Çok şükür onlarda murada erdi
…Fatma’yla evlendi Hasan kardeşim.
İnşallah çok mutlu bahtiyar olun
Güzel günler görüp sevgiyle dolun
Ceyhan kardeşine uygun kız bulun
…Emrin olur derdi Hasan kardeşim.
Osmaniye/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasret denilen şey çakırdikeni…
Hasret denilen şey çakırdikeni
Hiç görmedim gözü yaşsız çekeni
Sevgim çarpsın fitne fesat ekeni
…Allah'ından korkan tuzaklar kurmaz.
Felek görmez gözyaşları dökeni
Yalvar yakar diz üstüne çökeni
Çaresiz kalarak boyun bükeni
…İncitirsen göz yaşları kurumaz.
Sevgiye düş olan yürek bir tandır
Sevenlere suç yüklemek bühtandır
Bu yola taş koyan kesin şeytandır
…Aşka saygı duyan önünde durmaz.
De hele sevdiğim bu nasıl ceza
Bakışların hançer sözlerse eza
Sen böyle yapınca biter mi niza
…Aslını bilmeden damga vurulmaz.
Kışlarımız dönmez bir türlü yaza
Yürek dayanır mı böyle bir naza
Kavil bazen şaşar bence de kaza
…Özür dilenmişse kimseler vurmaz.
Göz bebeklerinden sevgi saçarken
Divane gönlümde güller açarken
Doluya kapıldım selden kaçarken
…Fırtına dinmeden sular durulmaz.
Dudağı bal küpü yanaklar kaymak
Yakışır mı söyle sözünden caymak
Olur mu dermansız çaresiz koymak
…Ceyhan bu dünyada sensiz duramaz.
Adana/1980
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasret limanına demir atmışım...
Sen bana bir ışık yakmasan bile
Bir daha yüzüme bakmasan bile
Nazlanıp karşıma çıkmasan bile
…Hasret limanına demir atmışım.
Acımasız demişlerdi görmezse
Dönüşü zor olur tava gelmezse
Boşuna üzülme kıymet bilmezse
…Hasret limanına demir atmışım.
Tamam deyip bırakırsan tedbiri
Bir adım gidersin üç adım geri
Kusurun gözüne saymanın yeri
…Hasret limanına demir atmışım.
Bünye alışıyor hasret çekmeye
İnan bana çok az kaldı bitmeye
Zaten niyeti yok çekip gitmeye
… Hasret limanına demir atmışım.
Yelkenler yırtılmış pruva kırık
Boğazımda düğümlenir hıçkırık
Ömrümüz tükendi bitmez ayrılık
…Hasret limanına demir atmışım.
Başa dönüp suçlu aramıyorum
Doğru bir karara varamıyorum
Ben yalnız bir işe yaramıyorum
…Hasret limanına demir atmışım.
Zulmün sillesini önceden tattım
Huzurum istendi bedava sattım
Ozan’ı arama ben çoktan battım
…Hasret limanına demir atmışım.
İst/2013
Değerli dostumdan;
'Konmuşum dalına, açar mı diye
Kuş olup benimle, uçar mı diye
İçimde bir kuşku, kaçar mı diye
.....Hasret limanına demir atmışım...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasret şiirleri benden sorulur…1
Bir bakış yetmez mi âşık olmaya
Yasakla başlıyor heves solmaya
Şurda ne kaldı ki sürem dolmaya
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Sevmekle başladı cümle esaret
Yılmadan yaşatmak asıl maharet
O şartlar tahtında büyük cesaret
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Dünya tozpembeydi süsüne kandık
Sevgiyle her yanlış düzelir sandık
Sevda kora döndü bir ömür yandık
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Vuslata giden yol ancak rızadır
Örflere sarılmak bitmez ezadır
Hiç aklım almıyor nasıl cezadır
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Canı cehenneme cümle töre’nin
Hiç gıkı çıkmıyor onca yörenin
Gözleri kör olsun haklı görenin
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Kavil yalan değil, dilekler yalan
Gönül bahçemizi ettiler talan
Süresiz bir hasret sevene kalan
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Çok şeyi düşündüm inancım tuttu
Ceyhan sabır çekip zehirler yuttu
Huzur nasıl bir şey çoktan unuttu
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasret şiirleri benden sorulur…2
Yasaklar içinde bitmez bir hülya
El ele tutuşmak konuşmak rüya
Sevene samanlık seyranmış güya
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Niye kaçmadınız diye sormayın
O zaman farklıydı kafa yormayın
Sabır pes ediyor hayal kurmayın
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Gitmek kolay eğilmesin başları
Bağrımıza bastık kızgın taşları
Göle döndü gözden akan yaşları
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Her kafadan bir ses düşerdik dile
Bir ömür düşmanlık biter mi çile
Duyarsın açıktan denmezse bile
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Canım feda olsun onu yakamam
Ceylan gözlerine asla bakamam
Kurduğu düşleri böyle yıkamam
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Bizden beter binlerce var eminim
Dünyayı yıkardım yoktu zeminim
Son nefese kadar sürer yeminim
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Zulüm biter diye kapılsan zan’a
Sevda dörtlükleri yazan yazana
Hele kulak verin bahtsız Ozan’a
…Hasret şiirleri benden sorulur.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasret treni...
Her gün gelir geçer hasret treni
Gönlümü kavurur çalan sireni
Müthiş hüzün dokur acı freni
...Herkes iner biner bir sen gelmezsin.
Umutlar tükenir yeniden başlar
Hasretin büyüğü sinemde kışlar
Kurumak bilmiyor gözdeki yaşlar
...Herkes çıkar gelir bir sen gelmezsin.
Gözlerim bin heves bakar inene
Herkeste bir telaş binen binene
Şimdi tren kalkar gelmedin yine
...Herkes koşar gelir bir sen gelmezsin.
Yürek kan ağlıyor hüzün çöküyor
Sensiz kalmak iflahımı söküyor
Gönül kaderine boyun büküyor
...Herkes coşar gelir bir sen gelmesin.
Bir gün biter gider gençlik çağları
Viran ettin mor sümbüllü bağları
Yamaçlar kar tutmuş yüce dağları
...Herkes aşar gelir bir sen gelmezsin.
Gözümde kalmasın ne olur çık gel
Ceyhan kurban olam inadı yık gel
Hasretin bağrına kurşunu sık gel
...Sabır taşar gelir bir sen gelmezsin.
Bahçe/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasretim yosun tuttu.
Anlatılmaz yaşanır bütün aşklar sen diye
Hasretlere razıyım beklerim desen diye
Isrardan korkuyorum selamı kesen diye
…Fırsatını bulursan, belki yazarsın diye.
Gözümü kapıyorum hayalimde sen diye
İçim pır pır ediyor bir ömür sevsen diye
Düşlerde buluşalım bir ümit versen diye
...Gözlerim hep yollarda, belki ararsın diye.
Gülleri kokluyorum her nefeste sen diye
Yönümü yele döndüm bağrıma esen diye
Çıldırmaya hazırım çok sevdim dersen diye
…Sevdanın dallarına, belki konarsın diye.
Her şey seninle güzel, bakıyorum sen diye
Tebessüme razıyım yüzüme gülsen diye
Sevdanın denizinde benimle yüzsen diye
…Uykular zaten haram, belki koşarsın diye.
Sevdamızı büyüttüm, bekleyenim sen diye
Her gece yalvarmışım bir çıkıp gelsen diye
Dersime çok çalıştım gelip de görsen diye
…Bilmediğim yerlerden, belki sorarsın diye.
Hasretim yosun tuttu içim ağlar sen diye
Gözlerim hep yollarda her an gelirsen diye
Yüreğim hep ağzımda, önce ölürsen diye
…Senden evvel öleyim, belki yanarsın diye.
Şu bağrıma taş bastım, hiç üzülme sen diye
Yoluna ömrüm serdim kabul edersen diye
Damla yaşın kahrımdır böyle gidersen diye
…Hükmü sana bıraktım, belki sararsın diye.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasretim...
Bir sıcak sevgiye nasıl hasretim
Yalnızlığım oldu benim kısmetim
Rüyalarda bile sevgi görmedim
…Görünmeyen o sevgiye hasretim.
Yıllar boyu aramakla geçirdim
Gönül kuşlarını yüksek uçurdum
Gençlik hazineydi elde kaçırdım
…Bilinmeyen bir sevgiye hasretim.
Urgan yetmez hasretleri eklesem
Gelecek mi kırk yıl daha beklesem
Kaderimde yoksa hâlâ çekmesem
…Duyulmayan bir sevgiye hasretim.
Yıllar maratona çıkmış dört nala
Hasret konaklamış en yüksek dala
Gözyaşı karışmış yaptığı bala
…Yorulmayan bir sevgiye hasretim.
Kısacık ömrümüz neler sığardı
Saç sakal tekmili birden ağardı
Sürem bitti yolun sonuna vardı
…Sunulmayan bir sevgiye hasretim.
Adana/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasretin ağına düştüm bir kere...
Eğer denediysen tekrar sınama
Sensiz yaşayamam beni kınama
Gönülden yüreğe köprü var ama
…Hasretin ağına düştüm bir kere.
Kötünün buz tutmuş kini erirse
Neler düşlüyorum fırsat verirse
Güzel oymuş gönül kimi severse
…Hasretin ağına düştüm bir kere.
Seviyorsan can özünde duyarsın
Kış günü terlersin,yazın buyarsın
Kadere güç yetmez şeksiz uyarsın
…Hasretin ağına düştüm bir kere.
Ben huzur diledim bırakmaz fesat
Dağları delerim verirsen ruhsat
Bir daha bulunmaz kaçarsa fırsat
…Hasretin ağına düştüm bir kere.
Kurşunlara gelem gönül yıkarsam
Közde yanam kavilimden çıkarsam
Gözlerim kör olsun kime bakarsam
…Hasretin ağına düştüm bir kere.
Toros dağlarını duman bürürse
Ecel rapor sormaz sıram gelirse
Kınalar yaksınlar Ceyhan ölürse
…Hasretin ağına düştüm bir kere.
Adana/1976
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasretin bağrıma sıkılan kurşun...
Hasretin bağrıma sıkılan kurşun
Ah beni del’eder mahzun duruşun
Anan karar vermiş kuracak turşun
…Bırakmazlar yuvamızı kuralım.
Bu sevdanın ne yanında muamma
Sevgin set oluyor bir şey yapmama
Zorluğun üstünden gelirim amma
...Çaremiz yok sabır çekip duralım.
Aslolmayan her yalana kandılar
İçimi bilmezler korkmuş sandılar
Arada sen varsın yoksa yandılar
...Gel düşünüp bir yolunu bulalım.
Sensiz geçen her gün ömüre zarar
Şu derbeder gönlüm hayalin sarar
Kavlimi bozarsam, minnete yarar
...Diyor musun hayırlara yoralım.
Birde beni düşün dardayım darda
Yürek alev almış yanıyor harda
Yolunu gözlerim yağmurda karda
...Bunun hesabını kimden soralım.
Bir bakışın yetti gözümle sevdim
Satırlara döktüm sözümle sevdim
Gönlümü mest ettin özümle sevdim
...Ceyhan’a destur ver mutlu olalım.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasretinle kuru güle dönmüşüm...
Kuru gül dalında bülbül öter mi
Sevgisiz hanede baca tüter mi
Uzaktan bakışmak öze yeter mi
…Hasretinle kuru güle dönmüşüm.
Dünyayı verseler yerin dolmuyor
Nedenler niçinler cevap bulmuyor
Yürekten yakardım kabul olmuyor
…Hasretinle kuru güle dönmüşüm.
Öyle bir sevda ki makamı derin
Arayan bulamaz derinde yerin
Gurur duymalısın bana aferin
…Hasretinle kuru güle dönmüşüm.
Ferhat olup yüce dağları delsem
Yollar izin verse yanına gelsem
Bana hiç gam değil o anda ölsem
…Hasretinle kuru güle dönmüşüm.
Kolay sanma yokluğuna alışmak
Mahşere kaldıysa sana kavuşmak
Önceliğim bu dünyadan savuşmak
…Hasretinle kuru güle dönmüşüm.
Bu sevda ne ilktir ne de sonuncu
Biz ne çoban olduk ne de koyuncu
Ceyhan’ı dert etme yakında yolcu
…Hasretinle kuru güle dönmüşüm.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasretinle yaşıyorum...
(Siirt 2.Jandarma Er Eğt.
Taburundan sesleniyorum…)
Seyhan nere Siirt nere
Aramızda bin bir dere
Rabbim bize sabır vere
…Hasretinle yaşıyorum.
Sevgi varsa, uzak yakın
Bunu dert edinme sakın
Üşenme mehtaba bakın
…Hasretinle yaşıyorum.
Azgın botan haşin nehir
Sabırlarda sensin mahir
Bizde kavuşuruz zahir
…Hasretinle yaşıyorum.
Ayda bir selâmın yetmez
Kime desen kabul etmez
Ömür biter sevgi bitmez
…Hasretinle yaşıyorum.
Siirt bağında gül biter
Dallarında bülbül öter
Hayalin gözümde tüter
…Hasretinle yaşıyorum.
Sayılı gün çabuk geçer
Sevgi eken sevgi biçer
Sevgisizler çabuk göçer
…Hasretinle yaşıyorum.
Biter bitmez geleceğim
Sonsuza dek seveceğim
Kutsal görev bileceğim
…Hasretinle yaşıyorum.
Siirt/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasretiyle tükenmişim bitmişim...
Ben sevgiye huzur diye sarıldım
Hasret koyanlara elbet darıldım
Yüze gülmez bu bahtıma kırıldım
…Hasretiyle tükenmişim bitmişim.
Tutunduğum anda kırıldı dalım
Acılar katılmış zehroldu balım
Hüzünlere çıktı tuttuğum falım
…Hasretiyle tükenmişim bitmişim.
İşte hayat bize bu kadar zalim
Bir ömür düşlere ettirdi talim
Niye fetva vermez onlarca alim
…Hasretiyle tükenmişim bitmişim.
Nasıl inanmışım şartsız güvendim
Kim çıksa karşıma kinle bilendim
Dünyayı yakardım sabırla yendim
…Hasretiyle tükenmişim bitmişim.
Yakıp yıkmak kolay sevgiye zarar
Vuraydım kıraydım bu neye yarar
Sevene yol vermez töreymiş karar
…Hasretiyle tükenmişim bitmişim.
Şimdi baş kaldırdım sefil düzene
Kul olurum bu denklemi çözene
Ceyhan’ın gönlünü üzen üzene
…Hasretiyle tükenmişim bitmişim.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasretlere kapı açma ne olur...
Ne değişir şu kadere küsersek
İyi mi olur hasretlerde pişersek
Duyan güler yanlışlara düşersek
…Hasretlere kapı açma ne olur.
Elin ağzı torba değil büzülmez
Kenetlenen bilek asla çözülmez
Başı dara düşmeyenler üzülmez
…Hasretlere kapı açma ne olur.
Kına yakacaklar ayrı kalırsak
Göbek atacaklar biz ayrılırsak
Hepsi hüsran olur karar alırsak
…Hasretlere kapı açma ne olur.
Dert toplama ağır olur şeleğin
Ekmeğine yağ süreriz feleğin
İnşallah hayırdır senin dileğin
…Hasretlere kapı açma ne olur.
Gümanım var ortalığı yıkarım
Yan bakanın annacına çıkarım
Senin için bu dünyayı yakarım
…Hasretlere kapı açma ne olur.
Daha iyi fikrin varsa sen öner
El sözüne bakan ellere döner
Ceyhan’ın umudu o anda söner
…Hasretlere kapı açma ne olur.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Hasretten payımı aldım...
Bir başıma çektim hasreti sensiz
Sen nasıl yaşadın bir tanem bensiz
Zorda mı kaldın ki koydun habersiz
…Ben yalnız çaresiz kaldım sevdiğim.
Sevmek elde değil gönlümü verdim
Umudum kalmasın yine de sevdim
Seven insan bir gün kavuşur derdim
…Ancak hayallere daldım sevdiğim.
Canımdan öteydin sevdiğim nerde
Yıllar çekip gitmiş biz kaldık derde
Ne yapsam az gönül denen namerde
…Tutup yerden yere çaldım sevdiğim.
Bin yıl geçse sevgin yürekte durur
Sevgine sözüm yok yokluğun vurur
Hayal bahçemde ki çiçekler kurur
…Hasretten payımı aldım sevdiğim.
Kendime kahrettim sana kızamam
Felek bana bırakmaz ki bozamam
Buyur yaz deseler şimdi yazamam
…Ceyhan’ı çöllere saldım sevdiğim.
Çukurova/2004
Ozan Nuri Ceyhan
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Hatırlar mısın...
Güneyde sarı sıcaklar yaktığı zaman
Gök gürleyip şimşekleri çaktığı zaman
Gözyaşların yanağına aktığı zaman
...Hayaller kurarak beni hatırlar mısın?
Karamsarlık özünde yer ettiği zaman
Sevda bakışlarını kör ettiği zaman
Yokluğum benliğini erittiği zaman
...Düşlerinde görüp beni hatırlar mısın?
Senede bir gün şarkımız çıktığı zaman
Gözler dalıp uzaklara baktığı zaman
Deli gönül hasretinden bıktığı zaman
..Ruhun sızlayarak beni hatırlar mısın?
Seher vaktinde bülbüller öttüğü zaman
Gönül bir hayal peşinden gittiği zaman
Canda umutlar tükenip bittiği zaman
..Dünyaya kahredip beni hatırlar mısın?
Sorma mevsimlerin sayısını unuttum
Sensiz aylara yıllara çetele tuttum
Yalnız yüreğimi, hüzünlerle avuttum
...Aklına düşer Ceyhan’ı hatırlar mısın?
Adana/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Havva ve Adem...
İnsanoğlu tek başına kalsa yaşayamaz
Kurda kuşa yem olur yaşamayı başarmaz
İlahi güç olmazsa hiç bir engel aşamaz
…Bilmediği görmediği yerde iki insan.
Yerinden yurdundan eşinden ayrılmışsa kul
Küçük kusurun ilahi cezası tam kırk yıl
Yol yok iz yok ne yer ne içer duruyor akıl
…Yalnızlık ve çileyi nasıl anlatır lisan.
Nerde olduğunun önemi yok aç ve susuz
Süre belli değil kaç yıl geçecek uykusuz
Şöyle bir düşünelim kim bilir ne huzursuz
…Tasavvur etmek bile korkunç duruyor izan.
Sığınacak kimsesi yok yer uçsuz bucaksız
Nasıl kalacak ne yapacak otsuz ocaksız
Yer bakır gök demir tek başına olanaksız
…Bin türlü şeyle boğuşacaksa şartlar yaman.
Ağlamaktan kan çanağına dönen yaşlı göz
Kelimeler kifayetsiz teselli eder mi söz
Tarifi kabilsiz bunalmıştır beden ve öz
…Kim bilir çoktan razıdırlar kurulsa mizan.
Birbirine çok uzak rüya tekrar buluşmak
Kimin ne olduğu meçhul hayaldi kavuşmak
Tek çare sadece yaşamak için savaşmak
…Gece karanlık, kışın soğuğu verirse aman.
Çekmeden nasıl anlatılır dilden dökülür
Kırk yılın çilesi yürekten nasıl sökülür
Gerçek hayat öyküsü ancak boyun bükülür
…Tövbe edip ve yalvardılar çok uzun zaman.
Güç imtihan kazanıp affa mazhar oldular
Rabbimin izniyle Arafat’ta buluştular
Sarıldılar şükredip secdeye kapandılar
…Kurtuluş reçetesi Allah’a olan iman.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayale düşlere inanmam gayri...
Yürek yandı bu sevdanın harından
Gönlüm yasta aşkın ah u zarından
Çare ummam Toros’ların karından
…Sabırlar çatladı inanmam gayri.
Nerde kaldı yeminimiz sözümüz
Yıllar boyu sele döndü gözümüz
Ömür bitti gülmez artık yüzümüz
…Hayale düşlere inanmam gayri.
Hedefi olmayan yolumuz çıkmaz
Yarını düşünen hiç gönül yıkmaz
Kahırla yaşayan hasretten bıkmaz
…Dosta düşmanıma inanmam gayri.
Hani seven muradına ererdi
Mutluluğu ömür boyu sürerdi
Neden bize bitmez çileyi verdi
...Sevgiye sevdaya inanmam gayri.
Sonsuz sevdaların tümü yalanmış
Yalan-yanlış dilden dile dolanmış
Kahır dersen bir birine ulanmış
…Masala öyküye inanmam gayri.
Ceyhan hüsranlarda tükendi umut
Her şey yalan ölüm açık ve somut
Salacam geçerken gel ucundan tut
…Yalana dolana inanmam gayri.
Seyhan/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayali cihan değer...
Geçmiş zaman olur ki
Anlamlı şeyse eğer
Hatıralar canlanır
…Hayali cihan değer.
Sevgide buna misal
Hasretle kaim meğer
Saysan binlerce emsal
…Hayali cihan değer.
Yürekte yer etmişse
Unutulmazmış meğer
Sevilen de sevmişse
…Hayali cihan değer.
Seneler nasıl geçmiş
O kadar çabuk meğer
Bir ömür an demekmiş
…Hayali cihan değer.
Mazide ki dünlerin
Rüyaymış hepsi meğer
Yine de o günlerin
…Hayali cihan değer.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayalim muradım kavlimsin benim…1
Bir bakış yetiyor şimşek çakmaya
Gözlerden başlıyor canı yakmaya
Yürek dayanır mı böyle bakmaya
…Işığım ateşim sevdamsın benim.
Bu sevgiye her şey değer diyordun
Yenice doğmuşum meğer diyordun
Rabbime şükrüm var eğer diyordun
…Petekten damlayan balımsın benim.
Sevdaymış Mecnun’u çöllere salan
Sabra sığınsam da hüzünmüş kalan
Canımdan çok sevdim gerisi yalan
…Aldığım havamsın ruhumsun benim.
Rabbim nasip etse görmek isterim
Her ne derdin varsa bölmek isterim
Ruhsat ver kolunda ölmek isterim
…Hayalim muradım kavlimsin benim.
Sevgi bitmek bilmez geçse de çağlar
Hasret kora döndü yüreğim dağlar
İkrar verdin dersen Ceyhan’ı bağlar
…Yeminler ettiğim sevdamsın benim.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayalim muradım kavlimsin benim…2
Yüreğim mest eden hislere kandım
Sevgiyle her sorun çözülür sandım
Tek sana güvendim zora dayandım
…Elim ayağımsın kolumsun benim.
Sevgi biter sanma zaman değişse
Sabrım kalkan olur fikrim çelişse
Bu dil lâl olmaz mı sözler vermişse
…Dört kıble sağımsın solumsun benim.
Sen bilmesen bile uzaktan sevdim
Bahtsız sevgimize bir ömür verdim
Son nefese kadar sürer bu derdim
…Ufkuma çizdiğim yolumsun benim.
Kalem kırmaz mıyım yazıp üzerse
Dünyam zindan olur bana küserse
Kurbanı olmam mı yolum beklerse
…Hedefim bildiğim yönümsün benim.
Dört bir tarafımız düşmanla dolsa
Sevda bahçemizi hoyratlar yolsa
Umutlar kaybolsa hayaller solsa
…Dalında tomurcuk gülümsün benim.
Zalim kader yele katsın savursun
Sevgi tandırında yaksın kavursun
İzin ver Ceyhan’a kul kölen olsun
…Hayalim muradım kavlimsin benim.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayaline bakıp daldım her gece…
Başımın yastığa değdiği zaman
Çekinip yüzünü eğdiği zaman
Gözler muradına erdiği zaman
…Hayaline bakıp daldım her gece.
Düşünmeden vaki değil yattığım
Hüzünlensem bile huzur tattığım
Buna da razıyım dertler attığım
…Kan terler içinde kaldım her gece.
Geç saate kadar uykular haram
Her gece deşilir yeniden yaram
Düşlerime girsin sevgiyle saram
…Uzaktan selamın aldım her gece.
Kurduğum hayalin arkası gelmez
Yoksa yaşayamam belki de bilmez
Anmadan olmuyor içerim gülmez
…Uykuyu sokağa saldım her gece.
Umut tükense de sevgi yaşıyor
Kabına sığmıyor her dem taşıyor
Duygular kabarmış sabır şaşıyor
…Hasretle ismini andım her gece.
Şafaklar söküyor, beden uykusuz
Hayalle yaşayan olmaz duygusuz
Damağım kurudu yüreğim susuz
…Güzel kokusuna kandım her gece.
Düşünmesem biliyorum küsecek
Poyraz olup başka yöne esecek
Selamı sabahı tümden kesecek
…Bunun korkusuyla yandım her gece.
Geceler bir türlü bitmek bilmesin
Cemali gözümden gitmek bilmesin
Ceyhan’ın sevdası yitmek bilmesin
…Şimdi kapım çalar sandım her gece.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayalini sevmek bir ömre değer.
(Sevilmeye en layık olana)
Hayalini sevmek bir ömre değer
Kaderse bu günü beklemiş meğer
Baş tacımsın zaman yeterse eğer
…Gizli kalsın sezilmesin sevdiğim.
Hasretle savaşan viran ömrümü
Sevda ateşiyle yaktın gönlümü
Bırakırsan ben bulamam yönümü
…Sensiz kalıp üzülmesin sevdiğim.
Karanlık sararken sağım solumu
Aşkın aydınlattı çıkmaz yolumu
Cebren kelepçele tut şu kolumu
…Sıkı bağla çözülmesin sevdiğim.
Bazen kifayetsiz kalmakta sözler
Bakınca yakıyor o ceylan gözler
Gönülden sevenler yürekten özler
…Gülen gözler süzülmesin sevdiğim.
Sevgiyle taçlanır ruhun coşkusu
Yaşa başa bakmaz sevda olgusu
Ölüm değil hasrettendir korkusu
…Tek selamın kesilmesin sevdiğim.
Emre tabi değil kendinden başlar
Badem gözlerinden akmasın yaşlar
Kadir Mevlâm, çok seveni bağışlar
…Aşka ferman yazılmasın sevdiğim.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayalini seyretmeye doyamam…
El ayak çekilir çıkar gelirsin
Adın sayıklarım kesin bilirsin
Özlemin azalır hoşnudum ama
…Bırakıp giderken hüzün verirsin.
Nasıl sevinirim bir de ses versen
Buna da razıyım sessiz seversen
Gözlerini gözlerimden kaçırma
…Darılırım uyutmadan gidersen.
Hayalini seyretmeye doyamam
Yüreğimden başka yere koyamam
Gönül beni kandırmağa yeminli
…Sakin dinliyorum ölsem uyamam.
Dediğini tutsam neler demiyor
İtiraz etmeme fırsat vermiyor
Zaman ilaç diye kandırdım ama
…Farkındayım bu yalanı yemiyor.
Hırsından kuduruyordur eminim
Kimseye kızamam kadere kinim
Bir hayali sevmek yanlış dese de
…Son nefese kadar sürer yeminim.
Her gece beklerim ne olur bıkma
Gelmemezlik edip umudu yıkma
Sayılı gün biter saysan ne kaldı
…Tek bir dileğim var hayalden çıkma.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayalinle yaşadım...
Ömrüm boyu hayalinle yaşadım
Görebilmek için neler vermezdim
Kim demiş ki bu sevdayı boşadım
...Yıllar geçse sevgi eskimez derdim.
Sır gibi sakla ki rüsvay olmasın
Güzel hatıralar sakın solmasın
Simalar kocadı kimse bilmesin
...Bin kere gelsem de seni severdim.
Gül goncası gibi kaldın gönlümde
Hasretin kol gezer durur önümde
Bir kere görseydim kalan ömrümde
...Son nefese kadar yine beklerdim.
Hiç bir dar ağacı seveni asmaz
Yazgıyı hak bilen kadere küsmez
Benim kitabımda kandırmak yazmaz
...Ayrılık ne senin ne benim derdim.
Gün günü kovalar yaşam sürüyor
Çok şey değişse de sevgi duruyor
Çabalar tükenmez hasret yoruyor
... Sabrı yaktım canı yerlere serdim.
Beni unuttu de, yine öyle san
Seviyorsa nasıl unutur insan
Sevgide birleşir her türlü lisan
...Ceyhan’ın gücünü yazmaya verdim.
İst./2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayallere rest çektim.
( Biraz da fantezi olsun )
Girdabına düşünce zamanımdan çalıyor
Gözlere uyku haram en sonunda dalıyor
Umutlarım bitince bana hüsran kalıyor
…Hayallere rest çektim anasını satarım.
Ulu sözü dinleyen zorluğu nah yenermiş
İnatta ısrar eden tekrar tekrar denermiş
Harlanmayan ocaklar en sonunda sönermiş
…Derdimi tazeliyor, batacaksam batarım.
Sabır diye tutturan hele de çokbilmişler
Aslını araştırsam ne yasaklar delmişler
Nokta zoru görünce tez imana gelmişler
…Başlarım tüm düzene, birbirine katarım.
Zamana ilaç diyen muska yapıp taşısın
Bildiğimi okurum kahpe dünya şaşırsın
Gelsin gücü yeterse Kaf dağına aşırsın
…Kafamı kızdırmasın, feleğe de çatarım.
Bizde uyalım dedik keramet var belledik
Daha vakit var deyip bir de tütün telledik
Yanan ateş sönmesin gece gündüz yelledik
…Hamallık artık yeter, ben bu yükü atarım.
Biraz kapalı yazdım diyecek sallamıştır
Dikkatli okumayan bence ders almamıştır
Kimse merak etmesin anlayan anlamıştır
…Rest kantarı hassastır, inanmazsa tartarım.
Hayalle yaşanmıyor, bin türlü hüzün tattım
Ömrüme mal olacak, hatadan dönüş yaptım
Ben restimi çekmişim, her kapıyı kapattım
…Bundan sonra mis gibi, kaygısızca yatarım.
Çukurova/2017

Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayat koşturmaca...
Hayat koşturmaca hem de dörtnala
Zaman belli değil ser belli değil
Dur durak bilmeden koşarım hâlâ
…Sırılsıklam olsam da ter belli değil.
Mecburum diyerek yollara vurdum
Bende bilmiyorum nerede durdum
Bu yol nerede biter diye sordum
…Beden kolay sever yer belli değil.
Dönüp bakın ömür biter yol bitmez
Kısmetten öteye bir adım gitmez
Kadere kızmayın eyvallah etmez
…Nerde söner gözde fer belli değil.
Bu cana bu kadar yük reva değil
Ne yazık her derdime deva değil
Sitemkâr olsam amaç dava değil
…Belâya razıyım şer belli değil.
Bitmez sandığımız gençlik nerede
Birçok hatıramız kalmış geride
Kim bilir ne dertler bekler beride
…Nerde nasıl göçer tür belli değil.
Şu umarsız dünya benziyor hana
Yüzümüz gülmedi sevdadan yana
Ceyhan’da katılır bir gün kervana
…Çekip götürecek tur belli değil.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayatımın en güzel yılları...1
Hayatımın en güzel yılları…1
Çocukluğum acılarla geçti,
Ana sevgisinden mahrum büyüdüm,
Baharda ilçemiz yemyeşil olurdu,
Çimeninde top oynamak
En büyük tutkumuzdu,
Yazlık sinemaya giderdik,
Elimiz ekmek tutunca
Can dostumla yazıhane açtık,
İstida yazarak iyi para kazanıyorduk...
&
Baharlara sevdalıyım,
Çiçeklere bayılıyorum,
Bahçemize türlü bitkiler ektim,
Uzaktan kanallar açarak su getirdim,
Bir akşamüstü göz göze geldiğimiz
Ceylan gözlüye tutuldum,
Ömrümde ilk kez sevdayla tanıştım,
Uzaktan sevmek en güzeliydi aşkların,
Buluşmak hayal,
El ele tutuşmak rüyaydı o zaman…
&
Güneyde sıcaklar erken başlar,
Yazın damda yatmak adettendi,
Kuzeyden serin bir esinti
Sivrisinekleri kovardı,
O tarihlerde mahallede elektrik yok,
Karanlığı hiç sevmem
Mehtabı dört gözle beklerdim,
Dolunay tepsi gibi olur
Semada çıngı bulut bulunmazdı…
&
Ötüşen böcekler,
Mahallede tek tük
Havlayan köpekler dışında
Başka ses duymazdım,
Yattığım yerden ay’a bakardım,
Sevdiğimi düşünürken
Yüreğim dalga dalga büyürdü,
İçimde sonsuz bir huzur oluşur,
Hayallerin girdabında uyur kalırdım…
&
Daha ne olsun kendimce mutluydum,
Hayatımın en güzel yıllarıydı…
Adana/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayatımın en güzel yılları...2
Gençtik
İşimiz aşımız vardı
Boş zamanımızda afili giyinir
Arkadaşlarla gezerdik,
Karasuda balık tutar
Tüfekle keklik avına çıkardık
Çok da iyi sapan kullanırdım,
Ne kadar gezip tozasam da
Aklımın yarısı başka yerdeydi…
&
Ben de damda yatardım,
Kuşluk güneşini yakmasın diye
Yan tarafa savandan perde çekerdik,
Bir av sırasında
Kanadından vurduğum kekliği
Babam tedavi etti,
Kafes yapıp dut’un dalına asmıştık,
Şafakta başlardı konseri
Uzun uzun öterdi! mecbur uyanırdım…
&
Dört pilli radyomda
Çoğu kez polis radyosunu
Bazen mahalli yayınları dinlerdim,
Şükran Ay’ın o buğulu sesinden
“Sanki billur bir pınar
Kahverengi gözlerin” favorimdi,
Adaşım Sesigüzel’de müthiş söylerdi
Sesini aynen taklit ederdim,
Saz çalmaya da çalışıyorum sormayın…
&
Acemiyi dinlemek
Bayağı bir işkence biliyorum,
Odamda saatlerce tıngırdatırdım,
En kolayından başlattılar,
“Aman Ayşem canım Ayşem
Dağlar başı duman Ayşem”
Saatlerce çalardım parmaklarım acırdı,
Kendi şiirlerimi notaya dökmek istiyordum
Küçük pusulalarla yazışırdık
Her fırsatta defalarca okurdum…
&
Daha ne olsun kendimce mutluydum
Hayatımın en güzel yıllarıydı…
Adana/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayatımız...1
Köyde bir kış günü dünyaya gelmişim
Oğlumuz oldu diye herhalde sevilmişim
Anamın kucağında büyüyüp serpilmişim
…İlk hatırladığım camı islenen lambamız.
Kardeşler üçlendi babamız gitti Sivas’a
Bir oğlan daha doğdu tayin çıktı Payas’a
Denizine bayıldık okul uzak olmasa
…Ne akla hizmetse Adana’yı istedi babamız.
Demiryolu kenarı bir lojmana taşındık
Adana’nın sıcağına sivrisineğine alıştık
Yazın iki kardeş simit satmağa çalıştık
…Anamız, babamızla mutluyduk hepimiz.
Her şey yolunda anamızın derdi başka
Kız olsun kör topal razı, düştü bir aşka
Ah yanlış dilekte bulunmasaydı keşke
Bir sabah doğdu dünya güzeli bacımız
Her an ana baba kardeş öptük kokladık
Beşiğini salladık yatıp kalkıp yokladık
Daha çok sevmek için fırsat kollardık
…Çok oldunuz der, bazen kızardı annemiz.
O sabah 19 Ekim kardeşimle okuldayım
Üçüncü dersteyiz huzursuz sıkıntıdayım
İçimde tarif edilmez bir acı farkındayım
Bir tuhaf gelgitlerle sona erdi dersimiz
Zil çaldı okuldan çıktık eve koşuyorum
Yüreğimi daraltan hislerle boğuşuyorum
Ayaklar yerde ama ben sanki uçuyorum
…Bu başka bir içgüdü manasız ve yersiz.
H.Paşa/1983
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayatımız...2
Gar’ın merdivenini dört nala çıktım
Lojman tarafı kalabalık çok korktum
Rayların içinde duran çantaya baktım
…O an yandım kahroldum acım tarifsiz.
Üstü gazeteyle kapatılmış annem yerde
Donup kaldım çocuk bedenim elem içinde
Gözüm bir an aradı, küçük bacımız nerde
…Dört aylık, ayağı kopmuş hepten şanssız.
Eksik duası kabul oldu sevinçten coşardı
Kızı çok değerli aksırsa doktora koşardı
Bizi anasız koymayı bir şekilde başardı
…Sonsuz acıların ortasına düştük süresiz.
Hanemize ateş düştü tüm acılar çullandı
Bacımın kopan ayağı anamızla yollandı
Çocuksu hayallerimiz bir çırpıda sonlandı
…Aile tarumar beşkardeş kaldık sahipsiz.
Yıl 1955 en büyüğü bendim on yaşında
Bir anne lazım dendi çocukların başında
Kim ne yapabilirdi ki akıl verme dışında
…Babam memur, çok düşündü o da çaresiz.
Kız kardeşimi büyük halam kabullendi
Bir sebeple onun mağduriyeti önlendi
Bize de İstanbul’a gideceğimiz söylendi
…Babam ağlıyordu izah etmem imkânsız.
Bir ay geçti geçmedi İstanbul’a çağrıldık
Dört kardeş ayrı ayrı ailelere dağıldık
Kardeşlerimi sarılarak öptüm ayrıldık
…Acılar içindeyim çok geceler uykusuz.
H.Paşa/1983
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayatımız...3
-IIIÇocukluğum acılar içinde geçti
Ana şevkâtine hasret büyüdüm
Kader zulmüne küçükken seçti
Bu zor yollarda yalnız yürüdüm
Ailem dağıldı,herkes bir yerde
Umut denilen şey kapalı perde
Aramaya kalksam kim bilir nerde
Ömrü süremedim,ancak süründüm
Zor şartlarda okumaya çalıştım
Kader buymuş çilelere alıştım
Yine de yılmadım güç belâ aştım
İçim başka dışım başka göründüm
Birine aşık olmak hesapta yoktu,
Bu sene çiçekler bir başka koktu
Göz görünce gönül aklıma soktu
Bir güzelin gözlerine vuruldum
Sevmek hoş bir şey dedim sarıldım
Yıllarca süren kâbustan ayrıldım
Ruhsuz geçen günlerime darıldım
Gözlerden fışkıran sevgiyi gördüm
Bomboş olan yürek sevgiyle doldu
Hayaldeyim şaşkınım bu nasıl oldu
Baktım sonsuz acım bir anda soldu
Geçmişle arama bir duvar ördüm
Yıldıramaz artık ne ayaz ne de kar
Düşünmem gereken artık biri var
Hayata bağladı bahar gözlü yar
Olmasaydı belki çoktan biterdim
Yeni bir yoldayım menzili bilmem
Bir gün bir yerlerde biter mi gülmem
Bu sevgi durdukça daha ben ölmem
Ceyhan çözüldü mü acep kördüğüm
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Haydarpaşa...
Hasretlerin başladığı, mendillerin sallandığı
Ağlayan gözlerin kızarıp yanakların allandığı
Özlemlerin son durağı, sevgilerin çalkandığı
…Bir kutsal mabet, yücelen abidedir Haydarpaşa.
Nasıl tasvir edeyim, tek kelime ile muhteşem
Bu güzel görkem, bu azamet, bu ne ihtişam
Her sabah her akşam seninle başlıyor yaşam
…Bir tarih, tarihe sığmaz hatıradır Haydarpaşa.
Marmara önlerinden ufka bakan bir anıtsın
Anadolu’ya açılan kapı, insanımıza umutsun
Binlerce hatıran var, yaşayanlar nasıl unutsun
…Yaşanmış hikâye, uzun senaryodur Haydarpaşa.
Kim bilir kimler gelip geçti ve kimler geçecek
Aradığını bulamayanlar son kez bakıp dönecek
Sevilsen de sevilmesen de her rüyaya girecek
…Uslanmaz peri, bir nazlı sevgilidir Haydarpaşa.
Deniz vapur tren yan yana seviyoruz hepimiz
Her gün selâm vermeden geçemiyor kimimiz
Ben şair sen ilham, bak ne güzel uyduk ikimiz
…Bir şiir bir türkü, ulu bir destandır Haydarpaşa.
H.Paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayır mı şer mi...
Uzaktan baktıkça eriyor kalbim
Gözlerin fişekse bakışlar mermi
Emrinden sual olunmaz Rabbim
…Bu yapılanlara doğrudur der mi.
Amacın yakmaksa yüreğimi yak
Her manada ilk sevende midir hak
Buna bir sınır koy ara sıra bak
…Hiç bilemedim ki hayır mı şer mi.
Bu kadar hasrete yürek dayanmaz
Biraz insaf etsen bu kadar yanmaz
Çare sabırdadır diyorsan kanmaz
…Küle çevirince bilmem keser mi.
Ben o bir bakışa kırk can veririm
Narına yanmışım tümden eririm
Katlime fermansa yine severim
…Yel dediğin tek bir yönden eser mi.
Madem ki yaratmış emridir haktır
Sevgiye kir bulaşmaz pürü paktır
Biz yalnızca sevdik yüzümüz aktır
…Kuruyan dudaklar bir gün öper mi.
Aşkın kitabını her kul yazamaz
İlahi takdiri kimse bozamaz
Murat etsen bu ayrılık uzamaz
…Ceyhan gibi seven, sana küser mi.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Hayra yormazdım...
Rüyasını görsem hayra yormazdım
Seni el kolunda görmekte varmış
Bilsem ki mutlusun hiç aramazdım
…Seni başkasında görmekte varmış.
Zamana güvenip hayal kurmazdım
Dünyaya rest çeker umursamazdım
Kapıp götürürdüm biran durmazdım
…Seni yad ellerde görmekte varmış.
Güzellik dilerdim gönül kırmazdım
Çok emin olduğum için sormazdım
Şimdi başım duvarlara vurmazdım
…Perişan hallerim görmekte varmış.
Bir gram kusurum olsa gam yemem
Sana yazık olsun başka şey demem
Daha bundan sonra kimseyi sevmem
…Kaderde çaresiz kalmakta varmış.
Talih yüzümüze güler mi sanmam
Hayale kapılmam düşlere kanmam
Gönlümü kırdılar onadır yanmam
…Seni bu durumda görmekte varmış.
Korkunun ecele faydası yokmuş
Sevda denen yolda acılar çokmuş
Fırsat kaçırana bu ceza hakmış
…Ceyhan'a hüzünler vermekte varmış.
İst./1984
Ozan Nuri Ceyhan
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Hazan olmasa...
Mor belikler topuklara değmeli
Sevgi haktır Allah için övmeli
Herkes kaderine boyun eğmeli
…Güzel neye yarar bakan olmasa.
Sevgi denen kâfir hasrete salar
Gönül ne yapacak hayale dalar
Sevene dar gelir şimdi buralar
…Bir an durmaz yürek yakan olmasa.
Ağlamak yakışır gülmek yakışır
Mağrur ise biraz fettan bakışır
Övüp yarattıysa kim ne karışır
…Güzellik dediğin yalan olmasa.
Böyle kalsa nice canlar yakacak
Sel olacak her yüreğe akacak
Allah bilir çok yuvalar yıkacak
…Güz yaprağı gibi solan olmasa.
Zaman geçse değişecek solacak
Aynaya bakınca pişman olacak
Gün gelecek kara toprak dolacak
…Tomurcuğun sonu hazan olmasa.
Benim de değişti şeklim şemâlim
Tanıdık gelmiyor belki cemâlim
Hayat şartı böyle yoktur ihmalim
…Ceyhan'ın gönlünü yıkan olmasa.
İst/1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Helâk olur...
Dilin kemiği yok her yöne döner
Yalancının mumu çabucak söner
Doğru her kulvarda yanlışı yener
…Yalana alışan dil helâk olur.
Su testisi suyolun da kırılır
Gönül ummadığı yere darılır
Hedef neyse azim ile varılır
…Çalmaya alışan el helâk olur.
Tedbirli olmaktır her başı
Mevsimi gelmeden tutar mı aşı
Bazı nimet vardır hiç sevmez yaşı
…Kovana su girse bal helâk olur.
Küçüğü büyüğü tamamı zarar
Aklı kullanmayan hep belâ arar
Alın teri yoksa bu neye yarar
…Kumara düşerse mal helâk olur.
Sevgi her canlıya esenlik sağlar
Çiçektir böcektir herkesi bağlar
Anasız kuzular yürekten ağlar
…Dalından kesilen gül helâk olur.
Ağaç susuz kalsa filiz büyümez
Yavrusunu alın hayvan yürümez
Yükseğe yağan kar tezce erimez
…Yaprağı kuruyan dal helâk olur.
Sevda ateşiyle yanan yürektir
Zorluğu sabırla aşmak gerektir
Sevene kavuşmak ballı börektir
…Hasrete uğrayan can helâk olur.
Rabbimiz herkese sevin buyurmuş
Gönülden sevince sevgi büyürmüş
Sukut altın denmiş söze de gümüş
…Ceyhan’ı ağlatan kul helak olur.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Helal olsun Gaziantep...
Tarih bu millete ne diyor tanı
Vatan önce onun namusu canı
Boşuna almamış kutsal ünvanı
…Toprağına helal olsun Gaziantep
Tek yumruk olup bir anda coştu
Genç yaşlı on binler alana koştu
Yüreğim titriyor bu nasıl coşku
…Birliğine helal olsun Gaziantep
Aç tavuklar darı görür düşünde
Vatansızlar halâ hayal peşinde
Antep’in kamçısı şaklar döşünde
…Gençlerine helal olsun Gaziantep
İşte hodri meydan yürekse yürek
Hele bir deneyin,nasılmış görek
Hiç bükülür mü o çelikten bilek
…Yüreğine helal olsun Gaziantep
Sevgisi sonsuzdur imanı bütün
Helal olsun anam senin ak sütün
Yüreğiniz varsa bir daha ötün
…Yiğidine helal olsun Gaziantep
Dünya taşıp gelse eğmez başını
Top tüfek vız gelir yıkmaz kaşını
Kimseye vermez bir çakıl taşını
…İnsanına helal olsun Gaziantep
Gaziantep/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Helâl olsun...
Dürüstlük dediğin ayrı bir yazgı
Doğruluk kavramı ince bir çizgi
Böyle yaşamanın bulunmaz hazzı
…Yaşayana helâl olsun diyorum.
Doğru verilmeyen hesabı olmaz
Bunu düstur eden hiç zorda kalmaz
Sırra ermiş diyecek laf bulunmaz
...Erenlere helâl olsun diyorum.
Zengin fakir diye ayrım yapılmaz
Kendini bilen vara yoğa kapılmaz
O ince çizgiden asla sapılmaz
…Sapmayana helâl olsun diyorum.
Bir sebeple darda kaldıysa eğer
Her iş çabuk biter verilir değer
En güzel meziyet bu imiş meğer
…Cümlesine helâl olsun diyorum.
Bunlar toplumların eşsiz güneşi
Ahlak değerlerin sönmez ateşi
Ceyhan'ın iki cihanda kardeşi
…Kardeşlere helâl olsun diyorum.
İst/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Hem sevgiye yazık, hem cana yazık...
Beddua alırsan durur kalırsın
Sevgi kahrederse kurur kalırsın
Başları taşlara vurur kalırsın
…Hem sevgiye yazık, hem cana yazık.
Sevgi çok naziktir kaprisi çekmez
Bırakıp gitse de göz yaşı dökmez
Bağlamaya kalkma işte o sökmez
…Hem sevgiye yazık, hem cana yazık.
İkisi de Rabbimizden emanet
Ona ceza kesmek büyük ihanet
Sonra eksik olmaz başta melanet
…Hem sevgiye yazık, hem cana yazık.
Aşk riyayı sevmez plânda kurmaz
Miadı dolunca dur desen durmaz
Sevgi mahzun olur nefis çok kurnaz
…Hem sevgiye yazık, hem cana yazık.
Can bir çiçek ise sevgi suyudur
Hasretle kol gezer kötü huyudur
Aramaya kalksan dipsiz kuyudur
…Hem sevgiye yazık, hem cana yazık.
Başka çaren yoksa haline bırak
Uzaklar yol olur yakınlar ırak
Bazen neşe verir bazen de firak
…Hem Ceyhan’a yazık, hem sana yazık.
Adana/2006
________________________________________
Ozan Nuri Ceyhan
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Hemşerim...
Mecbur gurbet eli vatan tuttuk
Sılamız ne yanda kaldı hemşerim
Emmi dayı hısım kavim unuttuk
…Doyulan yer vatan oldu hemşerim.
Lokma ekmek için yollara düştük
Az gittik uz gittik çok dağlar aştık
Önce zor gelse de sonra alıştık
…Âdetleri bir hoş geldi hemşerim.
Arafeyi bilmez bayram bilmezler
Kapın çalıp ziyarete gelmezler
Yanından geçse de selâm vermezler
…Babam bu hüzünle öldü hemşerim.
Cenazede yalnız düğünde yalnız
Hiç bir iş yapılmaz burda çıkarsız
Vurdumduymaz olmuş insanlar arsız
…Geçimin derdine düşmüş hemşerim.
Bir günde zor biter saatlik işin
Zamanla el olur kendi kardeşin
Sıla terk ederken bir daha düşün
…Bilmediğin çok şey kaldı hemşerim.
Hemşeriler ayrı mahle kurmuşlar
Kim gelmişse gidişata uymuşlar
Özlemleri en derinden duymuşlar
…Yalan değil bizzat gördüm hemşerim
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Hepimize yeter bu cennet vatan…1
(Tüm vatan hainlerine)
Kararlar almışsın akıl yormadan
Hepimize yeter bu cennet vatan.
Yakanı bırakmam hesap sormadan
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Ne sandın millete nifak katmayı
Bilmişlik taslayıp çalım satmayı
Uzaktan desteksiz böyle atmayı
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Belli ki bir yere olmuşsun maşa
Beddua en büyük günahtır hâşâ
Ben şimdi ne deyim beyinsiz başa
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Bu neyin nesidir bir sürü montaj
Kendi insanına ne demek şantaj
Kim ne kazanacak niçin bu dublaj
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Düşmanlıkla son hedefe varılmaz
Kim demiş anında dersler alınmaz
Kenetlenen yumruk asla ayrılmaz
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Her şeyin farkında dünya görüyor
Yoktan yere masum canlar ölüyor
Dış mihraklar dalga geçip gülüyor
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Üsküdar/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Hepimize yeter bu cennet vatan…2
(Tüm vatan hainlerine)
Bu kadar desise bu kadar plân
Hepimize yeter bu cennet vatan
Her ne diyor isen tamamı yalan
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Masum kisvesiyle hainlik amaç
Başın sıkışınca topla bavul kaç
Ülkeni kötüle düşmana el aç
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Dereyi görmeden sıvanmış paça
Dünyayı topla gel kilonuz kaça
Kanundan kaçılmaz sıkar o maça
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Hayal görür at gözlüğü takanlar
Kahrolacak bin iştahla bakanlar
Aç gözlüyü boğar bu akan kanlar
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Dilim sövecek ya yürek dur diyor
Yaz şunları yerden yere vur diyor
Adil mahkemeni tezden kur diyor
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Haddine mi düşmüş ülkemi bölmek
Ulusum tek yumruk ölmekse ölmek
Artık size düşer şimdi dövünmek
…Hepimize yeter bu cennet vatan.
Üsküdar/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Her acı mutlaka geçermiş...
Kederlenme be hey mazlum
Bu serencam da geçer
Mahvolan haneyi dillerden
Gammü alemde geçer
Hangi şeb var ki
Zulmette kalmış
Erişir şems-ü ziya
Akıbet bu zulmet de geçer
Yazarını çizerini bilmiyorum!
Not; 1965 yılında, askeri görev dönüşü trende tanıştığım,
Malatyalı soğan tüccarı bir büyüğümün,
mahzun halimden etkilenip, İstanbul’da 1930 lu
yıllarda askerken, çarşı izninde bir çeşmeden
su içerken görüp,defterine not ettiği ve beni
teselli için okuduğu beyittir.
Tercümesi şöyle:
Keder etme, gariban, acınası kişi
Başa ne hal gelse geçer
Ailen mahvolsa, kimsen kalmasa
Bu üzüntün, kederin geçer
Hangi gündüz var ki
Ebedi karanlıkta kalmış
Muhakkak güneş doğar
Sonuçta sabah olur, gece de geçer.
Malatya/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Her cezaya razı mısın diyorum...
Hasret yarışının rekoru bende
Başarıysa ben ulaştım sayende
Mahşerde sorarlar vebali sende
...Her cezaya razı mısın diyorum.
Kendine güvenen her yolu dener
Çetin gözükse de zorluğu yener
Kötüler korkudan sonunda siner
…Hakikate razı mısın diyorum.
Kendime kefilim asla yılmadım
Yemine sadığım geri kalmadım
Sözüm sözdür günahını almadım
…Gerçeklere razı mısın diyorum.
Bu kadar olmazlar nasıl gelişti
Makul gören birden bire çelişti
Bunca dertlerimi hasret bölüştü
…Doğrulara razı mısın diyorum.
Sabır dedim elbet güneş doğacak
Halis niyet tüm zulmeti boğacak
Devran dönüp kötülüğü kovacak
…Diyenlere razı mısın diyorum.
Ben nasıl haldeyim bir gün soraydın
Beni görüp sende dimdik duraydın
Sabra inat güzel hayal kuraydın
…Sonucuna razı mısın diyorum.
Sitemlere bakma sana kızamam
Kader kesin istesem de bozamam
Sana tek bir kalem ceza yazamam
…Bu Ozan’dan razı mısın diyorum.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Her cezaya razıyım...
Sevdiğim güzele gönül vermişim
Sevgisini özüme lâyık görmüşüm
Ayrırsanız yaşamışım ölmüşüm
…Önemi yok her cezaya razıyım.
Size göre benim kusurum çoktur
Bin kılıç vursanız hepsi de haktır
Bircan’a kıymayın günahı yoktur
…Ne derseniz her cezaya razıyım.
Sevmekten büyük kabahat olmaz
Âşık olmak suçsa cezasız kalmaz
Günahkâr kulu toprak bile almaz
…Çok sevmişim her cezaya razıyım.
Hemen öldürmeyin biraz çektirin
Uyuşturmadan dişlerimi söktürün
Baştan aşağı kızgın yağı döktürün
…Münasiptir her cezaya razıyım.
Kaynar suyla bir güzelce haşlayın
Yetinmeyin kuma gömün taşlayın
Hırs inmezse falakaya başlayın
…Lâyık isem her cezaya razıyım.
Acımayın hiç hakkınız kalmasın
Açılan yarama biber tuz basın
Darağacın kurun buyurun asın
…Ferman sizde her cezaya razıyım.
Kalanlara söylen boşa sevmesin
Cezadan korkanlar sevdim demesin
Aramızda kalsın sevdam bilmesin
…Çok sevmişim her cezaya razıyım.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Her cezayı vermeli...
Kendini kral sanıp eşe çalım satanı
Huzura ermek varken acıları katanı
Ve alkole sığınıp sokaklarda yatanı
…Asla acımadan tımarhaneye tıkmalı.
Önce bağrına basıp hır çıkarıp döveni
Yaptığı yanlışları yatıp kalkıp öveni
Ağzına sakız yapıp şuna buna söveni
…Birer birer toplayıp sonra çifte koşmalı.
Recm denen cezayı kadına lâyık diyeni
Kendini haklı sayıp bin bir haltı yiyeni
Haşa hiç duymadım kesin hüküm giyeni
…Ümüğünden sıkarak kaynar suya basmalı.
Aşkla matrak geçenin gözlerini oymalı
Üzerinde don gömlek neyi varsa soymalı
Kar üstünde yatırıp ayazlarda koymalı
…Gecenin soğuğunu ciğerinde duymalı.
Birileri buyurmuş alın çatından vurun
Ölüm kurtuluş olur bana verin siz durun
Ayaklarından asacağım tez sehpa kurun
…Nedamet feryatları can özünden çıkmalı
Söz vermişe uymalı aksini kabul etmem
Bunu tekrar edenin cenazesine gitmem
Yanlışlardan dönerse onları da incitmem
…İnsan beşerdir şaşar son bir şansı vermeli.
Ömür o kadar kısa bir kahvenin içimi
Olmuyorsa ayrılın var mı başka biçimi
Kötülükten yanaysa kullanmayın seçimi
…Yüz yüze bakılacak daima dost kalmalı.
Bunlara ne gerek var sarılın sevgi ile
Mutlu bahtiyar olun asla düşmeyin dile
Çoluk çocuğa yazık dağılmasın aile
…Ceyhan’ın sözleri kulakta küpe olmalı.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Her derde devadır şiirlerimiz…1
Baştanbaşa deyip mevzu aradık
Her derde devadır şiirlerimiz
Yazılmamış her ne varsa taradık
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Her konuyla uğraşmaya çalıştık
Dört elle sarılıp mecbur yarıştık
Kadere kin güttük sonra barıştık
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Seven gönüllere tercüman olduk
Ne yazık çoğunu hüzünlü bulduk
Huzura kavuşsun mutlu olurduk
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Biz seversek tam yürekten severiz
Hasret kalsak iflah olmaz eririz
Hiç düşünmez canımızı veririz
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Pişmanlık faydasız dizi döveriz
Ters giderse kem talihe söveriz
Felek yüze gülsün yaman överiz
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Ceyhan gibi arkasından bakarız
Gece gündüz bu konuya takarız
Her sevdaya ayrı türkü yakarız
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Her derde devadır şiirlerimiz…2
Sevgiyle yaşanır hayalde düşte
Niçin riya olsun mahzun öpüşte
Yürekten sevenler ayni görüşte
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Minnetçi olmuşuz hasret çekene
Başından düşmanız fesat ekene
Sabırda hayır var sen yine dene
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Seviyorsan korkma ellerini tut
Hakkını ararken kin varsa unut
Özün doğru ise tükenmez umut
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Bir faydamız olur diyerek yazdık
Duygusuz olsaydık şair olmazdık
Şiirler olmazsa bir ders almazdık
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Al oku kardeşim derdin var ise
Bir felah bulursun yürek dar ise
Boynu bükük koyan nazlı yar ise
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Başka bir bahara kalsa da vuslat
Seneler tükensin dolmaz bu miat
Bir kusuru varsa Ceyhan’a anlat
…Her derde devadır şiirlerimiz.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Her gece rüyamda işin ne senin...
Ümitsiz yaşarken çıkar gelirsin
Her gece rüyamda işin ne senin
Üstüme efkârlar yıkar gelirsin
…Her gece rüyamda işin ne senin.
Yüzüme şaşkın bakar durursun
Azcık neşe çoğu hüzün olursun
Çözemedim ne arar ne bulursun
…Her gece rüyamda işin ne senin.
Ne sorarsam başın eğip susarsın
Cevabını göz yaşıyla kusarsın
Kadere kahreder surat asarsın
…Her gece rüyamda işin ne senin.
Sorumu üstelesem hep ağlarsın
Közler koyar yüreğimi dağlarsın
Ne azat edersin ne de bağlarsın
…Her gece rüyamda işin ne senin.
Korkuyorum ellerinden tutmaya
Ben alıştım sonsuz acı tatmaya
Uykudan uyanıp elem katmaya
…Her gece rüyamda işin ne senin.
Düşler hayallere meyhane olmuş
Hasretinle yürek pervane olmuş
Ceyhan sevdan ile divane olmuş
…Her gece rüyamda işin ne senin.
İst./2013
Değerli dostlarımdan;
'Düş müdür, kabus mu bilemez oldum
Uykumun içinde bin kere öldüm
Sabahı bulunca saçımı yoldum
....Her gece rüyamda işin ne senin? ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Geçmiyor bir gecem senden rüyasız
Neler çekerim birlir misin vefasız
Canı çıksın dünyanın mutsuz, sefasız
...Her gece rüyalarımda işin ne senin....Talat Semiz
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Her insan güzeldir...

Her insan güzeldir seveni varsa
Yüzün güzelliği benzer mevsime
Ruh güzelliğini anlamıyorsa
…Dıştaki güzellik kimin neyine.
Geçici şeyleri sevsen nolacak
Zamana yenilip bir gün solacak
Duygunun güzeli bakidir ancak
…Buna değer veren gözler sevine.
Arif olan anlar söze ne gerek
Esas dediğimiz o gizli yürek
Geçici şeyler için gururu bırak
…İnsan kalıcı şeyler için övüne.
Tabi ki herkes kendince sever
Ahlaki haslete vermeli değer
Huzuru sevgide bulduysa eğer
…Mutluluk dolmaz mı onun evine.
Saadetin yolu sevmekten geçer
Gönül kendi sever kendisi seçer
Gerçek olan herkes ektiğin biçer
…Yeter ki seven sevene güvene.
İkinden vazgeçtik yeter birisi
Şimdi soracaksınız bu hangisi
Elbet saklı güzellik benimkisi
…Benden helâl olsun böyle diyene.
İst./2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Her kimsen...
(Felek mi desem talih mi desem)
Düşman düşmanına bu kini gütmez
Dünya değirmen olsa da öğütmez
Yağlı iple asmak yürek soğutmaz
…Yıktın viran ettin huzur koymadın.
Meramım yaşamak nedir sakınca
Niye hiddet ben karşına çıkınca
Başın göğe ermez vurup yıkınca
…Daim sen kazandın lâkin doymadın.
Hüzünlere bandın hayal dünyamı
Kırk parçaya böldün aciz hülyamı
Kahra ortak ettin bütün rüyamı
…Allah’tan kork hiç kurala uymadın.
Allah için bir esenlik vermedin
Gayretim huzurdu bunu bilmedin
Gözün kör mü şu çabamı görmedin
…Hey insafsız ne haldeyim sormadın.
Gönül senin yetmezse daha da az
Dünyayı bana versen alamam haz
Bunun bedeli var bir kenara yaz
…Aklın yolu bir denilmiş duymadın.
Bir halta yaramaz yüzüme gülsen
Kim kanacak sana şimdi gülersen
Soğurum sanma hiç şu anda ölsen
…Ceyhan yaşlandı sen hâlâ durmadın.
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Her nazı çekerim canın sağolsun...
(Değerli Mecit Aktürk kardeşime)
Sen nerden yazarsan ordan okurum
Tezgâh kurdum şiir yazar dokurum
Gençliğimiz sönmüş dökülür kurum
…Yardıma koşarım açık yol olsun.
Taşlama güzeldir incitmeden vur
Koyunu güderim sen yanımda dur
Ben çabuk yakarım sen ocağı kur
…Şükür edelim rızkımız bol olsun.
Ekmek baş tacımız güzeldir yemek
Bir lokma içindir bu kadar emek
Canımdan ötesin kardeş ne demek
…Ben üşenmem tutacağım kol olsun.
Derdin varsa söylemezsen bilemem
Gelecektim gelme dersen gelemem
Kahredersen vallahi ben gülemem
…Her nazı çekerim canın sağ olsun.
Kabul ettim bence bal gibi şair
Bu güzel satırı yazanda mahir
Yarışmaya çıksak geçersin zahir
…İyi ki tanıdım ömrün var olsun.
İst/2012
Ozan Ceyhan
Dost kalem
Neredende yazdım yazmaz olaydım
Haddim nerde bilip,orda kalaydim,
Sakin durusumla örnek olaydim,
Ben ettim, sen etme, affet ne olur...
Taslama maslama anlamam beyim,
Kim itti buraya, ben neredeyim?
Bana üc koyun ver, onu güdeyim,
Ben ettim, sen etme, affet ne olur...
Ekmek de ne demek, yedigim lokma,
Bir kusur ettiysem kusura bakma,
Bir kardes bil beni, beni birakma
Ben ettim, sen etme, affet ne olur...
Bosuna bekleme gelmem cayira,
Senle güreseni mevlam kayira,
Kacirma ne olur daga bayira
Ben ettim, sen etme, affet ne olur...
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne sair, ne ASIK, ne de ozanim,
Biraz MIZMIZ biraz oyun bozanim,
Söndür ISINMASIN artik kazanim :))
Ben ettim, sen etme, affet ne olur...
Selâm ve DUA ile AGAM…..Mecit Aktürk
Ozan Nuri Ceyhan
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Her satıra seni yazmışım…
Sabahım seninle gecem seninle
Gönül sayfasına seni yazmışım
Cümleler seninle hecem seninle
…Bütün satırlara seni yazmışım.
Göklere yazmışım felek okusun
Sevdamızı ilmek ilmek dokusun
İsterim herkesten evvel okursun
…Tüm şiirlerime seni yazmışım.
Adını yazamam yürekte saklı
Satıra dökemem çünkü yasaklı
Sitem ediyorsan dedim ki haklı
…Özlemin başına seni yazmışım.
Yüce dağlar yollarımı bağlıyor
Bu hasretlik can evimi dağlıyor
Hayalini kurmak huzur sağlıyor
…Bütün şarkılara seni yazmışım.
Dayan be sevdiğim sabırla dayan
Ceyhan’ın sevdası olmuştur ayan
Her sabah rüyadan sevinçle uyan
…Demir yüreğime seni yazmışım.
Diyarbakır/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Her şey değişir sevgi değişmez...1
Mevsimler değişir yıllar değişir
Ağaçlar değişir dallar değişir
Petekler değişir ballar değişir
…Seven yürekte ki sevgi değişmez.
Paralar değişir pullar değişir
Giysiler değişir çullar değişir
Nesiller değişir kullar değişir
…Gönülde yaşayan sevgi değişmez.
Şöhretler değişir şanlar değişir
Damarlar değişir kanlar değişir
Konaklar değişir hanlar değişir
…Yaş kemale erer sevgi değişmez.
Topraklar değişir taşlar değişir
Belikler değişir başlar değişir
Bakışlar değişir yaşlar değişir
…Saçlarda ağarır sevgi değişmez.
Damaklar değişir tatlar değişir
Lakaplar değişir adlar değişir
Meskenler değişir katlar değişir
…Her şeyler değişir sevgi değişmez.
Seneler değişir zaman değişir
Notalar değişir keman değişir
Can bedenden çıkar Ceyhan değişir
…Kavuşmasan bile sevgi değişmez.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Her şey değişir sevgi değişmez...2
Kelâmlar değişir diller değişir
Dostların değişir eller değişir
Çiçekler değişir güller değişir
…Gönülde taht kuran sevgi değişmez.
Hayaller değişir düşler değişir
Suratlar değişir dişler değişir
Sanatlar değişir işler değişir
…Umutlar bitse de sevgi değişmez.
Hevesler değişir nazlar değişir
Çalanlar değişir sazlar değişir,
Cümleler değişir sözler değişir
…Her şey değişir sevgi değişmez.
Tabular değişir örfler değişir
Davullar değişir defler değişir
Rakamlar değişir harfler değişir
…Sayılar karışsa sevgi değişmez.
Düğünler değişir tören değişir
Mekânlar değişir yören değişir
Görmeyen değişir gören değişir
…Dertler esir alsa sevgi değişmez.
Ozanlar değişir yazan değişir
Kalaylar değişir kazan değişir
Ceyhan’a sebepsiz kızan değişir
…Dostluklar bakidir sevgi değişmez.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Her şey güzel sevgi varsa...
Her bir şeyin başı sevmek
Sevgi demek huzur demek
Hüzün verir hasret çekmek
…Çok şey kolay sevgi varsa.
Hasret çeken dayanamaz
Bir gün biter inanamaz
Nasıl geçmiş anlayamaz
…Can özünde sevgi varsa.
Sevgisiz otlar bitemez
Sevgisiz bülbül ötemez
Sevgisiz ruh işitemez
…Kalpte duyar sevgi varsa.
Çaresiz dertleri yener
Sevgisiz ateşler söner
Zehir bile bala döner
…Yüreklerde sevgi varsa.
Hasta olsun iyileşir
Solan çiçekler gelişir
Yanlış doğruyla çelişir
…Mayasında sevgi varsa.
Küs olanlar tez barışır
Güzel hasletle yarışır
Hüzün huzurla tanışır
…Gönüllerde sevgi varsa.
Sevenin gözleri güler
Bin türlü hatayı siler
Yürekler güzellik diler
…Her şey güzel sevgi varsa.
Çukurova/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Her şey seninle güzelmiş...
Güneşim sensiz doğuyor
Yaz günü hava soğuyor
Yokluğun beni boğuyor
… Her şey seninle güzelmiş.
Dallarda kuşlar ötmüyor
Hayalin gözden gitmiyor
Efkâr tükenip bitmiyor
…Her şey seninle güzelmiş.
İlham perim hiç takmıyor
Gözyaşlarıma bakmıyor
Çiçekler sensiz kokmuyor
…Her şey seninle güzelmiş.
Hayatım sanki duruyor
Coşan pınarlar kuruyor
Hasretin özden vuruyor
…Her şey seninle güzelmiş.
Mevsimlerim kışa döndü
Sabır taştı ümit söndü
Heveslerim çoktan öldü
…Her şey seninle güzelmiş.
Konaklar viran görünür
Gönlüm kedere bürünür
Sensiz bu Ceyhan sürünür
…Her şey seninle güzelmiş
İslahiye/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Her şey yasak anasını satayım…1
(Töre denen lanete yazdım)
Töre diye bir melanet bulmuşlar
Dinde olmayan düzeni kurmuşlar
Yıllar boyu bu masala uymuşlar
…Her şey yasak anasını satayım.
Gönül verenlerin halleri yaman
Bir yakını duysa yandın o zaman
Kesindir katline verilen ferman
…Her şey yasak anasını satayım.
Büyükten küçüğe herkes inanmış
Suçsuzların canlarında sınanmış
Bu vahşeti hakkın emridir sanmış
…Her şey yasak anasını satayım.
İslâm ülkesinde fetvaya bakın
Bunların nesli de bitecek yakın
Nolur korktuğumu sanmayın sakın
…Her şey yasak anasını satayım.
Bırakın herkes gönlünce sevsin
Üç günlük ömür yaşama değsin
Aksini savunma kanun değilsin
…Her şey yasak anasını satayım.
Vebali günahı kantarlar çekmez
Sevgiyi suç sayıp kanını dökmez
Bunların yasağı sevdaya sökmez
…Her şey yasak anasını satayım.
Bu örfler değişmez sakin durunca
Tedbir almak gerek tuzak kurunca
Kesin yalan dendi Ceyhan sorunca
…Her şey yasak anasını satayım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Her şey yasak anasını satayım…2
(Töre hâlâ hüküm sürüyor)
Sevgiyi yaratan koşul koymamış
Töre diyen mezalime doymamış
Sonuç ölüm olsa seven uymamış
…Her şey yasak anasını satayım.
Açıkça-gizlice buluşmak yasak
Bir yerde el ele tutuşmak yasak
Gezmeyi bırakın konuşmak yasak
…Her şey yasak anasını satayım.
Her nerde olursa görüşmek yasak
Sevgi kusur aşkı bölüşmek yasak
Rüyalarda görmek öpüşmek yasak
…Her şey yasak anasını satayım.
Göz göze gelmek bakışmak yasak
Peşinden gitmeye kalkışmak yasak
İsyan etmek yasak çakışmak yasak
…Her şey yasak anasını satayım.
Yakın çevresinde dolaşmak yasak
Saygı bırakmıyor bulaşmak yasak
Seven ne yapacak ulaşmak yasak
…Her şey yasak anasını satayım.
Bu aşka gücünüz yeter mi sizin
Kör şeytan diyor ki sıraya dizin
Ceyhan’a inancım vermiyor izin
…Her şey yasak anasını satayım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Her şeyi de, unut deme olur mu...1
Nerdesin diyerek şimdi kız bana
Her şeyi de, unut deme olur mu
Ben canımı toptan adadım sana
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
Uzakta olsam da gönlüm seninle
Hasret tandırında yandım sevginle
Kahretme bir tanem beni bir dinle
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
Sevginle hemhalım bir ömür boyu
Bir yol bulamadım gölgeler koyu
Zalimden yanaymış kaderin oyu
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
Ayrılık mukadder kararlar kesin
Herkes ayrı telden başların yesin
Rüzgâr’a dedim ki destursuz esin
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
Unutsaydım elli yıldır çekmezdim
Sensiz gecelere boyun bükmezdim
Senelerdir gözyaşları dökmezdim
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
Uzayan yollara bıkmadan baktım
Şeytana uysaydım kahrolacaktım
Üzmesinler diye Ceyhan’ı yaktım
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Her şeyi de, unut deme olur mu...2
Sarıldığım sabır meğer yalanmış
Her gece ağlatan düşler yılanmış
Yüzüme gülmüşler hepsi plânmış
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
Dayanamam sensiz hayal kurmaya
Dertler karar vermiş içten vurmaya
Sen yok isen gerek var mı durmaya
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
Zaman ilaç dedim kandım ne çare
Her şey gelir geçer sandım ne çare
Tastamam elli yıl yandım ne çare
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
Akıl veren bilmez dermanım sende
Sevgime başaksın harmanım sende
Hasret fora olmuş fermanım sende
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
Yazık diyenlere hiç bakmıyorum
Yanlış diyenleri hiç takmıyorum
Yeni terimlerden hiç çakmıyorum
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
Hiç yalan olur mu bu kadar yazan
Gördüm ki kuyumu kahırmış kazan
Ceyhan’ın hayatı dört mevsim hazan
…Her şeyi de, unut deme olur mu.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Her şeyi unut...
Seni tanımadım asla görmedim
Yanlışın olmalı sevgi vermedim
İşin en doğrusu seni sevmedim
...Deyiver gönlüne her şeyi unut.
Kalbinde kalan bir iz bırakma
Gelecek önünde geriye bakma
Su yolunu bulur kafana takma
...Doğrudur diyerek her şeyi unut.
Ne kadar desen sevgi kusursuz
Karşı çıkan çok,gönül huzursuz
Çaresiz kalınca benlik şuursuz
...Olmaya gerek yok her şeyi unut.
Tat almadığın bir şey yenir mi
Katledilen aşka sevgi denir mi
Tamam deseler de güvenilir mi
Desinler inanma her şeyi unut.
Nasıl unuttun diye bana sorma
İçimde sakladım üstünde durma
Gönülden siliver hayaller kurma
...Başka bir yolu yok her şeyi unut.
Çareler aradım başka çözüm yok
Dünyayı verseler bil ki gözüm yok
Kader istemedi daha sözüm yok
...Perişan olsak da her şeyi unut.
Üsküdar/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Her şeyum idun…
Seherum idun
Şafağum idun
Sabahum idun
…Her şeyum idun.
Dileğum idun
Niyazum idun
Meleğum idun
…Her şeyum idun.
Fermenum idun
Dermenum idun
Sultanum idun
…Her şeyum idun.
Özelum idun
Ezelum idun
Güzelum idun
…Her şeyum idun.
Onurum idun
Doruğum idun
Gururum idun
…Her şeyum idun.
Nimetum idun
Servetum idun
Devletum idun
…Her şeyum idun.
Çayırum idun
Çimenum idun
Sevdiğum idun
…Her şeyum idun.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Her yol hasrete çıkar...
Gözün dalar
Fikrin çakışır
İçin içine sığmaz
Dünya başına dar gelir.
Geceler bitmek,
Sabahlar olmak bilmez,
Rüyalardan medet umar
Hayallerde yüzersin,
Her yol hasrete çıkar,
&
Yerde misin
Gökte misin anlamazsın,
Ayakların yerden kesilir,
Kanat takmış
Uçuyorum sanırsın,
İçmeden yalpalar
Hep sarhoş gezesin,
Benim gibi,
Her yol hasrete çıkar.
&
Şaşırırsın
Bir akıl kalkıp gitmek,
Diğeri kararsız kalır,
Yürek daralır
Yağmur bulutları sarar
Gözyaşların sele döner
Uykular haram olur,
Bana hak verirsin
Her yol hasrete çıkar,
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Herkes kendi yoluna...
Riyasız sevgiye saygın köleyim
Nasıl görüyorsan işte öyleyim
Sen diyemiyorsan ben söyleyeyim
...Seven her engeli isterse aşar.
Kadere kim razı sonuç görmeden
Doğru mu yanlış mı akıl yormadan
Yol bulunmaz bir bilene sormadan
...Kılavuzsuz yönün bir yerde şaşar.
Düşünce okunmaz karanlık kuyu
Güven yoksa hep zedeler duyguyu
Şüphe duymak kaybettirir uykuyu
...Duygusuz yürekler ilgisiz yaşar.
Eğer asıl maksat dalga geçmekse
Gönül eğlendirip sonra kaçmaksa
Boş hayal kurarsın olmayacaksa
...Gün gelir sabırlar bir yerde taşar.
Çok kelâm gereksiz belli farkımız
Yalan dolan söylenemez şarkımız
Meziyette denk gelmezse tartımız
...Zorlama gereksiz boyumuz aşar.
Demek ki gelmişiz yolun sonuna
Madem böyle herkes kendi yoluna
Allah sabır versin Ceyhan kuluna
...Gönlün ne diyorsa git onu başar.
Üsküdar/1994
Ozan Nuri Ceyhan
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Herkese nasip değil ölesiye sevilmek.
Âlâ bir yüce duygu anlatılmaz sevilmek
Elbet kula yakışır onun kadrini bilmek
Seven cana onurdur karşısında eğilmek
…Herkese nasip değil, ölesiye sevilmek.
Şimdi bize sorsalar peki biz öyle miyiz?
Sevgi ile çarpıyor şu mahzun yüreğimiz
Bir türlü huzur bulmaz niye gönüllerimiz
…Herkese nasip değil, ölesiye sevilmek.
El âlemin günahı masum sevgime eza
Başka bir izahı yok nasıl haksa bu ceza
Eyvallah demek bile çare değilmiş keza
…Herkese nasip değil, ölesiye sevilmek.
Kıymetini bilmezsek bizi yoktur sayacak
Didişip durmaktayız elimizden kayacak
Hasret tüm hazır kıt’a canımıza kıyacak
…Herkese nasip değil, ölesiye sevilmek.
Hüzünler maratonda, belli ki durmayacak
Boş hayaller kurmuşuz hedefi vurmayacak
Ne etsem gözyaşların tekmil kurumayacak
…Herkese nasip değil, ölesiye sevilmek.
Bütün yönü çıkmazda hangi yolu arasak
Yürek gönül baş başa içimizde saklasak
Kader cezayı keser, sanki mutluluk yasak
…Herkese nasip değil, ölesiye sevilmek.
Hepsini bana yükle ne kadar acın varsa
Vebali benim olsun felek makul sayarsa
Korkmadan beni göster, Azrail çok ararsa
…Herkese nasip değil, ölesiye sevilmek.
O kadar doluyum ki yüzeysel geçiyorum
Kırıp dökmemek için cümleyi seçiyorum
Tadım tuzum kalmadı zehirler içiyorum
…Herkese nasip değil, ölesiye sevilmek.
Üsküdar/2017

Ozan Nuri Ceyhan
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Herkese nasip olmazmış...
Sevgiyi tatmışsan gurur duyarsın
Tümden tutar yüreğine koyarsın
Bir yandan kendini şanslı sayarsın
...Sevilmek herkese nasip olmazmış
Buldum sanan gerisini aramaz
Sırrına dahlin yok belki yaramaz
Korkak tüccar hedefine varamaz
...Kazanmak herkese nasip olmazmış.
Çok arayan belâsını bulurmuş
Aramayan sessiz sakin dururmuş
Kör topal bu işler böyle olurmuş
...Sevilmek herkese nasip olmazmış
Sevenlere sordum çelişki dolu
Bunu öğrenmenin yokmuş okulu
Sende göreceksin yok başka yolu
...Başarmak herkese nasip olmazmış.
Çaresi yok,sende deneyeceksin
Sonunda ne olur bilmeyeceksin
Belki de bir daha sevmeyeceksin
...Güzellik herkese nasip olmazmış.
Ben diyorum diye sen bana bakma
Dikkatlice davran kendini yakma
İncele sık doku bu yüzden çakma
...Pişmanlık herkese nasip olmazmış.
Nasıl yazdım amma,aklın karıştı
Ben görüyorum ki herkes yarıştı
Bazen küskün kaldı,bazen barıştı
...Şaşırmak herkese nasip olmazmış.
Ne yapsan yaşamadan bilinmiyor
Gerçek yüzü bir anda görünmüyor
Ceyhan’a hiç sorma iz silinmiyor
...Mutluluk herkese nasip olmazmış.
Üsküdar/2010
Dost kalemler
Yakalarsa bir gün gurbet zinciri
Gidenlerin çoğu dönemez geri
Hasret sarar yol bekleyen gözleri
Kavuşmak herkese nasip değilmiş........Yusuf Değirmenci
Ozan Nuri Ceyhan
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Hesapta yoktu...
Göz beğenir aslını soramazsın
İstemezse sözünde duramazsın
Rest çekip gönüle duyuramazsın
...Ele rezil olmak hesapta yoktu.
Gözler gördü ise yüreğin duyar
Gönül göze tabi çok çabuk uyar
Sakın bel bağlama kazançtan sayar
...Ömrü zindan etmek hesapta yoktu
Yol yordamı yoktur demiş erenler
Kendi düşen ağlamazmış diyenler
Nasıl hesap verir haksız görenler
...Böyle sabır çekmek hesapta yoktu.
Belki kendince kader sanacaksın
Gerçeği görmeden inanacaksın
Yanlış karar verip çok yanacaksın
...Sükûtu hayalin hesapta yoktu.
Hicran olacaksa gönlün sevmesin
Hasretle sürünen sevdim demesin
Düşmana dilenmez Allah vermesin
...Hasretle uğraşmak hesapta yoktu.
Ceyhan çözemedi ona sormayın
Ömrünüze yazık hayal kurmayın
Esip geçsin üzerinde durmayın
...Oyunlara gelmek hesapta yoktu.
Üsküdar/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Hey Avrupa duy beni…1
Ulan yazmadım diye unuttu mu sandınız
Korkunuzdan türeyen hayale mi kandınız
Far yaptım geliyorum yandınız ki yandınız
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Yazmağa başladım mı iflahınız sökerim
Ne kadar kirliniz var orta yere dökerim
Nerde yanlışlık varsa ben oraya çökerim
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Ölümü göze alan kapan kursan bakar mı
Sınıra tel çekmişin beton döksen takar mı
Kurşuna göğüs geren öyle şeyden korkar mı
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Nerde insan hakları ağzınızda pelesenk
Sinsi plân kuruyor üç beş çapsız pezevenk
Önce seni çarpacak ayağın almazsan denk
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
İşkembeden atmışın anında duydum yine
Yaptığın fırıldaklar nal toplatır tüm cine
Reva gördüğün şeyler sığmaz imana dine
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Sınır çizmekle meşgul bazı aklı evveller
Artık kimse yemiyor uyansın şu develer
Bileğe yakın yerden tümden kopar o eller
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Kaç sayfada bitecek bilmiyorum bu seri
Dünyanın berbat hali deyin kimin eseri
Bir de parmak uzatıp tehdit eder serseri
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Hey Avrupa duy beni…2
Çok ebleh sanıyor ki her tavıra uyarım
Artık zaman değişti şey etseniz duyarım
Paşa gönlüm isterse dış kapıdan kovarım
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Kış uykusundaysanız artık uyanın beyler
İnsanlar yola düştü yasak koysanız neyler
Hakkını arayana söker mi böyle şeyler
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Bin bir türlü bahane gelmiyor bunun sonu
Don lastiğine döndü uzattıkça her konu
Civcivler palazlandı buyrun tutun siz onu
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Sizi neyi gördünüz ki, yalandan sıkı durun
Kâtilleri saklayın, yetmez turşusun kurun
Sizde çıplak dağ yok mu gidin kafayı vurun
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Uzaktan atmak kolay, hele biraz yakın gel
İllâki edep derim saygı hürmet takın gel
Lan beni söyletmeyin geçmişine bakın gel
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Deyin yeriniz var mı bu dünyada yatacak
Bunca yetim öksüzün mutlak ahı tutacak
Beslediğin canavar bir gün seni yutacak
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Desiseler nafile seksen milyon tek yumruk
Yakında biter forsun herkes başına buyruk
Türkiye’m can kapınız, sıkışınca her kuyruk
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Hey Avrupa duy beni…3
Siz bizi oyalayın almak değil derdiniz
Aklın yolu bir iken kiraya mı verdiniz
Ne zaman peki desek iplere un serdiniz
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Bize kök söktürürken sayını katlamışsın
Çoğu şimdi bin pişman dereyi atlamışsın
Ne diyeceğiz diye meraktan çatlamışsın
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Aldığın milletlerin hangisi bizden önde
Batmaya başladılar kalkınma eksi yönde
Parlayan yıldız kimdir şaşırırsın bir dön de
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Adlarını yazmayım bütün dünya biliyor
Balçığa saplananlar bir kurtuluş diliyor
Kimi de baş kaldırmış listesinden siliyor
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Bize hızınız yetmez toplansın beş yediniz
Çalalım bir parmak bal oyalanır dediniz
Yallah başka kapıya bitmiştir krediniz
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Çok da şeyimde sanki kalkacaksa vizeniz
Kim ki destursuz yürür biz sıraya dizeniz
Avrupa sizin olsun tüm dünyayı gezeniz
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Önce şunu kavrayın dünya beşten büyüktür
Kolunuz kökten bağlı, sırtınızda bir yüktür
Burdan adalet çıkmaz, baştanbaşa çürüktür
…Ahan da yazıyorum hey Avrupa duy beni.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Hicran olan bu aşkı, sana hasret büyüttüm...
Kendimi hiç düşünmem her öncelik senindir
Sevilen can zordaysa vebali sevenindir
Seni hiç suçlayamam kusur varsa benimdir
…Hicran olan bu aşkı, sana hasret büyüttüm.
Güzellikler aradım, kinime gem bağladım
Kahrına dayanamam bu yüreği dağladım
Kadere boyun büküp çok geceler ağladım
…Sabrın değirmeninde dertlerimi öğüttüm.
Yıllarca sürdü çabam, engellerim diz boyu
Zalim her zaman zalim asla değişmez huyu
Neler neler düşledim birçoğu çıkmaz kuyu
…Kaderimiz diyelim şanstan yana züğürttüm.
Çarenin her çeşidi mesken kurdu masamda
Hiç biri tatmin etmez ne kararlar alsam da
Tüm yüzüme kapandı kaç kapıyı çalsam da
…Gördün mücadelemi bir başıma yürüttüm.
Tümden rıza aradım, sevgimiz kefil sayıp
Varlığım sorgulandı hakikaten çok ayıp
Onlar neyin derdinde onca yıllarım kayıp
…Bir okursan görürsün, isyanımı köpürttüm.
Hepsini dışladılar, kırk minnetçi salsam da
Sonuç hüsran olacak tefekküre dalsam da
Dünya sensiz virane saraylarda kalsam da
…Gönlümdeki tüm hırsı olmaz diye kürüttüm.
Anladım ki güzellik bu denklemi çözemez
Kalpleri taşa dönen sevda nedir sezemez
Kor ateşte yaksalar bundan fazla üzemez
…Yaşıyorum diyemem, düşe kalka sürüttüm.
Olmazlarla çevrildi kapanmıştır önümüz
Biz doğrudan yanayız değişir mi yönümüz
Ceyhan’a sabır deme çiledir her günümüz
…Sensiz geçen ömrümü hüzünlerde çürüttüm.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hiç belli olmaz...
Su yolunu gide gide bulurmuş
Yağış kesilince dere kururmuş
Sevgisiz kalırsa yürek dururmuş
…Kime kalacağı hiç belli olmaz.
Gönül suya benzer akarda akar
Göz göze gelince sevgiyle bakar
Kıvılcım dediğin bir anda çakar
…Kimi yakacağı hiç belli olmaz.
Bazen arı olur çiçekler arar
Goncasını bulur sevgiyle sarar
Bazen aptallaşır veremez karar
…Kime konacağı hiç belli olmaz.
Haddin bilmez sevgi ile yarışır
Bu özel duygudur aklı karışır
Hüsran olur küser sonra barışır
…Kimi seveceği hiç belli olmaz.
Sevgi yele benzer elle tutulmaz
İlk sevgi ayrıdır hiç unutulmaz
Yatak diken olur zorla uyunmaz
…Ne düş göreceği hiç belli olmaz.
Ceyhan’ın sevdası seraba döndü
Hayaller yok oldu umudu söndü
Sabrı derdest edip yüreğe gömdü
…Nerde duracağı hiç belli olmaz.
G.Antep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Hiç hava atmasın yeni yetmeler...
Şimdi her şey kolay, elin altında
Sevgi aranmıyor aşkın şartında
Akit kurulmuyor gönül tahtında
...Bu hamleler bize uygun tarz değil.
Her şey günü birlik, yaşanır biter
Kısa günün kârı çoğuna yeter
İpe sapa gelmez şarkılar beter
...Türkü türkü değil sazlar saz değil.
Her yeni sevdaya açarken yelken
Riyalar diz boyu çok sevdim derken
Yuva kurun desen daha çok erken
...Kimsenin hayatı bahar yaz değil.
Hiç hava atmasın yeni yetmeler
Her haltı biliyor yerden bitmeler
Çok amaca matuf gelip gitmeler
...İmrenmek olsa da sonuç haz değil.
Bizde böyle miydi, yasak buluşmak
Açıkta tenhada düş’dü konuşmak
Seraptı kol kola gezip dolaşmak
...Şimdi âdet başka, bir şey farz değil.
Sabır çekip, dipsiz nehre dalmışız
Mutluluk bu sanıp hava almışız
Ömür boyu hüzünlerde kalmışız
...Şahsi hırsım çekenlerden az değil.
Uzaktan sevmekte huzur verirdi
Bir bakışsak bütün dertler erirdi
Hasret kalmak hangi akla gelirdi
...Ceyhan’ı kahreden yalnız naz değil.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Hiç kimseyle paylaşamam bilesin...
Kıskandım ben seni; esen yellerden
Kem bakan gözden yaban dillerden
Bülbülün konduğu gonca güllerden
…Çiçeklerle paylaşamam bilesin.
Kıskandım ben seni; içtiğin sudan
Bana sanki düşman yattığın odan
Ben uyandırsaydım derin uykudan
…Rüyalarla paylaşamam bilesin.
Kıskandım ben seni; güneşten aydan
Pınardan dereden ırmaktan çaydan
Saçından eşarptan tokandan yaydan
…Sürmelerle paylaşamam bilesin.
Kıskandım ben seni; bahardan yazdan
Sıcaktan soğuktan, kardan ayazdan
Maviden yeşilden, siyah beyazdan
…Yedi renkle paylaşamam bilesin.
Kıskandım ben seni; çağıran sesten
Havadan yelden, aldığın nefesten
Canlıdan cansızdan ve de herkesten
…Hiç kimseyle paylaşamam bilesin.
Kıskandım ben seni; canı özümden
Yüreğim titriyor kendi sözümden
Baksaydın anlardın nemli gözümden
…Şarkılarla paylaşamam bilesin.
Kıskandım ben seni; kıskanacağım
Ecelle raks edip geçmekte çağım
Ceyhan yolcu dersen sığınacağım
…Ölüm olsa paylaşamam bilesin.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Hocalı'yı soracağım unutmam...
Yalan soykırıma ışık yakanlar
Haksız mezalime arka çıkanlar
Gerçeklere at gözlüğü takanlar
…Hocalı’yı soracağım unutmam.
Suçsuz masumları eve kapayıp
Altı yüz on üç can, yüz elli kayıp
Birde kendisini haklıdan sayıp
…Hesabını soracağım unutmam.
Tarihler kaydetti olsan da nisyan
Birde suç bastırır uyuz sarkisyan
Benim ki hırs değil zalime isyan
…Kaçışın yok soracağım unutmam.
Kalleşçe vurulup katlolan canlar
Yapanı yutacak o masum kanlar
Eminim kulağın çoktandır çınlar
…Tüm bunları soracağım unutmam.
Mazlum çocuklara yapılan dehşet
Benzeri olmayan en büyük vahşet
Rabbim soydaşıma zaferler bahşet
…Hayallerin yıkacağım unutmam.
Tüm hevesler kursağında kalacak
Günahkâr bağrına küller dolacak
Kan döktüğün yer mezarın olacak
…Ümüğünü sıkacağım unutmam.
Türküler yakmışım dillenir çağlar
Kardeşlerim yasta karalar bağlar
Ozan Ceyhan ağlar Karabağ ağlar
…Cümlesini soracağım unutmam.
İst/2012

Dost kalemlerden:
Anlayan anladi, bu kadar yetsin,
Biri bu siiri tercüme etsin,
Sarkisyan itine hemen iletsin,
Pis kaninda bogacagim, unutma!
Dogudan batiya bir cizgi cizip,
Oynanan oyunu kökünden bozup,
Türkün tarihine bir destan yazip,
Günes gibi dogacagim, unutma......Mecit Aktürk
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ozan Nuri Ceyhan
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Hocam...
Dürüstlük en büyük servet buyurdun
Doksan dokuz köyden kovdular hocam
Doğrulukta hudut yoktur diyordun
...Bizi kötülerden saydılar hocam.
Bilgim tahtında haklıyı savundum
Vicdan terazimde tarttım avundum
Hak yolu bulurum diye sevindim
...Tersine lafla çok dövdüler hocam.
Onca çabaladım durmayan seldim
Karşılıksız yardım görevim bildim
Öne hiç çıkmadım arkadan geldim
...Yerime başkasın övdüler hocam.
Yüzüme güldüler kazmışlar kuyu
Anladım değişmez çoğunun huyu
Düşmanım ettiler konu komşuyu
...Nedensiz arkamdan sövdüler hocam.
Ne görev verseler zordur demedim
Aciz kalsam kul hakkını yemedim
Çıkar için ölsem boyun eğmedim
...Mazlumu çok sevdim gördüler hocam.
Vatanım bayrağım sonsuz onurum
İnsan sevgimi ödünsüz korurum
Namus sayar her sözümde dururum
...Hakir görüp gönlüm kırdılar hocam.
Hile hurda bilmem kalben rahatım
Koşulsuz yardıma koşmak sanatım
Ceyhan'ı övmek değildir maksadım
...Kadir kıymet bilmez yerdiler hocam.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Hodri meydan...
Nasıl yanlış şeyler yaptın zalim çorbacı
Boş yere bu hale düşmek gerçekten acı
Hapı yuttun mecbur şaklayacak kırbacı
...Binlerce silahlı asker toplandı safta.
Diyorlar ki aklı evvel almazmış dersin
Yazık neyine güvenip tehdit edersin
Güzel vatanın harap nereye gidersin
...İşte hodri meydan sözün kalmasın lafta.
Yokyere kıydın binlerce yaşlıya gence
Mutlaka bir kuyruk acın olmalı bence
Böyle manasız savaş olmasın deyince
...Yüz yirmi küsur subaya taktırdın yafta.
Baş vezirin silah belde sanki bir dayı
Ekrana sığmıyorsun behey kabadayı
Doğrusu bu tüm vebalin sendedir payı
...Bir ay desem olur mu, belki de bir hafta.
Tarih çok zalimi gördü zulme yürürken
Fakat sen en aptalısın durup dururken
Sonuç hüsran olacaksa bilip görürken
...Kendin ettin yine kendin buldun a softa.
Fala baktım asla değişmezmiş anane
Buş amcan tetikte buluyor bir bahane
Ben haline acıyorum yoksa bana ne
...Kim keramet umar böyle zorba nikahda.
Sen bir garip çingeneydin neyine çigan
Koptu kopacak çok yakın başında figan
Kaç cana mal olacak düşünsen bir an
...Suçsuz Iraklı kardeşler ne kadar zorda.
Amanın ben ettim siz etmeyin desende
Ayıp değil pişman olup sözün yesen de
Vallah karışmam sam emmiler ensende
...Ceyhan’dan bu kadar, vebal senin yakanda.
Üsküdar/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Hormonlu etler...
Hormonlu et acil sarmış her yanı
Kimyasal katılmış aman yenmesin
Fakir semtine pek uğramaz hani
…Almayanlar sakın bir şey demesin.
Sene de çok az görüyor çoğumuz
Yok mu yoksulluğa şükran borcumuz
Lütfen bozulmasın bu orucumuz
…Kasapla aramız açık gelmesin.
Yalnız ette varsa zaten almayız
Diğer gıdadaysa iflah olmayız
Teselli az yedik hemen ölmeyiz
…İşverene ricamız zam vermesin.
Paramız bol olunca yanılır yeriz
Hormona bulaşsak kime ne deriz
Bu hangi lahana bu hangi perhiz
…Gazeteler yazıyor yalan demesin.
Alım gücü varsa zulüm revamı
Bu radyasyon belâsının devamı
Gidip Avrupa’da açsam davamı
…Kimse kandırmaya heveslenmesin.
Bize hep ters gelir Frenk düzeni
Hiç sevmeyiz dost görünüp üzeni
Fazla hormon kanserin öz kuzeni
…Dilerim kalkması uzun sürmesin.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Hoş geldin sen Ömer paşa...
Bu benim en küçük torun
Sefa geldin Ömer paşa
Önce ben seveyim durun
…Hoş geldin sen Ömer paşa.
Furkan Ömer olsun adın
Dünyada bulunmaz tadın
Huzurla dolsun hayatın
…Hoş geldin sen Ömer paşa.
Annesinin güzelisin
Cennetin has çiçeğisin
Ve de uğur böceğisin
…Hoş geldin sen Ömer paşa.
Melekler yoldaşın olsun
Hızır arkadaşın olsun
Şerefli dik başın olsun
…Hoş geldin sen Ömer paşa.
Duacıyım uzun yaşa
İyi şeyler gelsin başa
İnşallah olursun paşa
…Hoş geldin sen Ömer paşa.
Çok hayırlı bir evlat ol
Selamete çıksın her yol
Sevindirdin bizi var ol
…Hoş geldin sen Ömer paşa.
Çukurova/26.09.2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Huzur aradım...
Huzur aradım bulmaya çalıştım
Anladım ki bu dünyada yok imiş
Çileli olsa da yaşamaya alıştım
...Dünyanın mihneti hayli çok imiş.
Biraz fazla gibi bu kadar çaba
Sevdiklerimizden ayrılmak caba
Şu ömrümüz nerde biter acaba
...Bilinmezlik bir zehirli ok imiş.
Kurbanlık misali sıra bekleriz
Bitmez kahrı birbirine ekleriz
Taşınması zor gelse de yükleriz
...Sırası gelince ölmek hak imiş.
Bulunmazı aramaya değmiyor
Kader insana boyun eğmiyor
Halbuki kurtuluş kimse sevmiyor
...Hazırlıklı kulun yüzü ak imiş.
Hiç bir nesne çare değil ölüme
Rabbim bilir nerede çıkar önüme
Kötü işler yasak dedim gönlüme
...Hayalle yaşamak oyuncak imiş.
Doğmak ölmekte alın yazımız
Muradına eremiyor bazımız
Ölüm tellallığı değil vazımız
...Sanmayın toprağın karnı tok imiş
H.Paşa/1988
Ozan Nuri Ceyhan
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Hükmü sana bıraktım…
Hasretinle yaşamak cana hüzün veriyor
Uzaktan sevdim ama yürek her gün eriyor
Unutmama imkân yok, dünya bunu biliyor
…Sevgisini yok saymak seven için bir züldür.
Hüzünlerle yaşarken bende neşe ne arar
Sen uzakta oldukça bu sevgi neye yarar
Umutlarım tükendi almıyorsun bir karar
…Başka bir izahı yok bunun adı zulümdür.
Sessizliğe büründü şimdi sensin buralar
Seninle çok güzeldi viran olmuş şuralar
Sonsuz elem veriyor andıkça hatıralar
…Közlerim harlanmakta bu ateşi gel söndür.
Bana sakin ol deme içim korda yanarken
Dertlerimiz sil baştan bittiğini sanarken
Dudaklarım titriyor ben ismini anarken
…Bu kadar zalim olma şu yüzümü bir güldür.
Unutmaya çalışsam sevgi aynen sürüyor
Gözlerimi kapatsam hayalini görüyor
Satırlara dökersem biraz huzur veriyor
… Sonra pişman olursun yönünü bana döndür.
Ceyhan’a sabır deme, gönlüme kâr etmiyor
Hasret otağın kurmuş git diyorum gitmiyor
Takvimleri eskittim haksız cezam bitmiyor
… Hükmü sana bıraktım ya azat et ya öldür.
Çukurova/2014

Değerli dostumdan;
'Artık çare etmiyor, gezindiğim şu dağlar
Sensiz bülbül ötmüyor, kurudu bütün bağlar
Gözümde yaş dinmiyor, yerli yersiz hep ağlar
- Son demde güleceksem ya kendin gel, ya bildir! ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan
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Hünerin gönül...
Hayırdır deryada gemin mi battı
Niye böyle gamın kederin gönül
Yoksa sevdiğin senide mi aldattı
…Alın yazın neyse kaderin gönül.
Beterin de beteri vardır diyorlar
Dünya sevenlere dardır diyorlar
Nereden dönülse kârdır diyorlar
…Yok mudur bunlardan haberin gönül.
Sevilmek güzeldir seveni varsa
En zoru hasrettir çekene sorsa
Bazen eza verir bu nasıl huysa
…Sende benim gibi yanarsın gönül
Çilesi çoksa da bence sevmeli
Gerçek sevgi ise buna değmeli
Talihe kızmak yok şükür etmeli
…O zaman bellolur hünerin gönül.
Amaç güzellikse yolundan şaşma
Sakın isyan etme haddini aşma
Baktın olmuyor kaderle uğraşma
…Toptan zehir olur günlerin gönül.
Şimdi bir hesap yap ne geçti ele
Ömrümüz çok kısa savurma yele
Ceyhan’ın çok hakkı geçtiyse bile
…Sevgiyi canından bezdirdin gönül.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Hüzünlerin gözyaşında boğulsun.
Boncuk gözlerine kurban olurum
Sen ağlarken söyle nasıl dururum
Kahrın karşısında sabır diyorum
…Ciğerlerim söküyorsun sultanım.
Anılar canlanır mahzun gözünde
Dikkat! biraz isyan vardı sözünde
Yakma şu gönlünü duygu közünde
…Yağmur gibi döküyorsun sultanım.
Manen temizliyor ona sözüm yok
Kalpteki yaraya başka çözüm yok
Yıpratma kendini bence lüzum yok
…Hakka boyun büküyorsun sultanım.
Ağlayanı görsem hırsım bilerim
Gözyaşların mendil olur silerim
Tüm bunları unutursun dilerim
…Çok kahırlar çekiyorsun sultanım.
Akan yaşlar günahları yıkasın
Çok sürmeden esenliğe çıkasın
Niyazımdır mutluluktan bıkasın
…Bin sabırla bekliyorsun sultanım.
Hiç birini hak etmedin meleğim
Fethat olup şu dağları deleyim
Gel diyorsan koşa koşa geleyim
…Canım feda biliyorsun sultanım.
Ağlarsan ağıtın sevinçten olsun
Gülsün o gözlerin saadet dolsun
Hüzünlerin gözyaşında boğulsun
…Sen ne güzel bakıyorsun sultanım.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Hüzünlü sevdama şiirler yazdım...
Çileye sözlüyüm nazından bıktım
Hayal köşkündeki sarayı yıktım
Dönüşü olmayan yollara çıktım
…Mesnetsiz hayale şiirler yazdım.
Yürek tamam dese kaldırıp atsam
Düşünmeden gözlerimi kapatsam
Ömrümde bir gece huzurlu yatsam
…Hüzünlü sevdama şiirler yazdım.
Çok geç diyeceksen gönül koymuyor
Her gün azap çeker ama doymuyor
Acı çekmekteyim mahsus duymuyor
…Sahtekâr düşlere şiirler yazdım.
Mecalim kalmadı bilen görüyor
Amansız kahır bihakkın sürüyor
Zaman aramızda duvar örüyor
…Onmayan sevgiye şiirler yazdım.
Kader acımıyor ben bir insanım
Meram anlatmaya eksik lisanım
Her şeyi bilemem vardır noksanım
…Bitmeyen davaya şiirler yazdım.
Ozan usta yeter vazgeç diyorum
Olmuyor kendi kendimi yiyorum
Sabrım çare olmaz ben biliyorum
…Devasız dertlere şiirler yazdım.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Hüzünlü sevdayı bana bırakın...
Ben alıştım hüzün varsa çekmeye
Kaderin önünde boyun bükmeye
Hep hazırım gözyaşları dökmeye
…Hüzünlü sevdayı bana bırakın.
Herkes mutlu ola güzel gününde
Hiç bir engel bulunmasın önünde
Üzüntü görmesin bütün ömründe
…Hüzünlü sevdayı bana bırakın.
Sevip sevilenler darda kalmasın
Yasaklar komasın vebal almasın
Sorun varsa başkasına salmasın
…Hüzünlü sevdayı bana bırakın.
Hasretle kardeşiz ölene kadar
Bu yüzüm güler mi görene kadar
Ecel mazbatamı verene kadar
…Hüzünlü sevdayı bana bırakın.
Kimde acı varsa lütfen göndersin
Kahrının yönünü bana döndersin
Gönüllü hamallık olmaz mı dersin
…Hüzünlü sevdayı bana bırakın.
Çile sarmalında geldik bu yaşa
Başlar ayak olmuş,ayaklar paşa
Ozan hazır mahal yok bir telaşa
… üzünlü sevdayı bana bırakın.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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İbrahim Tatlıses'e özel...
Bitmez hasretimsin
Sonsuz sevdamsın
Evvelimsin ahirimsin
Sen benim yanık sesimsin.
Gözde ağıtımsın
Gönülde çiçeksin
Bulutsun, yağmursun
Sen benim Tatlıses’imsin.
Manevi gücümsün
Dillerde türkümsün
Mahzun garibimsin
Sen benim yoksulluğumsun.
Bitmeyen kederimsin
Yürekte vicdanımsın
Sen cansın, canımsın
Dünya ahret kardeşimsin.
Sen Urfa’sın
Sen Türkiye’sin
Sen Kürt'sün-Türk'sün
Buram buram Anadolu'msun.
Rabbim bağışladı
Varlığın yeter
Ömrün uzun olsun
Türkiye’min medarı iftiharısın.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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İçimde fırtınalar...
İçimde fırtına başımda boran
Toros dağı gibi eser diyorum
Yoklara karıştı hal hatır soran
…Unutmak selâmı keser diyorum.
Çıkarı olmayan saygımı kaldı
Zaman azdı yalakalar çoğaldı
Para denen lanet her şeyi aldı
…Kansızlar mazlumu ezer diyorum.
Doğruda kovuldu on sekiz köyden
Eskiden dokuzdu şimdi zamlandı
Herkes kanaatsiz aldığı paydan
…Eğri- doğru farkı bitti diyorum.
Gel de çık içinden gücün var ise
Çaresizlik servet hasret kâr ise
Dört gözle bekleyen nazlı yar ise
…Hasrete alıştım kalsam diyorum.
Duygular şaşırdı depreşir durur
Kader harman eyler tozun savurur
Fırsat yaratırsan düşman da vurur
…Ceyhan nasıl çıksın başa diyorum.
Adana/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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İki büyük sevdam şiirim ve sen...1
Şiire başlarken on beşti yaşım
Öyle güzel haz ki yoğun telaşım
Ayağım göl deniz pınardı başım
… Börtü böcekleri kuşları yazdım.
Kulağı çınlasın Türkçe hocamın
İlk mimarı oydu büyük çabamın
Başlangıcı böyle şiir sevdamın
… Baharları yazı kışları yazdım.
Güzel ilçemiz yemyeşil o zaman
Girenler kaybolur sanırsın orman
Bir gâvur rüzgar ki vermiyor aman
… Bulutu yağmuru yaşları yazdım.
Göğce dağın fırtınası bitmezdi
Ak bulutlar doruğundan gitmezdi
Sana geldim desem kabul etmezdi
… Dumanlı dağları taşları yazdım.
Kurduğum hayalde aşıktı rolüm
Değişken figürler değişen bölüm
Bu yıllarda uzak yerdeydi ölüm
…Gözleri kirpiği kaşları yazdım.
O ceylan bakışa gönül vermişim
Toprak damı saray gibi sermişim
Farkında olmadan seni sevmişim
… Adın saklı tuttum aşkları yazdım.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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İki büyük sevdam şiirim ve sen...2
Hiç hesapta yoktun nereden çıktın
Güya kral bendim tahtımı yıktın
Sevginden canıma kelepçe taktın
…Hep seni düşündüm hep seni yazdım.
Bir çift güzel gözü görünce yandım
Başımdan kaynar su boşaldı sandım
Ne var bunda dedin bir lafla kandım
…Hep seni düşündüm hep seni yazdım.
O ne bakış Rabbim derin mi derin
Gönlümün köşkünde serili yerin
Ben bu gün şairsem senin eserin
…Hep seni düşündüm hep seni yazdım.
Satırlarda ismin yoktur tarama
Baştan sona baktın boşa arama
Aşkın merhem olur yürek yarama
…Hep seni düşündüm hep seni yazdım.
Gönlümün sultanı isminde farklı
Kimseye söylemem kalbimde saklı
Sevenler demezmiş bence de haklı
…Hep seni düşündüm hep seni yazdım.
Yiğit Ozan aşktan yana züğürttü
Sevgin beni bir çırpıda büyüttü
Değirmenim oldu derdim öğüttü
…Hep seni düşündüm hep seni yazdım.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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İki gönül bir olunca...
Sevgi iki gönlün bağı
Diğer seven tek ortağı
Olmazmış yakın ırağı
...İki gönül bir olunca.
Gözler çabuk ele verir
Sonra döner dile verir
Dikkat eden kesin görür
..İki gönül bir olunca.
Sevgiler en güzel duygu
Hele sev kalır mı uyku
Sevince kaybolur korku
..İki gönül bir olunca.
Sakın akıl karışmasın
Kimselerle yarışmasın
Sıkıyorsa barışmasın
...İki gönül bir olunca.
Kim değil sevgiye hayran
Sevgi varsa dünya seyran
Bence de güzel bayram
...İki gönül bir olunca.
Kem gözlere tuzak olur
Kötülükler uzak olur
Sevenlere kızak olur
...İki gönül bir olunca.
Adana/1981
Ozan Nuri Ceyhan
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İlham gelirse..
Bende yazıyorum konu seçmeden
Tuzum olsun şu çorbada göçmeden
Hicap duyarım ustamı geçmeden
…Baş başa veririz ilham gelirse.
İşte böyle kendi halinde yazarım
Doğruya var, yanlışlara kızarım
Olmaz densin kâğıt kalem asarım
…Benden olsun usta uygun görürse.
Sevgi güç kuvvettir bak neler yapar
Duygusuz kalınca her şeyden sapar
Benim gibi çömez ustadan kapar
…Daha çok yazarım imkân verirse.
Bütün şairlere sonsuz saygım var
Takdir mi tekdir mi ona kaygım var
Hüzünle yoğruldum diye farkım var
…Ustalar okuyup tamamdır derse.
Çırağı olmam mı cümle ozanın
Eli öpülmez mi gerçek yazanın
Hep dostuyum haklı yere kızanın
…Dünya Ceyhan’ındır buyur ederse.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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İlk gözlerde başlıyor sessiz büyük fırtına…

İlk gözlerde başlıyor sessiz büyük fırtına
Kayıtsızca baş eğmek zorundasın şartına
Başvurursan yanarsın eski gurur kartına
…Kimseye boyun eğmez, her kulvar da yarışır.
Bu amansız bakıştan alamazsın kendini
Kılavuza gerek yok kendi bulur dengini
Bir aşka sahip olan bence dünya zengini
…Çözmeye kalkma sakın, sonra aklın karışır.
Biran göz göze gelsen ve de günün batımı
Zaman mekân dinlemez başlıyor tanıtımı
Şimdi ben sana sorsam, bu aşkın kanıtı mı
…Sen cevap veremezsin, ancak gözler konuşur.
Ocağına düşersen, mecbur sarar gitgeller
Okuma yazması yok bu zikri nasıl beller
Dünya yansın vız gelir kavuştuğunda eller
…Gözlerde çakan şimşek yüreklerde buluşur.
Lügâtlar mana vermez kendinden icazesi
Saç telinden tırnağa Rabbimin mucizesi
Gönül mühür vurmuşsa işte budur vizesi
…Bedende bitmek bilmez bir heyecan oluşur.
Ozan’dan biliyorum, aşka hüküm kurulmaz
Dünyayla baş edersin, ona karşı durulmaz
Tankla tüfekle gelsen bin atışta vurulmaz
…Sevgi tatmayan fani, solar kurur buruşur.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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İlk ve son aşkımsın…
Karşıma çıkmıştın bir akşamüstü
Dikkatlice baktım başın eğmiştin
Dedim konuşmuyor, bana mı küstü
...Ne bileyim sen içinden sevmiştin.
Böyle olmasaydı çıkıp gelmezdin
Herkes bir teslaşta günün aşımı
Burda olduğumu asla bilmezdin
...Razıyım belaya soksan başımı.
Benden bekliyorsun nerde cesaret
Ya yanlış anlarsa yandım diyorum
Sen böyle bakarsan bitmez esaret
...İçimden kendi kendimi yiyorum.
Öyle bakma canım özüm titriyor
Nasıl rahatlarım bir kelâm etsen
Kendi yüreğime gücüm yetmiyor
…O an kahrolurum bırakıp gitsen.
Ha gayret diyorum şimdi zamanı
Heyecenım her yanımı haklıyor
Mühür gözlüm bilir misim amanı
...Aklımdan geçeni dilim saklıyor.
Bir çırpıda dersem olup bitecek
O bakışlar elbet cevap bekliyor
Konuşmazsam biliyorum gidecek
...Kem küm ediyorum dudak tekliyor.
Şu kız senden yiğit çıktı tabansız
Ne diyeceksen de fırsat kaçıyor
Seviyorum desem n’olur apansız
...Bakışlar ruhuma ateş saçıyor.
Sevgiyle karışık cümleler kurdum
Demeye çalıştım her halde zar zor
Ne var bunda dedi tek onu duydum
...Sınavı geçtiysem ne istersen sor.
İlk ve son aşkımsın yeminse yemin
Bu gece sabahlar olmak bilemez
Ceyhan’ı düşünme tek şeyden emin
...Sensiz bu dünyada bil ki gülemez.
Siirt/1966
2.Jandarma Er Eğt.Tb.
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İlkokul arkadaşlarım…
Yıl 1955
Kasım ortalarıydı,
Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu
Üçüncü sınıfa kaydım yapıldı,
Müdür muavini alıp bir sınıfa götürdü
Genç ve güzel bir hanımdı öğretmenim,
Sonradan adının Leyla Lim olduğunu öğrendim.
Hoş beşten sonra
Sırama oturmadan bir sürü şey soruldu,
Adana’dan geldiğimi
18 Ekimde annemi tren çiğnediğini,
4 aylık kız kardeşimin de ayağının kesildiğini,
Biri kız beşkardeş öksüz kaldığımızı,
Dört erkek kardeşin ayrı ayrı ailelerce
Manevi evlat edinildiğini üzülerek anlattım.
Hüzünlenerek baktılar,
Öğretmenim konu değiştirmek için
Namı diğer Çukurova’nın sıcak olduğunu
Kışın kar yağmadığını
Bereketli topraklarda
Narenciye ve pamuk yetiştirildiğini
Vesaire daha bir sürü şeyler söyledi,
Demek ki Adana’yı biliyor dedim içimden,
Bir şiir okumamı istediler
Dur Yolcu şiirini okumuştum.
&
Üç hafta sonra;
Leyla öğretmenim bizimle vedalaştı
Nasıl üzüldüğümü anlatamam.
Sınıf öğretmenimiz raporlu olduğundan
Vekâleten bakıyormuş.
Kim olursa olsun tanıdığım insanlardan
Ayrılmak bana hep hüzün verir.
Nadire Andıç öğretmenimi de çok sevdim.
İki kızından biri trafik kazasında ölmüş,
Diğeri Amerika’da evliymiş.
Yine bir rahatsızlığında birkaç arkadaş
Geçmiş olsuna gitmiştik.
Kızıltoprak’da bir başına yaşıyordu.
Sevgili öğretmenimiz
Bir konuyu işlerken,
Sizde ilerde anne bana olacaksınız demişti de,
Kızlı erkekli hep gülüşmüştük.
Dördüncü sınıfta da aynı okuldaydım.
Sınıfımız zeminden bir üst kata taşındı.
Arkadaşlarım beni sınıf başkanı seçmişti.
Hiç unutmam;
Okulca Süreyya sinemasına gitmiştik.
Sessiz dünya diye bir film izledik.
Deniz altındaki o muhteşem yaşamı anlatıyordu.
Çeşit çeşit balıklara
Deniz altında ki
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Renk renk bitkilere hayran kalmıştım.
&
Beşinci sınıfa
Söğütlüçeşme’de yeni yapılan
İhsan Sungu okulunda başladık.
Açılışını (Mini Vali lakaplı) İstanbul Valisi,
Ayni zamanda İst.Belediye Başkanı
Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay yapmıştı.
Ben yine sınıf başkanıydım.
Okulun en çalışkanları olarak,
Ben ve başka sınıftan bir kız öğrenci seçildik.
İstanbul Ekspres Bankası
Adımıza 25 şer lira hesap açmıştı,
Bu süre zarfında
Kardeşlerimin hiç birini göremedim.
Yerlerinden olurlar diye belki de bilerek göstermediler.
En büyükleri bendim, hepsini çok özlüyordum.
Fazla sürmedi,
İstanbul’dan Kayseri’de oturan babama döndüm.
Hayat hikâyem uzun
Yazsam bir dolu roman olur.
Kadere bakın ki otuz sene sonra
Memuriyet gereği H.Paşa’ya naklen geldim,
Yirmi iki yıl önce emekli oldum.
Zaman bir su misali akıp gidiyor
Sayılı nefesimiz her an eksiliyor
Her gün batımında ömrümüze çentik atılıyor.
Hiç mola vermeden çalışan yürek
Tayin ve takdir edilen yer ve saatte
Durmuş olacak.
&
Şimdi düşünüyorum da;
O zaman 10 yaşındaydım
Aradan atmış yıla yakın zaman geçmiş
Hey gidi günler hey!
İlkokulumun önünden her gelip geçtiğimde
Mutlaka durup bakarım gözümde anılar canlanır,
Çoğunun adını unuttum.
İlkokul arkadaşlarımı hayal meyal hatırlamağa çalışıyorum.
Yalçın Eriş, Aynur ve Saynur Tiryakioğlu kardeşler,
Evin Üçer, Gülten Ören, Fahrettin, güzel resim yapan Turgut,
Betül, Birol, Nurten, Tezcan, Selâhattin, Şükran, Ahmet,
Meral, Ramis, Semra, kendimi zorluyorum gerisi gelmiyor.
İnşallah hepsi yaşıyordur.
Kim bilir onlarda
Benim gibi torun torba sahibi olmuşlardır.
Adını anımsayamadığım arkadaşlarım lütfen bağışlasın.
Yetmiş yaşındaki bu ihtiyar delikanlıyı…
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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İnadına sevdim, sevdim diyorum...1
Sevgi çiçeğimi bir bir söksen de
Üstüme eriyen lavlar döksen de
Aklıma ayrılık fikri soksan da
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Felekle bir olup pusu kursan da
Kendince kırılıp uzak dursan da
Gönül yıkan laflarınla vursan da
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Bitmeyen kininle hüzün versen de
Aşkı yerden yere vurup sersen de
Bu kutsal sevgimi hakir görsen de
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Deryalara çıkıp yelken açsan da
Bu sevgiden köşe bucak kaçsan da
Yollarıma diken zehir saçsan da
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Kendi aleminde ömür sürsen de
Başıma süresiz hasret örsen de
Her lafıma yanlış yanıt versen de
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Son mektupta sitemini yazsan da
Bana nispet yapıp gezip tozsan da
Kazma kürek mezarımı kazsan da,
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Gaziantep/1971
Ozan Nuri Ceyhan
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İnadına sevdim, sevdim diyorum…2
Aklına hiç gelmez yazdığım şeyler
Bilirim basmıştır şimdi hey heyler
Yürek çok sevdiyse hasreti neyler
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Yazdıklarım bir sitemden ibaret
Ölümüne sevmek büyük maharet
Sen de son satırı düşün devam et
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Eminim ki sen bunları takmazsın
Umudu söndürür ışık yakmazsın
Gönlüne danışır lafa bakmazsın
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Dalga geçtim diye kızdın mı bana
Bence de hiç biri yakışmaz sana
Gönlünü ferah tut sevdadan yana
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Dil her yana döner onu gösterdim
Okuyunca yüzün görmek isterdim
Ömrümü koşulsuz yoluna serdim
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Bin can feda olsun senin yoluna
Gönülden geçenler minnet oluna
Rabbim sabır versin Ozan kuluna
…İnadına sevdim, sevdim diyorum.
Gaziantep/1971
Ozan Nuri Ceyhan
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İnanma...
Doğru bir tanedir sen ben ikimiz
Gerçeği görmezler yalın sevgimiz
Kimseye gücenme sevgi tertemiz
…Kim ne dese desin sakın inanma.
Yıllar geçti ama sevgi duruyor
Yürek hâlâ ayni hazla vuruyor
Umutsuz olsa da hayal kuruyor
…Kim ne derse desin sakın inanma.
Gönül emanetin şevkle koruyor
Dimdik ayaktayım sabır yoruyor
Aşk sevgi tatmayan neyi soruyor
…Kim ne derse desin sakın inanma.
Büyük doğru söyler dedin inandın
Söyleyen yakındı mecburen kandın
Beni hasret koydun sen ise yandın
…Kim ne derse desin sakın inanma.
Gönül yangın yeri duman bürüyor
Hasret çeken sanma ömür sürüyor
Ceylan gözlüm bizi Rabbim görüyor
…Kim ne derse desin sakın inanma.
Beden başkasının sevgiyse senin
Hiç kimse erişmez kalbimde yerin
Dünya sizin olsun Sevda’mı verin
…Ceyhan senin ele sakın inanma.
Adana/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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İnanmıyorum arkadaş...
Dediler her derde deva
Sevdada ki başka vefa
Düşenler sürermiş sefa
…İnanmıyorum arkadaş.
Devasını hiç görmedik
Vefa neyinde bilmedik
Sefayı zaten sürmedik
…İnanmıyorum arkadaş.
Hasrete bağlıyor yolu
Sabrında yoruldu kolu
Başı sonu hüzün dolu
…İnanmıyorum arkadaş.
Beni bulan sevda zehir
Suya gitsem kurur nehir
Cefasında cidden mahir
…İnanmıyorum arkadaş.
Rüzgarında poyraz eser
Zulmü dersen nefes keser
Kimi görsen candan bezer
…İnanmıyorum arkadaş.
Şükür hayrına ermedik
Huzuru biz mi vermedik
Kırk yıldır hâlâ gülmedik
…İnanmıyorum arkadaş.
Bizim kapıyı çalmasın
Destursuz eve dalmasın
Girse de fazla kalmasın
…İnanmıyorum arkadaş.
Allamasın pullamasın
Döner diye kollamasın
Ozan’a çek yollamasın
…İnanmıyorum arkadaş.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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İnsafın kurusun...
Güzel insafın kurusun
Çaldın beni taştan taşa
Dilerim mutsuz olursun
…Bin yıl bu acıyla yaşa.
Yolların düze çıkmasın
Yüzüne kimse bakmasın
Dert yakanı bırakmasın
…Dostların çıksın temaşa.
Tabipler çare bulmasın
Hallerin soran olmasın
Dilemem çabuk ölmesin
…Dermanı sor kurda kuşa.
Gör şimdi hasret ney imiş
Kim ağlarmış kim gülermiş
Vebal alan çok çekermiş
…Tüm emeğin gitsin boşa.
Çok anlattım inanmadın
Bitmek bilmezmiş inadın
Ceyhan şimdi darmadağın
…Sende bağlan hayal düşe.
Adana/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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İnsan eğer, insan olsaydı...
İnsan, insanlığa mazhar olsaydı
Dünyanın her yanı ezhâr olsaydı
Kötülük her zaman izhar olsaydı
…Yeryüzüne şeytan iner miydi hiç.
Adaleti bilen hiç kan dökmezdi
Masumların iflahını sökmezdi
Zorba karşısında dize çökmezdi
…Hainler kahpece siner miydi hiç.
Haklının yanında kıyam dursaydı
Hak hukuka tam hafiyen uysaydı
Kim yapmışsa hesabını sorsaydı
…Mazlumun sevinci diner miydi hiç.
Kimse kimseden üstün değilken
Herkesin rızkını Mevlâ verirken
Zulümle abat olunmaz bilirken
…Yaşamak müşküle döner miydi hiç.
Sanmayın bu dünya âleme kalır
Yaptığın misliyle kendini bulur
Mağdurlar eksiksiz hakkını alır
…Ölse usul erkân çiğner miydi hiç.
Töre diye örfler uydurmasaydı
Sevenlere engel koydurmasaydı
Kendi evladını vurdurmasaydı
…Sevenler gözyaşı döker miydi hiç.
İnsan eğer, insan gibi olsaydı
Doğru yolu çabalayıp bulsaydı
Yürekleri merhametle dolsaydı
…Ceyhan acıları çeker miydi hiç.
Çukurova/2012
Mazhar : Erişmek, başarmak
Ezhâr : Çiçekler
İzhar : Açığa vurma, belirtme
Müşkül: Zor
Abat : Şen ve mutlu
Töre : İnsanlığın yüz karası
Ozan Nuri Ceyhan
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İnsan güvenmesin...
İnsan güvenmesin servet malına
Yarın ne getirir kimse bilemez
Bırakmazlar dostum kendi halına
…Can yongadır istese de veremez.
Servet emanettir sağlık emanet
Ne kadar korursa bulur selâmet
Ölmek demek en birinci kıyamet
...Kul ölüm istese hemen ölemez.
Şüphesiz ki çok malda haram vardır
Kuşkusuz çok lafta da yalan vardır
Ölümden hemen sonra talan vardır
…Kendi kazanmayan kıymet bilemez.
Hayır hasenatın yerin bulduysa
Ağlayanın az duacın çok olduysa
En büyük servet bu bana kaldıysa
…Hayırsızlar bir hayrını göremez.
Değer vermediysen paraya pula
Gönlün zenginse değer ver çula
Mevla kısmet etmez bilmeyen kula
…Ceyhan gibi şaşar bir şey diyemez.
İst./1996
Ozan Nuri Ceyhan
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İnsan, insan olmayınca...1
Kâbil’le başladı savaş
Bazen hızlı bazen yavaş
Hep bahane savaş mavaş
…İnsan, insan olmayınca.
Sırra kadem peri cini
İnsan olmuş şeytan hini
Yalan geçer günde bini
…İnsan, insan olmayınca.
Azmışlar yasak deliyor
Hüküm giyenler gülüyor
Mağdur kahrından ölüyor
…İnsan, insan olmayınca.
Büyük küçüğü sevmiyor
Küçük büyüğü saymıyor
Besmelesiz kul doymuyor
…İnsan, insan olmayınca.
Doğruluğun bitmiş adı
Haramın damakta tadı
Silah alan resmen kadı
…İnsan, insan olmayınca.
Rezillik düpedüz sergen
Küle döndü meşe gürgen
Tarih oldu yaba dirgen
…İnsan, insan olmayınca.
Kargalar şah bülbül oldu
Çelimsiz at düldül oldu
Suç işlemek ödül oldu
…İnsan, insan olmayınca.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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İnsan, insan olmayınca...2
Herkes aslını unuttu
Şarlatanlar taraf tuttu
Masum olan hapı yuttu
…İnsan, insan olmayınca.
Sevda şimdi günü birlik
Modern adı beraberlik
Dağlar aştı kepazelik
…İnsan, insan olmayınca.
Mertlik safahata daldı
Hayasızlık sürgün saldı
Lût kavmi geride kaldı
…İnsan, insan olmayınca.
Erkek cinsiyle evlendi
Kiliseden onay dendi
Azgınlık namusu yendi
…İnsan, insan olmayınca.
Esrarcılar fır dönüyor
Nice yuvalar sönüyor
Edep yerde sürünüyor
…İnsan, insan olmayınca.
Zengin malıyla övünür
İflas eden çok dövünür
Haksız hâlâ hak savunur
…İnsan, insan olmayınca.
Bozuldu kulun meşrebi
Ne saatı ne eşrefi
Yakın kıyamet teşrifi
…İnsan, insan olmayınca.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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İnsanın dileği...
İnsanın dileği saygınlık
Zamana gem vurulmazmış
Zulmetin sonu aydınlık
…Su akmadan durulmazmış.
Günler yıllar gelir geçer
Gönül dağı çiçek açar
Herkes ektiğini biçer
…Aşka sehpa kurulmazmış.
Bozulsun kurulur düzen
Elbet mahcup olur üzen
Kahrın denizinde yüzen
…Sevgi varsa yorulmazmış.
Ömrün yolu uzun ince
Herkes âlimmiş kendince
Ağam paşamsın deyince
…Düşman bile darılmazmış.
Haksız algı bitsin önce
Nasıl tutmam söz verince
Kusurum kabul edince
…Cana hesap sorulmazmış.
Adil her hükme uyardım
Yanlışsam hicap duyardım
Ceyhan’ı haklı sayardım
…Ruhsat yoksa varılmazmış.
Adana/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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İnsanlar değişmiş...
Senelerce göğüs gerdim dayandım
Sabır çare değil çok geç uyandım
Dost doğru söyler sandım inandım
…İnsanlar değişmiş zaman değişmiş.
Ufacık çıkarla dostluklar bitmiş
Samimi hasletler kaybolup gitmiş
Hoş görülen kötülüğe meyletmiş
…İnsanlar değişmiş zaman değişmiş.
Verilen sözlerin şansı kalmamış
Kötü günde kimse kapı çalmamış
Güzel örneklerden nasip almamış
…İnsanlar değişmiş zaman değişmiş.
Kapı komşu bayram filan bilmiyor
Ayıp olmasa selâm bile vermiyor
Kendi kusurunu hiç mi görmüyor
…İnsanlar değişmiş zaman değişmiş.
Kavga çıkarmaya fırsat kolluyor
Kandırmaca üç kağıdı solluyor
Kapkaççı tüm rekorları zorluyor
…İnsanlar değişmiş zaman değişmiş.
Değişmeyen ne kaldı kafayı yordum
Ben neden gelmişim diyerek sordum
Kimse tınmaz insanlıktan soğudum
…Ceyhan ayni Ceyhan çok şey değişmiş.
İst/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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İnsanoğlu...
Bazen bir garip çelişkidir insanoğlu
Akıl ermez yaptığına yapacağına
Nefesin tüketsen bırakır doğru yolu
…Hâlâ dem vurur belâdan kaçacağına.
Bir taşla iki kuş gözü kapalı vurur
On taşla bir metreden atsa vuramaz
Ömür boyu yük taşır da, yüksüz yorulur
…Bildiğini okur, bilmediğin soramaz.
Kasırgaya set olur, yel esse duramaz
Yenilikten yanadır, çabucak alışamaz
Bir dublede pes eder, galon vız gelir
…Geçimden yakınır, iş bulsa çalışamaz.
Hasretiyle kor olur, çare bulup aramaz
Palavra pervasız, gel deseler varamaz
Fırsatı kaçınca bu kez suçlu şansıdır
…Hayaline divane, düş görse saramaz.
Şimdi çözün bakalım aklınız ererse
İnsanoğlu bir tuhaftır her ne hikmetse
Nasihat dinlemez bildiğimiz okuruz
…Fırsat cömertçe harcanır ele geçerse.
Üstüne üstlük bir de bilmiş geçiniriz
Başkasına talkın verir, her haltı yeriz
Doğru bu olmadığı meydana çıkarsa
…Ben söylemiştim sen yanlış anladın deriz.
Ahkâm kesme de kimse bileği bükemez
Çenebaz elimize kimse su dökemez
Çok konuşan çok bilir sandığımız zaman
…Böylesiyle Ceyhan bile başa çıkamaz.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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İntizarım...
Mutlu yaşam sürmeyesin
Güzel günler görmeyesin
Sürün fakat ölmeyesin
…Budur sana intizarım.
Hayattan zevk almayasın
Bir gün huzur bulmayasın
Gam kedere doymayasın
…Budur sana intizarım.
Gözyaşların silmeyesin
Ömür boyu gülmeyesin
Huzur nedir bilmeyesin
…Budur sana intizarım.
Her gece uyumayasın
Derde çare bulmayasın
Tatlı bir söz duymayasın
…Budur sana intizarım.
Ne kaldı bilemiyorum
Güzel şey dilemiyorum
Düşündüm bulamıyorum
…Budur sana intizarım.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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İpek saçlarına bağla gönlümü...
İpek saçlarına bağla gönlümü
Ömür boyu çözülmesin sevdiğim
Vur senin elinden tatsın ölümü
...Hasret çekip üzülmesin sevdiğim.
Gözlerin ilaçtır yürek yarama
Sevgiyle bakarsan şifa bulurum
Aramızda çetin dağlar var ama
...Düşte hayaline kurban olurum.
Sıkı tut ki kalem elden düşmesin
Satıra dökülmez aşklar kalemsiz
Kahrın tandırında yürek pişmesin
...Kıyamete kadar geçmez elemsiz.
Güle yazık olur bülbül küserse
Ayrılık bir tamam ateşten gömlek
Bahtımın rüzgârı böyle eserse
...Evladır sevdiğim zamansız ölmek.
Töreyi kalbinden vurmazsa okum
Bir ömür tükenmez bizim çilemiz
Kavlimi bilirsin ben sensiz yokum
...Tarumar olmasın sevda bahçemiz.
Sevda yolumuzun dört yanı tuzak
Ölsem de ben seni düşürmem dile
Ceyhan’a mutluluk sensiz çok uzak
...Huzursuz aldığım her nefes çile.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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İslâhiye'yi unutur muyum...
Nur dağının eteğindeki şirin belde
Yazın rahatça yatardık esen yelinde
O hatıralardan şimdi ne kaldı elde
…Rüzgârı, İslâhiye'yi unutur muyum.
Karasu çayına gidip balık tutardık
Çimeninde koştururduk oyun oynardık
Leçe’sinde tevir tevir çiçek toplardık
…Evimi, İslâhiye'yi unutur muyum.
Serin piknik yeri olan gözün başını
Yılan pancarından nefis tirşik aşını
Şiiri sevdiren hocam Metin Şendaş’ı
…Okulu, İslâhiye'yi unutur muyum.
Keklik avı için Koçcağız’a yürürdük
Kabaklar köyünü geçip mola verirdik
Çıktığımız tepelerde şahin görürdük
…Dağları, İslâhiye'yi unutur muyum.
İhraç edilecek koyunları güderdik
Vagonları dolunca kantara çekerdik
İki sinemasından birine giderdik
…Sevgili, İslâhiye'yi unutur muyum.
Sabah kalkan tımtıs trenine binerdik
Öyleye doğru Adana Gar’a inerdik
Gece yarısı aynı trenle dönerdik
…Dostları, İslâhiye’yi unutur muyum.
Hatay’dan taze gelir sebzesi meyvesi
Hoşuma giderdi menengicin kahvesi
Bayramda yapılırdı tahinli kömbesi
…Severdim, İslâhiye'yi unutur muyum.
Deli rüzgâr bir kerecik kesmez hızını
İnsanları yaz boyunca yutar tozunu
Gedik köyü Muhtarının güzel kızını
…Sevmişim, İslâhiye'yi unutur muyum.
Haltanlı’nın parmak üzümleri ak altın
Yolunuz düşerse eşe dosta anlatın
Ceyhan’ın kulağını muhakkak çınlatın
…Güzelim, İslâhiye'yi unutur muyum.
İst/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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İstanbul...
Dinmeyen ıstırabındır bitmeyen yasın
Tüm sinen delik deşik kadavra İstanbul
Ne özgü baharların ne kalmıştır yazın
…Tüm şiirler şarkılar palavra İstanbul.
Biraz yağmur çiselese yer vıcık vıcık
Gelişigüzel yapılmış üç beş kıyıcık
Biraz korun kaldı, bir kaç parkın azıcık
…Yağma hasanın böreği silme İstanbul.
Nerde o zemin kattan deniz gören evler
Önleri nde beton yağını gökdelenler
Kadim dostlar benim gibi doğruyu söyler
…Yarım asır tanışıklığımız İstanbul.
Halin duman canım, olmasaydı şu deniz
Fatih Sultan bunları görseydi ne deriz
Diyecek bir sözümüz yok çok azar yeriz
…Yapılan tüm makyajların serap İstanbul.
Yedi tepen taş toprağın etmişler talan
Bir mezbelelik anıtı geriye kalan
Sahte kokan iltifatın tamamı yalan
…Sonra yine sahipsizsin yalnız İstanbul.
Dur denmeyen yerin çapulcusu çok olur
Önlem alınmazsa tüm varlığı yok olur
Heves bir gün biter gözü gönlü tok olur
…Yazık sen batmışsın, sen bitmişsin İstanbul.
İst/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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İstemem...
Hatıralarla baş başa sürekli düşüm
Yokluğuna alışmışım gelme istemem
Seneler acımasız kadere küsmüşüm
…Öyle dertliyim ki gayri bilme istemem.
Bir gün çıkıp gelsen söyle ne değişecek
Senden vazgeçersem hayatım çelişecek
Sevgi bitip tükenmeye can çekişecek
…Sonra yıkılan halimi görme istemem
Bize kalan anılarmış güzel ve zarif
Yaşanılmayan bir şeye yapılmaz tarif
Biraz ipucu vermesem ne anlar arif
…Hayallerimin önünde durma istemem.
Çok şeyle mi dilemişim kendime sordum
Kemliği hiç düşünmedim sabırla durdum
Saygısızlık etmedim anlarlar diyordum
…Hata etmişim bana hak verme istemem.
Bir yaştan sonra istesen sazda çalınmaz
Ömrümüz tarumar oldu zevk de alınmaz
Şimdi gençlikteki o heyecan bulunmaz
…Geçmişe dönerek akıl yorma istemem.
Beni sorma dert yükünün beleş hamalı
Sensiz geçen ömür bin bir parça yamalı
Madem suç bizde değil, kimde aramalı
…Yolun düşerse, Ceyhan’a sorma istemem.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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İstemiyorum...
Yokluğu hicranım olacaksa da
Gönlüm hasretinle solacaksa da
Er geç ecel beni bulacaksa da
…Madem sonum hüsran istemiyorum.
Göz görmeyince gönül katlanıyor
Zamanla hayal kurmak şutlanıyor
Yürek yalnız kalmaya şartlanıyor
…Madem sonum hüsran istemiyorum.
Söz verince sadakatle durmuyor
Bir yanlışlık varsa açık sormuyor
Mana varsa güzelliğe yormuyor
…Madem sonu hüsran istemiyorum.
Bunca zulüm kısa ömre değmiyor
Sevgi yoksa gönül buyun eğmiyor
Huzur vermiyorsa yürek sevmiyor
…Madem sonu hüsran istemiyorum.
Dünyaya gelmişiz yaşamak için
Ben çok abarttıysam siz değer biçin
Bir gün yüzüm gülmez söyleyin niçin
…Madem sonu hüsran istemiyorum.
Sabrı şartsız verdim buyurun alın
Her kime lâzımsa koşulsuz salın
Lütfen bağışlayın siz hoşça kalın
…Madem sonu hüsran istemiyorum.
Adana/1976
Ozan Nuri Ceyhan
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İsterim...
Seni ne çok sevdim eğer bilirsen
Sende bu sevgime değer verirsen
Ummadığım anda çıkıp gelirsen
…Mutluluğu sende bulmak isterim.
Sevginden eminim endişem başka
Korkusuz başımı koydum bu aşka
Bizi bir anlayan çıksaydı keşke
…Rüya serap gibi görmek isterim
Bir şey düşünmeden verip el ele
Tek dileğim ömrüm geçsin seninle
Mahşere kadar bitmeyen sevgiyle
…Bir ömür seninle olmak isterim.
Bu can beden senin olur istersen
Sevince kedere ortak eylersen
Sende beni her şeyden çok seversen
…Seninle ağlayıp gülmek isterim.
Dertlerin tamamı geride kalsın
Haksızlık yapanlar başına çalsın
Diyelim en kötü gün böyle olsun
…Senin kollarında ölmek isterim.
Güzel dilek kabul görür mü dersin
Yüce Rabbim bize bir fırsat versin
Ceyhan sevdiğiyle murada ersin
…Zamanı geldi mi bilmek isterim.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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İstersen...
Sevgimi anlatmak tarife yetmez
Hasretin tanımı yazmakla bitmez
Sevginin kervanı her yoldan gitmez
…Sarp dağlar yol olur sende istersen.
Ne engel dinlerim korkup dönecek
Bir hedefim olsun koşup gidecek
Biliyorum sensin mutlu edecek
…Karlı dağ aşarım beni dilersen.
Ben nasıl yazarım kâğıt kalemsiz
Günlerim geçmiyor gamsız elemsiz
Ömrün manası yok bilesin sensiz
…Bir çare buluruz sende istersen.
Bir Allah'ın kulu mümkün görmedi
Ne düşündük bize bir şey sormadı
Dost bildiğim hiç sözünde durmadı
…Başka yol deneriz sende istersen.
Bulursun arkadaş biraz sen düşün
Ben kabul diyorum hayli zor işin
Seni dinleseydim kaçsaydık peşin
…Şimdi faydası yok nasıl istersen.
Adana/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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İsteyerek gelmedik...
İsteyerek gelmedik yaşamak buysa
Herkes muhtaçların sesini duysa
Yardımlaşmak Rabbimizin buyruğu
…En büyük güzellik yardımdır oysa.
Sordum soruşturdum para geçmiyor
Zengin yoksul ayırmıyor seçmiyor
Çevremize şöyle dönüp bakalım
…Duygusuza cennet kapı açmıyor.
Komşusu aç yatan bizden değildir
Gizli vermiyorsan özden değildir
Böyle diyor iki cihan Nebi'si
…Tutulmayan vaat sözden değildir.
Fazlasını sunsak kalmazdı fakir
Onlar canlarımız görmeyin hakir
Az çok deme derde derman olalım
…Kimse kaderini kendi yazmıyor.
Kimine pek çok vermiş kimine azı
İsyan eden görmedim kadere razı
Hakir görme sakın hepsi gururlu
…Yardım seven insan çıkıyor bazı.
Biz kardeşiz bunu bilsek yetecek
El ele verirsek zorluk bitecek
Akıl vermek kolay buna gerek yok
…Vicdan kantarı mutlaka eğitecek.
Pazarda atık toplayana baktım
Aldığım ne varsa ona bıraktım
Acep ne der diye tepkiden korktum
…İnşallah gün gelir bunlar bitecek.
İst./2002
Ozan Nuri Ceyhan
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İş işten geçince...
Sılamdan uzağa düştü yolumuz
Bilemem ne yönde kaldı köyümüz
Bir gün gurbet elde kalır ölümüz
…Mezar taşlarımız bulunmaz olur.
İmkân olan vatanında çalışsın
Dirlik düzen zor da olsa alışsın
Önce kendi yüreğiyle barışsın
…Belâ nerden gelir, bilinmez olur.
Evinden çıkana her yer gurbettir
Hasret çekmek tatlı cana zulmettir
Haneyle yaşamak büyük servettir
…Dönmek için fırsat verilmez olur.
Tavırlar tutarsız bize benzemez
Çıkarları yoksa bir selâm vermez
Çok ekmeği olsa kimseyle yemez
…Eller ne der diye gelinmez olur.
Taş toprağına yazına kışına
Çayır çimenine kurdu kuşuna
Hasretsin hemşerim sen bak işine
…Kök salmaya kalkma dönülmez olur.
Sıla gibi yâr yok güzel yaradan
Vatanın kokusu gelmez oradan
Gel şu tavsiyemi sayma sıradan
…Haklı olsan bile görülmez olur.
İst./1988
Ozan Nuri Ceyhan
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İşin gücün yalan imiş yar senin...
Tomurcuk gül olsan al olamazsın
Peteklere dolsan bal olamazsın
Umut yaprağıma dal olamazsın
…İşin gücün yalan imiş yar senin.
Sedefli gergefte pul olamazsın
Sevda dergâhına kul olamazsın
Varıp gideceğim yol olamazsın
…İşin gücün yalan imiş yar senin.
Doruklara yağsan kar olamazsın
Özünü yok saydın var olamazsın
Divane gönlüme yar olamazsın
…İşin gücün yalan imiş yar senin.
Zirvesine çıksan dağ olamazsın
Yürekte sevgiye bağ olamazsın
Sevgiyi katlettin çağ olamazsın
…İşin gücün yalan imiş yar senin.
Yaktığın yüreğe köz olamazsın
Uğruna bittiğim göz olamazsın
Ceyhan’ın dilinde söz olamazsın
…İşin gücün yalan imiş yar senin.
Kayseri/1970
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşte benim sevgim...
Yalnız seni sevdim delicesine
Uğrunda canımı verircesine
Hayaller seraplar görürcesine
…İşte benim sevgim alabilirsen.
Verdiğim sözümdür erkekçesine
Vicdanıyla savaş edercesine
Göz yumup ölüme gidercesine
…Buna sevmek denir bilebilirsen.
Ne kadar saftır temizdir duygular
Tat bakalım kalacak mı uykular
Biz sıkı durursak kader uygular
…Gözümden okursun görebilirsen.
Güzel sevgimizi gönlünde sakla
Koşulsuz senindir en tabi hakla
Bir tek sevgi kalsın hüznü ayıkla
…Bu kalp yalnız senin girebilirsen
Hasret aramızda duvar örüyor
Sevdiğini bilmek huzur veriyor
Üzüm gözlüm bizi Allah görüyor
...Yüreğe kulak ver duyabilirsen.
Kavuşmazsak bile böyle kalalım
Talihimiz gülmemiş var sayalım
Sakın boyun bükme dimdik olalım
…Mahşerde razıyım durabilirsen.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşte böyle bir şey sevgi dediğin...1
Diller sussa bile gözden okunur
İşte böyle bir şey sevgi dediğin
Gönül denen nazik tele dokunur
…İşte böyle bir şey sevgi dediğin.
Sevginin ifşası gözlerde başlar
İstersen bir dene yüreği haşlar
Hislendiğin anda boşanır yaşlar
…İşte böyle bir şey sevgi dediğin.
Eğip bükemezsin yolunda yürür
Sen saklasan bile bakanlar görür
Yürekle kışlarsa büyür de büyür
…İşte böyle bir şey sevgi dediğin.
Ne kadar saklasan ele verirsin
Hayaller kurarsan yele verirsin
Bir kere düşersen dile verirsin
…İşte böyle bir şey sevgi dediğin.
Sabır selâmetmiş her işin başı
Sevgiler sınırsız sorulmaz yaşı
Hasrete razıysan ömrünce taşı
…İşte böyle bir şey sevgi dediğin.
Sevgisiz hiç bir canlı yaşayamaz
Küçücük kahrı yürek taşıyamaz
Al sevgiyi Ozan Ceyhan yaşamaz
…İşte böyle bir şey sevgi dediğin.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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İyi ki varsın...
Şiir benim aşım ekmeğim, çayım şekerim tuzum
Baharım, gül bahçem, taşım toprağım esen tozum
Huzur kaynağım, yaşam gücüm en büyük kozum
…Sayende yılmadan mücadele etmişim iyi ki varsın.
Bitmez kederimi acılarımı toplayan bir harman
Efkârlanıp hüzünlendiğimde sığındığım tek liman
Belki de her şeyi içime atar kahrolurdum o zaman
…Son teselliyi sende buldum rahatladım iyi ki varsın.
Pembe hayallerim, hayat kaynağım, benliğim özüm
Yürüyen ayaklarım, yazan ellerim, okuyan gözüm
Kalemim, ifade kabiliyetim, meramı anlatan sözüm
…Ben yazdım sen doğdun, gururlandım iyi ki varsın.
Yıllar boyu ulaşamadığım sevgiliye giden ulağım
Kimseyi dinlemek istemediğimde duyan kulağım
Dertlerle baş başa kalınca uğradığım son durağım
…Taammüden neler yapacaktım, tuttun iyi ki varsın.
Her an teneffüs ettiğim havam, kaderim alın yazım
İstemeyene vermeyeceğim servetim, bitmeyen nazım
Sıkıntılı zamanımda beni sakinleştiren tek telli sazım
…Sanki bir sevgili gibi sardın sarmaladın iyi ki varsın.
Bu dünyadaki ebedi dostum, dert ortağım sırdaşım
Ölünceye kadar vazgeçmeyeceğim tek arkadaşım
Oğlum kızım, anam babam, beni seven can kardeşim
…Yüreğimde ki ince sızıya derman oldun iyi ki varsın.
Zaman zaman beğenmediğim, parçalayıp yırttığım
Bunalıma girdiğimde kaldırıp çöp sepetine attığım
Sakinleşince,tek tek toplayıp yeni baştan yazdığım
…Ozan Ceyhan’a bir kez darılmayan dost iyi ki varsın.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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İyi yapmışım...
Ne göze inandım ne gönle uydum
Ben tatmadım ama ellerden duydum
Herkes tarif etti yemeden doydum
…Hayaller kurmadım düşte görmedim.
Adını duydum yetindim sormadım
Çok şey dendi üzerinde durmadım
Doğru mu yanlış mı kafa yormadım
…Güzel çirkin demem hoş da görmedim.
Heyecan yapmadım titremez beden
Günlerim pür neşe yok boşa giden
Kimmiş duyguları rahatsız eden
…Amaçsız çabayı dışta görmedim.
Her neyse ağzıma almayacağım
Gönlü tuttum ona salmayacağım
Az dedim bununla kalmayacağım
…Gözden akıp giden yaşta görmedim.
Gam değil bir anlasam maksadını
Zulüm işkence koymuşlar adını
Dert çekenler unutmuyor tadını
…İmrenme bahar yaz kış da görmedim.
Yazdım çizdim düşünüp bildiniz mi
Dalga geçiyor sanıp güldünüz mü
Neymiş bulup sözüme geldiniz mi
…Pençe vurup kaçan kuşta görmedim.
Sevip kavuşmamış hali meydanda
Çoğunluk çaresiz kalmış hüsranda
Gençlik elden gitmiş beden ziyanda
…Sevgi denmiş çok bakışta görmedim.
İst/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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İyice bir düşün âşık olmadan...
Dışı bir başkadır içi bir başka
Asude mi sandın düşenler aşka
Düşeni tarafsız dinlesen keşke
…İyice bir düşün âşık olmadan.
Başlangıcı hoştur çilesi yaman
Kötü niyetli göz verir mi aman
Ayrılık kapıda yandın o zaman
…İyice bir düşün âşık olmadan.
Söze de güvenme sınırsız yalan
Umudun biterse olursun talan
Tarifsiz hüsrandır geriye kalan
…İyice bir düşün âşık olmadan.
Koruyan yürektir sanırsın kasa
Düşlere sardırma düşersin yasa
Özlem baş belası hiç bitmez tasa
…İyice bir düşün âşık olmadan.
Şifren yoksa kasaları açılmaz
Dile düşen yanar sırrı saçılmaz
Kaderde ne varsa asla kaçılmaz
…İyice bir düşün âşık olmadan.
Uçsuz bucaksız ışıksız bir kuyu
Boşa heveslenme değişmez huyu
Çek yorganı dertsiz mis gibi uyu
…İyice bir düşün âşık olmadan.
Bire bir yaşadım hilâfım yoktur
Manasız misale karnımız toktur
Ceyhan’ı dinlersen çilesi çoktur
…İyice bir düşün âşık olmadan.
Adana/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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İyiliği emret, kötülükten sakın...
(Emr-i bi’l ma’rûf,
ve nehy-i anil münker)
Yardıma koşmak ne hoş ikramdır
Sevgisiz bir dünya inan zindandır
Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır
…Anlaşmayı sağla, yanlıştan sakın.
Emri bil maruf, nehyi anil münker
Mazlum cefa çekip boynunu büker
Merhamet duygusu zehiri söker
…Barışmayı sağla, zulümden sakın.
Yüce Mevla sevin diye buyurmuş
Kurda kuşa bu emrini duyurmuş
Yarattığı her canlıyı doyurmuş
…Yardımını sağla, yalandan sakın.
Gurbet elin kahrı yürekler yakar
Dost diye sarılsan çoktur hilekâr
Düşsen yardım etmez sadece bakar
…Dermanını sağla, abartma sakın.
Sıladan çıkınca her yer gurbettir
Gurbet kahrı tatlı cana zulmettir
Hasret ile her geçen gün berbattır
…Gülmesini sağla, üzmekten sakın.
Sevmediğin şeyi kimseye yapma
Hakkın yolu tektir, yanılıp sapma
Hakkına razı ol haram mal kapma
…Zekâtını sağla, çalmaktan sakın.
Güzel söz üstüne yoktur bir kelâm
Ne güzel haslettir gönülden selâm
Zerre miktar şerri yazmakta kalem
…Terk etmeyi sağla, ısrardan sakın.
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan
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İzmir kurtulurken...
(Manevi babam merhum Süvari
Miralay İ.Hakkı beye ithaf’tır)
Haydi aslanım koçlarım vurun
Kadife kale’ye ordugâh kurun
Hain düşmanları İzmir’den kovun
...Ege’den denize dökün de dönün.
Kılıç şakırtısı göğe yükselsin
Her attığın darbe kalbini delsin
Sen o alçakları boğacak selsin
...Topunu sulara gömünde dönün.
Vurun yiğitlerim görsün gününü
Kim reva görecek böyle zulümü
Şimdi bunlar hak ettiler ölümü
...Dünyayı başına dar edin dönün.
Sayın Miralay’ım şahlandı kır at
Kurtuluşları yok burası Sırat
At nalında, kılıç ucunda berat
...Tozunu dumana katında dönün.
Hakkı çiğnendi memleketimin
Damla kan bedeli hürriyetimin
Öğünmek hakkı asil milletimin
...Bayrağı göndere çekinde dönün.
İslâhiye/ 30.Ekim.1960
Ozan Nuri Ceyhan
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İzmir’e girdiler omuz omuza…
(Büyük taarruz)
Başkomutanımın kesindi emri
Bizde emir demek keser demiri
Kahraman ordunun şanlı neferi
…Safta toplandılar omuz omuza.
Hedef Akdeniz’di yoktu dönüşü
Hüsrana uğradı düşmanın düşü
Kartaldan pençeler çelikten döşü
…Cepheyi yardılar omuz omuza.
Bilmezler ki Çanakkale geçilmez
Hepsi birer koç yiğittir seçilmez
Namustur tek çakıl taşı verilmez
…Ovayı sardılar omuz omuza.
Aslanlarım kanat takmış uçuyor
Tabansızlar tavşan gibi kaçıyor
Vatanın bağrında güller açıyor
…Süngüyü taktılar omuz omuza.
Dağ taş nedir her engeli aşıyor
Onların göğsünde iman taşıyor
Hayretler içinde dünya şaşıyor
…Ve şaha kalktılar omuz omuza.
Dönüş yok ant içti şanlı ordumuz
Özgürlüğe bayrak açtı yurdumuz
Ya istiklâl ya ölümdür arzumuz
…İzmir’e girdiler omuz omuza.
Her karış toprakta ecdadın kanı
Gafiller sandı ki yol geçen hanı
Vatan demek namus şerefi şanı
…Bayrağı diktiler omuz omuza.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Kabahat başta...
Güz yaprağı gibi kaplıyor hazan
Çile sarmalında bir garip ozan
Yaşamak hevesim olsa da bazen
…Susuz toprağa döndüm kuruyorum.
Çaba sonu boşa giden emekler
Arı gitmiş balsız kalmış petekler
Düzen tutmuyorsa daha ne bekler
…Koşmaktan gına geldim duruyorum.
Güzel niyet hüsnü kabul görmüyor
Kavlim yalan çıktı hedef sürmüyor
Bitmez bir çelişki aklım ermiyor
…Çok defa neden diye soruyorum.
Hep yek attım düşeş gelmez zarımız
Bir kere bal yapmaz gönül arımız
Yorulan bedendir bütün varımız
…Kusur başta, her taşa vuruyorum.
Kaybolan yılları buldum taradım
Eksik kusur var mı diye aradım
Boşuna koşmuşum neye yaradım
…Ceyhan kader dersen hak veriyorum.
H.Paşa/1984
Ozan Nuri Ceyhan
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Kaçtı trenin...
Defolup git başımdan işte kapı
Derdin üzüm çöplü armudun sapı
Aptal gönül şimdi yuttun mu hapı
…Yan haline çoktan kaçtı trenin.
Her işinde önden hata ararsan
Olmayacak boş hayaller kurarsan
Gönüllü geleni baştan savarsan
…Yan haline gitti kaçtı trenin.
Sanki ak kaşıksın kusur ararsın
Şu çeneni bir tut neye yararsın
Ancak hayalinde düşte sararsın
…Yan haline bitti kaçtı trenin.
Kimsecik kalmamış bakma geride
Bir can bulamadın koca sürüde
Boyunu bir görem şöyle yürü de
…Yan haline inan kaçtı trenin.
Neyine güvendin be yalancı fani
Çok bilmiş ukala bulmuştun hani
Senden hiçbir cacık olmazmış yani
…Yan haline artık kaçtı trenin.
Ceyhan’ı ayarttın sana yuh olsun
Yüzün gözün bulaştırdın tuh olsun
Kaldın mı yalnız başına oh olsun
…Boş lafları bırak kaçtı trenin.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Kader yüzümüze gülmedi bizim...
Ne ömrün öncesi ne de sonrası
Kader yüzümüze gülmedi bizim
Hüznün biran bile yoktu molası
...Kader yüzümüze gülmedi bizim.
Sevgi güllerimiz açmadan soldu
Biz kime ne yaptık bu nasıl oldu
Maziyi düşünsek gözümüz doldu
...Kader yüzümüze gülmedi bizim.
Ne hayaller kurduk neyi düşledik
Sevmekten öteye ne suç işledik
Bu zalim kaderi biz mi fişledik
...Kader yüzümüze gülmedi bizim.
Sevgi yasak dendi yalana kandık
Yüze gülenleri dostumuz sandık
Bu nasıl hasrettir yıllarca yandık
...Kader yüzümüze gülmedi bizim.
Zaman çare değil sabrı taşırdım
Unuturum sanıp dağlar aşırdım
Kime kızacağım ben de şaşırdım
...Kader yüzümüze gülmedi bizim.
Bundan sonra gereği yok gülmesin
Minnet etmem istiyorsa gelmesin
Yaşlar sebil olmuş lütfen silmesin
...Kader yüzümüze gülmedi bizim.
Kendime acımam tek bana kalsa
Kahrım olur o can hüznüne dalsa
Ceyhan dünden hazır canını alsa
...Kader yüzümüze gülmedi bizim.
Kadıköy/2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaderde ne varsa...
Sevda yeli baştan eser savurur
Hasret koyar yüreğini kavurur
Talihe güvenme destursuz vurur
…Suçluyu arama hiç göremezsin.
Sükût ikrardandır demek yetmiyor
Suskun kalsan sıkıntılar bitmiyor
Gönlüme danıştım kabul etmiyor
…Neler çektiğimi hiç bilemezsin.
Kendini tükettin bu neye yarar
İçinde saklamak en büyük zarar
Tek senimi bağlar verdiğin karar
…Engeli yıkmazsan hiç gelemezsin.
Sevgiye hasımdır bu kadar inat
Aşka dar mı geldi sonsuz kâinat
Derdin olacaksa hemen kaldır at
…Kaderde ne varsa hiç silemezsin.
Çetin yolda tek başına yürürsün
Dertleri peşine takmış sürürsün
Uykuların kaçar serap görürsün
…Emir haktan ise hiç gülemezsin.
Çare kendi gelmez mutlak aratır
Buldum dersin başka engel dayatır
Hayır varsa yoktan sebep yaratır
…Hakka sığınmazsan hiç bulamazsın.
Kahır deryasında herkes yüzemez
Bu zor bilmecedir kimse çözemez
Kendinden başkası seni üzemez
…Ceyhan bir susarsa hiç soramazsın
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Kadere bak...
Ne yana dönsem yönümü
Çıkmazlar sarar önümü
Zehir eder her günümü
…Şu bendeki kadere bak.
Kahpe felek mani oldu
Öksüz kalmak ani oldu
Kalpten vuran cânî oldu
…Şu bendeki kadere bak.
Ne yöne atsam elimi
Çoğalttılar engelimi
Vefasızmış söz gelimi
…Şu bendeki kadere bak.
Servi boylu zarif ince
Gözler gülerdi görünce
Ayrılık hasret örünce
…Şu bendeki kadere bak.
Dediler seven yorulmaz
Cefasız sevgi bulunmaz
Kadere hesap sorulmaz
…Şu bendeki kadere bak.
Ceyhan hâlâ yanadursun
Boş hayale kanadursun
Suçlu felek sanadursun
…Şu bendeki kadere bak.
Adana/1977
Ozan Nuri Ceyhan
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Kadere kızmak yok...
Bulduk ya suçluyu iftira eder kızarız
Veryansın ederiz böyle kaderin içine
Öyle kin doluyuz yargılamadan asarız
…Şans yaver gitmemişse şu kaderin suçu ne.
Bir ters gitse işimiz, gözünü kör ederiz
Gözleri görmeyince nasıl arayıp bulsun
Aklımıza düşenin hep peşinden gideriz
…Bize ne efendim, sonuç ne olursa olsun.
Acil kahpedir felek, düşlenen şey olmazsa
Falakaya yatırır akşam sabah döveriz
Bitmeyen bir işini başarmışsak bilhassa
…Yere göğe koymayız yatar kalkar överiz.
Kadere kızmak olmaz, bu bir alın yazısı
Ezelden ne takdir edilmiş başa gelecek
Geleceğimi kendim yazdım diyor bazısı
…Dediği şey Kaderdir ama nerden bilecek.
Kısmet bu ya talih kime gülecek bilinmez
Şansa bel bağlayanın kendisinde kabahat
Bir ecele bir de kadere karşı gelinmez
… Ne yazık, hiç kimseye kâr etmiyor nasihat.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Kaderim diyerek avunacağım...
Zorlamanın bir anlamı kalmadı
Dertlere dört elle sarınacağım
Ömrümce dileğim kabul olmadı
…Olmayan huzurdan arınacağım.
Hangi dala el attıysam kırıldı
Talihe güvenmem peşin darıldı
Sağım solun hüzünlerle sarıldı
…Derdin en zorunu arayacağım.
Huzuru aradım felek göz koydu
Bunca yıllık ömrüm acıya doydu
İçimde sakladım nasılda duydu
…Kahrı her zeminde savunacağım.
Olmayacak hayallere kanmışım
Yokuşları düze çıkar sanmışım
Çaresi yok ta ezelden yanmışım
...Kaderim diyerek avunacağım.
Çok sevdiklerimi ecel bırakmaz
Beni de al derim yüzüme bakmaz
Gözlerim yollarda o yine takmaz
…Çabuk gelsin diye zorlayacağım.
Bu nasıl düzendir bu nasıl yapı
Sürgüsü arkadan açılmaz kapı
Ceyhan’ı uyutmuş elinde tapu
…Ölümse hoş gelsin sarılacağım…
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Kaderim...
Mihnetine göğüs gerdim asla yılmadım
Vurdun kırdın bir gün için huzur bulmadım
Yerden yere çaldın ama davacı olmadım
…Hesabının tümünü bitirdin mi kaderim.
Tren kesti anamız, sakat kaldı bacımız
Çocukluğu yaşayamadık yandı canımız
Düşmanıma dilemem süre geldi acımız
…Hesabının tümünü bitirdin mi kaderim.
Beşkardeşi ayırdın, elden ele savurdun
Yakıp yıktın viran eyledin közde kavurdun
İnsafsız ne bir mola verdin nede bir durdun
…Hesapların tümünü bitirdin mi kaderim.
Zavallı babacığım kadar kimse yanmadı
Yaşamaya direndi uğraştı dayanmadı
Yirmi sekiz Haziran sabahı uyanmadı
…Hesabın tamamını bitirdin mi kaderim.
Parçalanmış yuvamız dağılmış bir aile
Şimdi kim ceza verir tren denen faile
Acılarca yoğruldu yaşam denen gaile
...Hesabının tümünü bitirdin mi kaderim.
Sırada daha neler kaldı bilmek isterdim
Kimlerin kaderi kötü ise silmek isterdim
Niye ağlatıyorsun biraz gülmek isterdim
…Geriye kalanları getirdin mi kaderim.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Kaderimiz kesişmedi sultanım...
Göz göze gelince dünyam değişti
Gözündeki şimşek ruhuma geçti
Suskunluğum aşka boyun eğişti
…Dillerimiz konuşmadı sultanım.
Neler düşlemiştik seninle o yaz
Yürekte korku var sükûnet biraz
Uzaktan sevsen de etmem itiraz
…Seven yürek buluşmadı sultanım.
Nasıl ümitliydik anlarlar sandık
Hemen kızmadılar biz ona kandık
Öyle bir ateş ki, yürekten yandık
…Dostlarımız bölüşmedi sultanım.
Senin ne suçun var kusur kaderde
Felek hep saydırdı olduğum yerde
Ben baştan aşağı banmışım derde
…Kaderimiz kesişmedi sultanım.
Eğer bu kusursa gönül vermişiz
Yasaklar konsa da yine sevmişiz
Saklamak gerekti saflık etmişiz
…Akillerde karışmadı sultanım.
Aklımız almıyor bu savaş niçin
Seven suçlu dendi sevdiği için
Biz dedik, cezayı kendiniz seçin
…İnat yaptı barışmadı sultanım.
Asırlarda geçse bak sana yemin
Gülleri kurudu gönül bahçemin
Ceyhan’a acıma tek şeyden emin
…Yokluğuna alışmadı sultanım.
Stuttgart/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Kadersiz Arif'in yüzü güler mi...
(Gece yarısı uyanıp türkü söyleyen
halamın eşi Arif Ağaya ithaf)
Al önlüğünü de atmış kabadan
Ayrı düşmüş ana ile babadan
Bir güzeli sevdim sizin obadan
…Rabbim seni bana nasip eder mi.
Eşarbını yumuş asmış çınara
Güneşin şavkı da vurmuş pınara
Yürek alev alev yanmışım nara
…Seven güzel bırakıp da gider mi.
Düşümde gel dedi inşallah hayır
Geleceğim amma yolumuz bayır
Etme zalim felek zor günde kayır
…Akan gözyaşımı gelip siler mi.
Geçemedim şu dağların düzünü
Deli gönlüm sensiz çeker hüzünü
Kadir Mevla bana göster yüzünü
…Seven yürek kötü şeyler diler mi.
Vurulmuşum gözlerine kaşına
Çok sevenin neler gelir başına
Acı zalim felek bu genç yaşıma
…Kadersiz Arif’in yüzü güler mi.
Nevşehir/1968
Not: Arif Ağa büyük halamın eşidir.
Ozan Nuri Ceyhan
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Kadersiz bahtım...
Kadersiz bahtımız gülmedi bana
Felek zulmü reva gördü bu cana
Beddua mı etsem bilmem ki sana
…Sevda sele döndü hiç durulmuyor.
Bıraktım gönlümü bahtın yeline
Kapıldım bir anda aşkın seline
Çıkarsam şu kalbi versem eline
…Sevginin yükünden hiç yorulmuyor.
Diz çöküp yalvardım elin önünde
Yolumu kaybettim sevda çölünde
Dargınlar barışır bayram gününde
…Erenler sevene hiç darılmıyor.
Aşka düşen gönül ferman dinlemez
Kaderde ne varsa kimse silemez
Hasretlik çekmeyen bunu bilemez
…Suçun neymiş diye hiç sorulmuyor.
Seni çok sevmemi saymışlar kusur
Divana verseler yok bence mahzur
Asılmaya da razıyım sağlarsa huzur
…Mahşerde bir ceza hiç verilmiyor.
Vazgeçerim sanma etsen de zulüm
Süründür istersen şartsız kabulüm
Ceyhan’a lâyıksa hoş gelsin ölüm
…Bundan öte giden yol bulunmuyor.
Adana/1977
Ozan Nuri Ceyhan
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Kadersiz güzel anam...
Sevgimizin Miracı
Hasretimizin ilacı
Gönlümüzün baş tacı
…Kadersiz güzel anam.
Günleri sayamadım
Çağırsan duyamadım
Sevgine doyamadım
…Nerdesin güzel anam.
Doldurulmuyor yerin
Özleminse çok derin
Diledim geri verin
…Demek boş güzel anam.
Sensiz olmak manasız
Yaşıyorum mekânsız
Bu dünyada imkânsız
…Kavuşmak güzel anam.
Kadere hiç kızamam
Bu yazgıyı bozamam
Günah olur yazamam
…Başka şey güzel anam.
Yanına bir gelseydim
Anam diye bilseydim
Yerine ben ölseydim
…Olmaz mı güzel anam.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Kadınlar günü! ...
Bu gün;
Yüce Rabbimizin,
Kadınlarınızı koruyun kollayın
Onlarla iyi geçinin,
Kimseye muhtaç etmeyin diye
Biz erkeklere emrettiği,
Anamız, bacımız, kızımız
Yani! kadınlarımızın günü.
&
Bu gün;
Peygamber efendimizin,
Ey Nas;
Kadınlar emanetinizdir
Güler yüzle muamele edin,
Sakın incitmeyin,
Kim onları döverse kıyamet günü
Onlardan davacı olacağım dediği,
Yani! kadınlarımızın günü.
&
Bu gün;
Sokağa atılanların,
Babası yaşındakilere satılanların,
Gönülsüz kaynına verilenlerin,
Hakaret edilip sövülenlerin,
Hunharca dövülenlerin,
Yetinilmeyip başları taşla ezilenlerin,
Gün yüzü görmeyenlerin,
Yani! kadınlarımızın günü.
&
Bu gün;
Sevdalandığımız,
Adına binlerce şiirler yazdığımız
Aşkından çöllere düştüğümüz,
Uğruna dağları deldiğimiz,
Ömür boyu hasret çektiğimiz,
Düşünmeden ölümü göze aldığımız
Hayaliyle yaşadığımız,
Yani! kadınlarımızın günü.
&
Bu gün;
Üç yüz atmış beş gün
Karın tokluğuna çalışan,
Eşine evlatlarına hizmet eden,
Kendisini onlara adayan,
Sınırsız sevgisiyle vefakâr, cefakâr
Sevgilimiz, canımız, eşimiz
Bir ömür sevgiye saygıya lâyık olanların
Yani! Kadınlarımızın günü.
Çukurova 8/Mart/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Kadınlar günüymüş…!
Nasıl yalakalık ama!
Aslında kendimizi kandırıyoruz,
Şartsız şurtsuz
Her türlü özveriyi,
Her türlü çabayı,
Her türlü hizmeti,
İnsanüstü gayreti,
Şevkâti
Merhameti,
Koşulsuz sevgiyi
Ve daha nicelerini sağlayan
Bu eşsiz varlığa
Reva gördüğümüz
Zavallılığa bakın,
“Kadınlar günüymüş”
Ağızlarına bir parmak
Bal mı çalmış oluyoruz
Haydi oradan!
Üç yüz atmış beş gün
Yürekten sevsek,
Saygı göstersek,
Başımıza taç etsek
Bir dediğini iki etmesek
Haklarının binde birini
Karşılamış olmayız,
Beni yanlış anlayanlara da
Yuh olsun…!
Mart/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Kâğıtların suçu yok...
Kâğıtların suçu yok, lâkin kalem fütursuz
Nasıl desteksiz atmış ben bile gülüyorum
Ne varsa sıralamış köpoğlusu destursuz
...Ulan neler yazmışız gülmekten ölüyorum.
Vebalin yüklenirim uykuların kaçtıysa
Sebepler gani ama, asıl suçlu kalemler
Kıtır kıtır kesmem mi dil haddini aştıysa
...Meramı anlatamaz bazı eksik söylemler.
Aklımı esir alan hayallere düşmanım
Ölüme ramak kaldı ben ise hâlâ yetim
Deli poyrazlar gibi estiğime pişmanım
...Bin acı çeksem bile ödenmez bu diyetim.
Ah o gençlik ateşi başımız duman duman
Kaptırmış gitmekteyiz neyi nasıl görecek
Arpa boyu yol almaz rüyadan medet uman
...Talih denen dümbelek ne çoraplar örecek.
Basiretsiz tüccarım tüm hesaplar karıştı
Doğru sandığım şeyin doğrusu yüzde kaçı
Başım belası gönlüm çok kulvarda yarıştı
...Çıkamadım içinden her mevzu arapsaçı.
Nasıl esir olmuşum yüreğim yangın yeri
Tarafsız baktığımda çektiğime değmezmiş
Ölesiye sevmenin meğer yokmuş değeri
...Vefasızlar sevginin kıymetini bilmezmiş.
Tûlû emel ziyanmış, hayaller günü birlik
Zaman ilaçtır deyip sabrı kalkan etmişiz
Kalemin bütün derdi anladım ki rezillik
...Ceyhan’ı uyarsaydın yanlış yöne gitmişiz.
Köln/ 2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Kahpe felek...
Neyi bana çok gördünse
Al git hepsi senin olsun
Neyi gönülsüz verdinse
…Minnet etmem yemin olsun.
Verdiğin her şeyler yarım
Gönülsüz olmaz onarım
Hodri meydan bende varım
…Sözden dönmem emin olsun.
Kahpe denmiş doğru demek
Zayi oldu bunca emek
Kusur yanlışı görmemek
…Baş ederim zemin olsun.
Doğru gittim çelme taktın
Geri dönsem güldün baktın
Gördün çaresiz bıraktın
…Kahrımdan haberin olsun.
İğneyi kendine batır
Gelirsen hazır kırk satır
Dinlemem hiç gönül hatır
…Sonun benden beter olsun.
H.Paşa/1984
Ozan Nuri Ceyhan
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Kalbim kanıyor...
Huzuru vermiyor esmesin yeller
Bize kıskanarak bakmasın eller
Uzaktan bakanlar mutluyuz beller
…Ne kadar üzgünüm kalbim kanıyor.
Rızaları yokmuş birlik kurulmaz
Gözyaşları kavuşmadan kurumaz
Sevgimizin gücü neden korumaz
…Usandım çaresiz kalbim kanıyor.
Depreşen duygular beden sarıyor
Gözler her zeminde seni arıyor
Kavuşamadık sabır neye yarıyor
…Yorulmuşum artık kalbim kanıyor.
Gönlümüzde sevgi akan bir seldi
Hasretle yaşamak bağrımı deldi
Mecbur ayrılmanın zamanı geldi
…Gidiyorum fakat kalbim kanıyor.
Şeytana uysam neler yapacağım
Sabrım koysa ortalığı yakacağım
Bir sana bir kendime sıkacağım
…Sevgin engelliyor kalbim kanıyor.
İki yol kalmıştır buyur seçelim
Ya candan ya sevgimizden geçelim
Ne dersen hazırım yemin içelim
…Ceyhan sana feda kalbim kanıyor.
Adana/1973
Ozan Nuri Ceyhan
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Kalbimdesin...
Seni sevmek,
Sana aşık olmak
Ömrünce yoluna baş koymak
Seninle olmak dileğim
Gönlüme girdin bir kere
Kalbimdesin
Söyle dilediğin yerde öleyim
Sisli dünyamın rehberi
Hayallerimin mehtabı
Karanlık gecelerimin yıldızı ol
Aramızda kalsın bu sır
Kalbimdesin
Bilmesin kimse aşkımızı
Sende istersen
Şimdi el ele verelim
Bizde mesut olalım sevgilim
Acı günler sonsuz değil
Elbet bir gün bitecek
Bana inanmalısın
Kalbimdesin
Her şey yalan
Aşkımız tek gerçek
Ağrı/20.2.1968
Tahsin Ceyhan
Ozan Nuri Ceyhan
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Kalem elde...
Kalem elde yıllar boyunca yazdım
Uykudan uyanıp mısralar dizdim
Bulurum sanmışım cihanı gezdim
…Kırk sene yine de çok az dediler.
Sabırda çaremiz değilmiş meğer
Hasret bitecekse zahmete değer
Her şey razıydım bulursam eğer
…Galiba haklısın biraz dediler.
Gittiğim yerleri bir bir taradım
Usanmadan gece gündüz aradım
Ömrümü tükettim neye yaradım
…Haklısın ahdi bozmak farz dediler.
Bazen terslediler adres soranı
Dostum bellemişim akıl yoranı
Dört yandan sarar fırtına boranı
…Böyle gelmez bahar ne yaz dediler.
Gezip çalmadığım kapı kalmadı
Niyazlar dilekler kabul olmadı
Kadir kıymetimi kimse bilmedi
…Bilmeze sivrisinek saz dediler.
Ceyhan’ın halini böyle görmesin
Dilerim bu hüzün uzun sürmesin
Hayatımız cehenneme dönmesin
…Naz değil düpedüz bağnaz dediler.
İst./2004
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalemlerim kabul etse razıyım...
Güller açmayınca bülbül ötmüyor
Bülbüle dönmüşüm çilem bitmiyor
Bu hasretin can özümden gitmiyor
…Gözyaşların yeter derse razıyım.
Sevgilerle yansın tütsün ocaklar
Dilerim seveni sarsın kucaklar
Bir gün gelir kalkacaksa yasaklar
…Ömür boyu beklemeye razıyım
Ben sözümü tuttum sıra senindir
Çıkıp gel sevdiğim hasreti dindir
Kahırlarda koyma bu kez sevindir
…Göz kırparak gülüşlere razıyım.
Bizim elimizde huzur yaratmak
Gönlümüzü sevgi ile donatmak
Mümkün olsa şiirlerle anlatmak
…Kalemlerim kabul etse razıyım.
Kurduğum hayaller serap olmasın
Kalan günlerimiz harap olmasın
En son tesellimiz şarap olmasın
…Plâklar Ceyhan’a kızsa razıyım.
Ereğli/24.4.1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Kalır...
Başından ters yöne giderse işin
Baharı görmezsin hiç bitmez kışın
Dertlerin çığ olur kurtulmaz başın
…Tutunduğun dalların elinde kalır.
Su diye kıvransan pınarlar kurur
Bir sürü olmazlar sırada durur
Felek her fırsatta vurur da vurur
…Hayaller bitse de gönlünde kalır.
Ne dersen de buna kısmetsiz denir
Hüzün tümen tümen zehirler yenir
Garip ömrün mecbur biter tükenir
…Gören duyanların dilinde kalır.
Gidip öğrenmenin yok bir okulu
Felek tuzak kurar uzundur kolu
Dağları devirsen bulunmaz yolu
…Sesin tozlu esen yelinde kalır.
Kader gülmezse şansı kıramazsın
Tank tüfekle önünde duramazsın
Gücün yetmez asla durduramazsın
…Bağır çağır elin belinde kalır.
Dünyada tek dertli kendini sanma
Kahredip üzülme boşuna yanma
Tevekküllü olmak erdemdir amma
…Ceyhan arzuhalin cebinde kalır.
İst./2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Kalırım...
Dermanlar yitirdim çareler kayıp
Oturup ağlarsam kim diyor ayıp
Nasihat edersem anlarlar sayıp
…Kıt aklımı verdiğimle kalırım.
Haklı sözüm tutulmazsa söylemem
Hiç kimseye kötü şeyler dilemem
Dinleyeni anlamış mı bilemem
…Cevap yoksa sorduğumla kalırım.
Herkes doğrusunu bilmez demişler
Kötülük kimseye kalmaz demişler
Ahmak nasihatten almaz demişler
…Ben çenemi yorduğumla kalırım.
Değerli hasletler yitirilmesin
Sevgimiz saygımız bitirilmesin
Başa olmaz işler getirilmesin
…Ben hayaller kurduğumla kalırım.
Densiz koşturmaca ömrü kısaltır
Huzur varsa geri kalan masaldır
Yaşanan her olay büyük misaldir
…İbret alsam durduğumla kalırım.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Kalmadı...
Şans yaver gitmedi sevdadan yana
Boşa emek verdim yazık bu cana
Bir hayal dışında ne kaldı bana
…Başka tutunacak dalım kalmadı.
Hiç aklımda yoktu kapıldı gönlüm
Hasretim bitmedi yaşarken öldüm
Bir gün esenliğe çıkmadı ömrüm
…Kovanlar kurudu balım kalmadı.
Vebalden korkarım rıza aradım
Kusur hatam var mı diye taradım
Yıllar gelip geçti neye yaradım
…Mevsimler tükendi halim kalmadı.
Sabrı kalkan yaptık geçti yaşımız
Sanki zehre döndü ekmek aşımız
Bir gün esenliğe çıkmaz başımız
…Kahrın atacağı çalım kalmadı.
Menzil kalmayınca azim umarsız
Kabahat mevsimde iklim tutarsız
Ben pes ettim ama gönül pek arsız
…Kâğıt kalem başka malım kalmadı.
Kavle sadık kaldım neler düşledim
Sevgi malım sanıp çok halt işledim
Bir daha kanamam dedim fişledim
…Ceyhan’a tatmadık zulüm kalmadı.
İst./2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Kâmi Aldulgani'ye...
En hayırlı günde gönderdi Tanrım
Git kulumun dermanını bul diye
Önceden bilmezdim ne de tanırım
…Güzelliğe muhtaç yalnız kul diye.
Son anda imdadına gelen insana
Kim sarılmaz Hızır diye Pir diye
Yalvaralım şimdi ikimiz sana
…Dertlerini dinle halin gör diye.
Siz bak insan değil bir meleksiniz
Çünkü tüm melekler iyilik eder
Lütfen bakın bize çok gereksiniz
…Hâl sormanız bile her şeye bedel.
Bir yanlışı önlediniz çok şükür
Yakacaktım yıkacaktım her yeri
Doğrudan vazgeçme ne güzel fikir
…Bize hak vermeniz her şeye bedel
Bir baba evladın nasıl severse
Ben sevgide sadâkatı ararım
Böylece bırakır çeker giderse
…Ne sevdiğim kalır ne de ben varım.
1964-Ankara Konfor otel
Ozan Nuri Ceyhan
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Kan ve Gül...
Kandamlası gizli sevda demektir
Bu yürek bu cana feda demektir
Kavuşmak hasrete veda demektir
…İki renk aynıdır senalar başka.
Açan gül bülbüle davet demektir
Gonca gül sevgiye evet demektir
Solan gül hasrete sabret demektir
…İki renk aynıdır manalar başka.
Resme dökülen kan yemin demektir
O kalp bu sevgiden emin demektir
Sözümden dönersem kefin demektir
…İki renk aynıdır niyazlar başka.
Seven can riyadan uzak demektir
Sevgiyle çekilen kızak demektir
Devrilen kadehler tuzak demektir
…İki renk aynıdır niyetler başka.
Rabbin izni varsa sevap demektir
Gönülden gönüle cevap demektir
Anlamayan yürek harap demektir
…İki renk aynıdır amaçlar başka.
Kırmızı en güzel rengi demektir
Gül ile bülbülün cengi demektir
Seven sevilenin dengi demektir
…Yaratan aynıdır taraflar başka.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Kandırma...
Badem gözlerine kurban olurum
Sevdan ateşiyle beni yandırma
Kız seni görmeden nasıl dururum
…Önce sözler verip sonra kandırma.
Zarifsin güzelsin çiçekler takma
Nazarları değer kimseye bakma
Gözümden korurum dışarı çıkma
…Gülücükler atıp beni kandırma.
Morları giymişsin böyle salınma
Sevmeyenler ölsün dersem alınma
Tenhada bulursam sararım amma
…Bu kadar naz yapıp beni kandırma.
Sevilmiş olmaktan gurur duyarım
Ne dilersen baş üstüne koyarım
Yeter ki benim ol şarta uyarım
…Sevdan başı için beni kandırma.
El ele değmese etmem şikâyet
Annen seni bana verirse şayet
Şükrolsun bitecek hasret nihayet
…Müjdeni çabuk ver beni kandırma.
Sırma saçlar bukle olmuş belinde
Savrulalım Toros’ların yelinde
Senden güzeli yok Ceyhan elinde
…Divaneye döndüm beni kandırma.
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Kâr edeceğim...
Gidiyorum şu yakamı bırakın
Sevinçten ellere kınalar yakın
Bir daha karşıma çıkmayın sakın
…Dünyaya başınız dar edeceğim.
Acıyorum korktuğumu sanmayın
Öyle diyorlarsa hiç inanmayın
Adımı unutun asla anmayın
…Kararlıyım bu kez ar edeceğim.
Töre sizin olsun köy sizin olsun
Pek övündüğünüz soy sizin olsun
Tenezzül etmedim pay sizin olsun
…Başkasını bulup yar edeceğim.
Değer bilmediniz aman bilmeyin
Turşu kurun kimselere vermeyin
Ortam bozuk daha fazla germeyin
…Yakışanı alıp kâr edeceğim.
Bin dereden bu su neyin telaşı
Sanırsınız bulunmaz Hint kumaşı
Ben dediğim dedim kesin tıraşı
…Ceyhan'a her şeyi var edeceğim.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Kara toprak...
Öyle böyle günlerimiz geçiyor
Garip ömrü tırpanlayıp biçiyor
Sırası geleni bulup seçiyor
…Yutuverir doymak bilmez topraklar.
Elimiz mahkûm ya eder mi merak
Hep yolcuyuz o nasılsa son durak
Bu acelen nedir demeyi bırak
…Şimdi yoksa yarın hazır topraklar.
Güzel aldı muradına doymadan
Nice koç yiğidin benzi solmadan
Büyük küçük bir sıraya koymadan
…Kuru yaş demeyen kara topraklar.
Güzel geçinirsek fazla seversek
İnsafa gelmez mi biraz översek
Doyacağın sanmam dünyayı versek
…Veysel’imin sadık yâri topraklar.
Ondan gelmişiz dönmek kaderimiz
Başka var mıdır gidecek yerimiz
Her an yolcu kalmayacak birimiz
…Tüm canlıyı toprak eden topraklar.
H.Paşa/1983
Ozan Nuri Ceyhan
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Kardeş olduk...
(Kan kardeşim ablam Fatma’ya)
Kardeş olduk canım akan kan gibi
Bu ne kutsal sevgi kanda can gibi
Bambaşka duygu gönlün han gibi
…Abla sevgin güzel bunu öğrendim.
Çok istedin amma felek koymuyor
En yakınlar sesimizi duymuyor
Türlü yollar var da bize uymuyor
…Sabretmekte güzel bunu öğrendim.
Hasret hançer oldu yara özümde
Dünya nohut kadar kaldı gözümde
Ben her şeye rağmen durdum sözümde
…Dürüst olmak güzel bunu öğrendim.
Hasret kaldım yüreğimi dağlıyor
Çaresizlik elim kolum bağlıyor
Canım ablam güzel Bircan ağlıyor
…Onu sevmek güzel bunu öğrendim.
Hakların ödenmez ne çok uğraştın
Bizim için canla başla savaştın
Bazı bakar körün gözünü açtın
…İnsan olmak güzel bunu öğrendim.
Bir günahımız yok yalnızca sevdik
Her şey güzellikle olsun istedik
Sakın kızma ablam beceremedik
…Seven kavuşamazmış bunu öğrendim.
9.Haziran.1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Kardeşim...
İyilik ve yardım temel şartıdır
İnsanlıkta yarış durma kardeşim
Hoş görürsen meziyeti artırır
…Yanlışları bazen görme kardeşim.
Kusur araştırma yüzüne vurma
Denilenle yetin daha çok sorma
Çok bilmek gereksiz üstünde durma
…Lüzumsuz şeyleri duyma kardeşim.
Gözle görmediğin şeye inanma
Bire bin katarlar her söze kanma
Çok bilen doğruyu söylüyor sanma
…Müzevir adamdan sayma kardeşim
Kim iyilik yaptı sakın unutma
Doğrular kazanır çetele tutma
Sen fazla yaptıysan hesaba katma
…Sen sen ol sırrını verme kardeşim.
Nasihat sevmezse bırak elleme
Hoş görünü hiç allayıp pullama
Kapına gelmişse boş da yollama
…Gönlünü birde sen kırma kardeşim.
İmkânını kullan ama bezdirme
Acıyorsan sakla asla sezdirme
Derdin dinle kapı kapı gezdirme
…Hal söylemek zordur sorma kardeşim.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Kavilde helâlsin vuslata haram…
Sevda yüreğime saplanmış kama
Sevmeye helâlsin özüme haram
Gelip geçtiğimde çıksan da cama
…Gönlüme helâlsin gözüme haram.
Ceylan gözlerine bakınca yandım
Sabırla beklemek çaredir sandım
Gel bir de bana sor, nasıl dayandım
…Uzaktan helâlsin yakından haram.
Zamana ram oldu verilmiş sözler
Gözlerim bıkmadan yolları gözler
Unutmak elzemken yüreğim özler
…Kavilde helâlsin vuslata haram.
Dünya benim olur rüyada görsem
Rüzgârlar savursa saçların örsem
Gözüm açık gider hasret ölürsem
…Düşlerde helâlsin şafağa haram.
Tek güzel tarafı gönül yaşlanmaz
İsmini anmadan güne başlanmaz
Bin cefalar etse sevgi haşlanmaz
…Hayalde helâlsin gerçeğe haram.
Ben nasıl yaşarım böyle bir yas’la
Vicdan kantarında tartıp kıyasla
Adını anmaktan vazgeçmem asla
…Sevgiye helâlsin sarmaya haram.
Kahra doyduk yarım asrı devirdik
Sevda bahçemizi güze çevirdik
Bitmeyen hasrete bir ömür verdik
…Şiirde helâlsin Ceyhan’a haram.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Kavim cenazemi kaldırmadan gel…
Aşık olmak suçmuş kırıldı heves
Konuğun ağırlar bedende kafes
Gün geçmez tükenir sayılı nefes
…Ecelim canıma saldırmadan gel.
İnsan yazgısına boynun bükecek
Ruhuma pençesin takıp çekecek
Ocağım sönmüştür incir dikecek
…Azrail kolunu daldırmadan gel.
Tabut önce, malûm taşa konacak
Ehli İslâm saflar tutup duracak
Nasıl bilirdiniz tekmil soracak
…İmam namazımı kıldırmadan gel.
Yüzüme bakmayan safta yarışır
Selâma yüksünen omzunda taşır
Ölümden kaçış yok her an tanışır
…Müezzin selam’ı verdirmeden gel.
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Mümkünü olsaydı sevenler salmaz
Göçenler dönmüyor akıllar almaz
…Kavim cenazemi kaldırmadan gel.
Uzaktan görenler mutludur sandı
Alem bilmez Ceyhan nasıl dayandı
Tek bildiğim, vebal alanlar yandı
…Mezarımı toprak doldurmadan gel.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Kavuşmak...
Sana uzak sana hasret yaşarken
Aşk içimde volkan olup taşarken
Diyardan diyara sensiz koşarken
…Sevgine sarılmak ne büyük sadet.
Gece gündüz durmaz seni arardım
Hasretinle her an hayal kurardım
Gözümde gönülde ancak sen vardın
…Gitmezsin değil mi ne olur vaat et.
Şimdi benimlesin ve yanımdasın
Yanımda değilsin sen canımdasın
Kalbime kaynadın bak kanımdasın
…Kaybolan benliğim yeniden var et.
Kavuşmak deniyor birlik olmağa
Sen bir su gibisin benzen ırmağa
Ben testiyim şimdi geldim dolmağa
..Gönül pınarların gel bana yar et.
Siirt/15.12.1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Kavuşmamız için ölmemiz gerek…1
Yüreğim tedirgin nasıl baktıysan
Şimşek olup gözlerime çaktıysan
Ne yapayım bu bahtsıza taktıysan
…Aslında sevgiyi övmemiz gerek.
Bakışlar yakarda çıldırmaz mıyım
Kaleme kâğıda saldırmaz mıyım
Dünyayı ayağa kaldırmaz mıyım
…Kadere de bir yön çizmemiz gerek.
Aşkın tandırına düşüp yanmışız
Kavil kurup hoş hayale kanmışız
Sevgi her sorunu çözer sanmışız
…Çıkmaz sokaktayız dönmemiz gerek.
Sevilip sevilmek bazen yetmiyor
Sevgimize konan zulüm bitmiyor
Aklımdaki mahzun halin gitmiyor
…Baş başa vererek çözmemiz gerek.
Özlemle yaşamak kula cefaymış
Tek bir bakış bile sonsuz şifaymış
Fırsatlar kaçınca hüzün revaymış
…Şimdi dizimizi dövmemiz gerek.
Mademki bitmiyor sınırsız keder
Bahane çok ama bence de kader
O tarafta buluşmamız mukadder
…Kavuşmamız için ölmemiz gerek.
Erdemli/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Kavuşmamız için ölmemiz gerek…2
Başından deseydik keşke bu şaka
Kimseler düşmesin böyle bir aşka
Sensiz ne yapayım yazmaktan başka
…İçin için yanıp sönmemiz gerek.
Ne kadar isterdik dönsek başlara
Manası yok şimdi vursak taşlara
Yazıktır gözlerden akan yaşlara
…Damlası düşmeden silmemiz gerek.
Gönlümüze sorsak her şeye razı
Çareler tükensin çeker tüm nazı
Ömrümüz finalde kalmış çok azı
…Yolun sonu yakın bilmemiz gerek.
Umut yok oldukça sabrı zorluyor
Sevmeyi bilmeyen gafil horluyor
Ecele sözüm yok her gün turluyor
…Süre kısalmakta görmemiz gerek.
Üzülme sevdiğim ne kaldı şurda
Herhalde tamamdır ikinci turda
Son durak dediğin belki de burda
…Hicranı bırakıp gülmemiz gerek.
Kahır âleminde sürdüm ömrümü
Düşlerle avuttum öksüz gönlümü
Ben ne çok istedim bilsen ölümü
…Kavuşmamız için ölmemiz gerek.
Erdemli/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Kaybettim...
Kimseye inanmam hele de sana
Ne hüzünler verdin bilsen bu cana
Düşün acıdan başka ne kaldı bana
…Önce sana güvenimi kaybettim.
Coşkuyla bağlandım sana inandım
Sevgiyle her şeyi tamamdır sandım
Bu nasıl sevgidir fitilsiz yandım
…Sevdalara inancımı kaybettim.
Dağlar taşlar bana engel olmazdı
Diyordum ki fırsat bulsa durmazdı
Sevdiğin bilmesem böyle koymazdı
…Bitmek bilmez sabırlarım kaybettim.
Sevdayla hasrete oyuncak oldum
Zulüm fire vermez acıyla doldum
Ne düşledim ne aradım ne buldum
…Zordan yılmazdım hırsımı kaybettim.
İzinsiz bahçeye girip gül dermem
Aksini yapanı hiç haklı görmem
Dünya ateş olsa kimseye vermem
…Diyordum bak düşlerimi kaybettim.
Aslını bilmeden hüküm kuramam
Huzur bozmasınlar diye soramam
Bıktım gidiyorum artık duramam
…Umudu inadı gücüm kaybettim.
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Kazazedeyim...
Bir şey anlamadım sevip sevmekten
Gına geldim boşa emek vermekten
Yıldım her deminde serap görmekten
…Sevda yollarında kazazedeyim.
Hangi akla hizmettir bilemedim
Düşler pembe gerçeği göremedim
Felek her günüm haklar dönemedim
…Yaşamaktan bıkmış bir divaneyim.
Gençlik başa belâ inandım kandım
Ustasız da sazlar çalınır sandım
Gerçekler acıymış yandım da yandım
…Feryadım faydasız helâk zadeyim.
Hiç bitmez hasretmiş geriye kalan
Baştan sona ömrüm tamamı talan
Bu dünya faniymiş gerisi yalan
…Yanlışla uğraşmış bir avareyim.
Bu âlemin değişmezmiş yasası
Sanki bana kalmış derdi tasası
Hesap kitap varmış işin esası
…Kendini halt sanan felek zadeyim.
Gençliğe güvenip yıkılmaz bendim
Sabırda selâmettir dedim direndim
Meğer böyle değil ben öyle sandım
…Sillesini yemiş sevda zadeyim.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Kebabı tescilli Çukurova'mın...
Toros’ların karı Nisanda erir
Baştan aşağıya nergisler bürür
Senenin boyunca bol mahsul verir
…Toprağı bereket Çukurova’mın.
Arpayı buğdayı en erken biçer
Haziran başında yaylaya göçer
Kışın şalgam yazın aşlama içer
..Çiçeği harmandır Çukurova’mın.
Portakal çiçeği çok nefis kokar
Tedbirsiz gezersen arılar sokar
Fidan boylu kızlar yürekler yakar
…Güzelleri çoktur Çukurova’mın.
Köşe başlarında duman yükselir
Mangaldaki etin kokusu gelir
Hemşerim ağzının tadını bilir
…Kebabı tescilli Çukurova’mın.
Rüzgârı güneyden eser savurur
Güneş batar batmaz esinti durur
Gölgede otursan yakar kavurur
…Sıcağı yamandır Çukurova’mın.
Yeşilliği gani dört mevsim taze
Masayı donatır kırk çeşit meze
Damağa hitap eder hem de göze
…Çeşnisi çok boldur Çukurova’mın.
Baharlar kısadır yazları uzun
İkramı müthiştir bir kâse buzun
Tadına doyulmaz soğuk karpuzun
…Ceyhan sevdalısı Çukurova’mın.
Çukurova/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Kemâl kardeş...
(Çocukluk arkadaşım)
Fırsatlar kaçırdım bana kızarsın
Meyde meşk arama içer sızarsın
Bin kere tövbe et yine bozarsın
…Cesursan ne yazar oy Kemal kardeş.
Çok seversen can özüne koyarsın
Gecen bitmek bilmez saat sayarsın
İmkânsız kalırsan mecbur uyarsın
…Ne farkımız kaldı hay Kemal kardeş.
Sevgili güç verir şerden yılmazsın
Dünyayı verseler bir tat almazsın
Derya ırmak aşar yolda kalmazsın
…Boğan nehir değil çay Kemal kardeş.
Hasret yürek dağlar umut kesersin
Her şeye kahreder candan bezersin
Bana bak, içmeden sarhoş gezersin
…Can çıksa da çıkmaz huy Kemal kardeş.
Küçük bir umudun olsa durmazsın
Gece gündüz boşa hayal kurmazsın
Hüküm versen kimselere sormazsın
…Benim akıl firar vay Kemal kardeş.
Kırk yıl sürsün hayaliyle yaşarsın
Kaderinde varsa mutlak şaşarsın
Dilerim her seven zoru başarsın
…Ceyhan’ın duası say Kemal kardeş.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Kendi kaderine kızma...
Kendi kaderine kızma
Hep ayık ol sakın sızma
Sen yine ağzını bozma
…Çat desem de çatamazsın.
Kolay değil,hasret çekmek
Çeksen bile,büyük emek
Hasret acı,hüsran demek
…Tat desem de tadamazsın.
İstediğin kadar bağır
Gözleri kör,kulak sağır
Sen sınama yükün ağır
…At desem de atamazsın.
Sevip kavuşan çok ender
Sen yönünü hakka dönder
Derdi tutma bana gönder
…Sat desem de satamazsın.
Bitmiyor gönülde kaygı
İnciniyor güzel duygu
Gelir mi hiç göze uyku
…Yat desem de yatamazsın.
Bak Ceyhan’ın eserine
Koymam kimseyi yerine
Ortalığı bir birine
…Kat desem de katamazsın.
Gaziantep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Kendileri bilir...
Avrupa birliği almazsa almasınlar
Göreceksiniz gün gelip yalvaracaklar
Biz çalışalım da hiç şüpheniz olmasın
...Mahcup ve pişman olup mecbur kalacaklar.
Bir gün bunlarda bitecek zapta geçiniz
Hepsi fırsat kolluyor hiç birisi kalmaz
Diyeceğiz buyrun bir soğuk su içiniz
...Adaletsiz davrananlar payidar olmaz.
Ağzı olan çok konuşuyormuş diyorlar
Kolayı bu bilen bilmeyen konuşacak
Tahdidi vergisi yok dersen biliyorlar
...Ne var ki bunda kuzum anlaşılmayacak.
Aman dikkat edin karışmasın kafalar
Gerçeği ve yalnız doğruyu konuşalım
Her kafadan bir ses çıksa insan afallar
...Zihin bulanmasın güzelce anlaşalım.
Bulmaca gibi olmasın gayet açık net
Her kesim herkesin anlayacağı dilde
Yeter ki kandırma olmasın amaç niyet
...Tercüman aramayalım bu güzel dilde.
Başlarını yesin Avrupa’nın birliği
Sözüm ona kendisini bir şey sanıyor
Büyük ibret olsun vatanımın dirliği
...Onları geçmek için her yolu deniyor.
Çok çalışıp şunlara verelim dersini
Bir güzel anlatalım istilaya gitmeyiz
Bundan sonra onlar düşünsün gerisini
...Biz Türk’üz siz gibi dalavere bilmeyiz.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Kendime acımam yandığım sensin...
Seni düşünmekten özüm unuttum
Bunca yıl hasretim yasını tuttum
Yürek hüzünlerde sanma avuttum
…Kendime acımam yandığım sensin.
Bilmem yokluğuma nasıl dayandın
Nasıl düşler kurdun nasıl uyandın
Rüyada gördüysen hüzne boyandın
…Kendime acımam yandığım sensin.
O meskûn yerleri gidip gezdin mi
Hatıralar solmuş sende sezdin mi
Kederlenip hayatından bezdin mi
…Kendime acımam yandığım sensin.
Acaba ömründe huzur buldun mu
Tek dileğim oydu mutlu oldun mu
Zora düştün çok çaresiz kaldın mı
…Kendime acımam yandığım sensin.
Bilsem ki mutlusun azalır keder
Zulmün diyetini bir miktar öder
Mahzun dilekleri Hak kabul eder
…Kendime acımam yandığım sensin.
Böyle gelmiş böyle gider yaşarım
Bir kere görmeye dağlar aşarım
Beni boş ver ben menzile koşarım
…Ceyhan’a acımam yandığım sensin.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Kendine dert etme olur mu kızım...
Laf olsun diyerek baba olunmaz
Böyle sevgi para pulla alınmaz
Dilde belki kalpte riya bulunmaz
…Riya olsa Mevla korur mu kızım.
Geçen sene ne kız ne baba vardı
Hayalin boyutu nokta kadardı
Nasıl bir sevgidir kalpleri sardı
…Biz dur desek bile durur mu kızım.
Karamsar olursan felekler güler
Gülmekle de kalmaz kalburda eler
Derdini saklarsan yüreğin deler
…Azimle durursan vurur mu kızım.
Geçmişe takılma geleceğe bak
Senin güzel yüzün melek kadar ak
Sevgi kusur olsa yaratmazdı Hak
…Kendine dert etme olur mu kızım.
Hayat çelmelesin düşer kalkarsın
Bekle güzel günler yolda bakarsın
Devran döner doruklara çıkarsın
…İnsan bir minvalde kalır mı kızım.
Sözler özden gelsin diller açılır
Sevgiyle tomurcuk güller açılır
Rabbime yalvarsan eller açılır
…Halis yürek kemlik bulur mu kızım.
Yüreğimi dağlar en küçük sözün
Ağlamasın artık o ceylan gözün
Elbette gülecek senin gül yüzün
…Ceyhan sen olmazsan güler mi kızım.
Adana/2012
Sevgili kızımdan;
Baba bildi amma, yüzü kalmadı
Hayat çelme taktı, gücü kalmadı
Dili dönmez oldu, sözü kalmadı
Ebet bir gün yüzün güldürür kızın….Gülhan Çabucak
02.07.2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Kendine güven...
Sakın sakın kimselere yalvarma
Bir kendine güven bir Allah’ına
Amacın menzilse yerinde durma
…Bir kendine güven bir Allah’ına.
Kimseye çiğnetme bu güzel dini
Dik durup güçlü gör daim kendini
Tok gözlü yaşayan gönül zengini
…Bir kendine güven bir Allah’ına.
Boş yere harcama geçen gününü
Darda koymaz bir gün açar önünü
Yalnız Hakka çevir ki sen yönünü
…Bir kendine güven bir Allah’ına.
Çok meyletme gitse bile hoşuna
Ömrüm gelip geçti deme boşuna
Dert anlatmak zordur ecel kuşuna
…Bir kendine güven bir Allah’ına.
Hayatın tozpembe rengine dalma
Hedef kaybolmasın geride kalma
Sen sen ol kimsenin vebalin alma
…Bir kendine güven bir Allah’ına.
Her kim ne yaparsa kendine yapar
Adil davranmayan yolundan sapar
Dünyaya meyleden malına tapar
…Bir kendine güven bir Allah’ına.
Sen mala bekçisin canda emanet
Yarına çıkmaya var mı bir senet
Bunları bilirsen etmezsin minnet
…Bir kendine güven bir Allah’ına
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Keşke doğru olsaydı...
Kapısının önünden gelip geçmeyeceğim
Zalim sevgiliye kahredip içmeyeceğim
Kapattım gönlümü kimseye açmayacağım
…Ne lâzım sevda denen uğraşı boşuyorum.
Kuş gibi hürüm artık onun olsun sevgisi
Şu yakamı bıraksın varsa aşka saygısı
Boşa giden günlerin içimdeki kaygısı
…Neresinden dönsem kârdır diye coşuyorum.
Misal göstermeye ne gerek açık duruyor
Samimiyetsiz sevgi tüm bedeni yoruyor
Uçup giden yıllara insan çok şey soruyor
…Hüsnü kabul görmeyen sevgiye şaşıyorum
Dediler sabır her şeyleri çözermiş sanmam
Sabır küpü olmuşum bu yalana inanmam
Emekler tümden heba oldu onadır yanmam
…Kimseyi dinlemem başka yöne koşuyorum.
Dertleri yüklenmişim hasret özlem diyerek
Bundan sonra hataya düşer miyim bilerek
Kahırlar yeter acılardan ders alsın yürek
…Tövbeler olsun artık uslandım susuyorum.
Desem; yüreğe ihanet etmiş olmaz mıyım
Sudan çıkarılmış balık gibi kalmaz mıyım
Hayalin sevmek bile yetiyor bilmez miyim
…İsyan oldu ancak kendimi avutuyorum.
Bütün anlattıklarım keşke doğru olsaydı
Hicran çekmese sevgiyi kaldırıp atsaydı
Ya da çok murada erip mutluluğu tatsaydı
…Ceyhan’ı mazur görün bazen saçmalıyorum.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Kırarım kalemi yazmam bir daha...
Küçük bir kusuru sezdiğim anda
Kırarım kalemi yazmam bir daha
Gözümden kaçar da kalırsam zanda
…Kırarım kalemi yazmam bir daha.
Dostu kırdı isem huzurum kaçar
Kendi yüreğimde kahırlar saçar
Gönül alamazsam kalırım naçar
…Kırarım kalemi yazmam bir daha.
Hüsranla kol kola ömrün her demi
Sevda tuzağının ben oldum yemi
Yakındır limandan kalkar son gemi
…Kırarım kalemi yazmam bir daha.
Sürçü lisan ettim derse dillerim
Açmamak üzere kurur güllerim
Felç olsun kalemi tutan ellerim
…Kırarım kalemi yazmam bir daha.
Finale yaklaştım yakındır biter
Fazlası can sıkar bu kadar yeter
Yanlış anlaşılmak ölümden beter
…Kırarım kalemi yazmam bir daha.
Ceyhan kara kovan peteksiz balı
Ben sadece yazdım herkesin malı
Her nesnenin mutlak sonu olmalı
…Kırarım kalemi yazmam bir daha.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Kırk Kapılı konakmış...
Yazılmış çizilmiş yıllar boyunca
Üstünde durmadım gönül uyunca
Şaşırdım bir sürü masal duyunca
...Güneş dedim yıldız dedim ay dedim.
...Irmak dedim dere dedim çay dedim.
Uzaktan gördüm; gizemli bir okul
Nereden bakarsa ordan görür kul
Olmamış dediler başka bir ad bul
...Zehir dedim oktur dedim yay dedim.
...Çok gezdirme bari bunu say dedim.
Bilmeyen değişik cepheden bakmış
Temkinli gelmişse serbest bırakmış
Göz yumup dalanı sorgusuz yakmış
...Özlem dedim çile dedim hay dedim.
...Aklım dedim fikir dedim zay dedim.
Doğruysa; sevda her derde ilaçmış
Sevgi girmeyen yürekler hep açmış
Yalnız kalan insan kuru ağaçmış
...Bence şaha kalkmış deli tay dedim.
...Herkes kendince çıkarsın pay dedim.
Kim ne derse desin yüreğe deymiş
Hemen diz çöktürüp önünde eğmiş
Tek akıllı ben miyim herkes sevmiş
...Çatlak gönle ne sayarsan say dedim.
...Pişman eder yapma etme cay dedim.
Ne göreyim aşk huzurdan uzakmış
İşi ne dersen taammüden tuzakmış
Birde baktım kırk kapılı konakmış
...Başka yüzünü görünce vayyy dedim.
...Bütün yollar senin olsun bay dedim.

İs.t/2011
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kırk karar çıkartın hepsi vız gelir…
(Yetmiş dokuz milyon adına)
Yine çuvalladın düştün mü şapa
Tez elden bir fetva versin şu papa
Ne kadar pislik var üstünü kapa
…Kırk karar çıkartın hepsi vız gelir.
Soykırımı yapan sen mi ben miyim
Tarihler hiç yalan söyler mi beyim
Eğer unuttuysan bırak ben deyim
…Kırk karar çıkartın hepsi vız gelir.
Şirinlik yaptığın korkak bir zalim
Nasıl unutulsun dünkü mezalim
Karabağ düşecek boşuna talim
…Kırk karar çıkartın hepsi vız gelir.
Hele deyin hanginizin yüzü ak
Yüreği tertemiz vicdanları pak
Gün gelir seni de satar o salak
…Kırk karar çıkartın hepsi vız gelir.
Bu vebal ağırdır alma demiştim
Zamanım değerli çalma demiştim
Bilmediğin suya dalma demiştim
…Kırk karar çıkartın hepsi vız gelir.
Çokta şeyimdeydi aldığın karar
Devede tüy değil verdiğin zarar
Gün gelsin kaçacak delikler arar
…Kırk karar çıkartın hepsi vız gelir.
Tarihe konulmaz zaman aşımı
Hiç kimse eğemez yüce başımı
Gözümden korurum çakıl taşımı
…Kırk karar çıkartın hepsi vız gelir.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Kırk sene hayali sev de göreyim....
Aslında bir ömür sevmek gerek
Sevince huzurla dolar her yürek
Hasret kolay bitmez el ele verek
…Kırk sene hayali sev de göreyim.
İnanasın gelmez buna eminim
Hâlâ sürer gelir benim yeminim
Benim sana değil kadere kinim
…Kırk sene hayali sev de göreyim.
Ben gibi yansan, bunu bilirdim
Dağları aşardım koşar gelirdim
Sabırlar tükendi bense delirdim
…Kırk sene hayali sev de göreyim.
Ne olurdu yollar seni salsaydı
Azrail’de yanımızda kalsaydı
Sarılaydım o an canım alsaydı
…Kırk sene hayali sev de göreyim.
Palavra diyorsan sana sözüm yok
Yıllar geri gelmez buna çözüm yok
Kuran’a el bassan artık lüzum yok
…Kırk sene hayali sev de göreyim.
Hiç kimse bilmezse Allah biliyor
Elbet farkındayım sonum geliyor
Ceyhan benzer varsa sabır diliyor
…Kırk sene hayali sev de göreyim.
Çukurova/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok...1
Mühür gözdür feleğimi şaşıran
Özlemindir yüce dağlar aşıran
Kinim değil bu sabrımı taşıran
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
Yaşıyorsun deme közde pişerim
Sanırsın ki mutluluktan şişerim
Azap köprüsünden kesin düşerim
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
Neler düşlemiştik hüsrana döndü
Arzular umutlar bir anda söndü
Ecel öldürmeden toprağa gömdü
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
Yol kapandı deli poyraz esemez
Gönlü azat ettim artık küsemez
Hiç bir tabip bu ağrıyı kesemez
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
Uzaktan bakarım karşına çıkmam
Ceylan gözlerine yeniden bakmam
Aşkla büyüttüğüm hayali yıkmam
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
Bu gün yarın kapım kesin çalacak
Boynum kıldan ince canım alacak
Ceyhan’dan geriye neyim kalacak
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok...2
Hayallere dalsam tutsam elini
Öpmeye kıyamam saçın telini
Minnetçi salmıştım seher yelini
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
Düşlediğim şeyler bir anda durdu
Hasret piyangosu bize mi vurdu
Zalim şaha kalktı zulüm kudurdu
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
Posta koyar töre denen vicdansız
Seraptan asıla çıkmam imkânsız
Düşler aleminde kaldım mekânsız
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
Benim esas korkum seni üzerler
Bununla kalmazlar vurur ezerler
Bilmiyorum hangi yüzle gezerler
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
Gemi olsam bu sahile yanaşmam
Cesaret pes etti artık savaşmam
Gelmişiyle geçmişiyle uğraşmam
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
Nerde yanlış yaptık nasıl çözelim
Dünyalar bir yana sendin özelim
Ceyhan hasretinden yandı güzelim
…Kırk yıl daha dayanmaya gücüm yok.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Kırk yıl hasretiyle yandı bu gönül...
Bir akşam üzeri geldik göz göze
Bakışmamız yetti ne gerek söze
Karanlıkta bile nur doğdu yüze
…Kırk yıl hasretiyle yandı bu gönül.
O gece sabahlar olmak bilmedi
O gece gözlere uyku girmedi
O gece düşleri hicran bölmedi
…Kırk yıl hasretiyle yandı bu gönül.
Bir ara dillendi anlarlar sandık
Önce ses çıkmadı biz ona kandık
Aşka yasak kondu yıllarca yandık
…Kırk yıl hasretiyle yandı bu gönül.
İzin verselerdi dağlar aşardık
El ele tutardık mesut yaşardık
Başarıysa mutsuzluğu başardık
…Kırk yıl hasretiyle yandı bu gönül.
Çok didindim sorunları çözmeye
Dayanamam gül yüzlüyü üzmeye
Sanki meraklıyım gurbet gezmeye
…Kırk yıl hasretiyle yandı bu gönül.
Bu yüreği hasretlerle doyurdum
Şiir yazdım dünyalara duyurdum
Ecel bekliyorsa gelsin buyurdum
…Kırk yıl hasretiyle yandı bu gönül.
Yalanım var ise lâl olsun dilim
Hilaf yoktur her satıra kefilim
Ceyhan’ı sorarsanız ser sefilim
…Kırk yıl hasretiyle yandı bu gönül.
Seyhan/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Kırmızı gül olsan dalına konmam...
Kırmızı gül olsan dalına konmam
Yaktın yüreğimi bir daha onmam
Ömrümüz tükendi onadır yanmam
...Hayal bahçemizde güller perişan.
Kırmızı gül olsan koparıp almam
Zincire bağlarım bu gönlü salmam
Bir dakka dur desen orada kalmam
...Gezip tozduğumuz yollar perişan.
Kırmızı gül olsan bakıp koklamam
Defter sayfasına koyup saklamam
Çamurlara düşsen kirin paklamam
...Özlemle sarmayan kollar perişan.
Kırmızı gül olsan çevrende uçmam
Minnetçi gönderme kapımı açmam
Azrail buyursun huzurdan kaçmam
...Güvenip tuttuğum dallar perişan.
Kırmızı gül olsan yaprağın öpmem
Gölgene takılıp peşinden gitmem
Kimseyi suçlama hiç kabul etmem
...Sevdamıza tanık dostlar perişan.
Kırmızı gül olsan yakama takmam
Perişan eyledin yüzüne bakmam
Tezenem kırıldı türküler yakmam
...Bitip tükenmeyen yaslar perişan.
Kırmızı gül olsan barınamazsın
Zemzemle yıkansan arınamazsın
Ağzınla kuş tutsan yaranamazsın
...Yaşlar sel olduysa hallar perişan.
Kırmızı gül olsan kalbim dağlasan
Nadim olup gece gündüz ağlasan
Ceyhan durmaz kollarını bağlasan
...Gönüller kahırda canlar perişan.
G.Antep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Kıyamete kadar esir’im dersin…
(Bu şiir de onun kaleminden olsun)
O akşamüstüydü önünde durdum
Farkında değilken plânlar kurdum
Yıldırım aşkıyla yürekten vurdum
…Kıyamete kadar esir’im dersin.
Siz sorun söylesin nasıl bakmışım
Gözlerine şimşek olup çakmışım
Şu Ceyhan'ı cayır cayır yakmışım
…Divaneyse benim eserim dersin.
Düştüğü yol sarptır geri dönemez
Buzlara koysanız bu köz sönemez
Yasak dersem rüyasında göremez
…Bir ömür tükenmez tesir’im dersin.
Düşünmeden bir gün bile yatamaz
Gönlünde zimmetim söküp atamaz
Bedesten bulamaz sat de satamaz
…Ben onun derdine mesirim dersin.
Benden başkasına şiir yazamaz
Sözüne sadıktır kavlin bozamaz
Dünyalar dar gelir gezip tozamaz
…Kaderin hükmünde kesir’im dersin.
Yalnız hayalime yazmış bin şiir
Bu kadar yürekten severse şair
Şifreyi çözmekte ustaymış zahir
…Satırlarda gizli nesir’im dersin.
Neler adamıştır bundan eminim
Unutmadım sürer gelir yeminim
Kavilden dönersem hazır kefinim
…Bu da benim peşin nezirim dersin
Gönlünün sultanı olduysam eğer
Sevdasın taşımak bir ömre değer
Bahtsızların yüzü gülmezmiş meğer
…Ben hasretim çilem vezirim dersin.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Kızıl papaz'a...
Yeşil adada huzur ve sükûnu yok ettin
Din adamı yapar mı kendini rezil ettin
Sen Türk’ü yılıp kaçacak mı zannettin
…Hâlâ bir ders almamışın tekrar veririz.
Boyunu aşan halt ettin kime imrendin
Gaddarca kan döktün neyine güvendin
Hele bir soluklan anlarız ne imiş derdin
…Ders vermekten üşenmeyiz yine veririz.
Bir düşün bakalım bu millet niçin üstün
Çetelere şirin gözükmek içinse kastın
Behey salak farkında mısın ateşe bastın
…Ha Ege ha Akdeniz orada da suya gömeriz.
Derini yüzsem bir şeye yaramaz postun
Zalim çorbacı ödün mü patladı niye sustun
Seni kınıyor Mardin’de din adamı dostun
…Mangal gibi yürek var her diyeti öderiz
Sürükledin üç buçuk palikarya peşinden
Nasıl kıydın ayırdın çocuğundan eşinden
Kuzgunlara yem yapayım doysun leşinden
…Bize kafa tutanın ümüğünü sıkarız.
Tekrar soruyorum ölümlerden ölüm beğen
Çok bakınma hani nerde imdadına gelen
Sıkıyorsa gelip kurtarsın sana destek veren
…Kızıl papaz topunuzu sürü yarar güderiz.
1.Ocak.1963
Ozan Nuri Ceyhan
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Kızlara zulmetmeyin...
Kızlarımın başörtüsüyle uğraşmayın
Kabak tadı verdiniz haddiniz aşmayın
Rahat bırakın kimseye de karışmayın
…Ne giyerse giysin kızlara zulmetmeyin.
Kampanyalarla kızlar okula diyoruz
Yazıktır günahtır önlerini kesiyoruz
Tahsil yapmasınlar diye set çekiyoruz
…Türbansa türban şu kızlara zulmetmeyin.
Burası Türkiye hür insanlar ülkesi
Özgürlük diyorsan sizce neyin ilkesi
Hukukta adalet varsa bağlar herkesi
…Baş bahane edip kızlara zulmetmeyin.
Kızlarımız okumaktan geri kalmasın
Bedel ağır olur kimse vebal almasın
Bu güzel yavrular niçin mutlu olmasın
…Allah aşkına şu kızlara zulmetmeyin.
Bırak kardeşim farklı olsun şu renkler
Şekil şemâl tartışılmaz giyimde zevkler
Nerede insan hakları nerde dernekler
…Okumak isteyen kızlara zulmetmeyin.
Yeni kelime türedi neymiş kamusal
Başkalarına benzetmek nasıl bir misal
Bakın onların olmadığı her yer masal
…Ceyhan'ı dinleyin kızlara zulmetmeyin.
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Kızmak istesem de kızamıyorum
Ne zaman kalemi alsam elime
Kızgın sözler kilit vurur dilime
Ondan sadır olan başka kelime
…Ya minnettir ya ricadır ya hüzün.
Kızmak istesem de kızamıyorum
Yüreğim titriyor yazamıyorum
Süslediğim kavli bozamıyorum
…Dayanması mümkün değil bu özün.
Taammüden hırsa döndü tasarım
Tuzak kurdularsa cebren basarım
Yanlarına koymam tek tek asarım
…Savaşmaya kalksam karşımda yüzün.
Yazmaya gelince vicdan el vermez
Niçin böyle dersen akıl sır ermez
Hatadan arınmak çok uzun sürmez
…Elim kolum bağlar o masum gözün.
Akıl baştan uçmuş yürek yanınca
Kalem suskun kalır gönül anınca
Düşte gördüğünü gerçek sanınca
…Bir manası kalmaz denecek sözün.
Tenhalarda atıp tutmak kolaymış
Turabı olmaz mı meğer bulaymış
Hasretin fermanı seven kulaymış
…Çaremiz kördüğüm buyurun çözün.
O müthiş kavgamı bir bakış yedi
İlham perim yapma çok ayıp dedi
Şu halimi görsen süt dökmüş kedi
…Yalan söylüyorsam derimi yüzün.
Yürek başka söyler dilim saçmalar
Hayallerde kalır bayrak açmalar
Ceyhan yakışmaz uğrun kaçmalar
…Canan’a kızmayın siz beni üzün.
Erdemli/2016

Ozan Nuri Ceyhan
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Kim bilir...
Dert tükenmez üstümüze atacak
Kurtuluş yok bu kervana katacak
Yolum bekler bir lokmada yutacak
…Nerededir hangi toprak kim bilir.
Dünya yalan misafiriz garibiz
Dönüp bakıp hani nerde gerimiz
Sırayla yolcuyuz kalmaz birimiz
…Hüzünleri kim tadacak kim bilir.
Şanslı sayılacak huzur bulduysa
Kısacık ömürde mutlu olduysa
Dünya malı yine sizindir oysa
…Kime kalır kimler satar kim bilir.
Son durak denilmiş işte burası
Torpil yok kimsenin geçmez sırası
Vagonlar dolusu olsa parası
…Canı kurtaramıyor bunu kim bilir.
Kâhin olsa zordur sonunu bilmek
Emir yüce yerden tek çare gitmek
Artık imkân değil geriye dönmek
…Sorgu sual nasıl olur kim bilir.
Bütün canlar zamanını bekliyor
Hasret varsa kıyamete saklıyor
Ölen else kimse dönüp bakmıyor
…Şu Ceyhan'ı kimler taşır kim bilir.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Kim demiş ki...
Sen ayrı ben ayrı içimiz yanar
Geçti yıllarımız ihtiyar olduk
Gönül kocamıyor abarttım sanar
…Kim demiş ki bize bahtiyar olduk.
Yaprak gazel oldu bozuldu bağlar
Hasret köze döndü yüreği dağlar
Amaçsız yaşamak huzur mu sağlar
…Kim demiş ki bize bahtiyar olduk.
Her gün isyandayım çilemiz yeter
Huzuru tatmadık gün güne beter
Hasret burum buram gözümde tüter
…Kim demiş ki bize bahtiyar olduk.
Nedenler aradım aklım şaşıyor
Gemini bıraksam sabrım taşıyor
Diyorum ki en azından yaşıyor
…Kim demiş ki bize bahtiyar olduk.
Kahpe felek bizi böyle mi sınar
İçim kan ağlıyor gözlerim pınar
Sensiz yaşanırken huzur ne arar
…Kim demiş ki bize bahtiyar olduk
Tükenmez dertlerin deposu bende
Hal kalır mı böyle olan bedende
Her gece uykusuz kaldıysan sende
…Ceyhan der mi hiç bahtiyar olduk.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Kim tanır Ozan Ceyhan'ı...
İbret varda görmüyorsa
Görüp değer vermiyorsa
Sözlerinde durmuyorsa
…Kim tanır Ozan Ceyhan’ı.
Sislenmişse aydınlığı
Kararmışsa saydamlığı
Yere batsın adamlığı
…Kim tanır Ozan Ceyhan’ı.
Göz yaşlarını silmezse
Kadir kıymeti bilmezse
Yardıma koşup gelmezse
...Kim tanır Ozan Ceyhan’ı.
Bakınmaz çare bulmazsa
Dost hatırını sormazsa
Derdine ortak olmazsa
…Kim tanır Ozan Ceyhan’ı.
İmkânları kullanmazsa
Kötülüğe çullanmazsa
Doğru söze dillenmezse
…Kim tanır Ozan Ceyhan’ı.
Yanlış işi bozmuyorsa
Gerçekleri yazmıyorsa
Satır satır dizmiyorsa
…Kim tanır Ozan Ceyhan’ı.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Kim yalancı...
Hep kahpe dediler hatta yalancı
Bizler gelip geçtik o hâlâ hancı
Dünya yerli yerinde çok ikramcı
…Bilemeyiz kim kahpe kim yalancı.
Pes vallah verdikçe alıyoruz
Kader deyip belâya dalıyoruz
Giden konuğuna saç baş yoluyoruz
…Bak kim hane sahibi kim kiracı
Cehennem ederiz bazen de cennet
Bunca bedduayla geçirmez cinnet
Ne şükür ederiz nede bir minnet
…Düşünmeliyiz kim yolcu kim hancı.
Kim olursan ol mecbur gideceğiz
Varılacak son durak bileceğiz
İlk soruya ne cevap vereceğiz
…Söyleyin kim fanidir kim kalıcı.
Buyurun bulmaca çözün bakalım
Sitem yakışmaz lütfen bırakalım
Biz önce şu tabuları yıkalım
…Peki kim mülk sahibi kim yabancı.
Okuyan çok kızacak biliyorum
Alt üste benzemez dikkat diyorum
Ben yerinize özür diliyorum
…Sormam mı kim verici kim alıcı.
İst/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Kimdir bu felek…1
Kahpe felek diye başlayıp durduk
Sıkıntıya düştük taşlayıp durduk
Canımız yanınca haşlayıp durduk
…Bir faydası olduğunu görmedik.
İşler ters gittiyse küfre sarıldık
Görünmeyen bir varlığa darıldık
Suçlu bulup zevkimizden yarıldık
…Bir çare de olduğunu görmedik.
Canımız sıkılsa ağzımız bozduk
Kaç ozan var isek hepimiz yazdık
Allah hayır etsin her halde azdık
…Hüzne deva olduğunu görmedik.
Erenler demiş ki yıldızdır aydır
Canlıya eceldir, depremde faydır
Bence başıbozuk yularsız taydır
…Derde ilaç olduğunu görmedik…
Gezegen olur mu sorsak bir sual
Utarit Zühre Şems Müşteri Zuhâl
Kim bilir belki de tamamen muhal
…Bir resminin olduğunu görmedik.
Kutuplar diyorlar bence safsata
Çerçi de değilmiş bir şeyler sata
Mülayim olmuyor hiçbir maksada
…Aşka medar olduğunu görmedik.
Biz ke-en-lem yekûn diyelim gitsin
Hiç olmamış demek böylece bitsin
Zaten hiç sevmedik izin kaybetsin
…Darda hayrı olduğunu görmedik.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Kimdir bu felek…2
Yine soruyorum kimdir bu felek
Hayli araştırdım değilmiş melek
Yanlış düşünmenin aklını çelek
…Ağzımızda sakız, kimdir bu felek.
Enlemi boylamı met cezir midir
Padişah kral mı baş vezir midir
Şeytandan tescilli bir rezil midir
…Acı çeken bahtsız, kimdir bu felek
Sultan Süleyman’ın asası mıdır
Eşrefi mahlukun yasası mıdır
Gizemli sırların kasası mıdır
…Görevinde yansız, kimdir bu felek.
İz sürücümüdür kılavuz mudur
Soysuz eşkıya hırsız yavuz mudur
Göl mü şelale mi, bir havuz mudur
…Hükmetmişler cansız, kimdir bu felek.
Nehrin yatağı,yoksa umman mıdır
Odun,kömür,ateş mi duman mıdır
Her işe taş koyan bir düşman mıdır
…Hüzünde noksansız, kimdir bu felek.
Buzul mudur dolumudur kar mıdır
Yanardağ mı, yalçın tepe yar mıdır
Ömründe bir kere gören var mıdır
…Diyorlar ki kansız, kimdir bu felek.
Fetva verilmemiş hayır şer midir
Namı sanı bilinmeyen yer midir
Gözün bebeği mi yoksa fer midir
…Sevene vicdansız, kimdir bu felek.
Ceyhan bilmez ama belki Fizan’dır
Kerpiçtir tuğladır büyük hizandır
Fikren ferasettir cebren izandır
…Vurdu mu amansız, kimdir bu felek.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Kimdir...
Yoktan belâ vermez azmayan kula
Kuşlar bile konmaz yapraksız dala
Bin bir çiçeklerden yaptığı bala
…Arıya mucize emreden kimdir
Nokta kadar beyin yaptığı işi
Karınca diyemez akılsız kişi
Şıradan patlatır acı yemişi
…Acıyı tatlıya çevirten kimdir
Kurumuş tohuma hayat veriyor
İçte dışta her nesneyi görüyor
Aklı evvel mahsus kafa yoruyor
…Evreni eksende döndüren kimdir.
Minik çekirdekçik görev biliyor
Ne miktar hükmetmiş onu veriyor
Kime kısmet etmiş ancak o yiyor
…En zora kolaylık sağlayan kimdir.
Canlı cansız kâinatın sahibi
Özüne mahsustur bilmek gaibi
Padişah sultan o yoktur naibi
…Kâinata düzen kurduran kimdir
Kun fe yekun (ol) emriyle olduran
Hava toprak suya canlı dolduran
Vade yetsin zamanında öldüren
…Ceyhan'ın aklını zorlayan kimdir.
H.Paşa/1984
Ozan Nuri Ceyhan
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Kime kızayım...
Gönlüme kızacam vurur ters yüze
Yürek meyil etmez manasız söze
Kör talih ne etsem çekmiyor düze
…Kaydı kuydu varsa bulup çizeyim.
Anacığım biz bırakıp gitti
Yuvamızın tadı o anda bitti
Yerine gelenler içine etti
…Çilem çoktur hangisini dizeyim.
Ne kadar haklıyım sitem ederken
Zaman yar olmadı akıp giderken
Kendi başıma bir ömür sürerken
…İster miyim sevdiğimi üzeyim
Saftı yüreğimiz bir anda sevdi
Ahval büyüklere eylendi tevdi
Maşallah onlarda sözlerle dövdü
…Bilmiyorum şimdi kime kızayım.
O zaman yan yana olmak suçtu
El ele tutuşmak en büyük düştü
Sevmek kâfi değil umutlar uçtu
…İmkân yok kaderi baştan yazayım.
Kusur hizalansa boyumu aşar
Kötü tesadüfler gölgemde yaşar
Bircan’a dedim ki sen bari başar
…Alın yazımızı nasıl bozayım
Ey felek ben ne zaman güleceğim
Başa ne gelse senden bileceğim
Bir tutarsam bak neler edeceğim
…Sen fırsat ver suç kimdeyse çözeyim.
Fırdöndüye bezer ömrün akışı
Mest etmeye yetti bir tek bakışı
Ceyhan çıldırmadan bulsa çıkışı
…Fırsat kaçar yapma gözün seveyim.
İst/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Kiminle konuşacağım...
Resminde olmasa kiminle konuşacağım
Kuru yaprak gibi hazana dönüşeceğim
Elimi tutmasalar boşluğa düşeceğim
…Usandım hayaller kurmaktan her gün ayni iş.
Yalnızlık ve zaman beni yiyip bitiriyor
Yaşamaktan bıktım akla neler getiriyor
Saplantıdayım başka âleme götürüyor
…Hayra alamet gözükmüyor çaresiz gidiş.
Birazcık düşünseydin ne haldeyim bilirsin
Gözlerim yollarda ansızın çıkar gelirsin
Ancak o zaman görür belki de hak verirsin
…Ömrümüz tükenmeden geç olmasın bu geliş.
Gel kurtar artık beni çıkmazlarda dardayım
Hiç ümidim kalmadı bilesin ki zordayım
İçim de alev alev yanmaktayım hardayım
…Bir nefes ömür kaldı bitiyor alış veriş.
Boynunda vebalimle böylece kalacaksın
Dertlerinle baş başa yıllarca yanacaksın
Pişmanlığın faydasız nasıl dayanacaksın
…Ceyhan kadere razı kurtuluştur bu bitiş.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Kimler geldi kimler geçti...
Kimler geldi kimler geçti
Kimler ekti kimler biçti
Kimler sundu kimler içti
…Böyle garip bir dünyadan.
Bu memleketi soyanlar
Mevduata el koyanlar
Yetim hakkıyla doyanlar
…Yüz çevirdiler Mevlâ’dan.
Hayal kurarak coşanlar
İkbal peşinde koşanlar
Hak ve haddini aşanlar
…Başı kurtulmaz belâdan.
Dönülmez yola girenler
Sözde kol kanat gerenler
Düşünde darı görenler
…Her anlam çıkar rüyadan.
Sevmeyi kusur sayanlar
Töreyle kızak kayanlar
Sevgiye yasak koyanlar
…Seven vazgeçmez sevdadan.
Masumunda vekili var
Savunmasız bir dili var
Hakka açmış elleri var
…Derman yetişir Hüdâ'dan.
Gönül iki sevgi tektir
Sevgi özünü bilmektir
Ayrılık ölüm demektir
…Ceyhan tükendi Leyla’dan.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kimse beni kandırmasın...
Gizli sevdik aşkı tattık
Her nedense göze battık
Sevdamıza hüzün kattık
…Kimse beni kandırmasın.
Bence sevgi çılgın nehir
Hasret ölümcül bir zehir
Vuslat baştan sona tehir
…Kimse beni kandırmasın.
Sanki köreldi duygumuz
Haram kılındı uykumuz
Dile düşmektir korkumuz
…Kimse beni kandırmasın.
Afakidir her yargımız
Yanlış anlamak kaygımız
Yoksa tükenmez saygımız
…Kimse beni kandırmasın.
Sevdiğimin gözü pınar
Çekemeyen bizi kınar
Kader elli yıldır sınar
…Kimse beni kandırmasın.
Bütün sevenler böyle mi
Umut vermiyor söyle mi
Ceyhan unutsun öyle mi
…Kimse beni kandırmasın.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Kimseden korkma...
Zulümler vız gelir beni koruma
Sen üzüldün o gidiyor zoruma
Cevap evet ise benim soruma
…Sevgimiz yetişir kimseden korkma.
Yalnız kalmayayım gitme bırakıp
Böyle reva mıdır gönlümü yakıp
Gözyaşı dökmeyim arkana bakıp
…Sevgimiz kâfidir kimseden korkma.
Sevdamıza yazık olur gidersen
İnanmam ki kaderimiz bu dersen
Kahroluruz buna imkân verirsen
…Sevgimiz gücümüz kimseden korkma.
Felek hasretine bizi seçmesin
Kimse sevgimize ömür biçmesin
Ne olur ömrümüz ayrı geçmesin
…Sevgimiz koruyor kimseden korkma.
Kötüler her türlü plânı kursun
Sıkıysa cümlesi karşımda dursun
Güçleri yeterse buyursun vursun
…Sevgimiz kerimdir kimseden korkma.
Sonra imkânsız olmaz mı dönüşün
Kim bilir belki de bu son görüşün
Ceyhan hükme razı birazcık düşün
…Sevgimiz kalkandır kimseden korkma.
Adana/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Kimselere muhtaç etme Allahım...
Şu fani dünyada tek bir çöpüm yok
Haralım yok çuvalım yok küpüm yok
Senden başka gidecek bir kapım yok
…Kimselere muhtaç etme Allah’ım.
Gökleri serseler zerre gözüm yok
Rızana ermekten başka çözüm yok
Hüküm senin söyleyecek sözüm yok
…Namertlere muhtaç etme Allah’ım.
Doğru tekdir hezeyanla süslemem
Tevekkül ederim kinde beslemem
Hayırsızsa kalan ömrü istemem
…Zalimlere muhtaç etme Allah’ım.
Sen yarattın diye sevgiye koştum
Kıt aklımla belki bilmeden coştum
Şimdi anladım ki ilminden boştum
…Nankörlere muhtaç etme Allah’ım.
Rızasız gönülsüz bağa girmedim
Bakmakla yetindim alıp dermedim
Dostluktan öteye değer vermedim
…Kötülere muhtaç etme Allah’ım.
Aradım sevginin çıkmaz yolunu
Riyakârlar sarmış sağım solumu
Bu fani dünyada Ceyhan kulunu
…Kansızlara muhtaç etme Allah’ım.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Kimsenin yaptığı yanına kalmaz...
Kimsenin yaptığı yanına kalmaz
Herkes ettiğini çeker sevdiğim
Bir dünya ki vefasıza yar olmaz
…Kim ne eker onu biçer sevdiğim.
Yel ekenin rüzgar biçmek şartıdır
Vicdanın kantarı hassas tartıdır
Mevla’ya sığınmak bence artıdır
…Elbet kötü günler geçer sevdiğim.
Gönülde olmayan dilde olur mu
Hakkın vermediği kulda olur mu
Karganın sevdası gülde olur mu
…Gülü yoksa bülbül kaçar sevdiğim.
Güneş doğar gecelerin ardından
Sabırla çıkılır hasret yurdundan
Kavuşursa eser kalmaz derdinden
…Yürekte çiçekler açar sevdiğim.
Vebal dünyasında ah alan varsa
Gönül alma işi gerçekten zorsa
Bunların başında gelen de yarsa
…Cezası kat be kat artar sevdiğim.
Yalnız biz değiliz çaresiz kalan
Bizden beter olsun günahı alan
Yalnız seni sevdim gerisi yalan
…Ceyhan’da kahroldu naçar sevdiğim.
Adana/1981
Ozan Nuri Ceyhan
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Kimseyi koyamam senin yerine...
Bir kırk yılı daha sensiz yaşarım
Kimseyi koyamam senin yerine
Sürpriz diye çıkıp gelsen şaşarım
… Kimseyi koyamam senin yerine.
Bu kalp senin başkaları giremez
Girmeye kalksa da yolu bilemez
Bir ömür arasın dursun bulamaz
… Kimseyi koyamam senin yerine.
İnat etmek yersiz yürek istemez
Temelli kapanır ölsün göstermez
Cayır cayır yanar bir yel estirmez
… Kimseyi koyamam senin yerine.
Gönül kasasında ismin saklıdır
Dosta bile söylenmez yasaklıdır
Sevenler saklarmış elbet haklıdır
… Kimseyi koyamam senin yerine.
Çekmeye razıyım bitmesin çile
Dünya cephe alsa düşürmem dile
Kavuşmak umudum olmasa bile
… Kimseyi koyamam senin yerine.
Sıra bana gelir bir gün göçerim
Ecel şerbet olsa mecbur içerim
Dünya size kalsın derim geçerim
… Kimseyi koyamam senin yerine.
Senden ayrı olmak ölümden beter
Ceyhan’ı düşünme sen yaşa yeter
Sevda bitmez amma acılar biter
… Kimseyi koyamam senin yerine.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kimseyi suçlama boşa sevdiğim...
Bizim bu hasrette yok mu payımız
Sabır dedik amma tutmaz sayımız
Koskoca bir ömür olmuş kaybımız
…Kimseyi suçlama boşa sevdiğim.
Kaderin suçu yok kusurlar bizim
Hele bir yol düşün neden sensizim
Her yolu denedim kayboldu izim
…Kimseyi suçlama boşa sevdiğim.
Korkuya yer olmaz seven yürektir
Seven gönül asla yılmaz demektir
Bununda çaresi candan sevmektir
…Kimseyi suçlama boşa sevdiğim.
Dünya düşman olsa başa çıkardık
Engel neymiş başlarına yıkardık
Kulak tıkar keyfimize bakardık
…Kimseyi suçlama boşa sevdiğim.
Sevgi insandaki en kutsal güçtür
Hayalin menzili yalnızca düş’tür
Umudu yitirmek en büyük suçtur
…Kimseyi suçlama boşa sevdiğim.
Ferhat o sevgiyle dağları delmiş
Yürekteki sevgi çağlayan selmiş
Dağlar taşlar bile vicdana gelmiş
…Kimseyi suçlama boşa sevdiğim.
Elimden tutsaydın dağlar aşardık
Ceyhan’ı dinlesen mesut yaşardık
Hasrete katlandık neyi başardık
…Kimseyi suçlama boşa sevdiğim.
Çukurova/2011
Değerli dostlardan;
'Ayrılık kaderse, sevmek niyedir
Varlığın sırrıysa, vuslat diyedir
Aşk tüm insanlığa, bir hediyedir
.... Kimseyi suçlama boşa sevdiğim...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
ben de diyorum ki;
Boşuna üzülme, bu dünya böyle,
İnsandır, ister ağla, ister söyle.
Haline bakıp da öyle,
Nasılsa, deme; 'ezerim şöyle! '
ezenler de ezilir birgün,
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sıra sıra hizaya dizilir birgün,
sefa sürenler de üzülür birgün! ....Eğitimci/yazar/şair
Düşmeseydik eğer gurbet ellere
Türküler söylerdik bakıp güllere
Kendi elimizle düştük dillere
Kimseyi suçlama boşa sevdiğim...Ali Şahin
Ozan Nuri Ceyhan
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Kokusunu getiren yele kurban olurum…
Gözlerin muradını cümleler söyleyemez
Sevgi şaha kalkarsa gem vurmak eyleyemez
Tüm duası kavuşmak başka söz belleyemez
… Sevdiğini söyleyen, dile kurban olurum.
Farkı var mı sevdanın çağlayan su misali
Aşka hudut çizilmez Leyla Mecnun emsali
Ferhat’a dağ vız gelir budur aşkın timsali
…Yüreğinde çağlayan, sele kurban olurum.
Bir bakışı yetmez mi, sözlere ne hacet var
Böyle sevda çekseydi korlara dönerdi kar
Sevdiğimi söyleyin dert etmesin nazlı yar
…Saçlarını tarayan, el’e kurban olurum.
Bahçesinde çiçekler baharda boy sürünce
Tomurcuk güle benzer, beliklerin örünce
Bütün derdim azalır mah yüzünü görünce
…Ellerinin değdiği, güle kurban olurum.
Yalnızca ben göreyim, sakın ele bakmasın
Gözümden kıskanırım saçına gül takmasın
Soğuklar üşütmesin aman güneş yakmasın
… Yazın gölgelik olan, tüle kurban olurum.
Saçlarını rüzgârlar dört bir yana savursun
Yine mahzun bakarak benliğimi kavursun
Hasret bitmeyecekse, yürek o anda dursun
…Kokusunu getiren, yele kurban olurum.
Kaf dağına atsanız, bize sürgün sayılmaz
Zindanlarda çürütün, seven gönül ayrılmaz
Ceyhan sevda sarhoşu, buza koysan ayılmaz
…Yardan selâm getiren, tele kurban olurum.
Adana/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Kolaymış demek...
Zulmetin reva mıdır yazık bu cana
Hayli döktürmüşsün sitemden yana
Bilcümle vebalin yükleyip bana
…Sıyrılarak çıkmak kolaymış demek.
Nasıl gaddarmışım hem de duygusuz
Değer bilmezmişim ve de kaygısız
Demediğin kalmış ne çok saygısız
…Manasız bühtanlar kolaymış demek.
Yahu ben neymişim şaşkınım şaşkın
Neyine kapılmışım böyle bir aşkın
Nasıl yüzsüzmüşüm bayağı pişkin
…Baştan savabilmek kolaymış demek
Bana susmak düşer öyle diyorsan
Hiç çekinme söyle ne biliyorsan
Bu dediklerine inanıyorsan
…Daha ne söyleyim kolaymış demek.
Tek bana yüklenme buna gülerim
Haklıysan erinmem özür dilerim
İstenmezsem kendim çeker giderim
…Bana çamur atmak kolaymış demek.
Bühtana lüzum yok istemem dersin
Baktın yanlış bir kalemde silersin
Dilerim herkese gönlünce versin
…Böyle karalamak kolaymış demek.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Konuşmam...
Usanmadan yazdım tükendi konu
Hasretle yaşadım gelmedi sonu
Ben azlettim artık alın siz onu
…İlham perisiyle daha konuşmam.
Ne geceyi bildim ne gündüzümü
Satırlara mahkûm etti gözümü
Kör olası biran tutmaz sözümü
…Gönül delisiyle daha konuşmam.
Sevda denilen şey mindersiz palan
Hiç iflah olmazmış destursuz dalan
Hâlâ anlamadım nasıl bir yalan
…Böyle birisiyle daha konuşmam.
Seveni kandırmak çok hain plân
Haksızı korkmadan etmeli ilân
Nasıl iflah olur veballer alan
…Doğru-eğrisiyle daha konuşmam.
Gönül bahçemizi etmişler talan
Nasıl suçlu olmaz toplayıp çalan
Şimdi ne halt yesin çaresiz kalan
…Öte-berisiyle daha konuşmam.
Ben anlamam çektiğimi bilirim
Sakın beklemesin dönüp gelirim
Hesabımı o tarafta veririm
…Özür dilense de daha konuşmam.
İs.t/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Konuşmayan dilin nidası gözler…
Yaradılış ayni renkleri farklı
Sevdanın kaynağı burada saklı
Sevgiye verilen her mana haklı
…Yetmiş iki derdin devası gözler.
Esir alsın bir bakışta mest eder
Seven erir kaş altından test eder
Ah o gözler bir ömüre kast eder
…Seven gönüllerin sefası gözler.
Mesafe fark etmez bizzat ulaşır
Bir bakışmak yeter akıl dolaşır
Aşkın ucu değse tümden bulaşır
…Konuşmayan dilin nidası gözler.
Gözden göze bir bakışla vurulur
Gözler anlatmasın diller yorulur
Mahkeme-i Kübra burda kurulur
…Bitmeyen sevdanın sedası gözler.
Beden eskir ama gözler yaşlanmaz
Ruhsatı vermeden aşka başlanmaz
Yalan dolan bilmez asla suçlanmaz
…Yaşanan sevdanın gıdası gözler.
Her gönül koşulsuz gözlere uyar
Emin olan kimse yürekten duyar
Sevsin yeter başa taç eder koyar
…Ceyhan’ın bitmeyen sevdası gözler.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Korkaklar sevemez...
Mangal kadar yürek ister sevmeye
Korkaklar sevginin se’sini bilmez
Vefasızın hakkı yoktur sevmeye
...Nadim olmak kahrın izin silmez.
Sevgide mübahtır en çetin yollar
Dara gelen hiç bir yokuş çıkamaz
Önünde set olur en küçük dallar
...Elinin tersiyle vurup yıkamaz.
Töreden çekinen sevemez asla
Kuru bir hayaldir kurar avunur
Desem ki kendinle beni kıyasla
...Karşı koyar yanlışını savunur.
Seveni yıldırmaz bin türlü zorluk
Üstesinden gelir çekse de kahır
Mevlaya yapılır her türlü kulluk
...Sevene saraydır samanlık ahır.
Özden seviyorsan çerezdir zulüm
Ferhat dağı deler, Mecnun’sa çölde
Seven niye korksun ölümse ölüm
...Bülbül ne buluyor dikenli gülde.
Korkaklar sevemez değilse emin
İşte hodri meydan her şeye varım
Ceyhan neler çekti yeminse yemin
...Çileler servetim, hasretler kârım.
Düsseldorf-Neuss/ 2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Korktum arkadaş…
Sen benden cesurdun ne deyim sana
Seni kaybetmekten korktum arkadaş
Bulduğun her konum layıktır bana
…Seni kaybetmekten korktum arkadaş.
Elbet gözüm kara, korkum sanaydı
Bütün haksızlıklar bizden yanaydı
Merhametsiz kulun, kastı canaydı
…Seni kaybetmekten korktum arkadaş.
Sana zulmetseler bağlasan durmam
Düşlere sığınmam hayalde kurmam
Dünyayı yakarım sebepte sormam
…Seni kaybetmekten korktum arkadaş.
Bir damla göz yaşın gönlümü dağlar
Hırs küpüne döndüm yüreğim ağlar
O mahzun duruşun kollarım bağlar
…Seni kaybetmekten korktum arkadaş.
Kaybetmek korkusu bitmez kâbusum
Hasret damlarında kalan mahpusum
Ben kendimden geçtim firarda us’um
…Seni kaybetmekten korktum arkadaş.
Korkum ölüm değil, al senin canım
Uğruna döksünler helâldir kanım
Kızgın ateşlerde yansın her yanım
…Seni kaybetmekten korktum arkadaş.
Üzmesinler dedim mecbur sabrettim
Ah kendi kendimi yedim mahvettim
Ben Ozan Ceyhan’ı böyle kahrettim
…Korkaksın diyorsan korktum arkadaş.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Korkunun ecele faydası yok…
Erenler buyurmuş,
Ey insanoğlu!
Korkunun ecele faydası yok,
Sırası gelen her canlı
O köprüden geçecek,
Yani ölümü tadacak,
Asla avdet düğün bayram,
Öyleyse korkma ölümden!
Mizanda ki hesabında özeti şu;
Aldınsa vereceksin,
Verdinse alacaksın
Vesselâm…
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Koskoca dünyada yalnız bir adam...
Koskoca dünyada yalnız bir adam
Kalemim kâğıdım küçük bir odam
Doğruya sığındım geçmiştir modam
…Methiye dizemem yağcı değilim.
Kandırmayı bilmem riyayı bilmem
Güya huzur varmış orayı bilmem
Hayaller favorim rüyayı bilmem
...Tarla takımım yok bağcı değilim.
Sabretmek erdemmiş neyse yararı
Boşa beklemekmiş bitmez zararı
Hakka şükretmenin çokmuş yararı
…Savunma istemem savcı değilim.
Anladım aşka hudut çizilmezmiş
Sonucu önceden tam bilinmezmiş
Tek doğru ömür boyu silinmezmiş
…Bense pusu kuran avcı değilim.
Kahrıma sebeptir benden üzülse
Bin misli yaparım maksat özürse
Sıramı beklerim ne kadar sürse
…Ebede yolcuyum hancı değilim.
Sabır dediğin şey bazen de zulüm
Kime baki kalmış mutlaktır ölüm
Zoraki dayandım bende bir kulum
…Desise bilmem yalancı değilim.
Teşhisim doğruysa bitmiş insanlık
Gün gelişi güzel her şey bir anlık
Nasıl oluyorsa seyran samanlık
…Katırlar ürksün fincancı değilim.
Neslimiz tükenmiş gerçeği gördüm
Bilmediğim varsa merakla sordum
Bitmeyen nedene çok kafa yordum
…Tüccar olamam toptancı değilim.
Sevdanın közünde bizzat yakıldım
Kader şaşmaz sebeplere takıldım
Tamam dediğim an yere çakıldım
…Ceyhan bilmez mi kalıcı değilim.
Çukurova/2012
________________________________________
Ozan Nuri Ceyhan
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Kör talih...
Hiç acelesi yok her demi yavaş
Kör talihe açmaz mıyım bir savaş
Ya terk eder ya olur sarmaş dolaş
…Bir kızarsam neler olur karışmam.
Beklemekten feri döndü gözümün
Bilse namert ben eriyim sözümün
Bakmayın yumuşaklığına yüzümün
…Bir küstüm mü inat eder barışmam.
Devlet kuşu bir gün olsun konmadı
Hep göz önündeyim lâkin bulmadı
Kendi gelsin dedim o da olmadı
…Varın deyin bundan sonra yarışmam.
Ne yarenlik bilir ne şaka anlar
Neler görür yaşar kim bilir canlar
Abat iken harap saraylar hanlar
…Kimseye kalmayan şeyle savaşmam.
Neme lazım bütün bunlar bir şaka
Olmaz demeyin bir gün şaka maka
Şaka şuka derken düşmesin faka
…Bundan sonra neye yarar kavuşmam.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Köydeki kadınlarımız...1
(Çok değil 60 yıl önce)
Sabahın köründe yataktan kalkıp
Davarın samanı yemine bakıp
Tandırı ocağı güç belâ yakıp
…Duman çıksın diye kapı açardı.
Yoktu gaz ocağı doğalgaz tüpü
Islandıysa yanmaz kibritin çöpü
İsyan nedir bilmez sanki sır küpü
…Yakıncaya kadar zahmet çekerdi.
Köyün bir başında akar çeşmesi
Uzun zaman alır gidip gelmesi
Yardımına koşan yoktu kimsesi
…Hamuru yoğurur ekmek yapardı.
Saç üstünde pişer mayalı çörek
Pastaya on basar peynirli börek
Bazlamaya tereyağı sürerek
…Kahvaltı hazırlar öyle beklerdi.
Kazanı tepsiyi külle yıkardı
Onca çamaşırla başa çıkardı
Tokaçlayıp sonra elde sıkardı
…Tek tek çırpıp çalılara asardı.
Bostanı sulardı elinde kürek
Bunun için bile maharet gerek
Siz onda birini yapında görek
…Toprağı bellerdi sebze dikerdi.
Arsız nane her tarafı kaplardı
Domates dibine sırık saplardı
Göğ paklayı önlüğüne toplardı
…Bahçeden patates soğan sökerdi.
Nevşehir/2010
Göğ pakla: Taze fasulye
Ozan Nuri Ceyhan
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Köydeki kadınlarımız...2
(Çok değil 60 sene önce)
Kavga etmez zamanı yok küsmeye
Deli poyraz başlar tozlu esmeye
Günde on seferi vardı çeşmeye
…Kolunda helkeler suya giderdi.
Irgat ekin biçse toplar başağı
Sarı sıcak yakar baştan aşağı
Çabuk büyüsün der kızı uşağı
…Biliyorum ki çok dua ederdi.
Orağı sallayıp arpa yolardı
Sapların tozu saçına dolardı
Güneş yakar al fistanı solardı
…Varsa yıkar diğerini giyerdi.
Yayan gider dere tepe aşardı
Kolay-zor demez her işe koşardı
Köy yerinde kadın böyle yaşardı
…Tınazı savurur döven sürerdi.
Razıydı bahçede olsa bir kuyu
Yoktu duş küveti sıcacık suyu
Zaten bunlar olsa değişir huyu
…Bilmediği şeye hayal kurmazdı.
Televizyon radyo pikap görmedi
Biraz dinlenmeye fırsat vermedi
Ben eminim rahat ömür sürmedi
…Kirmen çevirir iplik bükerdi.
Büyüğe saygıda kusur etmezdi
İzin almadan bir yere gitmezdi
Kadınların yaz-kış işi bitmezdi
…Akşam oturduğu yerde uyurdu.
Nevşehir/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Köydeki kadınlarımız...3
(Çok değil 60 yıl önce)
On beşinde gelin otuzda nene
Bir şey anlamadan geçmiş kırk sene
Hali vakti iyi olan rahattır gene
…Tamamını topla parmak kadar az.
Küçük gelin ise bir an boş durmaz
Sofra kursun başkaları kaldırmaz
Öldür Allah büyük gelin aldırmaz
…Sırası gelince hakkı almak farz.
Beraber kaynata görümce kayın
Bir sürü horanta yeter mi tayın
Başgediklisidir kaynayan çayın
…Nerde istirahat mümkün mü biraz.
Üst baş görülecek hasat beklenir
Yırtık varsa çok yamalık eklenir
Bütün umut öbür yıla saklanır
…Buğday bire onu vermezse bu yaz.
Davar para etmez celepçi kurnaz
Bazen naza çeker her malı almaz
Köye kıran girer hiç biri kalmaz
…Bir kıymete biner tavuk ördek kaz.
Yıllar geçer çol çocuğa karışır
Bir kısır döngüdür mutlak alışır
Küs kalmak ayıptır mecbur barışır
…Nerden bilsin garip cilve işve naz.
Tarlası çoraktır dağları kıraç
At arabasından başka yok araç
Karnı tok sırt pek en güzel ilaç
…Yine de dillerden eksilmez niyaz.
Nevşehir/2010
Not: Celepçi köyde sığır davar satın alan tüccar.
Ozan Nuri Ceyhan
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Köydeki kadınlarımız...4
(Sonra ki yıllarda)
Yıllar geçti neler gördü köylümüz
Modern çağa çevrilince yönümüz
En güzeli olsun ister gönlümüz
…Her şeyin değişti çoktan yapısı.
Alaman’a gitti şehri bilmezken
Uçak gördü otobusa binmezken
Hastalansa ağrıları dinmezken
…Şehirler olmuştur komşu kapısı.
Çok kalmadı saman ile uğraşan
Şafağın köründe tarlaya koşan
Harman kurup tozlarıyla savaşan
…Rahata kavuştu şükür hepisi.
Güneş enerjisi damın başında
Sular sıcak akar kurna taşında
Ninem olmak ister yirmi yaşında
…Onunda değişti şimdi kanısı.
Beyaz eşya olmayan ev kalmadı
Müstamel malları kimse almadı
Dolmuşla gitmek istedim salmadı
…Son model araba çekmiş bazısı.
Canım anam bu günleri görseydi
Oh be dünya varmış diyebilseydi
Biraz ömür sürüp rahat etseydi
…İçimde uhde gönlümde sızısı.
Tamamı böyle mi değildir elbet
Ne kadar değiştik lütfen kabul et
Elbet sıra gelecek biraz sabret
…Ceyhan yaşadı ve gördü doğrusu.

Nevşehir/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Köydeki kadınlarımız...5
(Şimdi)
Ne derseniz deyin çok şey değişti
Bütün köylerimiz bir bir gelişti
Geçmiş örfler çağ atlayıp çelişti
…Geri kalmışlara olsun darısı.
Kız okumaz zihniyeti çöküyor
Devletim bunlara şevkle bakıyor
Güzel kızlarımız şimdi okuyor
…Sırra kadem bastı töre canisi.
Televizyon bilgisayar internet
Sana kök söktürür ufacık velet
Ezberler bozuldu değişti niyet
…Kızı zorla veren boylar hapisi.
Tezek yapan eller mesaj atıyor
Dünde kalmışlara akıl satıyor
Her gün farkı süratle kapatıyor
…Hırsına güç olmuş elin tepkisi.
İnanmayan varsa gelsin köyüme
Bizzat görün nasıl olmuş büyüme
Kulak verip aldanmayın duyuma
…Kentlerde ki yaşantının tıpkısı.
Havası bir başka tertemiz suyu
Sarıl yorganına mis gibi uyu
Stresten eser yok değişir huyu
…Şehirde kim çeker onca kaprisi.
Yaşamayan bilmez köy havasını
Mümkünse sende gel sür sefasını
Ceyhan her gün yapar şu duasını
…Görmeyene nasip olsun burası.
Nevşehir/2010
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Köyünden şehire gelme gardaşım...1
Hele söyle, köyün bıktın nesinden
Vazgeçme sen tandır evin isinden
On metreyi göremezsin sisinden
…Sakın İstanbul’a gelme gardaşım.
Şafakla başlıyor taşıt sökünü
Çoluk çocuk genç ihtiyar yekûnü
Orda yaşa ye zıkkımın kökünü
…Sakın bu yerlere gelme gardaşım.
Kenef bile bu yerlerde parayla
Dost arasan bulamazsın çırayla
Sabah akşam, işin gücün sırayla
…Sakın koca şehre gelme gardaşım.
Vitrin camlarına yazmışlar ki şok
Kazıklanmak için palavralar çok
Macera arama bundan hayır yok
…Köyünü bırakıp gelme gardaşım.
İt’ler başköşede giymiş gocuğu
Bir gıymatlı, dersin evin çocuğu
Tavuk kemiğinden imal sucuğu
…Aldanıp da sakın gelme gardaşım.
Çocuk yuvasına diyorlar kreş
Sebzeyi meyveyi yapmışlar freş
Hayta olam dersen işte o beleş
…Perişan olursun gelme gardaşım.
Senin gibi heveslendik bir anlık
Trenden inince doğdu pişmanlık
Ozan’ın sözünü sanma düşmanlık
…Bin beter olursun gelme gardaşım.
İst.2011

Değerli dostumdan
Köyü bırakarak şehire geldik
Aç yaşadık amma tok gibi olduk
Pişmanlık duyduk saçları yolduk
.........Yinede dönmedik biz geri köye
.........Konu olduk acıklı her öyküye......Şair Yusuf Değirmenci
Ozan Nuri Ceyhan
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Köyünden şehire gelme gardaşım...2
Alışırım sanma gürültü sese
Adım başı para boşalır kese
Herkes maratonda nefes nefese
…Çabuk yaşlanırsın gelme gardaşım.
Paran yoksa, irezillik diz boyu
Çoğunun değişmiş adeti huyu
Sarıl yorganına mis gibi uyu
…Yanılıp yazılıp gelme gardaşım.
İki dal nanesi olmuş bir demet
Vicdanı arama ne de merhamet
Tasasız ömrüne orda devam et
…Başın ağrımasın gelme gardaşım.
Nakış işlemişler lastik çizmeye
Dövme moda başladılar dizmeye
Şehir hazır seni dünden ezmeye
…Sen bilirsin demem gelme gardaşım.
Araban var gidemezsin gezmeye
Birinci gün başlıyorsun bezmeye
Gerek var mı tatlı canın üzmeye
…Kimseye inanma gelme gardaşım.
Hani, bir araya gelmiş mi yakam
İlle diyorsan ki bir de ben bakam
Vallahi kızarım yoktur ha şakam
…Ben gelme diyorsam gelme gardaşım.
Bilmekteyim inanasın gelmiyor
Kırk senedir inan yüzüm gülmüyor
Lafla kolay yaşamayan bilmiyor
…Şu Ceyhan’ı dinle gelme gardaşım.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Köyünden şehire gelme gardaşım...3
Taş toprağı altın kocaman yalan
Tüm dere tepeyi etmişler talan
Üç beş evlek orman geriye kalan
…Nefes alamazsın gelme gardaşım.
Pazarında bağırtıdan geçilmez
El süremen sebze meyve seçilmez
Çeşmesi var amma suyu içilmez
…Sakın buralara gelme gardaşım.
Vapurlar boşalır bir insan seli
Bir haftaya kalmaz olursun deli
Ben nasıl pişmanım geldim geleli
…Bak sana diyorum gelme gardaşım.
Lahmacunu havuç ile soğandan
Tiksinirsin cipslerinin yağından
Boş yere ayrılma sen ocağından
…Şeytana uyup da gelme gardaşım.
Sermayen tükenir, yok ise malın
Gurbet ellerinde yamandır halın
Soğan ekmek yesen yine aç kalın
…Sefillik diz boyu gelme gardaşım.
İsyan ediyorum, bayrak açacam
Fırsatını bulsam hemen kaçacam
O gün gelsin kanat takıp uçacam
…Sılanı bırakıp gelme gardaşım.
Kredi borçları rekor kırıyor
İstemezler laf çıkarıp kınıyor
Zannetme ki Ceyhan seni sınıyor
…Bilenlere danış gelme gardaşım.
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Köyünden şehire gelme gardaşım...4
Tabelada bitmiş Türkçe kelime
Okundukça tuhaf gelir dilime
Nasıl dokunuyor şu bam telime
…Adres soramazsın gelme gardaşım.
Kumpür olmuş patatesin irisi
Benim yazdıklarım binde birisi
İşte duydun sana kalmış gerisi
…Yaşantını bozma gelme gardaşım.
Köy malı dendi mi sular duruyor
Kime baksam organik şey soruyor
Senin gibi densiz beni yoruyor
…Bir delilik etme gelme gardaşım.
Tertemiz havan suyun dururken
Kör topal olsa da işler yürürken
Gelenler dönecek bunu görürken
…Bu inat reva mı gelme gardaşım.
Şehirden köylere göç başlayacak
Göreceksin herkes köye kaçacak
Senin gibiler de şaşkın bakacak
…Hazır oradayken gelme gardaşım.
Toprağa sarılsan bereket vurur
Gözün gibi koru bakmazsan kurur
Kimse zorla almaz yerinde durur
…Her sene ekersin gelme gardaşım.
Çınarların gölgesinde yatarsın
Ceyhan gibi sende akıl satarsın
Buraya gelirsen çabuk batarsın
…Köyünü bırakıp gelme gardaşım.
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Kumar'ın kendisi...
(Meral’e ithaf)
Adayın çok olsa da seçemezsin
Mutluluğa bir ömür biçemezsin
Kaderin önüne de geçemezsin
…Kaderimiz kumarın ta kendisi.
Elbette güzeldin elbet de kandın
Belki de on ikiden vurdum sandın
Pişmanlık faydasız yine sen yandın
…Geçmişimiz kumarın ta kendisi.
Seneler su misali akıp gitti
Bağışlamak şansı son bir ümitti
Zorla olmaz saygı ve sevgi bitti
…Affetmekse kumarın ta kendisi
Mutlu olacağız diye sarıldın
Çaren kalmayınca mecbur ayrıldın
Yalnızdın sonra yine yalnız kaldın
…Tesadüfler kumarın ta kendisi.
Kimse değiştiremez şu yazgını
Bundan sonra dinle kendi sezgini
Ceyhan gibi olma gurbet gezgini
…Hayatımız kumarın ta kendisi.
Adana/2008
Not: Meslektaşım değerli bacım ayrıldığı eşiyle tekrar
birleşti, mutluluklar diliyorum.
Ozan Nuri Ceyhan
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Kurban olduğum.1
Bence emsali yok gerçek mucize
Hiç korkma kaderi getirdik dize
Himmetse en güzel hediye bize
…Sırrı bilemezsin kurban olduğum.
Gönülden damlayan aşkın iksiri
Son nefese kadar geçmez tesiri
Boncuk gözlerinin oldum esiri
…Çaremi demezsin kurban olduğum.
Hasretle yaşamak her cana zulüm
Rabbimiz kerimdir eyvallah gülüm
Ne takdir edersen şartsız kabulüm
…Karar veremezsin kurban olduğum.
Gamı bölüşmezsen yüreğin dağlar
O benim diyorsan beni de bağlar
Gülersen gülerim ağlarsan ağlar
…Bir türlü gülmezsin kurban olduğum.
Tek başına ömrün her demi zehir
Yağmura hasretse kurur çok nehir
Her gün tekmil verse şu koca şehir
…Yine de geçmezsin kurban olduğum.
Düşünsen gereksiz bunca telaşın
Ne zaman dinecek gözünde yaşın
Derim ki göğsüme gel yasla başın
…Beni dinlemezsin kurban olduğum.
Ruhum huzur bulur billur sesinden
Bu can feda olsun değersiz senden
Ne derdin var ise saklama benden
…Yalvarsam demezsin kurban olduğum.
Yürekten istersek mutlaktır çözüm
Ne zaman gelirsin yollarda gözüm
Ceyhan sana meftun işte son sözüm
…Bilirsin gelmezsin kurban olduğum.
Stuttgart/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Kurban olduğum.2
Hayal âleminden çıkar gelirsin
Her gece rüyama şeref verirsin
Sensiz hayat kahrım olur bilirsin
…Çaresiz bırakma kurban olduğum.
Bülbülün sevdası gonca gül’edir
Sevmenin vebali mecbur dil’edir
Sensiz geçen her an bana çiledir
…Beni yalnız koyma kurban olduğum.
Sevgiyi yaratmış kuşa kurduna
İzinsiz varılmaz gönül yurduna
Bedeli ağırdır düşsek punduna
…Kadere güvenme kurban olduğum.
Gözler bir içim su hilâldir kaşın
Beni benden alır mahzun bakışın
Gönül sarayıma tez elden taşın
…Davet ediyorum kurban olduğum.
Hasret tünelinde tükendi yaşım
Sensiz esenliğe çıkmaz bu başım
Bağımlı demişler hâşâ ayyaşım
…Sevda sarhoşuyum kurban olduğum.
Aşkın dersi zormuş okur bellerim
Hocam sen olursan sakin dinlerim
Başka bir el tutmaz benim ellerim
…Ellerim bırakma kurban olduğum.
Bir kere gülmeyen yüzümü güldür
Başkasını sevmek bu kalbe zül’dür
İster bas bağrına istersen öldür
…Bu can sana feda kurban olduğum.
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Kurban olurum...
Tek bir resmin kaldı ona bakıyom
Sele dönen göz yaşları döküyom
Benim yok diyerek boyun büküyom
...Adı güzel anam kurban olurum.
Kabrinin başında sessiz duruyom
Kader buymuş, metaneti koruyom
Cevap vermesen de yine soruyom
...Yattığın yerlere kurban olurum.
Baktığım simada seni tarıyom
Bu mu diye dört bir yanda arıyom
Az gün kaldı çok yakında varıyom
...İbrişim saçına kurban olurum
Şansıma kızgınım alıp veriyom
Elin anası var bakıp görüyom
Hasretinden her geçen gün eriyom
...Saran şevkâtine kurban olurum.
Senelerdir bu özlemle yanıyom
Rüyama girersen hemen tanıyom
Benim kadar seven yoktur sanıyom
...Sana giden yola kurban olurum.
Gülmeyen bahtıma hüzün katıyom
Takvim yaprağını yırtıp atıyom
Her geçen gün biraz daha batıyom
...Bulacağım güne kurban olurum.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Kurbanın olayım çağır Erciyes...
Dağların içinde yerin bir başka
Sende düşer misin ben gibi aşka
Bize de bir çare bulsaydın keşke
…Yıllardır çektiğim kahır Erciyes.
Aşkı sorma senin boyundan yüce
Sakın boy ölçüşme kalırsın cüce
Bende yürek titrer seni görünce
…Kurbanın olayım çağır Erciyes.
Dört bir yanın çiçek sarmaşık gibi
Benim akıl biraz karmaşık gibi
Dolaştım çevreni çok aşık gibi
…Duymuyor kulağın sağır Erciyes.
Sevgi neye yarar seni bulmazsa
Güzel dileklerin kabul olmazsa
Burdan geçen selâmını almazsa
…Gücün yettiğince bağır Erciyes.
Müsadem var dersen izini sürsem
Talas bağlarında bir mola versem
Bu kadar sevdin de ne oldu dersen
…Boynumdaki vebal ağır Erciyes.
Sevdalı yürekler yolda kalmasın
Gönülsüz sevgiyi kimse çalmasın
Ceyhan gibi hasretlere dalmasın
…Sende toprak olun ahir Erciyes.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Kurtulurdum gönül senin elinden…
Kasırga,tayfuna yellere düşsen
Coşkun derelerde sellere düşsen
Yıldırımlar çarpsa tellere düşsen
…Kurtulurdum gönül senin elinden.
Boyna taş bağlayıp, göllere düşsen
Kuş uçmaz kervansız çöllere düşsen
Yapraksız dikenli güllere düşsen
…Kurtulurdum gönül senin elinden.
Fizan’a götüren yollara düşsen
Ümüğünden sıkan kollara düşsen
Cayır cayır yakan korlara düşsen
…Kurtulurdum gönül senin elinden.
Aklını kaybetsen dağlara düşsen
Kazıklara dönmüş dallara düşsen
Ummanda küreksiz sallara düşsen
…Kurtulurdum gönül senin elinden.
Kraterden kayıp harlara düşsen
Ayakların kaysa yarlara düşsen
Çığlara dönüşen karlara düşsen
…Kurtulurdum gönül senin elinden.
Gayya kuyusunda inlere düşsen
Suratın yamulsa cinlere düşsen
Gözlerin kör olsun kinlere düşsen
…Kurtulurdum gönül senin elinden.
Ömrünü kararttın şu Ceyhan haklı
Tükenmeyen hırsım yürekte saklı
Sözümden dönemem bu sefer farklı
…Kurtulurdum gönül senin elinden.
Adana/1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Kurtuluşa erenlerden olursun....
Zerre miskal kadar olursa hayrın
Hesap vereceksin varsa bir şerrin
Eğer hak yolunda akmışsa terin
…Kurtuluşa erenlerden olursun.
Hakkın olmayana el sürmediysen
Şirke dair bir kelâm demediysen
Dünya malına değer vermediysen
…Kurtuluşa erenlerden olursun.
Öksüz yetim hatırını sorduysan
Söz verince vaadinde durduysan
Garipleri bulup dostluk kurduysan
…Kurtuluşa erenlerden olursun.
Nefse uyup kem yola gitmediysen
Bir kimseye haksızlık etmediysen
Hiçbir halde yalan söylemediysen
…Kurtuluşa erenlerden olursun.
İnancın ve tevekkülden kopmazsan
Fitne fesat dedikodu yapmazsan
Sakın korkma iyilikten sapmazsan
…Kurtuluşa erenlerde olursun.
Demek ki yol doğruluktan geçiyor
Mevlam makamını bizzat seçiyor
Yüzüne doğan nur ışık saçıyor
…Kurtuluşa erenlerden olursun
Bunların faydası mutlak olacak
Kim bilir belki de berat alacak
İnşallah Ceyhan’da yolu bulacak
…Kurtuluşa erenlerden olursun.
İst/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Kurumuş sevda pınarım...
Aman gitsin menzilimde durmasın
Neden böyle diye akıl yormasın
Ben cevap veremem sual sormasın
…Kurumuş çağlayan sevda pınarım.
Hakkı yoksa her çiçeğe konmasın
Kendi etmiş ise buldu yanmasın
Buda gelir geçer diye sanmasın
…Kurumuş çağlayan sevda pınarım.
Geçti Bor pazarı Niğde’ye sürsün
Temenni etmedim biraz sürünsün
Madem bilmiyorsa biraz düşünsün
…Kurumuş çağlayan sevda pınarım.
Boşa gider artık hayal kurmasın
Başka canı yakıp gönül kırmasın
Bundan sonra başı taşa vurmasın
…Kurumuş çağlayan sevda pınarım
Yaver gitmiyorsa benden bulmasın
Dilerim Allah’tan yüzü gülmesin
Ölüm kurtuluştur sakın ölmesin
…Kurumuş çağlayan sevda pınarım.
Her zaman yerine oturmaz taşlar
Bazen böyle yanlış oluyor işler
Hakka isyan etsem Ceyhan’ı haşlar
…Kurumuş çağlayan sevda pınarım.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Kusur saydılar...
Yeminime sadık kalmak yetmedi
Ömür bitti çektiklerim bitmedi
Rica minnet özrüm kabul etmedi
…Çok sevmişim fakat kusur saydılar.
Kör olan sevgiyi hisseder görür
Aşkın karşısında taş yürek erir
Beni bir dinlese düşünmez verir
…Çok istedim fakat kusur saydılar.
Bir türlü anlamam bitmez inadı
Bilen tanıyanlar mecbur inandı
Dedim güzellikle çıkmasın adı
Çok yalvardım fakat kusur saydılar.
Bahane yaratmak bu zulüm niye
Sevgime karşılık bu mu hediye
Silaha mı çekeyim vermedi diye
…Aracı koydum fakat kusur saydılar.
Bizi âlem duydu bunlar duymuyor
Zor kullanmak kuralıma uymuyor
Kaçıp gitsek terbiyemiz koymuyor
…Saygı duydum fakat kusur saydılar.
Ah be güzel anam işte sevmişiz
Sonu ölüm olsa karar vermişiz
Kimse ayıramaz yemin etmişiz
…Böyle sevdik fakat kusur saydılar.
İst/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Kuşlar...
Düşünmek gerekir bakmakla olmaz
Program ezelden, bitmez kaybolmaz
Vahiy büyük yerden göz nasıl dolmaz
…Ne kadar bahtiyar şu uçan kuşlar.
Dünyayı yüksekten seyran ederler
Göğe yükselirken hayran ederler
Toplanıp semada bayram ederler
…Ne kadar şanslıdır şu uçan kuşlar.
Vasıta derdi yok tehir bilmezler
Geçilmedik derya nehir bilmezler
Trafik dert değil kahır bilmezler
…Ne kadar mutludur şu uçan kuşlar.
Emrine verilmiş bütün yeryüzü
Dağlar taşlar orman tepesi düzü
Uçana fark etmez gece gündüzü
…Ne kadar bahtlıdır şu uçan kuşlar.
Hünerle yapılır her türlü yuva
Gagası mahirdir gerekse sıva
Fazla tesir etmez bozsa da hava
…Ne kadar serbesttir şu uçan kuşlar.
Bir kuş olsam yüce dağları aşsam
Derya deniz dünyaları dolaşsam
Gezip tozsam öğrenmeye çalışsam
…Ne kadar özgürdür şu uçan kuşlar
İslahiye/1962
Ozan Nuri Ceyhan
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Kuşum...
Ben atmaca olsam sen küçük serçe
Tek başın nereye hayırdır kuşum
Ufaktan atsam mı vursam bir pençe
…Amacım sadece uyarmak kuşum.
Daha çok körpesin seni kaparlar
Gözyaşına bakmadan yem yaparlar
Yurdundan yuvandan tez koparırlar
…Yaptığım sadece korumak kuşum.
Sen ne kadar dikkatlice uçsan da
Karnını doyurmak desen açsan da
Görünmeden köşe bucak kaçsan da
…Bazen mecburiyet kabahat kuşum.
Büyük balık küçük balığı yermiş
Rabbim kimine ayrıcalık vermiş
Güçlü olan güçsüzünü dövermiş
…Bir daldan bir dala seyahat kuşum.
Mazlumsa çok sevdim zalimi asla
Minik kuşa sevgim hepsinden fazla
Sen yine kendini pür dikkat sakla
…Dinlersen Ceyhan’ı nasihat kuşum.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Laftan anlamıyor...
Ne çok söylemiştim aptal gönlüme
Böylece gitmez yolu şaşıracaksın
Tüm ısrar faydasız geçme önüme
…Ömür su misali taşıracaksın.
Laf dinlemiyorsun olmuşsun kazık
Arkandan dedirtme vah oldu yazık
Aşk reçeten demode bir kaç çizik
…Ozanlığa paydos kaçıracaksın.
Haklı sebebim var diye gerinme
Nerden dönülürse kârdır erinme
Fırsatlar kollayıp dalıma binme
…Kandırıp dağlardan aşıracaksın.
Sebep sendin bile bile yazmadım
Zalim zaten zalim fazla kızmadım
Bu gün olsun şu ağzımı bozmadım
…Yapma berbat edip batıracaksın.
İstemezsen kulakların duymuyor
Yanlıştayız bunlar bize uymuyor
Hasret bile senin kadar yormuyor
…Gitsem bir başına oturacaksın.
Gözünü seveyim bırak uğraşma
Alttan almıyorum sakın sırnaşma
Canın cehenneme bana karışma
…Ceyhan’ın tepesin attıracaksın.
İst/1995
Ozan Nuri Ceyhan
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Leylâ mısın...
Leyla mısın mecnun ettin
Saçına gül takma güzel
Gönlümü ateşe attın
…Beni böyle yakma güzel.
Gözler ahu kaşlar kalem
Gülüşlerin başka alem
Söylemezsen nasıl bilem
…Bana öyle bakma güzel.
Yüzünde güller açıyor
Ruhuma sevgi saçıyor
Canım fırsatlar kaçıyor
…Güller gibi kokma güzel.
Tek sevdiğin ben olayım
Her derdini ben alayım
Bırakmam başa belayım
…Bu gönülden çıkma güzel.
Ayrı kalmak neyimize
Yazık olur ikimize
Gelin gelir misin bize
…Hayallerim yıkma güzel.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Leyle-i Kadir...
Mukaddes Kuran’ımız indirildi bu gece
Leyle-i Kadir bizzat bildirildi bu gece
Rabbimiz müjdeliyor şölenini bu gece
Doğrudan kutlayacak gülenini bu gece
Biz aciz kul bilmeyiz öğretildi bu gece
İsteyen mazhar olur söyletildi bu gece
Sorular ve cevaplar anlatıldı bu gece
Yüreklere huzurdan damlatıldı bu gece
Melekler temaşaya gönderildi bu gece
Dünya âlem huşuya dönderildi bu gece
Kirâmen kâtibine emredildi bu gece
Her türlü kötülükler menedildi bu gece
Şeytan ve şürekâsı sindirildi bu gece
Kaygılarla korkular dindirildi bu gece
Paha biçilmez değer o hikmeti bu gece
Esrara bürünse de ol himmeti bu gece
Semalar nurlanacak zarafeti bu gece
Sevaplarda sınır yok ziyafeti bu gece
Tan yeri ağarmadan selâmeti bu gece
Kullarına bitmeyen o rahmeti bu gece
Kusurlu gönüllerin nedameti bu gece
Tecelli bekleniyor merhameti bu gece
Bin aydan daha hayırlı denildi bu gece
Tüm günahlar ecirlere yenildi bu gece
Mağfiretin kapısı açılmıştır bu gece
Cennetin kokuları saçılmıştır bu gece
Dört elle sarılmaya meyledildi bu gece
Korkular bir ahvalde halledildi bu gece
Arşı Âlâdan rahmet serilmiştir bu gece
Pak gönüllere müjde verilmiştir bu gece
Rabbimizin nuruyla gururlandı bu gece
Seksen üç yıla bedel uğurlandı bu gece
Rahmetten kucak kucak derilmiştir bu gece
Dört koldan bu menzile erilmiştir bu gece
Boynumuz kılda ince eğilmiştir bu gece
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dilerim kardeşlerim sevinmiştir bu gece
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mahinur'a...
(Sevgili kız kardeşim)
Mektubunu özlem sevgiyle dokur
Yad ellerden yazsam ağlayıp okur
Hasret içimizde yanan bir akkor
…Yeter ağlamasın güzel bacımız.
Kader karşı gelmez sıksam dişimi
Gurbet dediğin yer yakar düşümü
Böyle yalnız kalmak hakkın işimi
…Yeter üzülmesin güzel bacımız.
Kısmette ne varsa geliyor başa
Zehirler doğramış yediğim aşa
Sonu ölüm demek yüz sene yaşa
…Hiç kederlenmesin güzel bacımız.
Dağlar taşlar hasretlere yanmasın
Divaneyim ben unuttum sanmasın
Can sağ olsun anmıyorsa anmasın
…Yeter düşünmesin güzel bacımız.
Hasret bulutunun seli olurum
Büyük gediğinin yeli olurum
Siz bana bakmayın deli olurum
…Hiç gamda kalmasın güzel bacımız.
İst/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Mahkemeye verip dava edecem...
Başımda ki hain dertler çoksa da
Hasret ile boğuşmaktan bıksa da
Sitemkâr olmaya hakkı yoksa da
…Mahkemeye verip dava edecem.
Ben ona dedim ki yapma uslu dur
Başa çıkamazsın çok fena vurur
O yalan bellemiş hâlâ kudurur
…Mahkemeye verip dava edecem.
Olmaz olsun hiç esenlik sağlama
Varıp gidip bir kötüye bağlama
Sonra dönüp gece gündüz ağlama
…Mahkemeye verip dava edecem.
Yetti be arkadaş bıktım elinden
Nasıl kurtulurum zehir dilinden,
Medet umar oldum şimdi bilimden
…Mahkemeye verip dava edecem.
Usul erkân bilmez çamlar devirir
Gözüm durur durur tekrar seğirir
Her seferde mecnunlara çevirir
…Mahkemeye verip dava edecem.
Gün gibi ortada diyemez yalan
Nerde neyi görse destursuz dalan
Yaşlanmış bir ömür geriye kalan
…Mahkemeye verip dava edecem.
Gönül denek bunak ile harbimiz
Hüsran oldu gitti bütün kavlimiz
Şu Ceyhan’ı bırak beter halimiz
…Mahkemeye verip dava edecem.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Mahkûm ettim...
Belli ki sevgiye hasret göründü
Sabıra sarıldım beden süründü
Rıza alabilmek büyük zulümdü
…Yalnızlığa mahkûm ettim kendimi.
Biliyorsun her bir yolu denedim
Kimseye saygıda kusur etmedim
Beyaz gelinlikle görmek isterdim
…Yokluğuna mahkûm ettim kendimi.
Sevmek suçmuş kapattılar önümü
Hüsrana kattılar bütün ömrümü
Gurbet elde nasıl bulsam yönümü
…Göz yaşına mahkûm ettim kendimi.
Kader gülmemizi yasak etmişse
Yapacak ne kaldı her şey bitmişse
Bircan beni öksüz koyup gitmişse
…Gurbet ele mahkûm ettim kendimi.
Sele döndüm uzaklara savruldum
Özleminle yaşamaktan kavruldum
Kırk beş sene dile kolay yoruldum
…Hasretlere mahkûm ettim kendimi.
Varlığını bilmek yaşama gücüm
Dünyayı yaksalar alınmaz öcüm
Ceyhan'ı bekleme yakındır göçüm
…Sensizliğe mahkûm ettim kendimi.
Adana/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Mahşerde alırız hakkımız varsa…
Sevgi hak yoludur ona inandık
Sabıra sığındık zulme dayandık
Sevgiyle her şerri yeneriz sandık
…Mahşerde alırız hakkımız varsa.
Bühtan dar ağacı hasretim ilmek
Bize haram oldu dünyada gülmek
Keşke mümkün olsa yazıyı silmek
…Mahşerde alırız hakkımız varsa.
Çöllerde kalmışım gözlerin vaha
Ceylan bakışlara biçemem paha
Her yolu denedik ne kaldı daha
…Mahşerde alırız hakkımız varsa.
Bedenime cansın başımda tacım
Doktoru istemem sensin ilacım
Mutlu edemedim en büyük acım
…Mahşerde alırız hakkımız varsa.
Yıllar gelip geçsin sevgi duruyor
Hayal bahçesinde güller kuruyor
Varlığın sevincim hasret yoruyor
…Mahşerde alırız hakkımız varsa.
Bahtsız ömrü yollarına sererim
Sen ağlarsan ben burada eririm
Canım feda düşünmeden veririm
…Mahşerde alırız hakkımız varsa.
Böyleymiş sevdiğim aşkın yasası
Şifresiz açılmaz gönlün kasası
Ceyhan’ı mahvetti vebal tasası
…Mahşerde alırız hakkımız varsa.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Mahşere kadar...
Sesini bir duyam görem yüzünü
Kara bulut bitsin dindir hüzünü
Daha ne isterim tut ki sözünü
…Hasretim kalmasın mahşere kadar.
Sabret deme yürek huzur bulmuyor
Ne kadar direndim sensiz olmuyor
Gün be gün artıyor sessiz durmuyor
…Hicranım sürmesin mahşere kadar.
Ah etsem feryadım çıkmakta şaha
Başka çekeceğim ne kaldı daha
Ben çöllere döndüm sen ise vaha
…Buluşmam kalmasın mahşere kadar
Belki çaresizsin sana sözüm yok
İnat kırılmazsa başka çözüm yok
Kaçır dersen sabretmeye lüzum yok
…Kavuşmam kalmasın mahşere kadar.
Sevgin emin yerde yürek koruyor
Ne demişsek kavlim aynen duruyor
Bin sene beklerim hasret yoruyor
…Özlemim kalmasın mahşere kadar.
Böyle olmayacak karar verelim
Tamam dersen uzaklara gidelim
Uzatma sevdiğim bayram edelim
…Vuslatım kalmasın mahşere kadar.
İst/1998
Ozan Nuri Ceyhan
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Mahzun gidişin...
İçime sinmiyor mahsun gidişin
Neyin kalmış ise almadan gitme
Yüreğimi parçalıyor veda edişin
Biraz yanımda kalmadan gitme.
Kimseler duymasın eller bilmesin
Akan gözyaşlarını silmeden gitme
Ağlamağa mecbur eden gülmesin
Düşmanları çatlat, gülmeden gitme.
Albümde saklanan resimler olacak
Hepsini parçala yakmadan gitme
Bana yalnızlık ve hatıralar kalacak
Göz yalan bilmez bakmadan gitme.
Gerçekler meydana elbet çıkacak
Şüphelerin varsa sormadan gitme
Gezip tozduğun kırlar ıssız kalacak
Önünde son kez durmadan gitme.
Bilemediğin varsa saklama sakın
Sonra uhde kalır demeden gitme
Bahçeyi geçerken şöyle bir bakın
Adımız yazılı ağacı görmeden gitme.
Arkadan gülecek günahımızı alan
Şunlara bir güzel kızmadan gitme
Ceyhan yalan değil, kavlidir yalan
İnanmıyorsan beni vurmadan gitme.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Mantık arama...
Sevgide mantık arama
Tuz biber ekti yarama
Aşkın gözü körmüş amma
...Gönül ferman dinlemiyor
Kadere karşı duramazsın
Gönlüne göre bulamazsın
Kısmet değilse alamazsın
...Yaşanmadan bilinmiyor
Hasret varsa özlem çoktur
Asla merhameti yoktur
Gönül işin bilmez doktor
...İnsanlar ders alamıyor
Buna yürekler dayanmaz
Çekmeyen hiç inanmaz
Aşk denilen usta cambaz
...Hiç bir zora gelemiyor
Bilemem niçin sevilir
Uğruna canlar verilir
Sevmek eziyet bilinir
...Yine onsuz olunmuyor
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Masallara kaldıysak...1
Masalla kandırdılar bin bir misal getirip
Son noktayı koydular bütün yolu bitirip
Ya Leyla’dır ya Mecnun seven aklı yitirip
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Kimler musallat etti başımızın belası
Büyükler dediğimiz cehaletin dehası
Cine rahmet okutur cahili cühelası
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Bunlar töre dedi mi akan sular duruyor
Şerefi kalkan yapan hain plân kuruyor
Madalya takacak ya en yakını vuruyor
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Gönülsüz olsa bile zorla vermek caizdir
Mahkeme gerek yok her yetkiye haizdir
Hürriyeti gasp etmek bence asıl tacizdir
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Darbı mesel yalana cümlesi toptan âlim
Herkes eyvallah derse nasıl biter mezalim
Aydın geçiniyorum tükenmez hiç melâlim
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Rest çek emsal olmasın eskilerin dediği
Başka şeyi bilmezler bellemişler hediği
İşimiz tümden harap aşamazsak gediği
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Belki de ben göremem, yanlışlar düzelir mi
Örfler kördüğüm olmuş acaba çözülür mü
Ceyhan güzellik görse bu kadar üzülür mü
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Masallara kaldıysak...2
Çukurova güneşi sevdan kadar yakmıyor
Göze yasağı koydum başka göze bakmıyor
Su yolunu bulurmuş deseler de akmıyor
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Unutamam diyordun nerde bunun ispatı
Kaldırıp atmak iste mümkün müdür ıskatı
Vebali kolay sanma günahının kaç katı
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Mektuplara inanmam dille olunca başka
Kim ne diyorsa desin kir bulaşmaz bu aşka
Yarenlik ettim deme sevdada olmaz şaka
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Bu bitmeyen gücümü sevgiden alıyorum
İlhamım yoksun derse şaşırıp kalıyorum
Benden selam beklersen şiirle salıyorum
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Aşka nedir diyorsan yürekte yanan tandır
Kalbin kimi severse gönlünde ki sultandır
Aksini kim savunsa bu katıksız bühtandır
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Satırlar ezberimde bir de sesinden duysam
İkilemde kalmasam doğrusu neyse uysam
Rüyama girer misin bugün erken uyursam
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Ceyhan’dan ötesine gözün kapat bakınma
Kadere bel bağlayıp sonra dönüp yakınma
Hasretin katli vacip bas tetiğe sakınma
…Masallara kaldıysak halimiz çok yamandır.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Mavi Marmara...
Yardım gemisine saldırmak niçin
Şimdi yalnız kaldın çoğaldı suçun
Türkiye’m kükredi yemiyor kıçın
…Bir gün beklemeden nasılda döndün.
Ne işin vardı gemilerin peşinde
Bre melun karasular dışında
Katlettiğin can on dokuz yaşında
…Telafisi yoktur yandın ki yandın.
Dünya gördü bu insanlık yardımı
Bize yanlış ettin korkum sardı mı
Sıkıyorsa kabul etme şartımı
…Sen kendi kendini batağa gömdün.
Ben anlamam Filistin’i horlama
Sen sen ol şu sabrımızı zorlama
Ben yemem kuru kuruya sallama
…Yalana inandın hayale kandın.
Ablukayı kaldır çabuk gel dize
El etek öpersen o kalmış size
Yoksa topun bir çırpıda denize
…Yaka paça dökemezler mi sandın.
Tükrükle boğarız gerinip şişme
Hazır ol kıyam dur kuyunu deşme
Bunu sende koymam elime düşme
…Bak iğne batmış balon gibi söndün.
İsrail halkına kerhen sözüm yok
Her şey belli fazla lafa lüzum yok
Aman diyeceksin başka çözüm yok
…Şimdi hata ettin tek başa kaldın.
Ben Ceyhan Paşayım gelir gezerim
Toplar mandal yapar bir bir dizerim
Tez özür duyayım yoksa ezerim
…Bu ses yetmiş milyon eminim duydun.
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mavi trenim...
Yolları kısalttın gidip gelince
Ankara çat kapı mavi trenim
Yüreği hop eder seni görünce
…Tüm Mersedes’lerin mavi trenim.
Kayaş tünelinden geçerse yolun
Daha bir azgınca olur mu huyun
Benden söylemesi böylece duyun
…Tez zaman buradasın mavi trenim.
Kara tren imaj bitti seninle
Bir uçtan öbür uca her seferinle
Gönüllere taht kurdun güveninle
…Haklı gururumuz mavi trenim.
Sürat yarışında çığır açacak
Bıraksalar ray üstünde uçacak
Güven konforuyla ışık saçacak
…Gök rengine uydun mavi trenim.
Ankara şurası Kars’a gidersin
Tehir bilmez oracıkta bitersin
Şu Ozan Ceyhan’ı mutlu edersin
…El emek yüz akım mavi trenim.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Mehmedim...
Davullarla halaylarla gönderdim
Özleminden gayri yoktu bir derdim
Tez gelesin diye dua ederdim
…Senden önce künyen geldi Mehmet’im.
Bacın rüya görmüş hayıra yorduk
Bu gün sabah akşam arar diyorduk
Bir aydan az kaldı gün sayıyorduk
…Ben demeden anan bildi Mehmet’im.
Bir sen misin hanginize yanayım
Dilim varmıyor ki isim anayım
Bu gün on şehit nasıl dayanayım
…Akan yaş değil seldi Mehmet’im.
Rabbim sabır verdi vatan sağ olsun
Dilerim kabriniz nurlarla dolsun
Bir daha buluşmak mahşere kalsın
…Üzen kader size güldü Mehmet’im.
Yetmiş milyon kader birliği kurdu
Bayrak donattılar bu güzel yurdu
Yaşlısı genç kim varsa selâma durdu
…Kim varsa hayretle gördü Mehmet’im.
Dünyaya bu çağrım dikkatle bakın
Bir daha gaflete düşmeyin sakın
Damla kan hesabım sorulur yakın
…Devren, dağı taşı sardı Mehmet’im
Elbet kuruyacak akan gözyaşım
Her zaman her yerde dik olur başım
Kimseler alamaz bir çakıl taşım
…Hevesli belâsın buldu Mehmet’im.
İst/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Mehtaba bak...
Bulutsuz gecede dolunay doğar
Gökyüzüne bakıp seni görürüm
Yalnızlığım sıkar ruhumu boğar
…Seni düşünür bin kere ölürüm.
Yatak batar uyku tutmaz kalkarım
Perdeyi aralar üzgün bakarım
Bakmak kesmez dışarıya çıkarım
…Hasret sarmalında seni anarım.
Beni görmek istersen balkona çık
Başın çevir şavkı yüzüne vursun
Mutlak bir el sallar sana apaçık
…Bilesin o benim, tüm zaman dursun.
Canlı tanığımız işte karşında
Ayni anda baksak kahrım azalır
Sanki bir serinlik eser başında
…Vuslatı hayal et zaman kısalır.
Gece yarısı belli uyku tutmamış
Kapı önüne çıkmış bekliyorsun
Yıllar geçmiş bizleri unutmamış
…Söyle bu mucizeye ne diyorsun.
Mehtap gördüğüm geceler uyumam
İçimde özlem biraz sükûn bulur
Dünyayı unutur top atsa duymam
…Ne dersin hayal belki gerçek olur.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Mehtaba bakarak ağladın mı hiç...
Canlı tanığımız görürdü bizi
Güzel gözlerinin gözümde izi
Yürekten çıkmıyor o ince sızı
…Mehtaba bakarak ağladın mı hiç.
Aklımın yarısı hep sende kaldı
Kalan yarısını hayaller çaldı
Kavuşma ümidi bence masaldı
…Umudu masala bağladın mı hiç.
Evvelimiz hasret sunumuz hasret
Ne akla hizmetse dediler sabret
Sabrı şimdi kaldır tamamı nefret
…Yüreği özlemle dağladın mı hiç.
Hasret limanına demir atmışım
Ömrüm boyu çok acılar tatmışım
Hüzünlerle tükenmişim batmışım
…Gözyaşı dökerek çağladın mı hiç.
Gönlümün sultanı olman yetmedi
Kahrın zulmü azalmadı bitmedi
Kadere yalvardım kabul etmedi
…Hayalle gönlünü eğledin mi hiç.
Ceyhan’ın çilesi yaman mı yaman
Felek baş kaldırdı vermiyor aman
Vuslat kıyamete kaldı o zaman
…Senede bir günü dinledin mi hiç.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Mehtabım olursun diyerek sevdim...
Ceylan gözlerine bakarım diye
Saçına sümbüller takarım diye
Adına türküler yakarım diye
…Yürekten seversin diyerek sevdim.
Eser badi sabah zülfün savurur
Bir bakışın can özümü kavurur
Gülümsemen yüreğimi doyurur
…Aklımda kalırsın diyerek sevdim.
Gönül iki amma sevgimiz tektir
Karşılıklı sevgi bayram demektir
Bunun da çaresi özden sevmektir
…Aşkla tanışırsın diyerek sevdim.
O baygın bakışlar kalbimi deler
Ben sakin olsam da aklımı çeler
Yürekten seversem huzura beler
…Sevginle korursun diyerek sevdim.
Çilekeş ömrüme huzur katacak
Sevgimi gönlünün tacı sayacak
Kararan ruhumu aydınlatacak
…Mehtabım olursun diyerek sevdim.
Başka şey istemem beni seversen
Dünya benim olur seninim dersen
Ceyhan kölen olur mutlu edersen
…Saadetler verirsin diyerek sevdim.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Mektuba inanmam...
Mektuba inanmam sesinden duyum
Sevdiğini söyle bir daha söyle
Birazcık şairim kurusun huyum
…Sevdiğini söyle bir daha söyle.
Seni düşününce zaman duruyor
Hayal kurmak güzel ama yoruyor
Sevdiğin kesin de dilim soruyor
…Sevdiğini söyle bir daha söyle.
Sabreden murada erer mi dersin
Mevla düşlediğin her şeyi versin
Tüm güzellikleri önüne sersin
…Sevdiğini söyle bir daha söyle.
Söyle ki içimde bir huzur bulsun
Bütün varlığım onunla dolsun
Bunu bana esirgeme ne olursun
…Sevdiğini söyle bir daha söyle.
Ömrüm oldukça seni seveceğim
Son nefesimde de söyleyeceğim
Ölsem de kimseye vermeyeceğim
…Sevdiğini söyle bir daha söyle
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Mektubun gelince...
Kahrım dağılıyor mektup gelince
Tekrar tekrar okuyorum meleğim
Dağlar taşlar şahit olsun sevince
…Huzur veriyorsun gayet meleğim.
Hasret sarmış satırlara yazmışsın
Mektubuna birde resim koymuşsun
Kalan günlerimi tek tek saymışsın
…Günler zor geçse de gayret meleğim.
Canımı acıttın solgun durmuşsun
Niye öyle melül mahzun olmuşsun
Ne zaman bitecek diye sormuşsun
…Mevla nasip etsin şayet meleğim.
Her şeyim seninle gitti diyorsun
Tükendi şu sabrım bitti diyorsun
Ruhum bu ayrılık yetti diyorsun
…Terhise az kaldı sabret meleğim.
Bir kara sevdayla tutkunum sana
Tüm sevgimi versem ne kalır bana
Kader tamam derse sevdadan yana
…Yakındır bitecek hasret meleğim.
Siirt/30.Ekim.1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Mektubun...
Ne güzel şey şu mektubun geleli
Bilsen ne değiştim ben ben değilim
Dedim düşünmeden bu onun eli
…Öptüm her satırı inan sevgilim.
Güzel kokun sinmiş ruhumu sardı
Geçen günlerimiz nasıl da aradım
Sevgiyle yazmışsın sitem de vardı
…Ben ömrümü yalnız sana adadım.
Neler yazmamışsın özlemle dolu
Benim hayatımda yalnız sen vardın
Kavuşmaktan geçer sevdanın yolu
…Zaman bulsan daha neler yazardın.
Canım feda olsun sabırla bekle
Yirmi dört ay nedir ki gelir geçer
Sonraki mektuba resim de ekle
…Sevgi harman eden sevgiler biçer.
Hüzünler savulsun bitmez bu gece
Ceyhan’dan mutlusu var mı diyorum
Kanat taktım bu şahlanan sevince
…Ben seni kendimden çok seviyorum.
Siirt/21.Haziran.1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Mel'un yalancı...
Bir batman bal ile yenilmezmişsin
Sarp falezmiş yolun inilmezmişsin
Hiç bir göz görmedi bilinmezmişsin
…Sevgi denen alçak melun yalancı.
Adın bir hoş gelir kulak tırmalar
Güzel çirkin demez alıp sarmalar
Kalbimi yoruyor küt küt vurmalar
…Sevgi denen haydut melun yalancı.
Seven yanmış hasretlere atarsın
Huzurlar bırakmaz hüzün katarsın
Kazanç hesap ettim beleş satarsın
…Sevgi denen nankör melun yalancı.
Canlılar hep fani sense ölmezsin
Başa sarar varı yoğu bilmezsin
Sonunu getirmez yüze gülmezsin
…Sevgi denen kâfir melun yalancı.
Gönül denen ite çok dedim kanma
Tuzağa düşürdün kandırdın amma
Yakandan bir tutsam öperim sanma
…Sevgi denen namert melun yalancı.
Adana/1981
Ozan Nuri Ceyhan
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Merhaba...
Bundan böyle kahrımızı çekeceksiniz
Sayfaya merhaba satırlara merhaba
Bazen üzülecek bazen güleceksiniz
…Değer veren saygın hatırlara merhaba.
Birçok konuda yazmaya başlayacağız
Bazen methedecek bazen haşlayacağız
Darılmak yok ara sıra taşlayacağız
…Lütfederek okuyan canlara merhaba.
Hoş görünüze sığındık çıktık huzura
Kalemim geçit vermez yanlışa kusura
Yanılıp sürçü lisan edersek kazara
…Bizi haklı tenkit eden dile merhaba.
Alın yazısına uymak kader çizgimiz
İnsan sevgisidir yürekte ki ezgimiz
Duygusunu satırlara döker kimimiz
…Cümle yazarlara, ozanlara merhaba.
Geldik gezdik gördük sırayla gidiyoruz
Boş kubbede kalan hoş sedadır diyoruz
Herkese huzur ve mutluluk diliyoruz
…Ceyhan’dan cümlenize candan merhaba.
H.Paşa/1986
Ozan Nuri Ceyhan
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Merhamet olur mu...
Merhamet olur mu insafsız kulda
Kem belâyı bulur sen doğru olda
Zalimler tükenir bu haksız yolda
…Kimse mazlum ahın almasın yeter.
İstemediğini kimseye yapma
İyiden örnek al yolundan sapma
Mala değer verme paraya tapma
...Haksızlıkla küpün dolmasın yeter.
Haram lokma ile karınlar doymaz
Yalan bir gün çıkar hiç kılıf uymaz
Rabbim garibini sahipsiz koymaz
…Dururken fenalık bulmasın yeter.
Dinle şu fakiri istersen tutma
Sabrın sonu selâmettir unutma
Tedbiri bırakıp pervasız yatma
…Kötülüğe fırsat kalmasın yeter.
Kurtuluş gitmekse koy ver dizgini
Tebdil mekân değiştirir yazgını
Ceyhan kardeşinde gurbet gezgini
..Sonun benim gibi olmasın yeter.
Adana/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Mevlâ sırlarını gözlere vermiş...
Dikkatli bakmazsan sise bürürsün
Sevinç mi keder mi onu görürsün
Aşka gideceksen burdan yürürsün
…Mevla güzelliği gözlere vermiş.
Kalbin aynasıdır tekmil okursun
Bu tezgâhta ancak sevgi dokursun
Kendine güvenen gelsin buyursun
…Mevlâ zarafeti gözlere vermiş.
İzin sürsen yorulursun demişler
Çok bakarsan vurulursun demişler
Bu deryada durulursun demişler
…Mevlâ sırlarını gözlere vermiş.
Hiçbir şey unutmaz vefa ondadır
Yanlışı hiç sevmez sefa ondadır
Bin türlü dert varsa şifa ondadır
…Mevlâ dermanını gözlere vermiş.
Bir çift güzel göze bakınca kandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Yemin ediyorum ömrümce yandım
…Mevlâ fermanını gözlere vermiş.
Bin yıl daha yaksa yine bakarım
Bir bakışa tüm dünyayı yakarım
Ben onunla doğdum onunla varım
…Ceyhan’ı vurmayı gözlere vermiş.
Çukurova/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Meydanda...
Şimdilerde dağlar taşlar oy’un pazarı
Zülfü yâre dokunmak yok yeriz azarı
Asarlar mı dersin doğru yazan yazarı
…Lafla her dem atlatılan çağlar meydanda.
Bizde kapsak şu furyadan asılsız pazar
Hayali ihracat süper değmez mi nazar
Milyarları tokatlayıp gitsek ne yazar
…Vergilerim savuran ağalar meydanda.
Kasap etinin derdinde keçinin ki can
Paşalar gibi yaşıyor soyup da kaçan
Sırra kadem basmış yalan vaatler saçan
…Hele dönüp bakın kimler ağlar meydanda.
Deliği kalmadı sıkmaktan kemerleri
Alışmışız hiç atamadık semerleri
Sözlere kandık sonra çıktı hünerleri
…Radyasyona maruz kalan çaylar meydanda.
Bizler gibi uslu cemaat bulamazlar
Miraç’a çıkartsalar hacı olamazlar
Kırılmış gönülleri hiç onaramazlar
…Yokluk içinde inleyen sağlar meydanda.
Kimyasal atıkla harman oldu çöpümüz
Bazılarının bu yollarla doldu küpünüz
Tekbir aldıysanız gelip şimdi öpünüz
…Bir daha verilmeyecek eller meydanda.
H.Paşa/ 1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Mezara kadar...
İhanet ne menem şeydir aslını hiç bilmem
Kim tevessül ediyorsa bunu haklı görmem
Yürekteki saklı sevgimi kimseye vermem
…Benimle birlikte gidecek mezara kadar.
Nankör bir sevgili uğruna olmuşum talan
Sabreden murada erermiş katıksız yalan
Mahzun bir yürek bir gönüldür geriye kalan
…Böyle avutarak gidecek mezara kadar.
Uzun süren kavgam içimde yalnız kendimle
Sabırla mücadele ettim mahzun sevgimle
Fırtına birden vurdu yenemedim fendimle
…Şunu şurasında ne kaldı mezara kadar.
Böyle görsem de asli görevi aksatmadım
Fedakârlık yaptım yanlışa adım atmadım
Huzur demişlerdi nasıl bir şeyse tatmadım
…Bulma şansımız yok gidecek mezara kadar.
Derdim satırlara döküp şiirle paylaştım
İlham kâğıt kalemle, bir güzelce anlaştım
İyi ki yazmışım zaman içinde kaynaştım
…Bazen çok sıkılsam da devam mezara kadar.
Zamanı en iyi ilaç derler görmedim fayda
Ben suçumu ikrar ettim geçsinler kayda
Ecel kapım çalacak biliyorum bir anda
…Buyursun Ceyhan dünden hazır mezara kadar.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Milletçe sevdik...
(Caner ve Tülin’e)
İki genç İnsanı milletçe sevdik
Oğlan hâlâ kapı diyor dam diyor
Sevgiye inandık bir de oy verdik
…Akşam hayır sabaha tamam diyor.
Gülüşlerin ömre bedel diyorsun
O kızın yerine sen küsüyorsun
Bizde anlamadık ne istiyorsun
…Bırakamam devirmedik çam diyor.
Kız evi naz evidir sakın unutma
Sevgi bir çiçektir kırma kurutma
Gönüllere girdin lâkin darıltma
…Meyve güzel fakat biraz ham diyor
Aç gözünü oğlum kaptırma ele
Utançtan dönüyor kırmızı güle
Sen uzat elini vermezse bile
…Para pul istemem önce nam diyor.
Kim ne derse desin asla takmayın
İstemez çok lafa söze bakmayın
Bitsin kapris canımızı sıkmayın
…Oğlan inadım inat caymam diyor.
Karar verdiyseniz dönmeyin sakın
Sıkıldık vıdı vıdıyı bırakın
Ak ele yakışır kınalar yakın
…Boynuna sarılsa da saymam diyor.
Şu inadı bırak Allah aşkına
Bu döndürdünüz şaşkına
Şimdi çıkmak varken gönül köşküne
…Ceyhan bile çağırsa duymam diyor.
İstanbul/2004
Ozan Nuri Ceyhan
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Minnet etmem...
Daha minnet etmem sende gör dünya
Gayri bölüşecek kozum kalmadı
Dar zamanda gıdım gıdım verdin ya
…Parana puluna lüzum kalmadı.
Huzuru bulana gıptayla imrendim
Sabır ettim her yokluğa direndim
Sen ha bire aldın bense verendim
…Kıt kanaat verdin gözüm kalmadı.
Bundan sonrasını düşün iyice
Bilmem hangi acı bekler sinsice
Azrail pusuda bekler gizlice
…Yaşamaya heves yüzüm kalmadı.
Çok cefalar çektim yeter demedim
Birin diğerinden beter demedim
Talih kuşu bir gün öter demedim
…Artık dayanacak özüm kalmadı.
Bir halde kolaylık vermedin bana
Şans yaver gitmedi sevdadan yana
Bizler yolcu dünya benziyor hana
…Kadersiz Ceyhan'a sözüm kalmadı.
H.Paşa/1986
Ozan Nuri Ceyhan
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Miracımız mübarek olsun Ya Resulullah…
Yüz suyun hürmetine yaratıldı felekler
Sana kıyam ederek saygı sunar melekler
Sevgine mazhar olmak için çarpar yürekler
…Miracımız mübarek olsun Ya Resulullah.
Rabbinden davet geldi zatının nişanıyla
Sevenden sevdiğine bahşedilen şanıyla
Gökler bir bir açıldı bütün ihtişamıyla
…Miracımız mübarek olsun Ya Resulullah.
O gece Mescidi-Haram’dan Beytül Makdise
Gördüğü yerlere basan Burak’la Kudüs’e
Mescit Aksa’dan başladı mübarek hâdise
…Miracımız mübarek olsun Ya Resulullah.
Cebrail’le birlikte göklere yükselindi
Katlar geçip Sidretül Müntehaya gelindi
Miraç’ta son duraktı ve burada inildi
…Miracımız mübarek olsun Ya Resulullah.
Rûhullah’ın burdan öteye geçmesi yasak
Bir parmak geçerse yanacak ezelden misak
Tek başına Refref’le yakındır sana uzak
…Miracımız mübarek olsun Ya Resulullah.
Aslını kendi bilir huzurda kabul gördü
Hediyeler verildi müjdeyle geri döndü
Mantıken süre uzun aslında kısa sürdü
…Miracımız mübarek olsun Ya Resulullah.
Senin mübarek tenin zemzem ile yıkanmış
Muhammedül Eminsin müşriklerde inanmış
Gelen kervan sorulmuş bir şekilde sınanmış
…Miracımız mübarek olsun Ya Resulullah.
Ne diyorsan doğrudur şek ve şüphemiz yoktur
Sevgine lâyık olmak, başka gayemiz yoktur
Himmetine muhtacız sensiz çaremiz yoktur
…Miracımız mübarek olsun Ya Resulullah.
Nurlarına gark olsun müminlerin gecesi
Senin ümmetin olmak şereflerin yücesi
Isra ve sonra Miraç Rabbimin mucizesi
…Miracımız mübarek olsun Ya Resulullah.
Çukurova/2014

Dost kalemlerden;
Bugün mübarek Miraç kandili
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Allah'ı zikirle doyuralım dili
Salavatlarla Resul'u
Bol bol analım bu gece...Eşref İnanÇ
Senin nurlu yolun yolların şahı,
Sana itaatle diner Dünyanın ahı.
Sünnetin; aydınlığın yanan cerağı,
Seni zikreder alemin taşı toprağı.
Ne çok sevilirsin Ya Resulullah. A.Yalçınkaya
Ozan Nuri Ceyhan
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Molla Ali'nin gelini...
(Ninem anlatırdı)
Bir gelin ki usul erkân bilmezdi
Aman ne suratsız yüzü gülmezdi
Çekip gider çağırmadan gelmezdi
…Hem suçlu hem güçlü neyse taftası.
Doğru hiçbir sözü kabul etmezdi
Allah’ın günü hır gürü bitmezdi
Torunuma deyim! hoşa gitmezdi
…Çarçur olmuş Mollali’nin parası.
Kayınbaba kaynanayı takmazdı
Başkası yakmasa ocak yakmazdı
Selâmını versen dönüp bakmazdı
…Meğerse eksikmiş üç beş tahtası.
Görümceyle cebelleşir dururdu
Kayınlara gâvur gibi vururdu
Bağırınca ben derdim ki kudurdu
…Dediler karışma varmış sarası.
Hiç bir iş yapmaz kendini överdi
Ar damarı çatlak resmen söverdi
Kocaya gücü yetse kesin döverdi
…Bilinmedi saklıdaymış yaftası.
Kim gelirse cebelleşir kora kor
İstersen yüz yerden kafasını kır
Sen ne dersen de bildiğini okur
…Yıkılmış duvarın olmaz duldası.
Katranı kaynatsan olur mu şeker
Nesli bozuk insan soyuna çeker
Çok geçmez ocağa inciri diker
…Bakın size deyim sürmez haftası.
Arsız gelin bu kadarmış görgüsü
Koca dersen dış kapının sürgüsü
Kaç fasıl söylendi bunun türküsü
…Tez kovmuşlar iki bayram arası.
Osmaniye/1968
(Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Mor dağlarda çiçek olsam...
Mor dağlarda çiçek olsam
Ayrılık hüznüyle dolsam
Hasretle sararıp solsam
…Arar beni bulur muydun.
Güneş yakar yeller vurur
Sevgin can özümde durur
Sen olmazsan bu can kurur
…Leyla gibi sever miydin.
Tahammül kalmadı gayrı
Zor yaşarım senden ayrı
Benden sana bu son çağrı
…Beklemeden gelir miydin.
Mahzunlaştı tüm çiçekler
Sevgiyle çarpar yürekler
Bu can ancak seni bekler
…Bir bakışta tanır mıydın.
Bilsen seni çok özledim
Ufka bakıp yol gözledim
Yolda kaldı hep gözlerim
…Yandığımı bilir miydin.
Dağlar bana yol vermiyor
Sevdamızı hiç görmüyor
Felek sözünde durmuyor
…Benim gibi erir miydin.
Veysel Karani’ye varsam
Huzurunda kıyam dursam
Türbesine yüzüm sürsem
…Selâm salsam alır mıydın.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Muhammed'e gidelim...
(S.A.V.)
Dünyaya gelmişiz mihnet çekeriz
Ne ekmişsek mutlak onu biçeriz
Kurtuluş yok ayni yoldan geçeriz
...Mührü Nebi Muhammed’e gidelim.
Nefis hep aldatır yalan rengine
Kaptırma ömrünü hırsın cengine
Son durak aynidir fakir zengine
..Nuru alem Muhammed’e gidelim.
Su gibi akıyor zaman dört nala
Her şey biliniyor gerek yok fala
Derlenip toplansak vakit var halâ
...Önderimiz Muhammed’e gidelim.
Günahtan yana çok vukuatımız
Tövbeyle düzelir maneviyatımız
Mahşer meydanında avukatımız
...Liva-ül hamd Muhammed’e gidelim.
İzinden gitmeye gözümüz olsun
Hakkı savunacak sözümüz olsun
Cennete girecek yüzümüz olsun
…Sultanımız Muhammed’e gidelim.
Hep birlikte kulak verin bu sese
Bu safın dışında kalmasın kimse
Amacımız kol kola cennet ise
…Kevserimiz Muhammed’e gidelim.
Aklı kullanalım başka çözüm yok
Ümitsiz olmaya hiç de lüzum yok
Hak yolu bilene benim sözüm yok
…Resulümüz Muhammed’e gidelim.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Muhtar Mehmet...
Ne var bu kadar içecek
Alkol derdi ne bilecek
Sırası gelen ölecek
…Bence yanlış muhtar Mehmet.
Dünyaya boş verdin niye
Dört kızın benzer periye
Erkek evlat yoktur diye
…Kime garez muhtar Mehmet.
Fındık kızın Fidan bende
Ayşe-Sati Ökkeş’lerde
Zeynep dolapçı Halil’de
…Torun gani muhtar Mehmet.
Düşenin hiç dostu olmaz
Arayan soran bulunmaz
Ana baba yeri dolmaz
…Kayın babam muhtar Mehmet.
Uzun ömürler sürseydin
Damatlarını görseydin
Torunlarını sevseydin
…Yazık olmuş muhtar Mehmet.
Görmesem de baba bildim
Doğru yolu çaba bildim
Ben bu kadar yaza bildim
…Kalem haklı muhtar Mehmet.
Adana/1995
Ozan Nuri Ceyhan
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Mukaddes...
Aşkın önünde kimseler duramaz
Her nasılsa kavuşurduk Mukaddes
Kötülerin oku hedef vuramaz
…En sonunda başarırdık Mukaddes.
Zaman ilaç olmaz benim yarama
Çare sende başka yerde arama
Bildiğimiz başka bir yol var ama
…Ah ben sana kıyamadım Mukaddes.
Hangi ismi yazarsam bil ki sensin
Bu yürek sensizliğimi nasıl yensin
Sensiz yaşayamam iyi bilensin
…Vebalimden çok yanarsın Mukaddes.
Hasret acısını saldın bağrıma
Unut diye yanıt verdin çağrıma
Nasıl kandın o gidiyor ağrıma
…Kavlimiz hiç böyle miydi Mukaddes.
Çileler çekmekle geçti şu çağlar
Öyle bir sevda ki yürekler dağlar
Herkesin görüşü kendini bağlar
…El sözüne nasıl uydun Mukaddes.
Seni düşünmeden almadım nefes
Yıllarca duyurmak istedim bir ses
Rüzgârlara karış bana doğru es
…Dünyamızı zindan ettin Mukaddes.
Benim gibi çok kahırlar çekmişsin
Kaderine yanıp boyun bükmüşsün
Son mektubunda için dökmüşsün
…Ceyhan’da çaresiz kaldı Mukaddes
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Mustafa Kemâl Paşam...
En büyük kederimiz, seni bir kez görmemek
Ruhumuzda bir çığır Mustafa Kemal paşam
Bizim için şereftir senin yerine ölmek
…Keşke mümkün olaydı, Mustafa Kemal Paşam.
Söylemin öyle büyük hudutları aşıyor
Ya istiklâl ya ölüm kim duyarsa şaşıyor
Ülkeler idealin bayrak yapmış taşıyor
…Tüm dünyaya öndersin, Mustafa Kemal Paşam.
Bir Türk dünyaya bedel dedin, yaman dediler
Yurtta sulh cihanda sulh dedin, tamam dediler
Tarih gerçek yazar, diz çöküp aman dediler
…Gafiller nasıl pişman, Mustafa Kemal Paşam.
Emanet ettiğin vatan özgürce duruyor
Mehmetlerin pür dikkat aslan gibi koruyor
Bazısı kavrayamamış ki hâlâ soruyor
…Millet dimdik ayakta, Mustafa Kemal Paşam.
Tek yumruk tek yüreğiz, bütün âlem görüyor
Sevende sevmeyende, sana selâm duruyor
Cennet yurdum dört koldan başarıya yürüyor
…Hedef büyük Türkiye, Mustafa Kemal Paşam.
Yattığın topraklara nurdan hareler olsun
Canımız kanımız yolunda pareler olsun
Bundan ders alanlara, ülkün çareler olsun
...Özgürlüğün mimarı, Mustafa Kemal Paşam.
İst./10.Kasım.1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Mutlaka Leyla'sın...
Sahipsiz çaresiz çöllerde yanan
Vuslat umuduyla hasrete kanan
Farkımız kalmadı bunlardan inan
…Ben Mecnun’um sen mutlaka Leyla’sın.
Aşkının gücü ile dağları delen
Her türlü cefaya göğsünü geren
Sevgisi uğrunda can verip ölen
…Ben Ferhat’ım sen mutlaka Şirinsin.
Çok sevmekten başka ne idi suçu
Bir ömür bekledi kahroldu kaçı
Bizde onlara döndük canımın içi
…Ben Kerem’im sen mutlaka Aslı’sın.
Sevginin gücüyle çılgına dönen
Ümidi hayalleri bir anda sönen
Bitmeyen sevdayı ruhuna gömen
…Ben Tahir’im sen mutlaka Zühre’sin
Herkes ne diyorsa bizim ki başka
Bir ad konacaksa büyük bir aşka
Sazların telince çalınsa keşke
…Ben Hasan’ım sen mutlaka Elif’sin.
Yılmadan didinip engeller aşan
Kabına sığmayan sevginle coşan
Gözünü kırpmadan ecele koşan
…Ben Ceyhan’ım sen ise sevdiğimsin.
İst./1995
Ozan Nuri Ceyhan
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Mutlu musun...
Özlemlerim oldu harman
Alıp götürmüyor kervan
Ayrılmağa çıkmış ferman
…Söyle şimdi mutlu musun?
Kara gözler yaşa değer
Umut büyür başa değer
Akılsız baş taşa değer
…Söyle şimdi mutlu musun?
Oldum sevdanın çırağı
Mesken seçmişim ırağı
Siyah saçlarda kırağı
…Söyle şimdi mutlu musun?
Bunca çabam boşa gitti
Yersiz inat berbat etti
Sona geldik umut bitti
…Söyle şimdi mutlu musun?
Ayrılık ölümden acı
Bu derdin yoktur ilacı
Biter mi yürekte sancı
…Söyle şimdi mutlu musun?
Adana/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Mutluluklar diliyorum...
(Nazmiye Muratlı’ya)
Sevgi beş harf iki hece
Neşe verir gündüz gece
Seven kavuşur bu güce
...Bitmez sevgi diliyorum.
Sevgi ışık nurdan ziya
Özünde bulunmaz riya
Ebedi sürsün bu rüya
...Saadetler diliyorum.
Bülbül nasıl aşık güle
Gerçek sevgi baldır dile
Sevgisiz hayat hep çile
...Uzun ömür diliyorum.
Aşka değer verdi isen
Sevgi gülü derdi isen
Muradına erdi isen
...Mutluluklar diliyorum.
Yalnız sevgiyi konuşun
Kol kola menzile koşun
Bir ömür sevgiyle coşun
...Güzellikler diliyorum.
Muhabbetle dolup taşın
Kedere düşmesin başın
Sevmek olsun tek telaşın
...Dertsiz günler diliyorum.
Çırpındım hep sevgi diye
Rabbimizden vergi diye
Size Ceyhan’dan hediye
...Sonsuz huzur diliyorum.
Köln/Kasım-2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Mühür gözlü öksüz kaldı kardeşim...
(Neşet Ertaş ustama ithaftır)
Tek gerçektir neticede bilinen
Son duraktır işte şimdi gelinen
Melekler karşılar seni gülünen
…Mühür gözlü öksüz kaldı kardeşim
Bilirim ölümün dermanı yoktur
Ecel karşısında çaresiz doktor
Cümle eller açık duamız çoktur
…Sevenlerin yetim kaldı kardeşim.
Bir sevda ki kanatlanır sazınan
Gönülde taşınır bahar yazınan
Değişmez yazgıdır alna kazınan
…Koca sazın sessiz kaldı kardeşim.
Zahide duyduysa,fazla yanmıştır
Leylâ tümden acılara kanmıştır
Çiçek dağı kederlere banmıştır
…Türkü bağı sensiz kaldı kardeşim.
Bozkırların yalın sesiyim derdin
Unutulmayacak eserler verdin
Sazınla sözünle menzile erdin
…Güllerimiz renksiz kaldı kardeşim.
Türkülerin çağlar boyu çalınır
Umarım ki büyük dersler alınır
Dualar okunur rahmet salınır
…İlham perim evsiz kaldı kardeşim.
Tek bağlama gümbürdetir cihanı
Dünya dediğin yer,yol geçen hanı
Zor yaşarken yıktın Ozan Ceyhan’ı
…Şiirlerim cansız kaldı kardeşim.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Müjdeler olsun şehidim…1
Yurt sevgimiz silahımız
Elde bayrak imanımız
Vatana feda canımız
…Koştuk müjdeler şehidim.
Çoluk çocuk çıktık yola
Haber saldık sağa sola
Cümlemiz girdik kol kola
…Coştuk müjdeler şehidim.
Komutanın bir sesine
Şahin olup tepesine
Bedbahtların ensesine
…Bindik müjdeler şehidim.
Tanklara karşı durmaya
Adil mahkeme kurmaya
Senin hesabın sormaya
…Geldik müjdeler şehidim.
Gür sesimiz sanki tüfek
Tabansızmış hain yürek
Bütün halkımız tek bilek
…Dimdik müjdeler şehidim.
Tüm gafiller gelse bile
Milletime sökmez hile
Yalnız tekme tokat ile
…Yendik müjdeler şehidim.
Mezalimin fırkasına
Sığınmışlar arkasına
Tarihlerin sayfasına
…Gömdük müjdeler şehidim.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Müjdeler olsun şehidim…2
Bölünecek sananlara
Boş hayale kananlara
Aldırmadan meydanlara
…İndik müjdeler şehidim.
Omuz veren tüm kefere
Milyonlar çıktık sefere
Her birimiz bir nefere
…Döndük müjdeler şehidim.
Sözümüz bir kalmaz lafta
Boynuna geçirdik yafta
Tüm insanlık ayni safta
…Durduk müjdeler şehidim.
Kahpelikmiş meğer huyu
Ters tepti kazdığı kuyu
Sen şehitsin rahat uyu
…Gördük müjdeler şehidim.
Çekip aldık kenarından
Ülkemiz emin yarından
Demokrasi pınarından
…İçtik müjdeler şehidim.
Ahımız yerde kalmasın
Sakın gözlerin dolmasın
İnancımız kaybolmasın
…Dedik müjdeler şehidim.
Müjdeler olsun şehidim
Vatan kurtuldu yiğidim
Kalanlar can emanetim
…Bildik müjdeler şehidim.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Mümkün olsaydı...
Sadaka bekler gibi
Sabrı yıllara esir ettim
Geldiğin geleceğin yok,
Rüyalarda görüp
Buldum diyebilmek isterdim,
Alçak rüyalar
Bunu bile esirgedi,
Keşke mümkün olsaydı.
&
Gökten bir elma düşecek
Her şey bir anda değişecek,
Balıklar kavağa çıkacak,
Bedava kurulan
Hayaller bile çıldıracak
Olur mu?
Bilmem,
Keşke mümkün olsaydı.
&
Rüzgârlarla esip gelsen
Hasret sona erse diyorum,
Sele dönen
Gözyaşlarım kurusa,
Yeniden doğdum saysam,
Biliyorum
Zor diyorsun,
Keşke mümkün olsaydı.
&
Zamanla yarışmak yerine
Hatıraları yok sayıp
Ve dünyaya inat,
Geçmişi toptan unutup
Sensiz mutlu olmak,
Akla ziyan
Keşke mümkün olsaydı.
G.Antep/22.10.1969
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mümkünse unut...
Bir hatam var ise kusura bakma
Al git şu sevdanı bende bırakma
Sitemle kahırla gönlümü yıkma
…Sonra pişman olma, mümkünse unut.
Çare dediğin şey birden olmazmış
Aramaya kalkan kimse bulmazmış
Doğuştan kadersiz zorla gülmezmiş
…Sonra pişman olma, mümkünse unut.
Kaderi alt etmek zaten imkânsız
Sabra çok sığınan kalır mekânsız
Bazen şans gülermiş o da zamansız
…Sonra pişman olma, mümkünse unut.
Zaman ilaç değil benim yarama
Kocaman bir yalan kanıt arama
Sonsuza gidecek bir yol var ama
…Sonra pişman olma, mümkünse unut.
Sevme beni desen güler geçerim
Zehir versen şifam derim içerim
Hakkım varsa ben ölümü seçerim
…Sonra pişman olma, mümkünse unut.
Kötülük bulunmaz sevgi olanda
Benim işim olmaz yalan dolanda
Ceyhan’a kırılma olay meydanda
…Sonra pişman olma, mümkünse unut.
Gaziantep/1974
Ozan Nuri Ceyhan
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N’olur öyle melül bakma prenses...
Reva mıdır böyle yürekten yakmak
N’olur öyle melül bakma prenses
Mevtaya can verir gönülden bakmak
...Kerem eyle mahzun bakma prenses.
Bu cebri bakıştır gönlümü dağlar
Boyna kement atar sımsıkı bağlar
Sevdanın coşkusu sonsuza çağlar
...Derbeder ruhumu yakma prenses.
Uzaktan bakınca mahsur görmedim
Gözden göze akan şevki bölmedim
Eğer sevmek buysa karşı gelmedim
...Bırakıp gitmeye kalkma prenses.
Bir şeyler demezsen kırılır heves
Heycan sarmalında sıkışır nefes
Yüreğe dar gelir çatlar bu kafes
...Duyan duysun eli takma prenses.
Sevda şimşek çakar sakin duruşta
Kirpiğin ok olmuş hedef vuruşta
Manalar demlenir hayal kuruşta
...Serap desen bile yıkma prenses.
Böyle bir sevgiden onur duyarım
Her ne koşul varsa şartsız uyarım
Var güçle sevelim kalmasın yarım
...Madem kavilleştik bıkma prenses.
Bir bakıştık gözlerinde bulmuşum
Kahırla yaşarken sevgi dolmuşum
Huzuru tatmışım mutlu olmuşum
...Ceyhan’ın gönlünden çıkma prenses.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Naim Süleymanoğlu'na...
Tebrikler Naim oğlumuz tuttun sözünü
Bir kere daha gösterdin Türk'ün gücünü
Dünya şahit aslan gibi aldın öcünü
...Türk'ün acı kuvvetini bilmeyenler var.
Halteri hiç zorlanmadan kaldırıyorsun
Demire oyuncak gibi saldırıyorsun
Rakiplerine saçın başın yolduruyorsun
...Yayın kestiler töreni görmeyenler var
Gafiller Süleyman’a bizim diyorlarmış
Yiğit her yerde yiğittir bilmiyorlarmış
Cahiller bundan bir ders almıyorlarmış
...Biraz aklını fikrini yormayanlar var.
Seul'da bu Türkoğlu Türk kimmiş gördüler
Bir kısmı yumruğu duvarlara vurdular
Baktım aklıselim olan selâm durdular
...Televizyonun başında ağlayanlar var.
Denmiş dünyanın sekizinci harikası
Nesilden nesillere kalacak hatırası
Koç yiğidimin Türkoğlu Türk'tür markası
...Benim haklı gururumu sormayanlar var.
Çelik bileklerin mahzun yüzde gül gibi
Şu mutluluğumuz petekteki bal gibi
Sevgiyle gözyaşlarımız aksın sel gibi
…Ceyhan gibi, bu coşkuyla çağlayanlar var.
H.Paşa/1986
Ozan Nuri Ceyhan
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Namus yemini...
(Kardeşim Tahsin ve
Saliha’ya ithaftır)
Talih dönecek yıllar evvel söylemiştim
Zaman haklı çıkardı geldin mi sözüme
Fırsatlar her zaman cömert olmaz demiştim
…Nerden dönsek kârdır öyle bakma yüzüme.
Bence karamsar olmayı bırak coşalım
Geçmiş yıllar ak saçların ahı kalmasın
El ele tutuşup mutluluğa koşalım
…Gençlikteki heyecan olmazsa olmasın.
Gözde kalır ölmek yok murada ermeden
Ver bahtın yeline rotayı kendi bulsun
Zincirler kırılsın ecele can vermeden
…Yeter ki gitsin nereye olursa olsun.
Şimdi sırası zaman ve saatler dursun
Zor geçen yılların hesabını soralım
Birlikteyiz kederi bırak ne olursun
…Bize ait yepyeni bir dünya kuralım.
Yosun tutmuş aşkın şerefine içelim
Yarım kalmış arzunun bırakıp gemini
Sevgi harmanında mutluluğu seçelim
…Benden hiç ayrılmamağa namus yemini.
İst/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Nasıl anlamadım bana yuh olsun...1
Ne kadar yakındı asla bakmadım
Aklıma gelmedi hayret çakmadım
Düşünememişim demek takmadım
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
Tesadüftür derdim cama çıkardı
Her Allahın günü balkon yıkardı
Gelirken giderken kesin bakardı
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
Pencerede durduğuna rastlardım
Aslında koruyan hisler beslerdim
Başka mana arar belki terslerdim
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
Dokuz yüz atmış üç bahar akşamı
Sandım bir el birden tuttu yakamı
Hayal mi gerçek mi yoksa şakamı
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
Cesur gözlüm bakışlarla anlattı
Gözlerinden sevgisini damlattı
Yarım yüz yıl özlemlerle çınlattı
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
Ateşten bir çember sardı dört yanı
Tutabilen tutsun şimdi Ceyhan’ı
Gam değil uğruna versem bu canı
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Nasıl anlamadım bana yuh olsun...2
Anlattığım tarih atmışlı yıllar
Öküzden buzağı arıyor kullar
Her yönden töreye çıkıyor yollar
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
Duygu adamıyım sözde şairim
Çabuk kavramada güya mahirim
Bu konuda becerim yok zahirim
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
Bakıp da görmeyen göze kızmam mı
Şapşal gönül fiyakanı bozmam mı
Ben bu kıza yüz bin şiir yazmam mı
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
Sürmeye çalıştık gözden gizlice
İsmini yazamam dilimde hece
Aklımda fikrimde her an her gece
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
Bitmeyen sevdamız böyle başladı
Duyan karşı çıktı baştan dışladı
Vuslat hayal oldu hasret taşladı
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
Ceyhan’a gürleyip essem olur mu
Başını taşlarla ezsem olur mu
En ağır cezayı kessem olur mu
…Nasıl anlamadım bana yuh olsun.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Nasıl anlatayım bilemiyorum...
Gönül senin kim layıksa seversin
Canın ister poyraz olup esersin
Hüküm senin her cezayı kesersin
…Nasıl anlatayım bilemiyorum.
Sevgi çoksa tezgâh açar serersin
Bahçe senin ne istersen derersin
Amaç mutluluksa bir gün erersin
…Nasıl anlatayım bilemiyorum.
Güzel sensin gönüllerde gezersin
Ciddiyet olmazsa çabuk bezersin
Yanlış varsa bir bakışta sezersin
…Nasıl anlatayım bilemiyorum.
Sevda var ya hayallerde yüzersin
Rengine aldanır sarhoş gezersin
Yanlış yapma can özünü üzersin
…Nasıl anlatayım bilemiyorum.
Ayran gönüllüyle arkadaş olma
Aklına uyup da yollarda kalma
Kimseyi kandırma vebalde alma
…Nasıl anlatayım bilemiyorum.
Kimseyi incitme sende kırılma
Olur olmaz isyanlara sarılma
Ceyhan yazdı diye sakın darılma
…Nasıl anlatayım bilemiyorum.
Seyhan/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Nasıl dururum...
Beni benden aldın sakın bırakma
Yalnız kalırsam solarım kururum
Duygu sömürüsü zannedip bakma
…Sensiz ve sevgisiz nasıl dururum.
Gönüller şad olur birlik olunca
Kimse ayıramaz sevgi dolunca
Boşluğa düşerim sensiz kalınca
…Sanma ki yaşarım mutlu olurum.
Rabbim sevin demiş cümle kuluna
Bu can feda olsun senin yoluna
Kim darda kalmışsa çare buluna
…Çekip gideceksen nasıl bulurum.
Niyetim naz dersen yazık bu cana
Ayrılık ne lazım sev kana kana
Yetsin çektiğimiz hasretten yana
…Daha da çekersem bil ki ölürüm.
Etme bahar gözlüm beni de düşün
Yolunu kaybetsen zordur dönüşün
Belki nasip olmaz tekrar görüşün
…Gerçek ne diyorsan böyledir durum.
Ayrılık gönlüme yarar sağlamaz
Bülbül gül olmazsa asla çağlamaz
Dünya malı bu Ceyhan’ı bağlamaz
…Yakışır mı artık başka bir yorum.
İst./2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Nasıl geçecek...
Gönül seni seçti sevdi bilmeden
Nasıl dayanırım bir gün görmeden
İçim yanar vazgeçmişim gülmeden
…Yirmi dört ay sensiz nasıl geçecek.
Kaç dağın ardında bu gurbet eli
Şafakta bir başka seherin yeli
Mektubun gelmezse olurum deli
…Yokluğun amansız yara açacak.
Sekiz mevsim nasıl geçer bilemem
Kavuşmaktan öte bir şey dilemem
Nöbetteyim gel desen de gelemem
…Hınzır gönül bırakırsam kaçacak.
Bir ben miyim çoğu hasret çekiyor
Bayram gelse gözyaşları döküyor
Yapacak bir şey yok boyun büküyor
…Terhis olan kanat takıp uçacak.
Gece gündüz mecburen söyleşiriz
Günler geçmez sıladan dertleşiriz
Kim dokunsa hasrette birleşiriz
…Konuşmazsak mecbur efkâr basacak.
Asker posta bekler tekmil sırada
Mektup demek her şey demek burada
Mektup alan kendin sanar sılada
…Kim tutar garibim cevap yazacak.
Günler geçse teskeremi verseler
Tamamdır görevin bitti deseler
Kurtalan’dan trenle gönderseler
…Hayal bitsin yoksa kalbim duracak.
Siirt/7.Ekim.1965
2.Jandarma Er Eğt.Taburu
Ozan Nuri Ceyhan
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Nasıl inanmıştım çok sevdiğine...1
Nasıl inanmıştım çok sevdiğine
Nasılda kanmışım her dediğine
Kuşkularım arttı güvendiğine
…Vaatlerin yalan sözlerin yalan.
Seven yürek hani yalan bilmezdi
Seven gözler başkasını görmezdi
Işık verir başka bir şey vermezdi
...Can özümü vuran gözlerin yalan.
Yeter ki gel bana şarkısı kimin
Seven bir bakışta olmaz mı emin
Bu nasıl söz verme bu nasıl yemin
…Aşk kitabındaki tezlerin yalan.
Aşkın lisanı yok yüce bir duygu
Birinci temel şart koşulsuz saygı
Sevenlere danış böyle mi sevgi
...Beni hiç kandırma ezberin yalan.
Sevgi bir bütündür parçası olmaz
Hep at başı gider geride kalmaz
Sebepler sorulmaz akıllar almaz
…Gördüğüm sandığım izlerin yalan.
Gözde başlar yüreklere yerleşir
Önce kıvılcımdır sonra gürleşir
Ceyhan'a sorarsan ruhlar birleşir
…Gizemlerin yalan gizlerin yalan.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Nasıl inanmıştım çok sevdiğine...2
Nasıl inanmıştım çok sevdiğine
Sevginle ruhuma can verdiğine
Sabır bahse girdi hor gördüğüne
…Hasreti başıma taç ettin durdun.
Aklım not almıştır her dediğine
Kelam gevelenmez koy gediğine
Kahırlar mı kattın aşk hediğine
…Kaleyi seçmeden maç ettin durdun.
Uzaktan bakışmak göze yetmiyor
Hayal kura kura özlem bitmiyor
Kalpler bahaneyi kabul etmiyor
…Sevgiye gönlümü aç ettin durdun.
Fırsat beklemiyor gelip geçiyor
Hüzün tırpan gibi ömrü biçiyor
Hayıflanan bir bardak su içiyor
…Pembe hayallerde göç ettin durdun.
Benim nazarımda daima tektin
Nazlara sığındın hüzünler ektin
Bana da çektirdin kendinde çektin
…Ömrü ikimize güç ettin durdun.
Nasıl inanayım sen söyle şimdi
Ölümüne seven bilseydin kimdi
Kafana taktığın boş bir vehimdi
…Bu kadar çabamı hiç ettin durdun.
Zamanı savurduk yellere kattık
Ceyhan’ın suçu yok acılar tattık
Ayni gemideysek birlikte battık
…Sözüme geldin ya geç ettin durdun.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nasıl posta koymam sefil düzene...
Hep kahrı işliyor bil cümle ozan
Hep mi acı çeker bu kadar yazan
İçlerinden biri kaldırmaz kazan
…Nasıl posta koymam sefil düzene.
Biri bana çıksın yalandır desin
Dalga geçecekler benimle kesin
Çok sevmek bu ise başını yesin
…Her tür ceza haktır gönlü üzene.
Şimdi diyecekler sen de yazdın mı
Gülmeyen talihe kuyu kazdın mı
Suçlu kimse oyununu bozdun mu
…Madalya takmam mı sırrı çözene.
Bir şiir okuyum içim açılsın
İnleyen ruhuma huzur saçılsın
Bile bile lades bundan kaçılsın
…Doğru söyleyince küsen küsene.
Güzel başlar lâkin yolunda gitmez
Feleğin gazabı bir türlü bitmez
Sevgi namussuzu gönlü eğitmez
…Nasıl dost denilir selam kesene.
Aklım hiç almıyor bunca telaşı
Sanki sevgi değil meydan savaşı
Esenliğe çıkmaz Ceyhan’ın başı
…Dokuz köyden kovacaklar desene.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Nasıl tarif etsem...
Nasıl tarif etsem anlatmaz seni
Bahçemde açılan güller gibisin
Mecnuna çevirdin sonunda beni
…Aklım alıp giden seller gibisin.
Bin huzur doğardı senin sesinden
Sanki çıkıp geldin aşk ülkesinden
Bana bahar kokar her nefesinden
…Bülbülün konduğu dallar gibisin.
Güle benzetmişsem renkleri için
Sevda çiçekleri çok başka biçim
Adına meftunum bu ise suçum
…Gül değil renginde allar gibisin.
En güzel çiçekten daha da üstün
Sana gülüm dedim ona mı küstün
Halbuki sen baharımla büsbütün
…Arı kovanında ballar gibisin.
Ceylan gözlerinle bakanı sensin
Bir tek bakışınla yakanı sensin
Ceyhan’ın gönlüne akanı sensin
…Aşkın gergefinde pullar gibisin.
Adana /1971
Ozan Nuri Ceyhan
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Nasılsa bir gün duyarsın...
Kara haber tez yayılır
Nasılsa bir gün duyarsın
Seven günahsız sayılır
…Nasılsa bir gün duyarsın.
Bir çırpıda geçti yıllar
Ağaç oldu küçük dallar
En sonunda bitti yollar
…Nasılsa bir gün duyarsın.
Yalandan asla koşuştur
Bir manada yok oluştur
Bana göre kurtuluştur
…Nasılsa bir gün duyarsın.
Sevda yükü taşıyorsan
Dağlar taşlar aşıyorsan
Bin hasretle yaşıyorsan
…Nasılsa bir gün duyarsın.
Ceza değil bu mükâfat
Haktan kuluna iltifat
Gözüm açık kaldı kapat
…Nasılsa bir gün duyarsın.
Kurtuluş yok duyacaksın
Önce yalan sanacaksın
Ve Ceyhan’sız kalacaksın
…Nasılsa bir gün duyarsın.
Çukurova/2009
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nasipten öteye...
Kul derdi başına kendi getirir
Gönül bulur sever kader yitirir
Gün zor geçer ama hasret bitirir
…Nasipten öteye yol bulunmuyor.
İçin titrer ismin andığın zaman
Dertlerin üst üste olur bir harman
Feleğin sillesi hepsinden yaman
…Nasipten öteye yol bulunmuyor.
Sorunu toplayıp çarmıha gersen
Olmazsa olmuyor canını versen
Ne gerekse yaptın ne oldu dersen
…Nasipten öteye yol bulunmuyor.
Mecbur alışırsın kahır yoldaşın
Özlem ve yalnızlık tek arkadaşın
El eteğin çeksen ağrımaz başın
…Nasipten öteye yol bulunmuyor.
Umutlar tükenir ilhamlar gider
Kurduğun hayaller sonunda biter
Ceyhan’ı ararsın gözünde tüter
…Nasipten öteye yol bulunmuyor.
Adana/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Naz güzel...
En güzel bizdedir akla gelenin
Bahar güzel kışı güzel yaz güzel
Duygusu kabarır bunu görenin
…Sevgi güzel seven güzel haz güzel.
Horonu var sinsini var barı var
Ayvası var turuncu var narı var
Kırmızı var yeşili var sarı var
…Güler yüzde tatlı dilde söz güzel.
Çayda çıra bir başkadır görünce
Kılıç kalkan gelir Bursa deyince
Yanar döner bindallıyı giyince
…Servi boylu gelin güzel kız güzel.
Anadan sürmeli baygın bakışlı
Kadife cepkeni ipek nakışlı
Bin türlü çiçeği ayrı kokuşlu
…Göllerinde ördek güzel kaz güzel.
Karın ortasında açar kardelen
Geriye çevrilmez habersiz gelen
Başa taç edilir yol yordam bilen
…Sevilene sevda güzel naz güzel.
Tarifi yok ne ararsan var bizde
Ağustos’ta dağ başında kar bizde
Tek emeli sevmek olan yar bizde
…Şarkı güzel türkü güzel saz güzel.
Adana/1980
Ozan Nuri Ceyhan
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Naz makamı...
Gençlik böyle sürer sandık
Siz büyüdü biz yaşlandık
Naz makamı ile taçlandık
…Sevgili gençler duydunuz mu?
Sevmek vacip saygı farzdır
Naz makamı başka tarzdır
Lütfen demek nazik arzdır
…Sevgili gençler duydunuz mu?
Çocuklaşır hallerimiz
Eğilmiştir bellerimiz
Bazen şaşar dillerimiz
…Sevgili gençler duydunuz mu?
Bir seferde anlamayız
Anlasak da sallamayız
Görmemişsek inanmayız
…Sevgili gençler duydunuz mu?
Manasız şeyler kurarız
Bazen istersek duyarız
Fikren yatarsa uyarız
…Sevgili gençler duydunuz mu?
Yaşlanıyor bedenimiz
Gerekiyor güdenimiz
Dönmüyor bak gidenimiz
…Sevgili gençler duydunuz mu?
Çocuk gibi seveceksin
Güzel kelam edeceksin
Bir gün sende geleceksin
…Sevgili gençler duydunuz mu?
Yaşlılık sarmış yakamız
Çoktan bitmiş fiyakamız
Nazdır artık makamımız
…Sevgili gençler duydunuz mu?
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Nazlı yar...
Anlamı yok muydu seni sevmenin
Niçin kusuru var sevdim demenin
İmkânı yok mudur bana gelmenin
...Gözlerinde aşkı gördüm nazlı yar.
Sevgi nasıl şeydir önce bilmezdim
Bir bakışın yetti gönlümde sezdim
Dünyamı şaşırdım divane gezdim
…Bilesin Mecnuna döndüm nazlı yar.
Bahara çevirdin birden kışımı
Sevgin esir aldı gönül kuşumu
Hayalin doldurdu şimdi düşümü
... Saçlarını belik ördüm nazlı yar.
Bırak git desende asla gidemem
Dünyayı verseler kabul edemem
Senden başkasına yârim diyemem
…Kerem eyle sensin derdim nazlı yar.
Esen yeller saçlarını savurur
Hasret yüreğimi yakar kavurur
Bir bakışın can özümü doyurur
…Bu ömrü yoluna serdim nazlı yar.
Sevgisiz geçen her günüm zulüm
Sensiz yaşayamam anla be gülüm
Ceyhan’a lâyıksa hoş gelsin ölüm
…Bin can olsa verdim gitti nazlı yar.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Nazmiye kızımız cidden rakipsiz…
(Sonsuz teşekkürlerimle…)
Yazacağım dedim ona sözüm var
İnanç varsa en zoruna çözüm var
Hocam dua dedi elbet lüzum var
…Nazmiye kızımız cidden rakipsiz.
Şiir ahdim olsun zevkle yazarım
Bu gururla rüzgâr olur tozarım
Güvenmişim çok ezberi bozarım
…Nazmiye kızımız cidden rakipsiz.
Ben demiştim yürekleri hoplatır
Ben demiştim hapsine nal toplatır
Ben demiştim hasımları çatlatır
…Nazmiye kızımız cidden rakipsiz.
O kadar rahat ki halter eğlence
Demir bir oyuncak eller değince
Rakip olan dayanamaz bu güce
…Nazmiye kızımız cidden rakipsiz.
Maharet yürekte, ne yay da okta
Engel onun için küçük bir nokta
Mucizeyi gören kalmaz mı şokta
…Nazmiye kızımız cidden rakipsiz.
O yürek ki kantara koy çekemez
Bilekler çelikten kimse bükemez
Tarihler kaydetti silip sökemez
…Nazmiye kızımız cidden rakipsiz.
Rakipler sanmasın bu Muslu durur
Eminim daha çok saç baş yoldurur
Ceyhan’ın gözüne yaşlar doldurur
…Nazmiye kızımız cidden rakipsiz.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Nazmiye Muslu'ya...
(Halter şampiyonuna armağanımdır)
Mucize denmiştir, evet mucize
Halterde dünyayı getirdin dize
Sevinçle ağlamak düşse de bize
…Her damlası sana helâl diyorum.
Elin öperim muhterem ananın
Aklına şaşarım masal sananın
İdrakine varan büyük mananın
…Şapka çıkartana helâl diyorum.
Güller açsın senin güzel yüzünde
Onca demir bir çöp gibi gözünde
Bilmekteyim duracaksın sözünde
…Tüm rekorlar sana helâl diyorum.
Engelli ne demek kaldırıp attın
Güvenin dorukta azmini kattın
Heveslenmesinler dedin kapattın
…Azmin zaferine helâl diyorum.
Eminim yüz yirmiyi kaldırırsın
Boynuna madalyalar doldurursun
Böyle giderse saç baş yoldurursun
…Altın madalyalar helâl diyorum.
Olağan üstü güç gören şaşıyor
Türk’ün namı kıtaları aşıyor
Ceyhan ağlasa da gurur taşıyor
…Ülkemin kızına helâl diyorum.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne çabuk büyüdün sen güzel kızım....
(Elif Gül’üm,ilk göz ağrımız)
Gönlümün sultanı annemin adı
Ne çabuk büyüdün sen güzel kızım
Sensiz hanemizin kalmadı tadı
…Ne çabuk büyüdün sen güzel kızım.
Miniciktin tatlı tatlı gülerdin
Yorgunluğu bir çırpıda silerdin
Gece olur uykumuzu bölerdin
…Ne çabuk büyüdün sen güzel kızım.
Dört gözle bekledim baba demeni
İple çekiyordum bir yürümeni
Camdan el sallayıp beni görmeni
…Ne çabuk büyüdün sen güzel kızım.
Elinden tutardım kıra çıkardık
Çok sevdiğin böceklere bakardık
Küçük çayda yüzümüzü yıkardık
…Ne çabuk büyüdün sen güzel kızım.
Asma ektik göğe çıktı dalları
Bir çırpıda geçmiş okul yılları
Zaman eskitiyor tüm akılları
…Ne çabuk büyüdün sen güzel kızım.
Canım ciğerimdin nasıl severdim
Seni benden kimse alamaz derdim
Adetler böyleymiş elimle verdim
…Ne çabuk büyüdün sen güzel kızım.
Telefon çalınca kalbim titriyor
Sesini duymasam özlem bitmiyor
Mecbursam da içim kabul etmiyor
…Ne çabuk büyüdün sen güzel kızım.
Saçlarım karaydı aklar tuşladı
Gözlük beş numara feri boşladı
Büyük torun fakülteye başladı
…Ne çabuk büyüdün sen güzel kızım.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne demek görsünler...
Vur, sakın acıma kırılsın düşman
Müthiş gücün tanısınlar her zaman
Vur aslanım vur ki vermeyin aman
…Hafife almak ne demek görsünler.
Görsünler top gülleler oyuncağın
Yeter mermi taşıyan kağnıcağın
Bin duayla yol gözler anacığın
…Sarsılmaz iman ne demek görsünler.
Bir şahlan ki inlesin yer gök dağ taş
Her darbede düşsün gövdesiz bir baş
Kim göz dikmişse parçala arkadaş
…Bükülmez bilek ne demek görsünler.
Bak baş eğmiş selâm duracak size
Aman dileyerek gelmezse dize
Son durak burası dökün denize
…Vatan sevgisi ne demek görsünler.
Göz koyanın canına ot tıkarız
Bu dünyayı başlarına yıkarız
Yan bakanı can evinden yakarız
…Dersini vermek ne demek görsünler.
Yedi düvel parolamız bilecek
Türklerle savaşmak hata diyecek
El etek öpüp özür dileyecek
…Bize düşmanlık ne demek görsünler.
İslâhiye/ l.7.1963
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne demek...
Yalnız yaşamaktan bıkmak ne demek
Umudu hayali yıkmak ne demek
Her gün o yollara bakmak ne demek
…Bitmeyecek artık gamım efkârım.
Özlemle bu ömrü sürmek ne demek
Ayni minvalde sürdürmek ne demek
Kahırlarda süründürmek ne demek
…Kaderime kızan bir sitemkârım.
Bilir misin hayal kurmak ne demek
Çaresizsen uzak durmak ne demek
Başı taştan taşa vurmak ne demek
…Varın hesap edin ne olmuş kârım.
Eli kolu bağlı kalmak ne demek
Gece hayallere dalmak ne demek
Yaşarken bin defa ölmek ne demek
…Çıkmazlara düşmüş bir sitemkârım.
Saçlarına güller takmak ne demek
Pamuk ele kına yakmak ne demek
Ceylan gözlerine bakmak ne demek
…Düşlerde divane bir günahkârım.
Yaşarken hasretle dolmak ne demek
Biraz düşün sensiz olmak ne demek
Hasretle sararıp solmak ne demek
…Perişan ve pişman bir tövbekârım.
Adana/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne derdin var ise söyle paylaşak...
Niye kızdığını bilsem Ozan’a
Mızıkçı diyorlar oyun bozana
Kusur atfedilmez doğru yazana
…Ne derdin var ise söyle paylaşak.
İçinden kızarsan hırsa dönüşür
Belirsiz konuda kim ne görüşür
Kat sayım yükselir yüreğim üşür
…Ne derdin var ise söyle anlaşak.
Kötüden kötüdür kem gözle bakan
Ve bir şey demeden gönül bırakan
Gelip tam anlatsan bitmez fiyakan
…Ne derdin var ise söyle görüşek.
Haberim olmayan şeyle kırılma
Yüze gülüp arkamızdan darılma
Güzellik dururken şer’e sarılma
…Ne derdin var ise söyle bölüşek.
Bilirsem hatamı yan yola sapmam
Bin özür dilerim bir daha yapmam
Bühtan atıyorsan yüzüne bakmam
…Ne derdin var ise söyle atışak.
Ben dostumu itinayla seçerim
Hiç çekinmem zehir koysa içerim
Mert değilse bir kalemde geçerim
…Ne derdin var ise söyle konuşak.
Önden sır verecek sınayacaksın
Kıymet bilmiyorsa kınayacaksın
Ceyhan kusurluysa şutlayacaksın
…Ne derdin var ise söyle barışak.
Akçay/1998
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne dersin...
Seni görür görmez o anda sevdim
Sana isim taktım Bircan’ım dedim
Rüyanda gördüğün sevgili bendim
…Sende beni sevmez misin ne dersin?
Dünya benim olur gözün gülünce
Sensiz yaşayamam bunu bil önce
Sevgini saklarım bütün ömrümce
…Elin bana vermez misin ne dersin?
Diz boyuna çıkmış çavdar ekini
İki gül kopardım versem tekini
Ben sana sakladım kalbimdekini
…Alır mısın almaz mısın ne dersin?
Mevsim yaza döndü başaklar sarı
Sen balda peteksin ben de bir arı
Omzundan beline inen saçları
…Örer misin örmez misin ne dersin?
Yanlış yapmam bilenine sorarım
Çok sevmiş olsam da rıza ararım
Asla vazgeçemem budur kararım
…Sevindin mi üzüldün mü ne dersin?
Sen Ceyhan’a güven sevgisi bitmez
Ayaklarım gitse de yüreğim gitmez
Bin değirmen olsa derdim öğütmez
…Kalayım mı gideyim mi ne dersin?
Adana/1978
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne dersiniz...
Hasret çekseniz kahredersiniz
Divane gönülle harp edersiniz
Belki de çok kızar terk edersiniz
…Bana hak verdiniz mi ne dersiniz?
Sevda topaç olmuş addedersiniz
Hırsınız yürekte hapsedersiniz
Kim bilir belki de sabredersiniz
…Bana hak verdiniz mi ne dersiniz?
Şans yaver giderse fethedersiniz
Yardım ederseniz lütfedersiniz
Yanlış anlamışsa affedersiniz
…Bana hak verdiniz mi ne dersiniz?
Deli gibi sevip meyledersiniz
Ömrü bu uğurda sarf edersiniz
Sorun varsa çözer halledersiniz
…Bana hak verdiniz mi ne dersiniz?
Ceyhan gibi bir kalpsizi sevseniz
Saflığıma kızıp deli dersiniz
Yerimde olsanız ne edersiniz
…Bana hak verdiniz mi ne dersiniz?
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne deyim..
Kötü söz acıdır katılmaz bala
Her tarafa dönen dile ne deyim
Niye konup ötsün kurumuş dala
…Bülbüle ne deyim güle ne deyim.
Sevgiyi suç sayan zalim demektir
Tek taraflı sevgi zulüm demektir
Hasretle yaşamak ölüm demektir
…Beklerken bükülen bele ne deyim.
Mavi boncukluya değmezmiş nazar
Benim gibi cahil uydurur yazar
Çok çalınan sazlar akort’u bozar
…Mızrabı kaybolan tele ne deyim.
Sabır selâmettir dedik inandık
Yıllar boyu hasretlerle sınandık
Sevmek suç sayıldı fena kınandık
…Hiç ders çıkarmayan ele ne deyim.
Kimse bana derdim çoktur demesin
Çok aradım derman yoktur demesin
Ceyhan sana bunlar haktır demesin
…Bitmez fırtınaya çöle ne deyim.
Adana/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne diyeceğiz...
Ulu divanında toplaşacak sürümüz
Hesap zamanı gelince ne diyeceğiz
Âlemin içinde ak çıkmazsa yüzümüz
…Yüce peygamberimize ne diyeceğiz.
Hiç kimsenin kurtuluşu garanti değil
Kabul görür görmez basit toplantı değil
Kalbim temiz demek dinin kanıtı değil
…Sorgu sual başlayınca ne diyeceğiz.
Akıl dünyaya takılmış firarda ise
Günü güne denk olan zararda ise
Her an ölçülü yaşamak yararda ise
…Aksi ispat olunursa ne diyeceğiz.
Eğiteni öğreteni bu kadar varken
Ona da sıra gelecek süre var derken
Elinde bir senet olmadığın bilirken
…Ecel kapımız çalarsa ne diyeceğiz.
Asla hatırdan çıkarma ölüm çok yakın
İbret almak istiyorsan çevrene bakın
Bana uğramaz diyerek düşünme sakın
…Azrail zile basınca ne diyeceğiz.
Kâlû belâdayken böyle miydi sözümüz
Saklı gizli yok her şeye şahit gözümüz
Son nefesimiz bitmeden aysın özümüz
…Cenab-ı Rabbül âleme ne diyeceğiz
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne gerek...
İnsanoğlu yorulmazsa uykunun
Başı darda olmayınca korkunun
Değerini kavrayamaz duygunun
…Sevgi kalmadıysa aşka ne gerek.
Hazıra konunca kıymeti olmaz
Çalışma isteği şevki hiç kalmaz
Zamanla hayatın tadını almaz
…Kavil bozulduysa başka ne gerek.
Amaçsız olunca sorunlar çıkar
Çabasız huzurdan çabucak bıkar
Ders alınmayınca gönüller yıkar
…Seyran edilmeyen köşke ne gerek.
Umarsızsan bulamazsın sevgiyi
Sevgi vermeyen göremez saygıyı
Lâyık olmayana yapsan övgüyü
…Boşuna söylenen meşke ne gerek.
Fırsatı kaçırma sonra yanarsın
Aşk yakarsa acılara banarsın
Ceyhan gibi her denene kanarsın
…Pişman olamazsan keşke ne gerek.
Çukurova/2004
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne haber...
Mevsimler değişti yıllar değişti
Bir ben değişmedim senden ne haber
Hasret ağır bastı dünyam çelişti
…Bir ben değişmedim senden ne haber?
Yürek ateş almış korda yanıyor
Mevlâ sabır vermiş can dayanıyor
Yıllar geçsin gözler hâlâ arıyor
…Bir ben değişmedim senden ne haber?
Kahırla komşuyuz vefa görmedim
Mutsuz yaşıyorum sefa sürmedim
Kim almaya kalksa yine vermedim
…Bir ben değişmedim senden ne haber?
Nasihat kâr etmez sitem kâr etmez
Dertler harman oldu tükenip bitmez
Çilem otağ kurdu kovsam da gitmez
…Bir ben değişmedim senden ne haber?
Sensiz gelir geçer mevsimler yıllar
Daha neler görür yaşar bu canlar
Ceyhan yazar durur yetmez satırlar
…Bir ben değişmedim senden ne haber?
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne istersin...
Olmaz işler geldi başa
Yem ettirdin kurda kuşa
Yolumu sürdün yokuşa
…Daha benden ne istersin.
Kırdın kolumu dalımı
Felekten yedim çalımı
Boşa harcadım malımı
…Daha benden ne istersin.
Gönlümü kalbimi kırdın
Sevgimize tuzak kurdun
Beni yerden yere vurdun
…Daha benden ne istersin.
Kapım kapalı harama
Kusuru bende arama
Tuz biber ektin yarama
…Daha benden ne istersin.
Namertlere eğdim boyun
Sevgi değil bu bir oyun
Çar çabuk değişti huyun
…Daha benden ne istersin.
Gönlümü hüzün kapladı
Yıllar dertlerim katladı
Sabır taşlarım çatladı
…Bitti Ceyhan ne istersin.
Adana/1980
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne kadar uzak...
Aşk ateşi yakar yalandan yanma
İsyan etmiyorsam sakinim sanma
Nicedir hasretle yaşadım amma
…Aramızda dağlar ne kadar uzak.
Nasıl yelken açtım böyle bir aşka
Meram maceraysa işte o başka
Bende öylesine sevseydim keşke
…Can özden sevgiler ne kadar uzak.
Çeşni katmak için seçmem kelime
Dert yazan kalemi almam elime
Ben sahip olsaydım kendi dilime
...Şimdi geri dönmek ne kadar uzak.
İnsan hep kendi hırsının kurbanı
Durduk yerde yakmak niye bu canı
Aşkın sevilecek yokmuş bir yanı
...Danışacak dostlar ne kadar uzak.
Sevince çok sever içten yaşarım
Hasrete dayanmak engin başarım
Sabrın sonu hüsran nasıl aşarım
...Ceyhan’a mutluluk ne kadar uzak.
G.Antep/1977
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne olur gel bana senede bir gün...
(Bitmeyen şarkımız senede bir gün)
Ömür boyu çalsın bizim şarkımız
Hasrete yol vermiş gönül arkımız
Bir görüşte sevdik budur farkımız
...Ne olur gel bana senede bir gün.
Divane gönlümde daima teksin
Dertleri bana ver yüreğim çeksin
Sevmişsen sabırla bekleyeceksin
...Ne olur gel bana senede bir gün.
Kader gülecek mi desen bilemem
Emir haktan bu yazgıyı silemem
Kalan şu ömrümü sensiz dilemem
...Ne olur gel bana senede bir gün.
Vebalden korkarım çile bir yığın
Sen de tevekkül et Mevlaya sığın
Bir gün gerçek olur hayal sandığın
...Ne olur gel bana senede bir gün.
Şarkıdaki sözler hasretle çağlar
Hele son kıt’ası yürekler dağlar
Sevdaya düş olan herkesi bağlar
...Ne olur gel bana senede bir gün.
Bu şarkıyla âşık atmam imkânsız
Sensiz mutluluğu tatmam imkânsız
Adını anmadan yatmam imkânsız
...Ne olur gel bana senede bir gün.
Ahu gözlüm Leylâ desem uyar mı
Zalim felek feryadımız duyar mı
Ceyhan’ın özrünü isyan sayar mı
...Ne olur gel bana senede bir gün.
H.Paşa/1982
Mayıs/1967 tarihli mektubun
Son satırlarına bu şarkıyı yazmıştı.
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana senede bir gün
Ağarsın saçlarım, solsun yanağım
Adını anmaktan yansın dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana senede bir gün.
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Ozan Nuri Ceyhan
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Ne olur sevgiyi çok görme bana...
Sığındığım tek dalım var tutacak
Ne olur sevgiyi çok görme bana
Ecel dersen bir lokmada yutacak
…Ne olur sevgiyi çok görme bana.
Sevgine sarıldım huzuru tattım
Belki de ilk defa tasasız yattım
Yalnız bırakırsan bilesin battım
…Ne olur sevgiyi çok görme bana.
Her şey yalan dolan sevgi dışında
Duygusuzlar kol geziyor başında
Ecel senin bir damla göz yaşında
…Ne olur sevgiyi çok görme bana.
Dileğin diyorsan tek şeyden emin
Sana anlatırdım bulsaydım zemin
Yalnız seni sevdim yeminse yemin
…Ne olur sevgiyi çok görme bana.
Yok çalacak kapım gidecek yerim
Kalbini kaparsan gönle ne derim
Son çarem kalınca göçer giderim
…Ne olur sevgiyi çok görme bana.
Dil her yöne döner ellere bakma
Bühtan etmişlerdir Ozan’ı yakma
Tut şu ellerimden sakın bırakma
…Ne olur sevgiyi çok görme bana.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne olur yüzüme vurma bir daha…
Hep haklısın yerden göğe haklısın
Sen kalbimin derininde saklısın
Töre’n böyle sevmeye yasaklısın
…Boş yere hayaller kurma bir daha.
Benimse kusurum yabancıymışım
Hem fakir fukara falancıymışım
Nerden çıkmış ise yalancıymışım
…Bühtandır üstünde durma bir daha.
Tüm olanı yüce Rabbim görüyor
Herkesin rızkını bizzat veriyor
Sen ele kanmazdın aklım eriyor
…Umudum tükenir kırma bir daha.
Şartsız güvenmiştin eminim bana
Kaçıp gitmek kolay kıyarlar cana
Benim ömrüm feda yazıktır sana
…Ne olur yüzüme vurma bir daha.
Sensiz kurumuyor gözde yaşlarım
Sen dilersen ben yeniden başlarım
Dünyaya yazarım hem de taşlarım
…Kusur kaderdeyse sorma bir daha.
Sen yoksun umutsuzca yaşıyorum
Sevgin hüzün verse de taşıyorum
Hasret zulme döndü savaşıyorum
…Şu sensiz Ceyhan’ı yorma bir daha.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne sevdiğin belli ne sevmediğin...
Niçin bu sitemin niçin bu nazın
Kışlara mı döndü baharın yazın
Hep hasret çekelim bu mu niyazın
…Ne sevdiğin belli ne sevmediğin.
Davranışın başka sözlerin başka
Gönlümü bağladım böyle bir aşka
Çıksaydık birlikte o büyük köşke
…Ne sevdiğin belli ne sevmediğin.
Seviyorum demek yeter mi sence
Seven yürek ortak olur sevince
Her daim uzakta sen kaldın bence
…Ne sevdiğin belli ne sevmediğin.
Gülüp kaçıyorsun görmek isterim
Güzel saçlarını örmek isterim
Canımı uğruna vermek isterim
…Ne sevdiğin belli ne sevmediğin.
Ellerinden tutup gözlere bakmak
Gönülden gönüle su olup akmak
Revamı yüzüne hasret bırakmak
…Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Yapma be sevdiğim fırsat kaçıyor
Yokluğun sinemde yara açıyor
Ceyhan her manada zehir içiyor
…Ne sevdiğin belli ne sevmediğin.
G.Antep/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne yapsan nafile…
Sevgi emek ister gücün yeter mi
Ne yapsan nafile boşa uğraşma.
Senin halin bu garipten beter mi
…Ne yapsan nafile boşa uğraşma.
Menzile varılmaz çile çekmeden
Sabıra sığınıp boyun bükmeden
Nerede zahmetsiz aşka hükmeden
…Ne yapsan nafile boşa uğraşma.
Yürek ister,zulümlere katlanmak
Azim yoksa neye yarar şartlanmak
Yenilgiyi kabul demek saklanmak
…Ne yapsan nafile boşa uğraşma.
Ne akla hizmetse hülyaya daldın
Ne bir satır yazdın ne selam saldın
Bir bak şu haline hep yalnız kaldın
…Ne yapsan nafile boşa uğraşma.
Sevgin derinde saklı bulamazsın
Hiçbir anahtar uymaz çalamazsın
Yalvarman yetmez geri alamazsın
…Ne yapsan nafile boşa uğraşma.
Gönül senin hayallerde yüzersin
Ceyhan’ı geç kendini de üzersin
Ayağın göl başın pınar gezersin
…Ne yapsan nafile boşa uğraşma.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne yazarsam az olacak...1
(Gargamel kılıklı Sarkozy)
Ulan Gargamel kılıklı sarkozü
Önceden düşüneceksin her sözü
Surat işkembeyse kızarmaz yüzü
…Bize yamuk yapmak sana mı kaldı.
Yediğin halt’ların bini bir para
Sen kendi kendini düşürdün dara
Çıkar yol kalmış mı hele bir ara
…Bize çalım satmak sana mı kaldı.
Cezayir kan gölü hiç unutmadım
Antep-Maraş’ı hesaba katmadım
Beyinsiz ben bu oyunu yutmadım
…Bize posta koymak sana mı kaldı.
Kim ne istiyormuş buyursun desin
Salaklar seni de kandırmış kesin
Girmiyorum deyyus başını yesin
…Bize şart koşmak sana mı kaldı.
Başka bahane bul bunları saymam
İşte hodri meydan sözümden caymam
Yav! seni adam yerine hiç koymam
…Bize yol göstermek sana mı kaldı.
Sen kim oluyorsun neyi sorarsın
Yapma oğlum sen belânı ararsın
Açılsın dosyalar herkes morarsın
…Bize bühtan atmak sana mı kaldı.
Bütün laflarını bir bir yesen de
Hata ettim siz etmeyin desende
Koskoca Türkiye şimdi ensende
…Bize çamur atmak sana mı kaldı.
Aklın ermez keseceğim cezaya
Yakalarım kaçıp gitsen fezaya
Şimdi geç bakalım tekmil hizaya
…Ceyhan’ı kızdırmak sana mı kaldı.
İst/22.12.2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne yazarsam az olacak...2
(İşte bu kadar Sarkozy efendi...)
Yangından mal kaçırıyor Fransız
Kime şirin görünecekse vicdansız
Mikrofondan korkuyor o izansız
…Senin tüm varlığın işte bu kadar.
Kırk aptalla vatanı kurtaracak
Beyinsiz başını derde sokacak
Şimdi delik arıyordur kaçacak
…Diğerleri kayıp, işte bu kadar.
Dikkatli bak at gözlüğünü çıkar
Bize posta konmaz o biraz sıkar
Her yanlış sözünü ağzına tıkar
…Gördün dışarıyı, işte bu kadar.
Biz burdayız avukata lüzum yok
Herkes yüzleşsin başka çözüm yok
Onun da berbat ettiniz gözüm yok
...Avrupa birliğin! işte bu kadar.
Şöyle bir dönüp bak gürleyen sese
Korkudan kaldın mı nefes nefese
Ayağını denk al! lafım herkese
…Bu seni aklamaz, işte bu kadar.
Suç bastırmak denir bizim yörede
Muzur’un katli vaciptir törede
Falaka gerek bir kavle göre de
…Korkum bile yeter işte bu kadar.
Hey garip çingene neyine çigan
Yakında kopacak başında figan
Kükredi tam yetmiş beş milyon insan
…Ceyhan’da delendi, işte bu kadar.
İst/23.12.2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne yazarsam az olacak...3
(Sen yanlış ulusa çattın...Sarkozyi)
Esas katil sensin tarihler yazar
Kendini dev sanan azarda azar
Şeytan kuyusunu kendisi kazar
…Beş bin Cezayir’li nerde sarkozi.
İnsan haklarından söz edemezsin
Tek başına bir yere gidemezsin
Üç kaz versem vallahi güdemezsin
…O tilkiler seni de yer sarkozi.
Issız yerde ver ha babam sıkarsın
Telefonuma çıkmaya korkarsın
Sen benim yüzüme nasıl bakarsın
…Utanacak yüz kaldıysa sarkozi.
Katili savunmak sana mı düşer
Sen öyle yaptıkça onlarda şişer
Rüzgâr terse döner ensende pişer
…Fırsatını kolluyorlar sarkozi.
Ankara ne dedi, kimseye kanma
Bunları yanına koyacak sanma
Uzaktan ürmesi kolaydır amma
…Sen yanlış ulusa çattın sarkozi.
Sen mi katkı sunacaksın barışa
Senin fındık aklın ermez yarışa
Niçin dersen kalacağız baş başa
…Hesabını sormaz mıyım sarkozi.
Gizli saklımız yok, her şeyim açık
Nerenden çıkardın sen bunu kaçık
Ceyhan’ı kızdırdın gel içinden çık
…Yalvarsan da para etmez sarkozi.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne yazarsam az olacak...4
(Son sözümü söylemedim Sarkozy)
Bir yalanın kapılmışın yeline
Bir soy kırım dolamışın diline
Sen düşün ne geçti şimdi eline
…Son sözümü söylemedim sarkozy.
Uyan oğlum artık âlem yutmuyor
Serap görenleri kimse tutmuyor
Yaptığın herzeleri unutmuyor
…Son sözümü söylemedim sarkozy.
Deli misin Sarkisyan’a özendin
Ahmak sayısız beddua kazandın
Geleceğin vahim peşinen yandın
…Son sözümü söylemedim sarkozy.
Aygün Attar’a sor sana anlatsın
Bilmiyorsan kulağını çınlatsın
Senin gibilerin dostluğu batsın
…Son sözümü söylemedim sarkozy.
Fransızlar hiç kusura bakmasın
Sen dua et’de bu yasa çıkmasın
Türk milleti canına ot tıkmasın
…Son sözümü söylemedim sarkozy.
Aklın duracak etrafını bir gez
Şansını zorlama gideceksin tez
Aklıselim galip çıkarsa bu kez
…Son sözümü söylemedim sarkozy.
Dostum dediğine dudak bükersin
Boyer’i Sarkis’e peşkeş çekersin
Fransa’ya heykelini dikersin
…Son sözümü söylemedim sarkozy.
Ne kazandın ortalığı germekle
Ceyhan eksilmez ki akıl vermekle
Daha ne gördün ki sıranı bekle
…Son sözümü söylemedim sarkozy.
İst/23.01.2012 Pazartesi
Şu an saat 20.14
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne yazarsam az olacak...5
(Kırk katır mı,kırk satır mı Sarkozy)
Ermenistan nire Fransa’n nire
Meclisi mahsusan vermiştir fire
Çoğunluğu düşmüş yüzde on bire
…Yüzde seksen dokuz nerde sarkozi.
Tarihimi oku,Türk’ü bir tanı
Leke sürülecek yoktur bir yanı
Maraş’ta ki hoca Sütçü İmamı
…Hatırlayabildin mi sen sarkozi
Antep dersem aklına ne geliyor
Sen unuttun lâkin dünya biliyor
Molla Mehmet Şıh dağından geliyor
…Namı diğer Karayılan sarkoz.
Çık bakalım sen bu işin içinden
Buralar az gelir ilham al Çin’den
Saklasan da ter akıyor kıçından
…Adım gibi biliyorum sarkozi.
İki yüzlüm kim inanır sözüne
Zeytinyağı gibi suyun yüzüne
Çıktın ama,sen görünme gözüne
…Ümüğünü sıkacağım sarkozi.
Durduk yerde bulandırdın dereyi
Çıkmazlara soktun bozdun süreyi
Sen sandın ki yağma Hasan böreği
…Türkiye’m Cezayir değil sarkozi
Haksızlık oldu mu yerimde durmam
Dediğimi derim bir daha sormam
Ben Ceyhan ağayım düşene vurmam
…Kırk katır mı kırk satır mı sarkozi.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne yazarsam az olacak...6
(Yırttın Sarkozy’i)
Bu kaçıncı şiir bilmem yazdığım
Durduk yere şu ağzımı bozduğum
Her şekilde çözülecek bu düğüm
…Salak cin olmadan adam çarpacak.
Ban sana dedim ki; oğlum uslu dur
Manasız teklifi geçmeden durdur
Kötü emsal olmaz ahvalin budur
…Korkarım ki Sarkisyan’a tapacak.
Doğru mu değil mi araştırmadan
Her hangi bir arşiv karıştırmadan
Gerçek mi yalan mı ayrıştırmadan
…Kıyamet tepende koptu kopacak.
Densiz mebusların bir hizaya çek
Sen Allah’a şükret çabuk oldu fek
Yoksa hesabını sorardım tek tek
…Bundan ders aldığına bakılacak.
Dur bak, galebe çaldı aklıselim
Küfüre bulaştı günahsız dilim
Her şeyi yazmaya hazırdı elim
…Beyinsiz başlar bir bir kırılacak.
Hadi yırttın fazla küfür yemekten
Dilimde tüy bitti akıl vermekten
Vazgeç ulan Türkiye’mi germekten
…Ceyhan’ın hırsı nasıl durulacak.
İst./28.02.2012
Dost kalem;
CAN BABAM isyanda, salak dilinde
Bugün SÖZLER mermi silah belinde
İBRET olsun diye KALEM elinde
......Türkoğlu yazdıkça düşman korkacak...G.Çabucak
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne zaman güleceğim...
Nasıl başlarsa öyle olsun geleceğim
Yılları deviren son deme gelen yaşım
Kahırla doluyum ne zaman güleceğim
...Kim bilir huzuru nasıl bulacak başım.
Şarkıların çoğunda kahır sitem hüzün
Mutluluk kısa üzüntü çileler uzun
Yeter kaderi kazayı sıraya dizin
...Kim bilir hangi sebeple bozulur aşım.
Mevsimler gibi hızlı değişmekte hayat
Tesadüfün zamansızı soğuk ve bayat
Acı kader çizgisinden sapmazsa şayet
...Eli üzüntüme ortak etmek telaşım.
Bitmez çileyi fasılasız sürdürecek
Geride ne varsa eminim gördürecek
Kaderim ağlarını bir tamam ördürecek
...Kaç takvim yaprağını tüketecek yaşım.
Sonunda sayılı nefes bir gün bitecek
Dünyaya nerede, nasıl vade yetecek
Kim götürecek, arkadan kimler gelecek
...Kaçının elinden geçer kim bilir naaşım.
İst/2001
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne zaman kalemi alsam elime…
Ne zaman kalemi alsam elime
Hayalin karşıma geçer oturur
Boğazımda düğümlenir kelime
…Beni alır bir yerlere götürür.
Her ne yazacaksam ilk sıra senin
Gözümü kapatsam değişmez yerin
Benim bir dahlim yok senin eserin
…Mazide ne varsa toplar getirir.
Fark ettim satırlar surat asıyor
Kafir kalem kendisini kasıyor
Mevzu sen olunca ağır basıyor
…Güçleri yetmiş ki göze kestirir.
Konu değiştirsem,ilham kaçıyor
Biraz ısrar etsem hiddet saçıyor
Günlerce gelmiyor aram açıyor
…Hasret rüzgârını tümden estirir.
Gündüz öyle böyle geçiyor zaman
Geceleri sorma halim çok yaman
Hüzün isyanlarda vermiyor aman
…Tamam desem bile tövbe çektirir.
Uykuya hasretim yıllar boyunca
Düşlerde umarsız zulme doyunca
Ozan kahrolmaz mı yalnız koyunca
…Felek çoktan hazır ömrüm bitirir.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ne zaman...
Ne zaman düzelse yurdumun hali
Birisi muhakkak çomak sokuyor
İnsan olan taşıyamaz vebali
…Aç kurtlar dört yandan sinsi bakıyor.
Hepimize yeter bu cennet vatan
Sonunda pes eder ayrılık katan
Bir gün hesap sorar kefensiz yatan
…Yazıktır günahtır kanlar akıyor.
Şaha kalkıp başı çeksin yurdumuz
Dünyaya nam saldı şanlı ordumuz
Huzurla yaşasın her bir ferdimiz
…Ne taraftan olsa canlar yanıyor.
Bu millet her kulvarda yarışacak
Böyle gören daha çok şaşıracak
Bunlar çalışmakla yapılır ancak
…Tebrik etmez belli ki kıskanıyor.
Ayrı gayri yok sırt sırta verelim
Eller birleştirelim güller derelim
Tek yumruğuz cihana gösterelim
…Vallahi yaparız olmaz sanıyor.
Dün vardın bu gün yarın da olacak
Barışta huzurda namın kalacak
Gün gelecek senden akıl alacak
…Bak bizden evvel onlar inanıyor.
Yanlış her neyse tarihe gömelim
Baraj, yollar köprülerle örelim
Kim yan gözle bakar şimdi görelim
…Tam gaz gidiyoruz Frenk duruyor.
…Türkiye’m dünya yıldızı oluyor.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Neden yüzümüze gülmüyor bizim.
( Felek hiç kusura bakmasın )
Ne alıp veremez bilmem bizimle
Biraz sitem etsem şimdi izninle
Ben sade diyorum bizi de dinle
…Neden yüzümüze gülmüyor bizim.
Yahu gördüğünde hep es geçiyor
Bu hattan kim bilir kimi seçiyor
Bence bu gıyaben hüküm biçiyor
…Neden yüzümüze gülmüyor bizim.
Mutlu olanlardan nedir farkımız
Ben şahsen eminim çoktur artımız
Kantara vur fazla çeker tartımız
…Neden yüzümüze gülmüyor bizim.
Yalnız geçmiş yıllar yürekte yara
Üstün meziyetler etmezmiş para
Ben yanlış diyorsam birde sen ara
…Neden yüzümüze gülmüyor bizim.
Biz rica edelim bir tek şans versin
Hakkını vermezsek buyursun yer’sin
Haksız mıyım sitemim de ne dersin
…Neden yüzümüze gülmüyor bizim.
Duyanda sanacak sanki düşmanız
Kusurumuz varsa bilsin pişmanız
Bir dikkatle baksın çok yakışanız
…Neden yüzümüze gülmüyor bizim.
Gönülsün gelmesin yoksa karışmam
Tarafsız kalmazsa bilsin yarışmam
Yemin olsun bir küsersem barışmam
…Neden yüzümüze gülmüyor bizim.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Nefretine tutkusuna karışmam...
Bu sevda başıma kahırlar dokur
Yokuşu düzlüğü dört yanı çukur
Ne yapsam çaresiz bildiğin okur
…Nefretine tutkusuna karışmam.
Yetti diyeceğim sesim duyar mı
Minnet rica etsem acep uyar mı
Çekip gideceğim şarta dayar mı
…Kederine kutlusuna karışmam.
Bir beni mi buldu çalım satacak
Güzel günde kötü günde çatacak
Başından savacak yardan atacak
…Kumaşına kutnusuna karışmam.
Felek duysun işlerine kızmam mı
Yanlış olanları görüp yazmam mı
Düzeltemez isem içip sızmam mı
…Ağlayana mutlusuna karışmam.
Şu dünyanın işi her dem hileyle
Başa çıkamazdım bitmez çileyle
Hedef bulunur mu bu velveleyle
…Otlusuna butlusuna karışmam.
Mümkün değil talih ile savaşmak
Kimin ne haddine çıkıp yarışmak
Çok zorumuş küsen ile barışmak
…Etlisine sütlüsüne karışmam.
Ceyhan’ın kaderi baştan çizilmiş
Bütün olumsuzluk bir bir dizilmiş
Gözler pınar olmuş seven ezilmiş
…Gurbetine yurtlusuna karışmam.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Neler çektiğimi...
Yollarım çıkmaza girdi
Derdi tümen tümen verdi
Yalan değil herkes gördü
…Benim neler çektiğimi.
Talih bir kere dönerse
Umutlar bir bir sönerse
Bilen bir çıkış önerse
…Görsen uğraş verdiğim.
Aradım yol bulamadım
Doğru nedir bilemedim
Yıllar geçti göremedim
…Bilseydin beklediğimi.
Gam kedere açtım kucak
Bilmem sonum ne olacak
Beni sen anlarsın ancak
…Nasıl çok özlediğimi.
Coşan su yıkar bendini
Sorguya çeksen kendini
Ceyhan haklı eminim ki
…Unutma çok sevdiğimi.
Adana/1976
Ozan Nuri Ceyhan
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Neler ettik...
Kul tabiat anaya karşı gelince
Orman çıplak dağa terfi edince
Cümle kanatlıya idam verince
...Kendi kendimize bak neler ettik.
Yaz gelince doğa bayram ederdi
Bağlar da bozuldu ne ise derdi
Yedi veren şimdi biri zor verdi
...Kendi kendimize bak neler ettik.
Civcivi kırk günde eyledik semiz
Asri hapsaneye döndü sitemiz
Kaldırımı gezin hangisi temiz
...Kendi kendimize bak neler ettik.
Bu arada seralar çok gelişti
Sebzenin kokusu rengi değişti
Suni gıda ateş görmeden pişti
...Kendi kendimize bak neler ettik.
Mevsimler sapıttı değişti huyu
Güdülü hıyarın uzadı boyu
Güzelim pınarın kurudu suyu
...Kendi kendimize bak neler ettik.
Sentetik gübreler tarlayı yaktı
Toprakta gücendi sellerle aktı
Balık denizleri hepten bıraktı
...Kendi kendimize bak neler ettik.
Akıllı- delimiz el ele verdik
Kuru yaş demedik çamlar devirdik
Şu güzel vatanı çöle çevirdik
...Kendi kendimize bak neler ettik.
Stuttgart/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Nerden bileceksin...
Seni deliler gibi sevdiğimi,
En az benim kadar senin de sevdiğini
Bildiğim için her yolu denediğimi,
Manasız inatları yüzünden kavuşamadığımızı,
Bu uğurda ölümü göze aldığımı,
Kararlı olduğumu ve kimseye
Yar etmeyeceğimi biliyorsun değil mi?
&
Bilmediğin çok şey var,
Başıboş mayın gibi
Günlerce deli divane dolaştığımı,
Uykularla kanlı bıçaklı olduğumu,
Dünyaya ve kaderime kahrettiğimi,
Tabancamdaki iki kurşunun birini sana
Diğerini kendime sıkacağımı,
Başka çaremin kalmadığını
Nerden bileceksin…
&
Taammüden hayal kurduğumu,
Her an elimin tetikte olduğunu,
Silahı çekip kanlar içinde yere serdiğimi,
Ardından kafama sıkıp üzerine düştüğümü,
Ciğerime cam kırıklarının saplandığını
Sınırsız acıların içimi parçaladığını,
Seni ebediyen kaybedeceğim korkusuyla
Yanıp tutuştuğumu,
Kapınızdan son anda geri döndüğümü,
Pişman olup tövbe ettiğimi,
Kurşunları ikimizin yerine toprağa gömdüğümü
Nerden bileceksin…
&
Hasret limanına demir attığımı,
Kırk beş yıldır yüreğime taş bağladığımı,
İçimdeki doludizgin sevgini asla sökemediğimi,
Yaşıyor olmanın tek tesellim olduğunu,
Benden önce ölmemen için dualar ettiğimi,
Son nefesime kadar sevmeye devam edeceğimi,
Sen nerden bileceksin…
İst./2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Nerdesin nerde...
Kavlimize sadık duralım diye
Mutluluk yolunu bulalım diye
Kavuşalım mesut olalım diye
…Sözün vardı hâlâ nerdesin nerde.
Her yolu denedim yanlışı asla
Ne hayal kurdum bitmeyen hazla
Doğru olmak bazen bence de fazla
…Değerimi bilmedin nerdesin nerde.
Gözlerim yollarda bekledim seni
Aşka boyun eğdim üzdüler beni
Taşlardan taşlara çaldım sinemi
…Gör şu hallerimi nerdesin nerde.
Kavrulurdun benim kadar sevseydin
Seven ne haldedir bakıp görseydin
Sevgi müthiş güçtür bunu bilseydin
…Hani çok sevmiştin nerdesin nerde.
Sevgiye inanan zorluklar aşar
Aşkı kalkan yapar sevgiyle yaşar
Beni bağladılar sen bari başar
…Yeminler etmiştik nerdesin nerde.
Nasıl efkârlandım bak yine estim
Herkese gücendim selâmı kestim
Bir halta yaramaz sabrımı astım
…Ceyhan’da çaresiz nerdesin nerde
Adana/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Nerede isen...
Gönül bahçemde çiçekler açar
Solacak diye uykularım kaçar
Deli divaneyim kalmışım naçar
…Gelip kurtar beni nerede isen.
Bitip tükenmiyor bir türlü cefa
Hasretle yaşadım sürmedim sefa
Kırsam su zinciri kırsam bir defa
…Çabuk kurtar beni nerede isen
İstemem sevene kimse darılsın
Seven sevdiğine koşup sarılsın
Beni yalnız bırakma ne olursun
…Haydi kurtar beni nerede isen.
Tut şu ellerimi gözlerime bak
Sen benim gülümsün ben ise yaprak
Sen olmazsan alır şu kara toprak
…Hemen kurtar beni nerede isen.
Ömrümüz yıllara yenilmeden gel
Hakkımızda karar verilmeden gel
Ceyhan gurbet ele sürülmeden gel
…Lûtfen kurtar beni nerede isen.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Neresindeyiz bu aşkın...
Gönlümde sevdan
Gözlerimde hayalin,
Süresiz bir ayrılık
Bu nasıl bir tezat,
Hasrete yelken açan umutlar,
Yüreğime vuran
Hüzünlü dalgalar,
Ruhumu tarumar eden gelgitler,
Düşlerimi esir alan geceler,
Ben ne yapacağını bilmeyen bir şaşkın,
Neresindeyim bu aşkın…
&
Dünya bu kadar küçükken
Sen yıldızlar kadar uzaktasın,
Hem varsın hem yoksun
Nasıl yaşanır bilemiyorum,
Ne tuhaf çelişkidir
Cevapsız soruların girdabında yitiyorum,
Asi yüreğime sözüm geçmiyor,
Duygularım durulmuyor,
Bilmiyorum ne haldesin,
Yoksa benim gibi sendemi şaşkın,
Neresindesin bu aşkın…
&
Sen şaşkın ben şaşkın
Neresindeyiz bu aşkın…
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Neriman...
Mahzun bakışını güzel yüzünü
Bin yıl geçse unutamam Neriman
Gözümdeki yaşı bitmez hüzünü
…Sensiz asla kurutamam Neriman.
Seven çare bekler düşünce dara
Yanımda değilsen dünya kaç para
Sakın yalnız koyma sen yine ara
…Sensiz dala tutunamam Neriman.
Takvimde yapraklar bir bir tükendi
Töre yanlışları boynum bükendi
Ölürüm demişsin gelmezse kendi
…İşte buna dayanamam Neriman.
Gönül bir sırçadır narin incedir
Derdim bir değil yüz binlercedir
Çektiğim düpedüz bir işkencedir
…Bu zindandan kurtulamam Neriman.
Sabahlar olmuyor güneş doğmuyor
Yürek çıkmazlarda huzur bulmuyor
Divane Ceyhan’ın sensiz olmuyor
…Yokluğuna katlanamam Neriman.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Neye yarar...
Ne söyleyim hangi dilden anlarsın
Doludizgin giden yıllara dön bak
Geçen günlere yazık çok yanarsın
…Hislenmiyorsan neye yarar bakmak.
Mana denizinde madde ne arar
Gönül bir divane kılmıyor karar
Yalnızlık aslında her ömre zarar
…Çözemezsen neye yarar uğraşmak.
Gönül ne kahve ister ne kahvehane
Darılmak kahretmek hepsi bahane
Yoksa geçen mevsimlerden bana ne
…Düşünmezsen neye yarar bakışmak.
Ben saklarsam bilemezsin içimi
Hayaller düşlerin başka biçimi
Ya kal ya gel sana kalmış seçimi
…Gönülsüzsen neye yarar buluşmak.
Anlatamamışsam kabahat benim
Zaman dersen asla yoktur güvenim
Aşk nehrinde kilitlendi dümenim
…Hasret azap neye yarar alışmak.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Neyine güvendik zalim dünyanın...
Ne güzel başladık hüsranla bitti
Sevgi kutsal dedik toz duman etti
Sevinç kısa sürdü kaybolup gitti
…Neyine güvendik zalim dünyanın.
Herkes gibi sevdik neyimiz fazla
Rabbime sığındık özden niyazla
Nasıl kandırmışlar şimdi kıyasla
…Neyine güvendik zalim dünyanın.
Sevene kızmanın mantığı nerde
Zalimin gözüne çekilmiş perde
Çare bulamayız bence bu derde
…Neyine güvendik zalim dünyanın.
Saygıda kusur yok boyun bükeriz
Her mevsim yüreğe özlem ekeriz
Kırk seneyi geçmiş hasret çekeriz
…Neyine güvendik zalim dünyanın.
Kusur aşkta değil karışanlarda
Düşman olmak için yarışanlarda
Hiç huzur kalmadı barışanlarda
…Neyine güvendik zalim dünyanın.
Gönülden gönüle sevgi akarmış
Ateşse düştüğü yerden yakarmış
Fırsatı kaçıran şaşkın bakarmış
…Neyine güvendik zalim dünyanın.
Hayaller yoruldu uykuya daldı
Geriye dönüş yok öyküsü kaldı
Ceyhan’ın aklını sensizlik aldı
…Neyine güvendik zalim dünyanın.
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Neylesin...
Kuruyan dallarda bülbüller ötmez
İnsan dert küpüyse çilesi bitmez
Kaderden öteye bir adım gitmez
…Annesiz babasız bebek neylesin.
Kimi mala tapar servet peşinde
Kimi yanar durur aşk ateşinde
Çoğu garibandır kendi işinde
…Yatan olmayınca yatak neylesin.
Kul görgüyü görür neyse kaderi
Kahırlar sarmışsa bitmez kederi
Tarla verimkârdır çıkmaz bideri
…Arısız kovanda petek neylesin.
Çalışır çabalar tüm emek boşa
Nebatat hasrettir bir damla yaşa
Dostun acı sözü gider mi hoşa
…Adam olmamışsa kötek neylesin.
Garibin halinden garipler anlar
Yaşadıkça neler görür o canlar
Sormayın duyarsız olmuş insanlar
…Duygu olmayınca yürek neylesin.
Çoğu öksüz kalmış nicesi yetim
Duygu sömürüsü değil niyetim
Çilem sonsuz ödenmiştir diyetim
…Kalemde çaresiz kâğıt neylesin.
Canı gibi sevmek gerek insanı
Pamuk yapıp kullanmalı lisanı
Bilmem iyi anlattım mı Ceyhan’ı
…Kazma olmayınca kürek neylesin.
İst/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Neyleyim...
Hayallerim kara bağlar yastadır
Kırk yıl ayrı kalan yürek hastadır
Felek aman vermez cana kastadır
…Yalan dünya güldürmedi neyleyim.
Güzel şey düşlemek boşa emekmiş
Ele bel bağlamak hüsran demekmiş
Her çabanın sonu hüzün çekmekmiş
…Bir gün huzur sürdürmedi neyleyim.
Ben bilirim diyen önden buyursun
Ben anlamam diyen sessizce dursun
Sevdaya suç diyen boynumu vursun
…Karar neyse bildirmedi neyleyim.
Hasret çekmeyenler beni anlamaz
Gamsız kulun kulakları çınlamaz
Kavuşmayan yürek mutlu olamaz
…Doya doya sevdirmedi neyleyim.
Kim diyor ki erkek adam ağlamaz
İçine kapanmak huzur sağlamaz
Arkadan konuşmak beni bağlamaz
…Muradıma erdirmedi neyleyim.
Güller açmayınca bülbül öter mi
Yanmayan bacada duman tüter mi
Söylesin sevdiğim benden beter mi
…Yüzümüzü güldürmedi neyleyim.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Nihayet...
Kendi doğrularım savundum durdum
Olmaz fanteziler hayaller kurdum
Hiç biri derdime deva değilmiş
…Hüsrana uğradım gördüm nihayet.
Sinyal vermiş fakat görememişim
Azimde fayda yok bilememişim
Sabıra sığınmak çare değilmiş
…Boşa kürek çektim gördüm nihayet
Bir çift ceylan göze esir olmuşum
Huzuru ararken hüzün bulmuşum
Ölümüne sevmek doğru değilmiş
…Sevgi de vefasız gördüm nihayet.
Alın yazım değişecek sanmışım
Yıllar boyu hep yerimde saymışım
Baş belâsı gençlik baki değilmiş
…O da yalan imiş gördüm nihayet.
Bana yazık olsun ders almamışım
Fırsat kaçtıktan sonra anlamışım
Tevekküllü olmak matah değilmiş
…Heyhat yanlışımı gördüm nihayet.
Ders aldık desek neye yarayacak
Ömrün son günleri sayılır ancak
Fırsat Üsküdar’ı dörtnala geçmiş
…Yolun sonu gelmiş gördüm nihayet.
İst/208
Ozan Nuri Ceyhan
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Ninemin eline düştün sarkozy...1
(Çok zamandır kaşınıyor ellerim)
Söyleyeyim adım Osmanlı nine
Durumdan vazife çıkardın yine
Şimdi seni cehennemin dibine
…Sorgusuz ve sualsiz sepetlerim.
Bizim sirkte palyaçoya gerek var
Bu ninende kapı gibi yürek bar
Bir de sana atacağım kötek var
…Çok zamandır kaşınıyor ellerim.
Duyulmadı konuşunca karnından
Getirmem mi fitil fitil burnundan
Bir çekirdek alnının tam çatından
…Olur amma kısa sürer hevesim.
Sakın kaçma yola çıktım geliyom
Ta ordan duyarsın fena soluyom
Köşe bucak saklanırsın biliyom
…Tez bulurum ve derini yüzerim.
Neye yarar diye merak ettiysen
Davula gererim sağlam deriysen
Köpeklerde yemez kötü biriysen
…İşe yaramazsan hemen çözerim.
El katmışken Sarkisyan’ı da çağır
Bende bir tokat var kantardan ağır
Senin gözün körmüş kulağın sağır
…Ölçüne gerek yok kefen biçerim.
Kiminle dans ettin hele bir düşün
Fitnelik yapmakta yoktur bir eşin
Ceyhan tamam dedi bitmiştir işin
…Adın kalmaz haritadan silerim.
İst/2012
(Osmanlı ninem)
)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ninemin eline düştün sarkozy...2
(Bir varırsam tokaç’ınan ezerim)
Hele de bakayım neye yararsın
Sen kendi halkına bile zararsın
Höt desem kaçacak delik ararsın
…Önce şu yamuk ağzını büzerim.
Yaşlıyım diye sanma üşenirim
Türünü sen seç yoksa gücenirim
Allah ne verdiyse bir döşenirim
…Dövmezsem bunca insanı üzerim.
Kim seçmiş bacaksız kısa güdüğü
Sen nerden türedin gavur südüğü
Senin çaldığın Erman’ının düdüğü
…Bir varırsam tokaç’ınan ezerim.
Baş mısın kıç mısın rozet takarım
Hedefi şaşırmam tümden sakarım
Dansözmüşsün çengi misin bakarım
…Raks etmezsen kırılırım küserim.
Ver tekmili beğenmezsem sıkarım
Bühtan suçtur boğazına tıkarım
Ya Allah dedim mi vurur yıkarım
…Paçavra yapar üstünde gezerim.
Durduk yerde başa belâ sararsan
Müthiş kızdım ta oraya yorarsan
Ne yaparsın nenem diye sorarsan
…Kuşbaşı yaparım şişe dizerim.
Ninesiyim şair Ceyhan Ozan’ın
Tamamını sildim gitti Lozan’ın
Canın ot tıkarım oyun bozanın
…Kendi kaderimi kendim çizerim.
İst./2012
(Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ninemin öğütleri...1
Sen beni dinle istersen tutma
El elden üstündür asla unutma
Tadı acı gelen lokmayı yutma
…Kusmadan dışarı atılmaz oğlum.
Çok olur sevenin gönlünü yıkan
Zeytinyağı gibi en üste çıkan
Zevzekle eş olma çabucak bıkan
…Her zaman sözünde tutamaz oğlum.
Dertleri toplama sıkıntı olur
Yüreğin közünde yıkıntı olur
Aklın bir yanında takıntı olur
…En rahat yastıkta yatamaz oğlum.
Tozun en incesi savrulur yelle
Silinmesi kolay dertleri belle
Dışarıda bıraksan itersin elle
…İçinde saklayan kopamaz oğlum.
Kavgaya bulaşan hep belâ arar
Belâdan kaçmaksa en iyi karar
En küçük taş bile başları yarar
…Sapa yerde doktor bulamaz oğlum.
Duyduğun lafları kimseye deme
Aslını araştır hiç haram yem
Şerefinle yaşa boynunu eğme
…Laf taşıyan adam sayılmaz oğlum.
Gizli sır ağzından çıkmasın oğlum
Çok konuşma yaren bıkmasın oğlum
Ceyhan’ın canını sıkmasın oğlum
…Yalakaya kimse bayılmaz oğlum.
Adana/2012
(…Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem….)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ninemin öğütleri...2
Bir malı alırken önceden dene
Birçoğunu gördüm bu nasıl çene
Yakana yapışır sanırsın kene
…Fahiş kâr isteyen satamaz oğlum.
Uğraşma yaprakla dikenle dalla
Hangi dert sarılmış şekerle balla
Tümünü paket yap dereye salla
…Gamı harman olan atamaz oğlum.
Hayalle yaşamak yürekte yama
Bir şey sanırlar çok çıkma cama
Uzaktan bakanlar göremez ama
…Kem gözler güzeli çekemez oğlum.
Nefsine bel verme o anda hakla
Dile düşme, olma ağızda bakla
Kim sır veriyorsa yürekte sakla
…Mahcup olan yüze bakamaz oğlum.
Dünyaya güvenme her anı çile
Haktan istiyorsan hayırlar dile
Uzun ömür sürüp yaşayan bile
…Bastonla yokuştan çıkamaz oğlum.
Beli sırma saçlı ceylan gözlüsü
Boylusu bolsusu mehtap yüzlüsü
Sen olursan o güzelin sözlüsü
…Mutluluk eksilip bitemez oğlum.
Ozan’ım sen bensiz kalırsın oğlum
Öğütlerden çok ders alırsın oğlum
Uyarsan çok huzur bulursun oğlum
…Gül olmazsa bülbül ötemez oğlum.
Adana/2012
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem…)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ninemin öğütleri...3
Zaman çok değerli dalma oyuna
Ninen kurban olsun servi boyuna
Sen de çekmiş isen kendi soyuna
…Düşman bileğini bükemez oğlum.
Her canlı yaşayıp sonunda ölür
Kaderde ne varsa başa o gelir
Kimler konar kimler göçer kim bilir
…Yüce Hakka sual yapılmaz oğlum.
Sevmediğin şeyi düşmana yapma
Hak adalet göze yan yola sapma
Örnek güzel olsun kötülük kapma
…Sağlam azim nefse kapılmaz oğlum.
En doğru yol nedir diye sorarsan
Muhakkak bulursun akıl yorarsan
Doğru şeyi doğru yerde ararsan
…Bulursan bundan sapılmaz oğlum.
Ben ne diyordum nerde kalmışım
Namazım geçiyor lafa dalmışım
Çok koç yiğitleri önden salmışım
…Ecel can yoludur dönülmez oğlum.
Sılayı rahim yap bu emir benden
Gün gelir her can ayrılır tenden
Fatiha’dan başka ne bekler senden
…Ölüm haktır zaman bilinmez oğlum.
Sen niye hislendin ağlama oğlum
Dayanamam yürek dağlama oğlum
Dik dur al kendini sağlama oğlum
…İnsan öl deyince ölünmez oğlum.
Adana/2012
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem…)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ninemin öğütleri...4
Zahmeti çekmeyen refaha ermez
Gübresiz bahçe mahsulü vermez
Dikeni sevmeyen gülü de dermez
…Her tarlaya karpuz ekilmez oğlum.
Her insan güzeldir kendine baksın
Cana nağme gelir dilden bal aksın
Sevene onurdur yürekten yaksın
…Kötünün de kahrı çekilmez oğlum.
İster padişah ol istersen paşa
Allah bağışlasın yüz sene yaşa
Sonunda bu beden uzanır taşa
…Boş hanede ocak tütemez oğlum.
Kimseye güvenme Allah’tan başka
Sakın bel bağlama mantıksız aşka
Bunlar çok önemli sen sanma şaka
…Tedbir alınmadan yatılmaz oğlum.
Yatmadan her şeye sırayla bakın
Davetsiz minderde oturma yakın
Gözünle görmeden suçlama sakın
…Büyük günah bühtan atılmaz oğlum.
Geçer kalmaz ömrün baharı yazı
Bir daha söylemem beynine kazı
Sen kimden bulursun beleş vaazı
…Sıcak aşa soğuk katılmaz oğlum.
Ninem dedi dersin gülersin oğlum
Haktan hep güzellik dilersin oğlum
Ozan’sın çok gözyaşı silersin oğlum
…Hak etmeyen eller öpülmez oğlum.
Adana/2012
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem…)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ninemin öğütleri...5
Aslını bilmeden her lafa dalma
Bilmediğin malı sakın ha alma
Tedbirini al ki yollarda kalma
…Sonra çarşı pazar gezilir oğlum
Kaç sözüm daha var azaldı zaman
Tütün denen şeyi içmeyim aman
Bin bir zarar saysam zehiri yaman
…Boğazın yanar ses kısılır oğlum.
Düşündün mü parasını el alır
Savrulan dumanı kara yel alır
Nikotin büsbütün vücuda kalır
…Sonra kol bacaklar kesilir oğlum.
Alkol başa belâ akıllar almaz
Kumara düşenin hiç malı kalmaz
Hesaplı harcayan perişan olmaz
…Zor günde yokluk sezilir oğlum.
Hayata bakarsan dünya bir okul
İbadetten geri kalmasın her kul
Halis duaların etmez mi kabul
…Günahların varsa çizilir oğlum.
Hatan varsa hemen özür dilersin
Can dost zor bulunur sende elersin
Kafan sarmıyorsa mecbur silersin
…Hayırsız dosttan da bezilir oğlum.
Güzel işin başı her zaman sabır
Sabırsızla dolmuş onlarca kabir
Bu bir rüya değil yapılmaz tabir
…Çok acele eden üzülür oğlum.
Hay oğul sona sakladım son sözü
İnsanoğlunun el, dil, bel ve gözü
Korunursa hep ak olurmuş yüzü
…Yoksa namus şeref ezilir oğlum.
İnşallah sözlerim tutarsın oğlum
Akla yatmayanı atarsın oğlum
Ozan’ım huzurla yatarsın oğlum
…Hakka sığın dertler çözülür oğlum.
Adana/2012
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem...)
Ozan Nuri Ceyhan
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Ninem'le söyleşimiz...
Bana bir akıl ver dedim nineme
Hasretinden daral geldi sineme
Onlar karşı gelse sakın dinleme
…Yalansam saçım başımı yol ninem.
Seviyorum demek kâfi gelir mi
Elin kıranı sevgi mevgi bilir mi
Gavur baba güzellikle verir mi
…İnatçıya her laf satılmaz oğul.
Ne yapayım söyle yolu ne bunun
Vallahi kız masum suçu yok onun
Diline düşmeden konu komşunun
…Benim bu derdime çare bul ninem.
Sen dert etme icabına bakarım
Bu dünyayı başlarına yıkarım
Yüzükleri kapar cebren takarım
…Çiğnemeden lokma yutulmaz oğul.
O anı bir görsem kanat takarım
Sen ruhsat ver icabına bakarım
Yağmur olur damlarına akarım
…Biz sana oluruz kul köle ninem.
Hasan dağ yüksektir tepesine çık
Çok dikkatli davran verme bir açık
Hey güzel Allah’ım bu oğlan kaçık
…Öksen yoksa serçe tutulmaz oğul.
Ne halt edeceğim kalmışım darda
Hasretle kavruldu yürekler narda
Sen Doktorum olup yaramı sar da
…Üstümüze gersen kanat kol ninem.
Sevenler bu halde kalırsa naçar
Çaresi kalmayan muhakkak kaçar
Korkma yüce Rabbim bir kapı açar
…Aşka düşen kolay kurtulmaz oğul.
Ağzını öpeyim çok güzel dedin
Allah razı oldun doğru söyledin
İkimizi birden mutlu eyledin
…Öptüm ellerinden var ol sen ninem.
G.Antep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Nisan yağmuru...
Yağmur mevsimi Nisanda başlar
Bir seni severim bir de yağmuru
Saçlarından pul pul dökülür yaşlar
…Bir seni severim bir de yağmuru.
Sağanak yağmurda ıslandığımız
Ağaç gövdesinde yaslandığımız
Bir başka duyguyla hislendiğimiz
…Bir seni severim bir de yağmuru.
Tabir yerindeyse battık güzelce
Yağmur bile vız geliyor sevince
Bıkmayız öyle kalsak saatlerce
…Bir seni severim bir de yağmuru.
Gök gürleyince koşup sarılırdın
Şakadan bakmazdım tez darılırdın
Gitme vakti gelse zor ayrılırdın
…Bir seni severim bir de yağmuru.
Her damlası sanki aşkın rahmeti
Canlı cansız Rabbimizin himmeti
Bizi üşütmeyen aşkın hikmeti
…Bir seni severim bir de yağmuru.
Adana/2004
Ozan Nuri Ceyhan
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Niyaz ettim...
Senelerdir niyaz ettim Tanrıdan
Lâyık gördüğü bir güzel istedim
Şükür olsun çok görmedi Yaradan
…Buyur gönlü senin için süsledim.
O bakışlar var ya her şeye değer
Dünya benim olur seversen eğer
Rüyamda görseydim inanmazdım
…Hayalin kurduğum benimmiş meğer.
Bunu anlatmaya kelâm bulamam
Dillerim dolaşır cümle kuramam
Saadetin tapusu ceylan gözlerin
…Her an görmeliyim yoksa duramam.
Farkındayım heyecanı taşırdım
Biri kolum cimciklesin şaşırdım
Bir sürü olmaz şey sıra beklerken
…Kader gülmüyordu ben mi başardım.
Al sevgimi sakla şimdi kalbinde
Sevgini gizledim derin yerinde
Beylik lafımdır karada ölüm yok
…Mutlu olmaz mıyız günün birinde.
G.Antep/1967
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Niye ağladın...
Güzel ağlamışsın niye ağladın
Kirpikler ıslanmış yaşlarını sil
Kim incitti seni kara bağladın
…En güzel ilaç zamandır temsil.
Dayanamam akan gözyaşlarına
Gölgeler düşmesin bakışlarına
Girmek istemem gönül işlerine
…Böyle ağlamaksa sevinçten değil
Ne olursa olsun üzer yaralar
Sessiz ağıt yüreğimi paralar
Ciddi halde bozulduysa aralar
…Ağlamak çözüm değildir bunu bil.
Ağlamak güzeldir huzur verirse
Dert dediğin gözyaşında erirse
Kadir Mevla seni böyle görürse
…Çaresin vermeye olmaz mı kefil.
Gözler kalbe bağlı yalan söylemez
Diller gibi kandırmayı bilemez
Mutsuz ise öldür Allah gülemez
…Baksana haline Ceyhan'da sefil.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Niyetin belli et bende bileyim...
Amacın üzmekse zehroldu dünyam
Ne hayalim kaldı ne de bir hülyam
Mevsimleri sorma bildiğin yamyam
…Niyetin belli et bende bileyim.
Vuslata ermeye bu ömür yetmez
Hasretle dağlanan acı hissetmez
Sonsuza dek sürer belki de bitmez
…Niyetin belli et bende bileyim.
Çile var mı deme bende diz boyu
Zalimin zalimden yanadır oyu
Ümüğünü sıksan değişmez huyu
…Niyetin belli et bende bileyim.
İylikle olmuyor çok beklesen de
Ayağına kadar gelmiştim bende
Böyle davranırsan tabi suç sende
… Niyetin belli et bende bileyim.
Yıllar bizi poyrazında savurdu
Hasret ateşinde yaktı kavurdu
Gözün aydın hüzünlere doyurdu
…Niyetin belli et bende bileyim.
Ecelden kaçışın yok göreceksin
Rabbim sual etse ne diyeceksin
Kula zulmettin hesap vereceksin
…Niyetin belli et bende bileyim.
Bu ateş küllendi deşme şu közü
Sebebimiz kimse kör olsun gözü
Ceyhan ne demişse aynıdır sözü
…Niyetin belli et bende bileyim.
Çukurova/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Nolur gücenme sevdiğim…
Sevdamızı görmediler
Vazgeçemem bilmediler
Çok yalvardım vermediler
…Bana gücenme sevdiğim.
Elin vermez sıkamadım
Tuzak güçlü yıkamadım
Zormuş başa çıkamadım
…Sakın gücenme sevdiğim.
Unuttu demişler yalan
Gönül yurdum oldu talan
Bitmeyen hasrettir kalan
…Duydun gücenme sevdiğim.
Kitabımda yazmaz bıkmak
Kahrım olur gönül yıkmak
Haddime mi karşı çıkmak
…Şansa gücenme sevdiğim.
Yüreğimde taşıyorum
Bin hüzünle yaşıyorum
Hasretle savaşıyorum
…Nolur gücenme sevdiğim.
İsyanımı nasıl duymaz
Bir yolu var bize uymaz
Yetti desen sabır koymaz
…Olsun gücenme sevdiğim.
Kader var suçlu aramam
Üzülürsün der varamam
Ben daha huzur bulamam
…Lütfen gücenme sevdiğim.
Zalimlerde yoktur haya
Gün geçmiyor saya saya
Felek atlı Ceyhan yaya
…Aman gücenme sevdiğim.
Erdemli/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı...1
Anne baba göçmüş küçücük yaşı
Bitmez çilelerle savrulmuş başı
Şimdi kimden ister ekmeği aşı
...O kadersiz adam benim babamdı.
Ağaçtan düşünce burnu kırılmış
Doktor yokmuş alel usul sarılmış
Sonra Çökük diye lakap takılmış
...O talihsiz adam benim babamdı.
Anan baban yoksa hısım el olmuş
Hayal darmadağın umut yel olmuş
Tenhada ağlamış yaşlar sel olmuş
...O perişan adam benim babamdı.
Kenar köşe bir odacık dermişler
Sevgili anamla baş göz etmişler
Askere çağrılmış sülüs vermişler
...O çilekeş adam benim babamdı.
Vatan görevidir mecburen gitmiş
Dile kolay dört yıl özlemle geçmiş
Tam on altı mevsim sonunda bitmiş
...O fedakâr adam benim babamdı.
Yirmi dönüm kıraç tarla verimsiz
Sudan sebeplerle hısım geçimsiz
Köy yerinde kalmış isen sahipsiz
...O derbeder adam benim babamdı.
Tarlada bekçiymiş bulursa fırsat
Çorak topraklar her mevsim kesat
Hiç bir şeye yetmez alınan hasat
...O fukara adam benim babamdı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı...2
Ben dahil üç oğul horanta çoktu
Köyde geçinmenin imkânı yoktu
Gurbet çare denmiş aklına soktu
...O çaresiz adam benim babamdı.
Ankara’ya gitti geldi çok zaman
Bir de kış olur ki vermiyor aman
Çaresiz kaldınsa halin çok yaman
...O gözü pek adam benim babamdı.
Bu sefer gidişi üç beş ay sürdü
Bir gece kangal durmadan ürdü
Demek tannımadık bir sima gördü
...O yabancı adam benim babamdı.
Çoban köpeğinin menşurdu adı
Bizi korumaktır bütün muradı
Annem sus deyince bitti inadı
...O tanıdık adam benim babamdı.
Avluya giremez kimse destursuz
Sesinden tanımış hâlâ huzursuz
Lacoları çekmiş tekmil kusursuz
...O filinta adam benim babamdı.
Anacığım şaşkın resmi kıyafet
Babamız geldiyse büyük ziyafet
Gurbet lafı etmek sanki kıyamet
...O korkusuz adam benim babamdı.
Yol bulmuş gecenin karanlığında
Demiryolcu olmuş Sivas Gar’ında
Fors bin beş yüz hısımların yanında
...O civanmert adam benim babamdı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı...3
Tren nasıl şeyse hayal kurmuştum
Kamyonları sıralayıp durmuştum
Küçücük aklımla öyle bulmuştum
...O bir cesur adam benim babamdı.
Bir kaç davar üç beş tavuk satıldı
Bu son gecemizmiş erken yatıldı
Veda hüzün, soy sop hepsi katıldı
...O hatırlı adam benim babamdı.
Çabucak toplandı kalan dengimiz
Uzak bir mekânda hayat cengimiz
Demek ki baş başa kaldık kendimiz
...O çalışkan adam benim babamdı.
Tebdilde hayır var öyle denilmiş
Büyükler dediyse doğru bilinmiş
Zorda kalınınca mecbur gelinmiş
...O kararlı adam benim babamdı.
Kadere yazılmış değişmez plan
Karnın doyduğu yer zoraki sılan
Yoksulluk değil mi mecburi kılan
...O tutarlı adam benim babamdı.
Ayrılık dediğin her hüznün başı
Anamın kurumaz gözünde yaşı
Gözlerde tütmez mi toprağı taşı
...O yürekli adam benim babamdı.
Sivas’la başladı yaşam döngümüz
Gurbeti görünce düştü süngümüz
Kaç romana sığar gerçek öykümüz
...O kahraman adam benim babamdı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…10
Burada yalnızlık en büyük çile
Nasıl gem vurulur konuşan dile
Babam asık surat gülse de bile
…O kaygılı adam benim babamdı.
Sessizlik iyi de yoktu komşuluk
Üç aile vardık bir kaç da çocuk
Vakit denilen şey geçmiyor çabuk
…O kararlı adam benim babamdı.
İnsan usanınca bıkkınlık dinmez
Sıkıntı sardıysa bu böyle gitmez
Adana sevdası bir türlü bitmez
…O ısrarcı adam benim babamdı.
Heveslisi varmış çabuk bulundu
Karşılıklı nakil kabul olundu
Eşyalar toplandı vagona kondu
…O sevinen adam benim babamdı.
Fazla uzak değil akşama vardık
Üst açık vagonda uykuya daldık
Yapacak bir şey yok sabaha kaldık
…O nöbetçi adam benim babamdı.
Her yer cıvıl cıvıl insan kaynıyor
Arkadaş çok yere göğe koymuyor
Hep birlikte oynamaya doymuyor
…O huzurlu adam benim babamdı.
Okullar kapandı köye gidildi
İki küçük kardeş sünnet edildi
Düğünler yapıldı halay çekildi
…O gururlu adam benim babamdı.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…11
Eksik gedik düzenimiz kuruldu
Dayım çırak okuluna konuldu
Anacığım gece gündüz yoruldu
...O koşturan adam benim babamdı.
Yufka açtığında ben pişirirdim
Çabuk bitsin diyerek şişirirdim
Oklavadan kayar hep düşürürdüm
…O kızmayan adam benim babamdı.
Dört erkek kardeş hepsi yaramaz
Annem kızar amma fiske vuramaz
Bir kız olsun başka bir şey aramaz
…O hoş gören adam benim babamdı.
Kız diye tutturdu kör topal razı
Çok yakardı kabul olmuş niyazı
Güzel bacım doğdu biter mi yazı
…O çok mutlu adam benim babamdı.
Nöbet tutan beşiğinde yoklardı
Fırsat bulan, gizli öpüp koklardı
Anam görse cümlemizi haklardı
…O çok gülen adam benim babamdı.
Bebek hasta olsun yüzü solardı
Ceylan gözlerine yaşlar dolardı
Mümkün olsa yüreğine koyardı
…O şaşıran adam benim babamdı.
Anam haklı ama babam tedirgin
Tüm dünyası kızı halden belirgin
Bir şey diyemiyor aslında gergin
…O şevkatli adam benim babamdı.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…12
Annem bacımızı farklı severdi
Kızım ben yoluna ölürüm derdi
Yalan söylememiş canını verdi
…O talihsiz adam benim babamdı.
Çok uzun sürmedi mutluluğumuz
Başımıza geldi hep korktuğumuz
Kedere gark oldu çocukluğumuz
…O hüzünlü adam benim babamdı.
Aslında raylardan geçmek yasaktı
Kucağında bebek geçmeye kalktı
Treni görmemiş muhakkak baktı
…O kahrolan adam benim babamdı.
Annem parçalanıp o anda ölmüş
Kucağında bacım raylara düşmüş
Babam olanları yakından görmüş
…O mahvolan adam benim babamdı.
Sağ ayağı kopmuş güzel bacının
Tarifi var mıdır bitmez acının
Tesellisi yoktur yanan o canın
…O kavrulan adam benim babamdı.
Kopan ayak sevgiliden emanet
Kefenine kondu taşı bir zahmet
Böyle baba için çok zor metanet
…O savrulan adam benim babamdı.
Yanlış dilekleri felekler duydu
Eksik taleplerin sonucu buydu
Bizi bu dünyada annesiz koydu
…O çilekeş adam benim babamdı.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…13
Hanemize ateş düştü kavurdu
Poyraz esti halden hale savurdu
Kahpe felek hüzünlere doyurdu
…O ağlayan adam benim babamdı.
Sonradan öğrendik bebek yaşıyor
Gözyaşlarım sele döndü taşıyor
Ne müthiş felaket aklım şaşıyor
…O çok üzgün adam benim babamdı.
En büyüğü benim on yaşındayım
Boynuma sarılmış ağlıyor dayım
Bu daha başlangıç ben farkındayım.
…O çok süzgün adam benim babamdı.
Babacığım yağmur gibi döküyor
Ne kadar çaresiz boynun büküyor
Dinmeyen fırtına bağrım söküyor
…O çok mahzun adam benim babamdı.
Dayım köye gitti ninem gelecek
Ablam hastalandı gelin diyecek
Perişan halinden herkes bilecek
…O çok içli adam benim babamdı.
Anam da tek, üç kardeşin bacısı
Ayan olmuş zordur evlat acısı
Ömür boyu sürer bunun sancısı
…O kaygılı adam benim babamdı.
Kahrın tüm dalgası vurur özüme
Anam yoksa uyku girmez gözüme
Baktıkça ağlıyor babam yüzüme
…O umutsuz adam benim babamdı.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…14
Yaşlı ninem saçın başın yoluyor
Çocuk yüreğime hüzün doluyor
Biliyorum babam zehir soluyor
…O çok dertli adam benim babamdı.
Lokmalar boğaza bir bir dizilir
Annesiz dünyada nasıl gezilir
Babam karşımızda sanki ezilir
…O çok kırgın adam benim babamdı.
İnancı sağlamdı tevekkülü zor
Hangi suyla söner yürekteki kor
Nasıl kahroluyor bir de ona sor
…O çok yılgın adam benim babamdı.
Birden çöle döndü çağlayan hane
Kadere sebep çok hepsi bahane
Biz çileye mahkûm dünya hapsane
…O çok dalgın adam benim babamdı.
Ön ayak olanlar uygun görmüşler
Çocuklar evlatlık olsun demişler
Resmimizi koyup ilan vermişler
…O çok durgun adam benim babamdı.
Kız kardeşimizi halamlar almış
Bizi İstanbul’a gönülsüz salmış
Garip babam işin Allah’a kalmış
…O çok yorgun adam benim babamdı.
Bir bir vedalaştık gözleri pınar
Nasıl çöpe döndü o koca çınar
Kim bilir Rabbim böylece sınar
…O çok solgun adam benim babamdı.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…15
Bir başına kaldı hem de çaresiz
Nasıl yaşayacak gönül paresiz
Yokluğa kul oldu bence süresiz
…O sersefil adam benim babamdı.
O kasvetli eve nasıl girecek
Sofraya otursa nasıl yiyecek
Aklını yitirse kim ne diyecek
…O günahsız adam benim babamdı.
Kimsesi kalmadı hayaller kaldı
Kim bilir ne halde uykuya daldı
Çoluk çocuğuyla kuru ekmek baldı
…O iştahsız adam benim babamdı.
Biter mi bu kâbus özüne sorar
Gözleri her yerde bizleri arar
Yarımcası vardı ağrılar yorar
…O uykusuz adam benim babamdı.
Sonra Kayseri’ye nakli yapılmış
Kara bahtın rüzgârına kapılmış
Sonu gelmez yalnızlığa çarpılmış
…O bunalmış adam benim babamdı.
Dert bir değil hangisine yanacak
Özlem çeke çeke kahra kanacak
Rüyasında görse gerçek sanacak
…O usanmış adam benim babamdı.
Mecbur evermişler yüzü gülmemiş
Değer verdikleri kıymet bilmemiş
Ağam paşam demiş yola gelmemiş
…O çok çekmiş adam benim babamdı.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…16
İşinden ayrılıp bizden gizlemiş
Unuturum sanıp amaçsız gezmiş
Acılar bunaltmış canından bezmiş
…O kararsız adam benim babamdı.
Dost olanlar takılmışlar peşine
Bakmış olmayacak döndü işine
Kerpeten atılmış bütün dişine
…O zavallı adam benim babamdı.
Dertler fora tükendi mi bilemez
Bin yıl geçse hüzünleri silemez
Bu belâyı düşman olsa dilemez
…O dert küpü adam benim babamdı.
Hasretin her türlü hışmını tatmış
Lokmasına hüznün zehrini katmış
Bu öyküye denmesin çok abartmış
…O çok gamlı adam benim babamdı.
Atmış yıllık ömrün her demi çile
Milyonda bir değil gelenler dile
Özetten özettir ben yazsam bile
…O çok çökmüş adam benim babamdı.
Ecel çekmiş Adana’da buluştuk
Doktora götürdüm hayli konuştuk
Sabah uyanmadı başına koştuk
…O tükenmiş adam benim babamdı.
Vakit tamam çağırıyor diyordu
Yengem şahit annemi diliyordu
Ayan olmuştur mutlak biliyordu
…O gariban adam benim babamdı.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…4
Gece bir yarısı trenden indik
Eşyalar yüklendi faytona bindik
Sokaklardan geçtik bir eve geldik
…O umutlu adam benim babamdı.
Bir düğme çevirdi lambayı yaktı
O an gözümüze bir şimşek çaktı
Anam bin hayretle ışığa baktı
…O şaşırtan adam benim babamdı.
Gaz ocağı gören annem şaşırdı
Çabucak kaynatmış sütü taşırdı
Köydeki tandırla çok uğraşırdı
…O kudretli adam benim babamdı.
Nasıl yanar söner bize gösterdi
Güzel anam hemen odayı serdi
Birlikteydik Mevlâ’dan ne isterdi
…O huzurlu adam benim babamdı.
Hiç görmediğimiz başka bir ekmek
Şehirli ekmeği böyleymiş demek
Çay zeytin peynirle güzeldi yemek
…O gururlu adam benim babamdı.
Siyah taşa benzer kömürmüş adı
Öyle çabuk yanmaz sürdü inadı
Yansın diye annem neler sınadı
…O sabırlı adam benim babamdı.
Yanıncaya kadar tüter de tüter
Akkor hale gelse bir kürek yeter
Kışı uzun sürer köyden de beter
…O yılmayan adam benim babamdı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…5
Sokaklar aydınlık gece olunca
Soba gürül gürül kömür konunca
Kayaya dönüyor çamur donunca
…O gayretli adam benim babamdı.
Yuvamız sımsıcak şükür ederdi
Bizler okuyalım en büyük derdi
Dolmuş da yok yürüyerek giderdi
…O yorulmaz adam benim babamdı.
Köy dediğimiz yer uzakta kaldı
Annem sıkılmasın bir radyo aldı
Gurbet türküsünde kesin ağlardı
…O duygulu adam benim babamdı.
Babam alışkındır yağmura kara
Yokluk içinde ki en büyük yara
Düşman da olsa düşmesin dara
…O değerli adam benim babamdı.
Kış bitmek bilmiyor Sivas ilinde
Göz gözü görmüyor tipi yelinde
Annem dua eder tesbih elinde
…O korunan adam benim babamdı.
Tampona sıkışmış dirsekten kolu
Anam müthiş üzgün gözleri dolu
Başka bir iş yapsa yok muydu yolu
…O tevekkül adam benim babamdı.
Önce dedem sonra geldi ninemiz
Alışmakla geçti bütün senemiz
Yeni kardeşle buluştu hanemiz
…O sevinçli adam benim babamdı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…6
Okula verdiler yaşım dolunca
Elbet çaktım haytalara uyunca
Anam çok üzüldü bunu duyunca
…O hoş gören adam benim babamdı.
O yaz köye geldik uzunca kaldık
Kengerler topladık göllere daldık
Babam geliyormuş haberin aldık
…O gözlenen adam benim babamdı.
Onda bir haller var anam seziyor
Babamsa takmıyor sakin geziyor
Anladım ki mahsus susup üzüyor
…O sır küpü adam benim babamdı.
Tavırları rahat nerden bilecek
Garip anam merakından ölecek
Babam hiç tınmıyor güldü gülecek
…O gizemli adam benim babamdı.
Ser verip sırrı vermez nazından
Baklayı çıkardı sonra ağzından
Yılmıştık Sivas’ın kar ayazından
…O çok sakin adam benim babamdı.
Dedi Elif hanım korkular yersiz
Tebdilde hayır varmış sebepsiz
Tayinim istedim sizden habersiz
…O muştulu adam benim babamdı.
Sağlık olsun dedi her taraf gurbet
Hakkımızda hayır olmuştur elbet
Başımızda sen ol bulaşmaz zulmet
…O coşkulu adam benim babamdı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…7
Adana’ya çıkmış bu kez naklimiz
Sevinçle değişti mecbur şeklimiz
Yeniden toplandı bütün dengimiz
…O terleyen adam benim babamdı.
Temiz bir vagona doldu eşyamız
Minderler serildi coşkun sefamız
Takur tukur gitmek olsun cefamız
…O yorulan adam benim babamdı.
Trene bağlandık o akşam üstü
Dağların gölgesi çoktan üşüştü
Vagon sallanınca eşyalar düştü
…O telaşlı adam benim babamdı.
Çok sürmeden uykulara dalmışız
Sabah olmuş Kayseri’ye varmışız
Babam sormuş son trene kalmışız
…O sabırlı adam benim babamdı.
Vakit zor geçiyor beklemek sıktı
Her kafadan bir ses anamız bıktı
Bize yasak kondu babamız çıktı
…O tedbirli adam benim babamdı.
Tekrardan bağlandık isli trene
Rampayı inerken basar frene
Allah kuvvet versin onu sürene
…O uykusuz adam benim babamdı.
Bir karanlık bir aydınlık oluşur
Tünele girmişiz duman doluşur
Sabredenler selametle buluşur
…O temkinli adam benim babamdı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…8
Adana’ya geldik sıcak yakıyor
Vagon bir sauna terler akıyor
Gözlerimiz şaşkınlıkla bakıyor
…O uğraşan adam benim babamdı.
Babamız gelmedi uzun bir süre
Belli ki çıkmıştır mesul müdüre
Kalıp kalmayacak ol emre göre
…O koşturan adam benim babamdı.
Payas’ta açık yer vardır denilmiş
Tayin emri zarfa konup verilmiş
Babamın birazcık yüzü gerilmiş
…O isteksiz adam benim babamdı.
Geceden gitmişiz sabah uyandık
Her taraf yemyeşil rüyadır sandık
Denizi bir gördük hayale daldık
…O gönülsüz adam benim babamdı.
İn cin top oynuyor biraz şaşırdık
Temizlik yapıldı biz su taşıdık
Çift odalı lojmanına taşındık
…O moralsiz adam benim babamdı.
Tek bir istasyon çok uzak şehir
Dere küçük ama yağmurda nehir
En güzel otları seçmekte mahir
…O bilgili adam benim babamdı.
Nebat çeşit çeşit anam yıkardı
Babam bunları incecik kıyardı
Tuz sirke dökerdi zeytin koyardı
…O görgülü adam benim babamdı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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O adam benim babamdı…9
İçme suyu elle pompalı kuyu
Bahçe yapıp arkla getirdik suyu
Burayı sevmedi değişmez huyu
…O rızasız adam benim babamdı.
Müdür amcaların var oğlu kızı
Beraber geçirdik bu sene yazı
Denize de girdik birlikte bazı
…O isteksiz adam benim babamdı.
Okul pek uzaktı şehrin dışında
Hani derle ya, ta dağın başında
Çok zor gidip geldik hele kışında
…O üzülen adam benim babamdı.
Yarık kaya derler rüzgârı vurur
El ele tutmazsak kesin savurur
Dalga şaha kalkar deniz kudurur
…O tedirgin adam benim babamdı.
Tek başına adım atmak imkânsız
Gâvur rüzgâr eser durur amansız
Asla riyam yoktur her söz yalansız
…O meraklı adam benim babamdı.
Havalar değişti cemre düşünce
Her taraf yem yeşil bahar gelince
Biraz rahatladık rüzgâr geçince
…O sevinen adam benim babamdı.
Elektrik yoktu radyo da çalmaz
Haber dinlemeden uykuya dalmaz
Sanırım babamız burada kalmaz
…O düşünen adam benim babamdı.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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O gün neysem bu gün hâlâ öyleyim…
Ölesiye sevdim kusur saydılar
Bühtan ürettiler böyle yaydılar
Bin bir bahaneyle öksüz koydular
…O gün neysem bu gün hâlâ öyleyim.
Bir ömür adadım bu büyük aşka
Elimde ne kaldı hasretten başka
Senin kollarında ölseydim keşke
…O gün neysem bu gün hâlâ öyleyim.
Saçlarda ki aklar yılların izi
Şimdi tanıyamaz kim görse bizi
Bir açıp baksınlar şu kalbimizi
…O gün neysem bu gün hâlâ öyleyim.
İki şey değişmez sevgi ve gözler
Bazen yalan olur o güzel sözler
Unuttum desen de yüreğin özler
…O gün neysem bu gün hâlâ öyleyim.
Nerde yanlış yaptık,neden bu çile
Vuslatımız mümkün olmazsa bile
Dünya yansın asla düşürmem dile
…O gün neysem bu gün hâlâ öyleyim.
Yıllar geçsin bu sevdayı silemez
Yaşamayan hasret nedir bilemez
Sensiz Ozan bu dünyada gülemez
…O gün neysem bu gün hâlâ öyleyim.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O mektubu sen mi yazdın inanmam...
Yollarımı beklemişsin dört gözle
Gelmeyim o zaman daha çok özle
İnsan gönül kor mu şakadan sözle
…O mektubu sen mi yazdın inanmam.
İki sene geçer sandım yel gibi
Sana sevgim hızlı akan sel gibi
İnşallah görmezsin beni el gibi
…O mektubu sen mi yazdın inanmam.
Yakınların tokaç olmuş başına
Kimse aldırmamış gözün yaşına
Benim gözüm yalnız sana aşina
…O mektubu sen mi yazdın inanmam.
Bitmez oldu takvimdeki sayılar
Sensiz zor geçiyor haftalar aylar
Yürek daralınca benliği paylar
…O mektubu sen mi yazdın inanmam.
İstesem de güzellikle vermezler
Acımazlar asla makul görmezler
Kaçsak gitsek izimiz sürmezler
…O mektubu sen mi yazdın inanmam.
Sensiz kaldım umutları yitirdim
Nöbetleri hayal kurup bitirdim
Ceyhan’ı sağ selim sana getirdim
…O mektubu sen mi yazdın inanmam.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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O sen değilsin
Göz göze gelince sevgiyle yakan
Duru bir su gibi gönlüme akan
Bu günden yarına güvenle bakan
…Cesur sevgilimdin, o sen değilsin.
Kötü günde korku nedir bilmeyen
Zulüm baskısına taviz vermeyen
Benden başkasını gözü görmeyen
…Benim güzelimdin, o sen değilsin.
Bir gün görmeyince kara bağlayan
Gidiyorum desem hemen ağlayan
Zor günümde bana huzur sağlayan
…Benim bir tanemdin, o sen değilsin.
Cezam ne ise razıyım çok sevdim
Kavuşmak için ne emekler verdim
Çabalamak çare değilmiş gördüm
…Sana güvenmiştim, o sen değilsin.
Elbet çekemezler sen niye kandın
Geleceğin yok denmiştir inandın
Gerçek sevgimizi heves mi sandın
…Bana güvenmiştin, o sen değilsin.
Günler boyu başa kalktığı kesin
Ah inanmasaydın,ne derse desin
Yüce Rabbim yardımcısı herkesin
…Her şeye razıydın, o sen değilsin.
Söz vermiştin ele bakmayacaktın
Kimsenin elinden tutmayacaktın
Öldürseler yüzük takmayacaktın
…Gönlümün sultanı, o sen değilsin.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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O sevda yüklü kervanlar...
Her kapıdan gelip geçmez
O sevda yüklü kervanlar
Kurşun atsan delip geçmez
…O sevda yüklü kervanlar.
Yalvarsan da seni almaz
Sevgiliyi mahsus salmaz
Ah etsen yollarda kalmaz
…O sevda yüklü kervanlar.
Umutsuzca yol gözletir
Ömür boyunca bekletir
Derdine bin dert ekletir
…O sevda yüklü kervanlar.
Bin ümitle beklesen de
Günü güne eklesen de
Günahları yüklesen de
…O sevda yüklü kervanlar.
Yalan dersen inandırır
Gelip bulacak sandırır
Her sefer yine kandırır
…O sevda yüklü kervanlar.
Hayallerinde yüzdürür
Divane yapar gezdirir
Canı canından bezdirir
…O sevda yüklü kervanlar.
Beklemekten saç ağarır
Ceyhan kadere bağırır
Mecbur ölüme çağırır
…O sevda yüklü kervanlar.
Çukurova/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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O vicdansız dünya...
Sevem dedim yollarımı bağladın
Hasret koydun ciğerimi dağladın
Kötülerle kol kol oldun çağladın
…O dümensiz dünya sen değil misin?
Seveni ayırdın sevgi koymadın
Neslimi tükettin yine doymadın
Öksüz koydun ağıtımı duymadın
…O vicdansız dünya sen değil misin?
Beni az sevseydin feryat etmezdim
Bana karışmasan kontra gitmezdim
Belki barışırdık bir kin gütmezdim
…O mesnetsiz dünya sen değil misin?
Bakmazsın kimsenin ahu zarına
Bel bağlanmaz yokluğuna varına
Bol süprizler sakladın mı yarına
…O hayasız dünya sen değil misin?
Senin olsun bağın bahçen bostanın
Kaç derdine çare oldun hastanın
Ne kadar aç gözlü şu kabristanın
… O zamansız dünya sen değil misin?
Bana kelâm etme adalet haktan
Başıma dertleri topladın yoktan
Bırakıp gitmeye razıyım çoktan
…O yüreksiz dünya sen değil misin?
Ceyhan ustam yazdı işin azını
Kışlara çevirdin bahar yazını
Parçalayıp kırdın gönül sazını
…O insafsız dünya sen değil misin?
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Ocağına düştüm...
Ocağına düştüm kurbanın olam
Saygın kişileri minnetçi salam
Zalim baba inatlarda vesselâm
...Hele sorun ağam size ne diyor.
El ayak öpeyim kırsın inadı
Ayıp olsun basacağım feryadı
Seveni üzmenin yok mu bir adı
...Bir cevap söylesin bize ne diyor
Kız tarafı nazlı olur eyvallah
Üstesinden geleceğiz inşallah
Güzel günü kısmet ederse Allah
...Baharı beklesek yaza ne diyor.
Kızın gönlü bende yemin ederim
Madem öyle götür dese ne derim
Rıza versin yoksa alır giderim
...Başlık düşünmesin yüze ne diyor.
Dile destan düğün yapsak izinle
Geçmesin şu garip gönül hüzünle
Ne diyelim Yüce Rabbim bizimle
...Ceyhan sorsa makul söze ne diyor.

Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Odur...
Vicdanın kantarı mizanı odur
Akıl yön ararken iz’anı odur
Merkezi yukarda düzeni odur
…Yumruğumuz kadar canı olsa da.
Münkirin yanında Nekiri odur
Ayaklar pür telaş ekürü odur
Her şeyi var ama fakiri odur
…Yaşamaya muhtaç kanı olsa da.
İman ve inancın miracı odur
Derman haktan amma ilacı odur
Mülk cana emanet kiracı odur
…Sırça bir sarayı hanı olsa da.
Duygusuz denemez en hisli odur
Aydınlık mekânda en sisli odur
Seveni kaybetsin en yaslı odur
…Bin bir sırrı gizler fani olsa da.
Sellere dönerek çağlayan odur
Sevgiyi sımsıkı bağlayan odur
Hüzünlenen içten ağlayan odur
…Gururlanmaz asla şanı olsa da.
Keder ve hazlara sarılan odur
Her dem her manada kırılan odur
Ceyhan'ı çok seven darılan odur
…Beden güçlü kılan yanı olsa da.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Oğlum…
(Oğlum Erhan Abidin Altuğ’a)
Zaman, hızla akan suyun misali
Kılavuzun yoksa durursun oğlum
Muştuluktur aşkın gerçek visali
…Sevgisiz yaşarsan kurursun oğlum.
Demişler ki can-beden senin değil
Dünya çift kapılı han senin değil
Tacın tahtın olsa şan senin değil
…Şanlıysan hedefi vurursun oğlum.
Hoşgörü baha biçilmez meziyet
Düşmanın da olsa yapma eziyet
Gün gelir tersine döner vaziyet
…Dertleri peşinden sürürsün oğlum.
Farz et dünya ağaç insanlar yaprak
Mecbur gideceğin yer kara toprak
Kırmak kolay ama en zoru yapmak
…Yüreğe pişmanlık bürürsün oğlum.
Gençliğe güvenme sağlık emanet
Zorlukta bellolur gerçek metanet
Erenler buyurmuş sabır selamet
…Sabredersen şaha yürürsün oğlum.
Her şeyde sınır var, tek sevgi yüce
Nefis doymak bilmez güvenir güce
Gönlün engin olsun, hırsında cüce
…Her dem faydasını görürsün oğlum.
Hiddete kapılmak kusurdur coşma
Büyük lokma yede, büyük konuşma
Suyolunu bulur, sen hiç şart koşma
…Sonunda bana hak verirsin oğlum.
Güzel haslet her sorunu çözmüyor
Hiçbir zulüm hasret kadar üzmüyor
Dünyaya hükmetsen bile kesmiyor
…Yaşıyor görsünler, çürürsün oğlum.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Olabilir mi...
Sevda ateşi bağrımda yanarken
Gönül her deminde seni ararken
Olmayacak şeye hayal kurarken
…Kalem bu öyküyü yazabilir mi.
Yokluğun yüreği içten vururken
Ahu gözlü öyle mahzun dururken
Canımdan ötedir fazla korurken
…Çekmeyen sevdayı bilebilir mi.
Ömür hasret yollarında yürürken
Felek boyna kement atıp sürürken
Gönül dağımızı duman bürürken
…Benim gönlüm sakin olabilir mi.
Sevda oku ciğerimiz dağlarken
Olmaz işler kollarımı bağlarken
Damla yaşı kahrım olur ağlarken
…Benim gayri yüzüm gülebilir mi.
Seven iflah olmaz acı çekerken
Yalnızlığın kâbus gibi çökerken
Hasret aşımıza zehrin dökerken
…Seven düşünmeden yapabilir mi.
Bütün yollar gurbet ele çıkarken
Her geçen gün ümidimi yıkarken
Ela gözlüm yalvararak bakarken
…Ceyhan çıldırmadan kalabilir mi.
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Olamam artık...
İnadın kırarak çıkıp gelsen de
Kapattım defteri açamam artık
Ağlasan yalvarsan af dilesen de
…Bu aşkın zehrini içemem artık.
Kusurun günahın vebali sende
Sen haklısın hatalıyım desende
Bütün kusurunu kabul etsen de
…O mutluluğumu bulamam artık.
Pişmanlık duyarak döneceksen de
Biçare halimi göreceksen de
Görünce kahrından öleceksen de
…Ben eskisi gibi olamam artık.
Yıllar boyu sabretmeye çalıştım
Çok zor oldu yokluğuna alıştım
Uykusuz gecelerle artık barıştım
…Sevginin narına yanamam artık.
Kahrettiğin sevgi her gün soluyor
Böyle geçen ömre yazık oluyor
Hasret bıçak gibi ömrü doğruyor
…Daha buralarda kalamam artık.
G.Antep/1972
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Olamazsın...
Seni sevdiğimden fazla sevmezsen
Tattığın sevgiye değer vermezsen
Kabul etmez yanlışını görmezsen
…Yanan yüreğime kar olamazsın
Kavlini unutup sözde durmazsan
Neden böyle olduk kafa yormazsan
Doğrusunu gelip bana sormazsan
…Sevgiyi bulamaz var olamazsın.
Vaktiyle yaşandı bitti sayarsan
Üzülürüm yemininden cayarsan
Ve bana sebepsiz gönül koyarsan
…Yaz günü üşürüm har olamazsın.
Ne diyeyim değerimi bilmezsen
Beklediğim bile bile gelmezsen
Sele dönen gözyaşımı silmezsen
…Yaralı gönlüme zar olamazsın
Önündeki gerçekleri görmezsen
Sevgi kılavuzdur izin sürmezsen
Bu zor yolda azimle yürümezsen
…Sevgimi kaybeder yar olamazsın.
Benden başkasına döner bakarsan
Kahrolmam mı yüreğimi yakarsan
Şu Ceyhan’ın dünyasını yıkarsan
…Şeref onuruma ar olamazsın.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Olaydım...
Bahçenizde dal olaydım
Sana giden yol olaydım
Kölen olam kul olaydım
…Seni görmek yeter bana.
Ocağında har olaydım
Damınızda kar olaydım
Gönlündeki yar olaydım
…Bunu bilmek yeter bana.
Gözünde sürme olaydım
Kolunda düğme olaydım
Saçında örme olaydım
…Sana bakmak yeter bana.
Belinde kemer olaydım
Kulakta küpen olaydım
Rüyanda öpen olaydım
…Seni sarmak yeter bana.
Başında fesin olaydım
Konuşan sesin olaydım
Terin nefesin olaydım
…Senin kokun yeter bana.
Odanda sergi olaydım
Kapında sürgü olaydım
Kalbinde sevgi olaydım
…Seni sevmek yeter bana.
G.Antep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Olduğu zaman...
Bülbül aşka gelir açınca güller
Sevgi ile huzur bulur gönüller
Daha bir hevesle sürer ömürler
…Karşılıklı sevgi olduğu zaman.
Sevgi bir ibadet sevmek ibadet
Sevginin gücüyle aşılır zahmet
Seven varsa başkasına ne hacet
…Her sevgide saygı olduğu zaman.
Zorluklar kaybolur sevgi olunca
Başka ne gerekir sevgi bulunca
Kim karşı koyacak sıkı durunca
…Coşkun duyguları olduğu zaman.
Çılgın sanır sevmesini bilmeyen
Kolay beller zorluğunu görmeyen
Yolda kalır bir bilene sormayan
…Gönlünde kaygısı olduğu zaman.
Zahmeti çok olsun yine sevmeli
Kavuşursa çektiğine değmeli
Ceyhan kaderine boyun eğmeli
…Mutludur seveni olduğu zaman.
Adana/1979
Ozan Nuri Ceyhan
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Olmasın...
Hayal âleminde geziniyorum
Olursa çala kalem yazıyorum
Şiirlerde esas mesele yorum
…Kafiyeler uymuyorsa uymasın.
Sular gibi safiyane ve temiz
Masum duygular ile tertemiz
Âşık olur şair olur kimimiz
…Yeter ki başka bir amaç olmasın.
Bu manada işler biraz karışık
Düşler âleminde yüzer her aşık
Bazen işve nazdır bazen barışık
…Yeter ki sonunda hüsran olmasın.
Bizim zamanımız içler acısı
İzin yoksa düşman olur bacısı
Bir töre tutturur akıl hocası
…Yeter ki arayı bozan olmasın.
İmkânınız var mı buluşamazsın
Fırsatını bulup konuşamazsın
Güzelim sevgiyi bölüşemezsin
…Yeter ki içinde düzen olmasın.
Aşka tutulmanın adı başkaydı
Uzaktan sevginin tadı başkaydı
Sevip sevmenin inadı başkaydı
…Ceyhan’a manasız kızan olmasın.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Olmaz dediler...1
(Ağzınla kuş tutsan olmaz dediler)
Bir yaz akşamıydı görmüşüm dedim
Bir görüşte gönül vermişim dedim
Ben kızınızı çok sevmişim dedim
…Ağzınla kuş tutsan olmaz dediler.
Sizi anam babam bilmişim dedim
Bu yüzden huzura gelmişim dedim
Ömrümü uğruna sermişim dedim
…Köprüden atlasan olmaz dediler.
Hasretiyle her an melerim dedim
Ferhat olur dağlar delerim dedim
Sevgimle sararım belerim dedim
…Kanat takıp uçsan olmaz dediler.
Canım feda kulum köleyim dedim
Bana mühlet verin bileyim dedim
Daha sonra tekrar geleyim dedim
…Kapımızda yatsan olmaz dediler.
Başlık isterseniz hazırım dedim
Her ne diyorsanız razıyım dedim
Gül gibi bakmaya nazırım dedim
…Canını da katsan olmaz dediler.
Acele etmeyin bir durun dedim
Kendi kızınıza bir sorun dedim
Suçlu bulursanız siz vurun dedim
…Gençliğine kıysan olmaz dediler.
Cahilim kusura bakmayın dedim
Vurun ayırmağa kalkmayın dedim
Ceyhan’a acıyın yakmayın dedim
…Çıra gibi yansan olmaz dediler.
Çukurova/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Olmaz dediler...2
(Yüz bin şiir yazsan olmaz dediler)
Bir ahu gözlüye yandım sevince
Sevgimiz katlandı evet deyince
Sizde hoş görseniz iyi olur bence
…Bağrını da yırtsan olmaz dediler.
Nasıl anlatayım ben size bunu
Sevgi dediğimiz en kolay konu
Acıyın hüsranla bitmesin sonu
…Ayazlarda yatsan olmaz dediler.
Hiç pişman değilim sevdiğim için
Kurbanınız olam bu inat niçin
Ya şerdir ya hayır kendiniz seçin
…Yazı tura atsan olmaz dediler.
Kusur saydığınız insanca sevmek
Herkesin hakkıdır seveni övmek
Bunun bir önemi kalmamış demek
…Gökyüzüne çıksan olmaz dediler.
Daha evvel söylemiştik babana
Çok uğraşma yazık olur çabana
Kız sevse de veremeyiz yabana
…Kuran’a el bassan olmaz dediler.
Bin yasak koysanız yine severiz
Bakın sonra sizi pişman ederiz
Güzellik olmazsa kaçar gideriz
…Hepimizi vursan olmaz dediler.
Damarıma basman kızarım dedim
Ben bunu dünyaya yazarım dedim
Ceyhan’sam töreyi bozarım dedim
…Yüz bin şiir yazsan olmaz dediler.
Çukurova/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Olmaz diyemedik...
Yüzeysel bakmışız sevgi faslına
Sevmişiz niçin olmaz diyemedik
O zamanlar inmedik işin aslına
…Bırakın niçin olmaz diyemedik.
Pişman etseler de biz yine sevdik
Kahpe felek dedik günaha girdik
Zalim kader dedik yerlere serdik
…Bunlara niçin olmaz diyemedik.
Sevgiyi yaratmış öyleyse sever
İyi kullarını Kuran’da över
Sevgiye set olan dizini döver
…Bağlandık niye olmaz diyemedik
Sevgi de tecrübe konuşur sandık
Nasip kısmet dendi hemen kandık
Doğru söylüyorlar dedik inandık
…Üzüldük neden olmaz diyemedik.
Acemiydik basmamıştır kafamız
Hüsran oldu emeğimiz çabamız
Günaha girmiştir ana babamız
…Kandırmış niçin olmaz diyemedik.
Basit olsaydı çoktan unuturduk
Yıllarca beklemez unutulurduk
Kolay olsaydı atar kurtulurduk
…Yanmışız nasıl olmaz diyemedik.
İst./2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Olmaz güzelim...
Kendine değişik amaçlar seçtin
Zorlamayla sevgi olmaz güzelim
Niye havalandın yüksekten uçtun
...Bu dünya sana da kalmaz güzelim.
Karşılıksız sevmek cana ziyandır
Göz tanık istemez kendini kandır
Senin dediğin şey bana bühtandır
...Zalim kadir kıymet bilmez güzelim.
Bilesin bu gençlik kimseye kalmaz
Zulme razı olmak haklıda kılmaz
Gönül eğlendirmek işte bu olmaz
...Özürle kusurlar bitmez güzelim.
Yanlış yapan bulur demek kolaydır
Ümidi verip kaçmak çirkin olaydır
Ciddiyi yok saymak bence alaydır
...Hayır deme hoşa gitmez güzelim.
Sıra bende ben dökeyim içimi
Duyduğun sitemin başka biçimi
Sen kendi kendine yaptın seçimi
...Ceyhan asla kabul etmez güzelim.
Adana/1974
Ozan Nuri Ceyhan
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Olmaz mı sandın...
(Sevgili kardeşim Nuri Bey’e)
Güzel Gülay ne olacak halimiz
Seni arayıp bulmaz mı sandın
Çok şükür ki açık geldi falımız
…Çektiğimiz çile dolmaz mı sandın.
Cahilim diyelim kendime senlen
Erenle murada sen olsan benlen
Yorulmak müşkül böyle gönülnen
…Habersiz tutup sarmaz mı sandın.
Ah etmek zor imiş içerden dışa
Nasip olsan bana kalsak baş başa
Neşelendim yine gönlüm çok yaşa
…Yoksa başkasına verir mi sandın.
Daim artmakta firkatim gamım
Senden vazgeçmem asla cananım
Yanımda yoksun eksik bir yanım
…Arayarak seni bulmaz mı sandın.
Sen bir avcı olsan bende bir ceren
Bu bunun nasibi demez mi gören
Kavuşarak seninle düğünlü tören
…Dostlarla çalgılar kurmaz mı sandın.
Marifet değildir gönül gezdirmek
Yaralı yüreğine basıp ezdirmek
Şair Abdullah’a şiir yazdırmak
…Kolaydır hatıra gelmez mi sandın.
Osmaniye 26.04.1964
Abdullah Kutlu
Ozan Nuri Ceyhan
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Olmaz olsun...
Neye yarıyor çok sevmek
Sevgi özlem hicran demek
Boşa gider bütün emek
…Böyle sevgi olmaz olsun.
Ben sözümün eri idim
Sevdim fakat çok sevdim
Hasret çekmekten eridim
…Böyle sevmek olmaz olsun.
Neler düşlemiştim oysa
Bilemedim nasıl huysa
Ah pişmanım sevgi buysa
…Böyle sevmek olmaz olsun.
Sevmenin tamamı çile
Yol çakışır hasret ile
Çok sevmişler bile bile
…Böyle sevgi olmaz olsun.
Ben bu dilden anlamadım
Dost uyardı sallamadım
Kırıldı kolum kanadım
…Böyle sevmek olmaz olsun.
Sevgi değil bu bir kaya
Siz bir bakın alakaya
Yatsın bence falakaya
…Böyle sevgi olmaz olsun.
Sevgileri güle verdim
Gülü bülbüllere verdim
Ben kendimi ele verdim
…Böyle sevmek olmaz olsun.
G.Antep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Olmazsa...
Hoyratça yaşanır düzen olmazsa
Değer bilmez gönlü üzen olmazsa
Herkes kusur işler kızan olmazsa
…Tembih nasihate ne lüzum kalır.
Başa belâ gelmez azan olmazsa
Toprak niye versin kazan olmazsa
Kim bilir kim okur yazan olmazsa
…Yazana çizene ne lüzum kalır.
Veysel'i kim tanır ozan olmazsa
Yapılmaz yeniden bozan olmazsa
Güzelleri gösteren özen olmazsa
…Baharlara yaza ne lüzum kalır.
Namaz unutulur ezan olmazsa
Ne nerde kim bilir gezen olmazsa
Kalplerden geçeni sezen olmazsa
…Aşka sevdalara ne lüzum kalır.
Havuz neye yarar yüzen olmazsa
Bal petekte kalır süzen olmazsa
Sevda Arap saçı çözen olmazsa
…Ceyhan’a şiire ne lüzum kalır.
H.paşa/1988
Ozan Nuri Ceyhan
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Olsa da...
Beyhude inatlar ömre zarardır
Neresinden dönülürse o kârdır
Sabırda sayısız selamet vardır
…Kavgalardan kaçmak ayıp da olsa.
Yürekten inansan bildiğin doğru
Yanılıp bırakma sakın bu yolu
Bir tuhaf yaratık şu insanoğlu
…Geçen gün ömürden kayıp da olsa.
Ağlamayı bilmez gülmeyi bilmez
Kafayı bozdu mu kimseyi görmez
Azı olan bonkör çok olan vermez
…Karun kadar mala sahip de olsa.
Her türlü olaydan ders çıkaralım
Hasette fayda yok tez bırakalım
Kendi kusurumuz var mı bakalım
…Rap bana hem bana talip de olsa.
Süremedim deli gönlüm devranı
Ben bitirdim el kaldırdı harmanı
İsyan ettirdiler Ozan Ceyhan’ı
…Nankör kadir kıymeti bilmez de olsa.
Adana/1994
Ozan Nuri Ceyhan
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Olsa gerek...
Dağıt saçları bahtın yeline
Bırakıp gönlünü sevgi seline
Aşkın dizginini topla eline
…Yol almaya daha gün olsa gerek.
Sevgiye zarardır uzak durmak
Elbette doğrudur bilene sormak
Aslını sorarsan kolaydır bulmak
…Korkudan diyemez zan olsa gerek.
Bülbülün âlemi gül ile olur
Sevginin irşadı dil ile olur
Yalancı sohbetler el ile olur
…Onun meramı ün olsa gerek.
Hasrete düşeni kalsa da naçar
Sevgiyi derenler sevgiler saçar
Zemheri ayında çiçek mi açar
…Onun âkibeti don olsa gerek.
Düşmeye gör dostun bile acımaz
Sıfat yaşlanır da gönül kocamaz
Dertler birikince vücut taşımaz
…Tek amacı kalır son olsa gerek.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Olsaydım...
Ne doğsaydım ne dünyaya gelseydim
Ne sevda tatsaydım ne de bilseydim
Ne birin görseydim ne de sevseydim
…Dağın başında ulu çınar olsaydım.
Sessizden akan bir dere ya ırmak
Boz bulanık nehirlere karışmak
Mevsim olup zaman ile yarışmak
…Bir bulut ya esen rüzgâr olsaydım.
Çıplak dağda kaya, tarlada toprak
Rüzgârda savrulan kuru bir yaprak
Olmazsa gözden gönülden çok ırak
…Bir başka kutupta buzul olsaydım.
Sağır olsam bir ses duymasaydım
Gönle resti çekip hiç uymasaydım
Kâfir aşkı dikkate almasaydım
…Kaya kovuğunda pınar olsaydım.
Gece mi gündüz mü hiç bilemedim
Vurgun yedim kendime gelemedim
Kavi yazmış yazgımı silemedim
…Bacadan savrulan duman olsaydım.
Felek özür dilemesin cidden kırıldım
Vurdum duymazlara kızdım darıldım
Sevgi buldum benim sandım sarıldım
…Hiç bir yerde, hiç bir şey olmasaydım.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Olur mu canım...
Sensiz bu âlemde yaşamak haram
Feleğe kahrettim bozuktur aram
Günden güne azdı kanıyor yaram
…Hasretlere atma olur mu canım.
Bana çare olmaz hekim gelmesin
Aman gizli kalsın yadlar bilmesin
Dile düşmeyelim düşman gülmesin
…Yüreğinde sakla olur mu canım.
Sevgi ruhundaysa beden zararsız
Bizzat görmeyince gözler kararsız
Düşlere sığınmak bence yararsız
…Hayale güvenme olur mu canım.
Kaleme kahretme kağıtlar suçsuz
Gönül kapıldıysa sevgi kusursuz
Dargınlığı sevmez yürek huzursuz
…Sevgiye darılma olur mu canım.
Neler yazdığımın ne önemi var
Ateş yürekteyse söndürür mü kar
Madem yaraladın buyur kendin sar
…Doktora bırakma olur mu canım.
Geçti ömrün çağı geçti ne fayda
Selâm salsan yeter haftada ayda
Sevginin hatrına özürden say da
…Ceyhan’ını üzme olur mu canım.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Olursun diye sevdim...
Güzel gözlerine bakarım
Saçlarına güller takarım
Gönül köşküne çıkarım
Yaşama sebebim
Olursun diye sevdim.
Ömrüme ömür
Canıma can katarsın
Saadet pınarım
Mutluluk meşalem
İki cihanda da nikahlım
Olursun diye sevdim.
Varlıkta yoklukta
Hayat arkadaşım
Dert yoldaşım
Sonsuz huzurum
Çocuklarımın anası
Sadakatli eşim
Olursun diye sevdim.
Allahın rızasına ereriz
Peygamberin sünnetin uyarız
Günahtan korunuruz
Dünyada aydınlığım
Karanlık gecede mehtabım
Olursun diye sevdim.
Velinimetim
İnancımın hidayeti
Cennetimin anahtarı
Her an ölüme hazır
Birlikte yaşlanan iki tonton
Ben dede sen nine
Olursun diye sevdim.
Olmadın yine sevdim...
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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On bir ayın sultanı...
(Mübarek Ramazan'ı şerif)
Manevi kazanımı gani, gerçek taattır
Kula birinci yararı sağlıktır sıhhattır
Günahtan arınmaya lütfedilen fırsattır
...Cenabı Allah’ımız müjdeliyor yaşarken.
Buyurun ferman diyor o yüceler yücesi
Bin aydan hayırlı mübarek Kadir gecesi
Cennet açık bekliyor kapısı penceresi
...Elimizden tutacak Sırat’ı da aşarken.
İlk on günü alemleri kuşatan rahmettir,
İkinci on gününüz topyekûn mağfirettir
Üçüncü on günü kurtuluştur hidayettir
...Büyük haz rızasını kazanmaya koşarken.
İnsanlığa sunulan sınırsız merhamettir
Gönülleri kaplayan,huzurlu muhabbettir
Sevabı hudutsuz, çok müstesna ibadettir
...En büyük saadettir bu sevgiyle coşarken.
Ne mutlu bu çabanın hakkını verenlere
O güzelim bahçenin gülünden derenlere
Melekler selâm durur, bu sırra erenlere
...Bakınca gıpta eder ibadetler taşarken.
Kana kana içelim nur saçan pınarından
İnşallah korur bizi cehennemin narından
Cümleye nasip etsin orucun sevabından
...Yüzlere nurlar yağar günahları boşarken.
İst/2011
Değerli dosttan
On bir ayın sultanı, gönüllerin baş tacı
Nefsimizin sınavı, bedenimizin ilacı
Ruhumuzun süzgeci, sabrımızın imleci
Bereket, bolluk ayı, Mübareksin Ramazan....Muhammet Karabağ
Ozan Nuri Ceyhan
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Onmaz sevdaların şairiyim ben…
Sevince huzuru bulurum sandım
Düşlere aldandım hayale kandım
Hasretle kardeşmiş ateşe yandım
…Onmaz sevdaların şairiyim ben.
Meziyet değilmiş yürekli olmak
Sorunu çözmüyor şeytana uymak
Nasıl kahrediyor çaresiz durmak
…Onmaz sevdaların şairiyim ben.
Sevmek kusur dendi hâlâ şaşarım
Gönlümce sevmeden nasıl yaşarım
Umut görsem yüce dağlar aşarım
…Onmaz sevdaların şairiyim ben.
Karşımızda cebren duran durana
Sorguya çekmişler soran sorana
Zulmün çeşidi çok vuran vurana
…Onmaz sevdaların şairiyim ben.
İyilikle kabul görmem imkansız
Güzellikle yola gelmez vicdansız
Lafta dövüyormuş zalim izansız
…Onmaz sevdaların şairiyim ben.
Göz yaşları sel olmuştur eminim
Kıyametler kopsa sürer yeminim
Tevekkül etmesem çıldırır kinim
…Onmaz sevdaların şairiyim ben.
Hüzün rüzgârında ömrün her demi
Felek düğümlemiş gönül perdemi
Bilmiyorum gökte miyim yerde mi
…Onmaz sevdaların şairiyim ben.
Keşke mümkün olsa kaldırıp atmak
Bir gün nasip değil kaygısız yatmak
Ceyhan’a haramdır huzuru tatmak
…Onmaz sevdaların şairiyim ben.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Onun değerini bilmek gerekir...1
O sevgidir insanları kuşatan
O sevgidir canlıları yaşatan
O sevgidir mutluluğa taşıtan
...Onun değerini bilmek gerekir.
O sevgidir sevenleri kandıran
O sevgidir aşık edip yandıran
O sevgidir mutluluğa bandıran
...Onun değerini bilmek gerekir.
O sevgidir hayalleri dolduran
O sevgidir ol deyince olduran
O sevgidir olmayınca solduran
...Onun değerini bilmek gerekir.
O sevgidir gönülleri bağlatan
O sevgidir yürekleri dağlatan
O sevgidir merhametle ağlatan
…Onun değerini bilmek gerekir
O sevgidir ektiğini biçtiren
O sevgidir abu hayat içtiren
O sevgidir sıratı da geçtiren
...Onun değerini bilmek gerekir.
O sevgidir kızsın keser iflahı
O sevgidir bazen etmez siftahı
O sevgidir şu Ceyhan’ın silahı
…Onun değerini bilmek gerekir.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Onun değerini bilmek gerekir...2
O sevgidir ümitleri var eden
O sevgidir sevenleri yar eden
O sevgidir zararları kâr eden
...Onun değerini bilmek gerekir.
O sevgidir koca dağı deldiren
O sevgidir sabretmeyi bildiren
O sevgidir muradına erdiren
...Onun değerini bilmek gerekir.
O sevgidir ateşleri söndüren
O sevgidir ağlayanı güldüren
O sevgidir bittiğinde öldüren
...Onun değerini bilmek gerekir.
O sevgidir başarıya koşturan
O sevgidir gönülleri coşturan
O sevgidir engel varsa aştıran
…Onun değerini bilmek gerekir.
O sevgidir kötülüğü durduran
O sevgidir canı cana bulduran
O sevgidir yuvaları kurduran
...Onun değerini bilmek gerekir.
O sevgidir tohumları dal eden
O sevgidir zehirleri bal eden
O sevgidir kul Ozan’ı lal eden
...Onun değerini bilmek gerekir.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ormanlarımı yakmayın....
Ormanlar yanınca içim titriyor
Yüreğime kor düşüyor bitmiyor
Çok şey yazacağım elim gitmiyor
…Milli servet ormanları yakmayın.
Ülkem zaten fakir ağaç yönünden
Zor geçersin yanan yerin önünden
Farkı var mı kıyametin gününden
…Vicdansızlar ormanları yakmayın
Korkunç bir manzara yanan ağaçlar
Kül rengine dönmüş yeşil yamaçlar
Düşman bunu yapmaz neyse amaçlar
…Büyük günah ormanları yakmayın.
Yaş kesen baş keser ata sözümüz
Yangın yeri oldu kanar özümüz
Gelecek kuşağa mahcup yüzümüz
…Dikkat edin ormanları yakmayın.
Yağmur orman olan yere yağıyor
Susuz kalan toprak derin çatlıyor
Her bir yangın üzüntümü katlıyor
…Ağaç dikin ormanları yakmayın.
Kışı başka güzel yazı bir başka
Yeşillik olmasa kim düşer aşka
Zalimler Ceyhan’ı dinlese keşke
…Tedbir alın ormanları yakmayın.
İslâhiye//2011
Dost kalem
Sevgiden insanliktan mahrumsa yürek
Vicdansızlar yeşile dokunulmaz diyerek
Tatil köyü, tarla.. B-2 kanununa sokarak
Rant ugruna, ülkeyi, yeşili katletme cani
''Yaş kesenin başını keserim'' diyebilmeli....Bülent Baysal
Ozan Nuri Ceyhan
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Orta Asyadan şahlandım...
Orta Asya’dan şahlanmışım destan yazarım
Barış elimi sıkmayana yaman kızarım
Ülkeme göz dikenin mezarını kazarım
…Zalime kâbus, mazluma dost böyle biline.
Ben Altay’dan gelen Atilla’yım, Oğuz Hanım
Osmanlı torunuyum kılıcımda fermanım
Taşı toprağına helâldir her damla kanım
…Vatan bizde şeref namustur böyle biline.
Gücün yetebilir mi Şah’ından almış öğüt
Ertuğrul gaziye dar gelir küçücük söğüt
O, Malazgirt, Çanakkale, Kore’de ki yiğit
…Her yerde hazır ve nazırız böyle biline.
Ezelden ebede götüren asil kanımız
Vatanı çiğnetmeyiz çıkmadıkça canımız
Cihanda sulh yurtta sulhtur tek parolamız
…Yanlışa tahammülümüz yok böyle biline.
Demir leblebiyim sanmasın yenir yutulur
Karşısında görse korkudan dili tutulur
Gafil sanır ki, denize atlayınca kurtulur
…Türkün elinden kurtuluş yok böyle biline.
Atam işaret eder, tek hedefe bakarız
Dosta dostuz düşmanın canına ot tıkarız
Yedi düvel buyursun yine başa çıkarız
…El toprağında gözümüz yok böyle biline.
Bu nasıl bir kudrettir, millet akıl yormalı
Adları niye Mehmet, merak edip sormalı
Tarihim okunmalı, herkes selâm durmalı
…Çağlar kapar çağlar açarız böyle biline.
Kahraman neslin evladıyız dimdik başımız
Canımızdan çok aziz bir tek çakıl taşımız
Kimseden buyruk almaz emir vermek işimiz
…Benim sözüm herkese şamil böyle biline.
H.Paşa/1989
Ozan Nuri Ceyhan
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Oyunu kullan...
Oyunu kullan sonra pişman olma
Hür iraden senin şaşırıp kalma
Oy kutsaldır sakın ha vebal alma
…Tesirde kalmadan oyunu kullan.
Kelin merhemi olsa başına çalar
Doğruyu görmeyen yanlışa dalar
Sahtekâr aç gözlü avucun yalar
…Vicdanına danış oyunu kullan.
Kararsız olmalar topluma zarar
Huzur bozulursa bu neye yarar
Kendi vereceğin en güzel karar
…Tembellik yakışmaz oyunu kullan
Bu bir millî görev kaçmak ayıptır
Kullanılmayan her oy bir kayıptır
Listede çıkmazsan kaydını yaptır
…Ne olursa olsun oyunu kullan.
İşkembeden atanlara çok kandık
Sonu gelmez vaatlerden usandık
Asla meydan verme önünde sandık
…Bul fırsat üşenme oyunu kullan.
Senin görüşüne saygı duyarım
Hakkın varsa kullan budur uyarım
Dikkate alırsan mutlu sayarım
…Kime verirsen ver oyunu kullan.
İst/1998
Ozan Nuri Ceyhan
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Ozan Ceyhan'a...
Şiir dersen birkaç çizik
Uydurmuşsun yazıyorsun
Keçilerin kaçmış yazık
…Kendin ozan sanıyorsun.
Öğrenmişsin dört kelamı
Her satıra dokuyorsun
Kim verir sana selamı
…Hep canına okuyorsun.
Böyle yazmak yürek ister
Kimlerden icazet aldın
Belgen var mı hele göster
…Bak şimdiden çuvalladın.
Sen ki bir garip yolcusun
Neyine şu zurna davul
Ne ilksin, ne sonuncusun
…Görmeyeyim hemen savul.
Babadan mı kaldı miras
Modan geçmiş cahil kişi
Bilenden örnek al biraz
…Git ehli yapsın bu işi.
İst/1996
Ozan Nuri Ceyhan
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Ozanlığa selâm...
Bu nasıl kâğıtmış bu nasıl kalem
Ne hevesler kaldı ne dilde kelâm
Umudun bitince kesmişsin selâm
…Bir hevesmiş anlamadım dilinden.
Yıllar var ki alakanı kesmişsin
Kâğıt yırtıp kalemini asmışsın
Biri için tüm cihana küsmüşsün
…Hele anlat neler çektin elinden.
Bir çiçek bahçesi bilebilirsen
Yolu çok dikendir girebilirsen
Tüm sır onda gizli erebilirsen
…Kim kurtulmuş öyle aşkın selinden.
Gel barış yeniden yazabilirsen
Kırık dökük olmuş dizebilirsen
Yön değişir belki bozabilirsen
…Kör talih de kırılırsa belinden.
Muradın yazmaksa otur yazalım
Şu sevdanın oyununu bozalım
Hasretlere bir de mezar kazalım
…Ben anlarım kırgınlığın halinden.
Ozan Ceyhan hayallere dalıyor
Biliyorum bazen çok geç kalıyor
İlham mecbur döner selam salıyor
…Koyulmaz mı yollarına yeniden.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Ozanlık senin neyine…1
Sedef döşlü sazın yerde
Ne tel kalmış ne de perde
Tezenen yok hani nerde
…Ozanlık senin neyine.
Nasıl söner yürekte har
Kora döner düşseydi kar
Sazın gibi masum o yar
…Ozanlık senin neyine.
Burada tek hâkim töre
Esir olmuş bütün yöre
Sevgi suç hepsine göre
…Ozanlık senin neyine.
Koz onlarda zorda kaldın
Olmaz dendi yere çaldın
Söz gümüşse sûkut altın
…Ozanlık senin neyine.
Minnet ettiler almadın
Bir daha alıp çalmadın
Eridin bittin kalmadın
…Ozanlık senin neyine.
Ne diyeyim acın solsun
Dert yerine huzur dolsun
Bu ad hak edenin olsun
…Ozanlık senin neyine.
Ozan olmak başka mana
Şair Ceyhan, yeter sana
Çok söyletme anlasana
…Ozanlık senin neyine.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Ozanlık senin neyine…2
Gece sazınla yatardın
Bir an dertleri atardın
Düşlere çalım satardın
…Ozanlık senin neyine.
Hüznü sabra azık ettin
Gül bahçene kazık ettin
Bence kırıp yazık ettin
…Ozanlık senin neyine.
Sevgi duru petek baldır
Duymak yeter ele çaldır
Baş taraftan adın kaldır
…Ozanlık senin neyine.
Sevda tozan yele benzer
Setler yıkan sele benzer
Yarsız bahçe çöle benzer
…Ozanlık senin neyine.
Uzak kalan gözde tüter
Hasreti ölümden beter
Felek her oyunda üter
…Ozanlık senin neyine.
Tek başına bitmez hüzün
Geceye döner gündüzün
Yaşasan da gülmez yüzün
…Ozanlık senin neyine.
Güvenirsin dost deyince
Üzülmem mi yüz eğince
Yaşın yetmişe değince
…Ozanlık senin neyine.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Ozanlık senin neyine…3
Sabrın özleme yetmiyor
Çektiğin dertler bitmiyor
Hayali gözden gitmiyor
…Ozanlık senin neyine.
Düşleri gerçek sanırsın
Kim ne derse inanırsın
Gelse neyinden tanırsın
…Ozanlık senin neyine.
Poyraz eser savrulursun
Zemheri’de kavrulursun
Hedef kayıp zor bulursun
…Senin Ozanlık neyine.
Ağustos’ta buz tutarsın
Gelemez seni kurtarsın
Çok sürmez hapı yutarsın
…Ozanlık senin neyine.
Kabullenemez kızarsın
Nefsine kalsan azarsın
Manasız şeyler yazarsın
…Ozanlık senin neyine.
Ürün vermez taşlı tarla
Dağ yolu kapandı karla
Kim ne yapsın ihtiyarla
…Ozanlık senin neyine.
Bana deme sen karışma
Başa çıkmak zor yarışma
Küseceksen küs barışma
…Ozanlık senin neyine.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Ozon tabakası...
Mecbur kirli hava deldi ozonu
Yaşlı kıta oynuyor son kozunu
Şu dünyanın attıracak tozunu
…Yakınmış kutupta yaz olacakmış.
İklimde şaşırıp değişecekmiş
Kütleler erir deniz şişecekmiş
Yaz günü tarlaya düşecekmiş
…Meyveler dalında ham kalacakmış
Muson artık çöllere yağacakmış
Güneş Sibirya’yı da yakacakmış
Barajlar tüm bentleri yıkacakmış
…Yeryüzünü su kaplayacakmış.
Ozon durup dururken delinmez
Doğa kanununa karşı gelinmez
Bunlar doğrumu yalan mı bilinmez
…Duman gökyüzüne dağılacakmış.
Kimya artıklarını atacak yer yok
Gemi tıka basa satacak yer yok
Birde bakmışız ki yatacak yer yok
…İnsanlar çöplükte boğulacakmış.
Hep dalga geçmişiz gırgırındayız
Bir dünya ki zulmün kenarındayız
Kim bilebilir belki de sınırındayız
…Herkes korkusundan bayılacakmış.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Öldür be sevdiğim elin değmişken…
Özümüzden sevdik kaviller kurduk
Kötü günler bir gün biter diyorduk
Seneler boyunca düşleyip durduk
…Uzaktan görseydim madem gelmişken.
Kahpe felek yüzümüzü güldürmez
Sanki düşmanımız huzur ördürmez
Bulsak bile mutluluğu sürdürmez
…Kaderin hükmüne boyun eğmişken?
Sevilmekten daha güzel duygu yok
Vuslata ermeden göze uyku yok
Seni kaybetmekten başka korku yok
…Yürek başkasını sevmez demişken.
Aşkın dergâhına bizde kaydolduk
Hayallerin girdabında kaybolduk
Hüzün deryasında nasıl mahvolduk
…Ömrümüz boyunca sabır çekmişken.
Seni dinleseydim keşke kaçsaydık
Sevda denizinde yelken açsaydık
Kanat takıp mutluluğa uçsaydık
…Bir ömür sevmeye sözler vermişken.
Karşı konmayınca yasak delinmez
Bazı şeyler yaşanmadan bilinmez
Hasret kapan kursa sevgi silinmez
…Unutmak kolay mı böyle sevmişken?
Hoyratlar kopardı gonca gülümü
Yaralı bırakma mahzun gönlümü
Sence hak etmişse Ceyhan ölümü
…Öldür be sevdiğim elin değmişken.
Üsküdar/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölsem iyidir...
Yalancı dünyada gülmeyeceksem
Seninle bir ömür sürmeyeceksem
Mutluluk nasıl şey bilmeyeceksem
…Bu yaşamak değil ölsem iyidir.
Beyhude koşacak yorulacaksam
Hasretin tahtına kurulacaksam
Uykusuz hayale sarılacaksam
…Kahrım olacaksa ölsem iyidir.
Hüzünlü yollarda yürüyeceksem
Ömrümü peşinde sürüyeceksem
Hasret tandırında eriyeceksem
…Bu yaşamak değil ölsem iyidir.
Aşkın menziline varmayacaksam
Sonunda hedefi bulmayacaksam
Seninle bir yuva kurmayacaksam
…Bu yaşamak değil ölsem iyidir.
Kulağım ses arar bir defa çınlat
Umutlar kaybolmuş yalansa anlat
Sevgin dar ağacım sen ise cellat
…Bu yaşamak değil ölsem iyidir.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölüm alır...
O ahu göze vurgunum
Güzel bakışa tutkunum
Tatlı diline meftunum
…Benden ancak ölüm alır.
Rabbim özenle yaratmış
Ayrı bir güzellik katmış
Belli melekler el atmış
…Benden ancak ölüm alır.
Saçlar rüzgârla yarışır
Mehtap gibi yüzün ışır
Ben âşığım kim karışır
…Benden ancak ölüm alır.
Başka göz göre bilmez
Benim gibi seve bilmez
İçim sensiz güle bilmez
…Benden ancak ölüm alır.
Şu yılları durduralım
Nikâhımız kıydıralım
Mutlu bahtiyar olalım
…Benden ancak ölüm alır.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölüm fermanımı yazmış olurum...
Yürekte ne varsa kaldırıp atsam
Gönül sayfasını yırtıp kapatsam
Adın dahil her bir şeyi unutsam
…Divane gönlümü üzmüş olurum.
Hasret ateşiyle yanmış ezginim
Yurtsuz yuvasız kalmış gezginim
Zalim elindeyse benim dizginim
…Zulmün girdabıma düşmüş olurum.
Yalandır hayalin meyline kanma
Ömür gül gülistan olacak sanma
Dünyanı başına yıkarım amma
…Kendi kaderime küsmüş olurum.
Yapamazsın deme sabır biterse
Aklıma güvenmem firar ederse
Fikir yol gösterip bu doğru derse
…Bindiğim dalları kesmiş olurum.
Leyla’dan bana ne çölden bana ne
Bülbülü coşturan gülden bana ne
Közleri söndüren külden bana ne
…Kapanmaz yarayı deşmiş olurum.
Asırlar devrilmiş değişmiş çağlar
Masallarda kalmış yanık sevdalar
Umuda kelepçe taktıysa yıllar
...Bu fani dünyadan bezmiş olurum.
Hayali sevmene değdi mi dersen
Kopamazsın benim gibi seversen
Ceyhan iflâh olmaz canını versen
...Ölüm fermanımı yazmış olurum.
İst./1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölüm gerçekmiş...
Yıllar boyu gelip geçen mevsimler
Anılarda kalanlar ancak isimler
Tek hatıra albümdeki resimler
…Dünya yalan dünya ölüm gerçekmiş.
Hiç gelmemiş gibi sessiz gidenler
Tarihe geçmiş dünya fethedenler
Şah Sultanlar hani şimdi nerdeler
…Dünya yalan dünya ölüm gerçekmiş.
Roman olan yüce aşklar sevdalar
Tacın tahtın terk eden sevdalılar
Mucitler, çağ değiştiren dehalar
…Dünya yalan dünya ölüm gerçekmiş.
Bilmek gerek değişmiyor anane
Vade tamam denir hazır bahane
Boş kubbede seda varsa daha ne
…Dünya yalan dünya ölüm gerçekmiş.
Baştan sona bir hayal peşindeyiz
Akşam sabah hep dünya işindeyiz
Her dem ölümün tam eşiğindeyiz
…Dünya yalan dünya ölüm gerçekmiş.
Kim olursan ol yakındır son durak
Ecel denen nesne sanmayın ırak
Nefes tez tükenir saymayı bırak
…Dünya yalan dünya ölüm gerçekmiş.
Adana/1994
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölüm gerçekten duygusuz…
Vara yoğa aldırmıyor
Düşeni hiç kaldırmıyor
Gelecekse bildirmiyor
…Ölüm gerçekten duygusuz.
Gölgeden yakın duruyor
Her halde plân kuruyor
Nereden bulsa vuruyor
…Ölüm gerçekten duygusuz.
Arkasından koşturuyor
Her mekanda kıstırıyor
Sevene kan kusturuyor
… Ölüm gerçekten duygusuz.
Suçlu suçsuz ayırmıyor
Baban olsa kayırmıyor
Şaştım aklın sıyırmıyor
… Ölüm gerçekten duygusuz.
Bahaneler yaratıyor
Süre varsa daraltıyor
Ömrümüzü karartıyor
… Ölüm gerçekten duygusuz.
Fizan’daysa bulduruyor
Toprakları dolduruyor
Kesin saç baş yolduruyor
… Ölüm gerçekten duygusuz.
Korktuğumu sanma sakın
Bilmekteyim tenden yakın
Ceyhan dünden hazır bakın
… Ölüm gerçekten duygusuz.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölüm yok gibi...
Bu pervasızlık vurdumduymazlık
Her gün canlar alan ölüm yok gibi
Bu ne cesaret ya umursamazlık
…Beklenen sıralar çok uzak gibi.
Hat bilmezler tüm sabrı taşırdılar
Gün yetmez yarından da aşırdılar
Vade yetti menzil bitti şaşırdılar
…Sanma can alanın gözü tok gibi.
Fırsat kaçar tövbeye başlamazsan
Cezan büyük nefsini taşlamazsan
Pişman olmak erdemdir dışlamazsan
…Göz açıp kapatsan zaman çok gibi.
Din diyanet kavramadan gideriz
Yol yordam bilmeden nasıl ederiz
Usul erkân sorarlarsa ne deriz
…Yazar kitap öğreteni yok gibi.
Çekiniriz görüp ibret almadan
Düşünmemiz gerek süre dolmadan
Gittiğimiz yerde rüsvay olmadan
…Aksi halde tüm cezalar hak gibi.
Yola koyulalım madem öyleyse
Son günde kalmadan nefes nefese
Duyan kulak versin şimdi bu sese
…Orada hiç mazeretin yok gibi.
İst/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölüm...
Tüm sevdiklerimi bastın sinene
Ne kadar gamsızsın ne kadar ölüm
Bu hayatı zindan ettin kimine
…Nefretin gücü yok bu kadar ölüm.
Çok görmektesin kısa ömürü
Canlı cansız baş belâsı sömürü
Ne söylesem hiç duymuyor umuru
…Eller mahkûm gücün yetti mi ölüm.
Kim bilir nerede sinsi bekledin
Bahaneni bu güne mi sakladın
Çetelene birin daha ekledin
…Dermansız dertlerin başısın ölüm
Hiç insafın yok mu bir kez durmadın
Çok ocaklar yıktın sorup sormadın
Öksüz yetim acısını görmedin
…İçinde bir huzuru buldun mu ölüm.
Bundan sonra senin ile yarışmam
Ne halin varsa gör daha karışmam
Dünya güzel olsan sana yakışmam
…Ceyhan’ı sabırla beklersin ölüm.
H.Paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölümden öteye başka yol var mı...
Sevdaya kapıldım tuzakmış yemi
Hüzünlerle dolu ömrün her demi
İnadına sevmek kusurmuş he mi
…Ölümden öteye başka yol var mı?
Kader çok gördü yürekten sevmeyi
Bende çok isterdim şükür demeyi
Hasret haklı bulmaz bunca emeği
…Ölümden öteye başka yol var mı?
Sevdam yandığımı bilecek mi ki
Talih bir gün yüze gülecek mi ki
Ferman kısa yoldan gelecek mi ki
…Ölümden öteye başka yol var mı?
Ne baş belli ne son ne de ortası
Tek bir yöne kilitlenmiş rotası
Bilmiyorum nerde çıkış noktası
…Ölümden öteye başka yol var mı?
Bu yaşamak değil beden sürünür
Günden güne erir hüzne bürünür
Umut kalmayınca Hakka yürünür
…Ölümden öteye başka yol var mı?
Dünya yar olmadı varsın olmasın
Rabbim bağışlasın isyan saymasın
Ceyhan’ın başını darda koymasın
…Ölümden öteye başka yol var mı?
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölümlerden ölüm beğen...
(Hey gönlüm)
Taştan taşa vurmaz mıyım
Kafan gözün kırmaz mıyım
Ve de hesap sormaz mıyım
…Ölümlerden ölüm beğen.
Güzergahın yolun farklı
Nerden aldın sen bu aklı
Kurnazlığın bildim şarklı
…Ölümlerden ölüm beğen.
Yeminlerin yalan olmuş
Bitmez çile kalan olmuş
Sevda bağım talan olmuş
…Ölümlerden ölüm beğen.
Ömrümüz geldi son yaşa
Büyüklük taslamam haşa
Hiç yalvarma tümü boşa
…Ölümlerden ölüm beğen.
Kimse gelmiyor bakınma
Bana musturluk takınma
Ölmek kurtuluş yakınma
…Ölümlerden ölüm beğen.
Tövbe etsen de inanmam
Nasıl uydum ona yanmam
Akıllandım sana kanmam
…Ölümlerden ölüm beğen.
Böyle miydi benim kastım
Yaş tahtaya nasıl bastım
Ferman yazıp cama astım
…Ölümlerden ölüm beğen.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölümümde senin elinden olsun...
Bir görüşte seni nasıl sevdiysem
Ölümümde senin elinden olsun
Bu asil duyguya zarar verdiysem
…Ölümümde senin elinden olsun.
Kötüler bekliyor bühtan çalmaya
Kader koşullanmış beni almaya
Gereği yok bu dünyada kalmaya
…Ölümümde senin elinden olsun.
İnadına sevmek tutkudur huydur
Gerekçe arama bir şeyler uydur
Tez asılsın diye meşruhat koydur
…Ölümümde senin elinden olsun.
Islah olmam başka çare arama
Şu alemde deva yoktur yarama
Bu kararın temyiz yolu var ama
…Ölümümde senin elinden olsun.
Kimseyi dinleme çok olur dırdır
Daha ilk celsede kalemi kırdır
Her şeyin mutlaka kolayı vardır
…Ölümümde senin elinden olsun.
Savunma isteme talebi durdur
En kısa sürede sehpayı kurdur
Celladım sen ol boynumu vurdur
…Ölümümde senin elinden olsun.
Aşka isyan ettim topsuz tüfeksiz
Cürmü meşhut eyle tanık gereksiz
Ceyhan’a acıma derler yüreksiz
…Ölümümde senin elinden olsun.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölümüne sevmez miyim...
O bakışlar yakan gözler
Tükendi dilimde sözler
Sakın şaka yaptım deme
…Ölümüne sevmez miyim.
Arar seni bulmaz mıyım
Zora karşı durmaz mıyım
Gücün varsa sevdim deme
…Saçlarını yolmaz mıyım.
Sensiz günler yıla döndü
Sabır zulüm, umut söndü
Benim suçum yoktu deme
…Hesabını sormaz mıyım.
Sevmektir her işin başı
Gördüm gözündeki yaşı
Beni çok ağlattın deme
…Mendil olup silmez miyim.
Tut Ceyhan’ı sıkı bağla
Gel şimdi sevinçten ağla
Az biraz nazlıyım deme
…Uğruna ben ölmez miyim.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ölümüne...
Sevgi hakkın emri ise
Sevdim seni ölümüne
Bu feleğin zulümü ne
…Sevdim seni ölümüne
Derya olsa söndüremez
Şu yüzümü güldüremez
Kimse beni döndüremez
…Sevdim seni ölümüne
Bir bakışa gönül verdim
İnat murat göğüs gerdim
Bu canı yoluna serdim
…Sevdim seni ölümüne
Çaresizim çöle döndüm
Dalı kırık güle döndüm
Ağlayan bülbüle döndüm
…Sevdim seni ölümüne.
Sevgindir yüce gururum
Şerefimdir hem onurum
Sen iste kölen olurum
…Sevdim seni ölümüne.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömrüm sana şiir yazmakla geçti...
(Ey Sevgili…)
Sensiz ne çektiğimi soruyorsan
Saygı duyarım aşkı koruyorsan
Cevaplarım hazır çok istiyorsan
…Bir ömür adını anmakla geçti.
Çareler tükendi suskun dillerim
Açmadan kurudu gonca güllerim
Senelerdir bomboş kaldı ellerim
…Talihimiz döner sanmakla geçti.
Hayaller firarda, umutlar kayıp
Kaç takvim eskidi yaprağı sayıp
Rüyada sarılsam der misin ayıp
…Yalancı düşlere kanmakla geçti.
Ben yeter desem sevda koymuyor
Deli gönlüm kahırlara doymuyor
Bütün düşü sensin beni duymuyor
…Gözlerim yollara bakmakla geçti.
Hasretin ruhumu yakar kavurur
Kasırgaya dönmüş tozar savurur
Bu garip yüreğim sonunda durur
…Adına türküler yakmakla geçti.
Gönlü bağlamışım zülfün teline
Yollar yol vermiyor nasıl geline
Ölsem de vazgeçmem böyle biline
…Senden uzaklarda kalmakla geçti.
Sevdamın dalında şakıyamadın
Ceyhan’a huzuru dokuyamadın
Bin sayfa yazmışım okuyamadın
…Ömrüm sana şiir yazmakla geçti
İst./2013
Değerli dosttan;
Kadere isyanım, değildir yare
Yanıktır içerim, belki bin pare
Tabipler olmadı, derdime çare
... Bahtıma bir ömür, kızmakla geçti...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömrümün dinmeyen ızdırabısın...
Meğer veda imiş son buluşmamız
Bayrama rastladı o konuşmamız
Gıyaben yapılmış tek duruşmamız
…Ömrümün dinmeyen ıstırabısın.
Karar açıklandı, müebbet hasret
Manası kalmadı denmesin sabret
Bu gerçek hikâye herkese ibret
…Ömrümün solmayan ıstırabısın.
İnsan bir danışır karar vermeden
Ben nasıl yaşarım seni görmeden
Hele ayrı kalmak zordur ölmeden
…Ömrümün geçmeyen ıstırabısın.
Ne idi suçumuz sevmekten başka
Nasıl yasak konur böyle bir aşka
Karar verip canım alsalar keşke
…Ömrümün bitmeyen ıstırabısın.
Mevsimler bezirgan yıllar umarsız
Seraplar değişken hayal tutarsız
Çok kez irdeledim hem de tarafsız
…Ömrümün batmayan ıstırabısın.
Bu sevda uğruna bir ömür yandım
Biran düşündün mü nasıl dayandım
Düşler gördüm, ağlayarak uyandım
…Ömrümün sapmayan ıstırabısın.
Tekrar tekrar oku var mı yalanım
Ellerim koynumda sensiz kalanım
Ceyhan’ı tükenmez derde salanım
…Ömrümün kopmayan ıstırabısın.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ömrümün en güzel yılları...
(Her anına bin can veririm)
Sabah güneşi
Saçlarına doğardı,
Bahçeler renk cümbüşü,
Ağaçlar onca yeşili kuşanmış,
Yapraklar capcanlı,
Dut dallarında serçeler
Cümbür cemaat,
Vıcır vıcır bayılırdım kavgalarına,
Her ses huzur verirdi
Sebebi sendin,
Binlerce teşekkür
Dünya yüreğime sığacak kadar küçüktü...
&
Her mektubunu
Önce çabucak,
Sonra satır satır
Kelime kelime
Hece hece okurdum,
Gözüm kulağım sende,
Başka ses duymam mümkün mü?
Hayal âlemine dalmışım
Sevdalı mısın deseler
İçimden bin kere evet derdim,
Var güçle bağırmak isterdim
Herkes duysun sevdalıyım…
&
Seni sevmek
Seni düşünmek
Sevdiğini bilmek
Nasıl haz bilir misin?
Yüreğim pır pır
Yerimde duramıyorum,
Yüce dağlar bir adım ötede sanki,
Mehtap bir mızrak boyu
Elimi uzatsam tutacağım,
Gözümde her nesne güzel
Sen herkesten güzelsin,
Sevgin her şeyden üstün,
Zaman dursun istiyorum,
Aşkınla bahtiyarım büsbütün...
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömrümüz son baharı…1
Nasıl geçti habersiz hasretle boğuşurken
Zalim yıllar demenin yok şimdi bir yararı
Vuslata menzil koyup zamanla yarışırken
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Mazerete sığınmam ortada tüm gerçekler
Duygusuzda insaf yok, seven çeker zararı
Sevmeyi suç sayanlar nasıl can verecekler
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Sevgiyi yaşamadık,yürekte kalmış tutsak
Gönül bizim desek de,onlar almış kararı
Kesin olmaz deniyor,ağzımızla kuş tutsak
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Selâmetler tükenmiş,sabır bozmuş timini
Sensiz bensizse her yer,bize zulüm diyarı
Böyle yaşamak ölüm,felek çeksin pimini
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
En güzeli bir tanem benim gibi hayal kur
Keyfine hiç karışma cebren yapsın ayarı
Satırlara dökmüşüm sevda çekenler okur
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Ceyhan’a diyor musun,hâlâ biz neredeyiz
Rabbim her şeye kadir,bozmayalım vakarı
Bitmek bilmez hasretin tükettiği yerdeyiz
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömrümüz son baharı…2
Taç yaptığım çiçekler birer birer kurudu
Yeşillikten eser yok,bütün yapraklar sarı
Bu yaşlara gelmişsek,mutlak sevgi korudu
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Boşa kürek çekmişiz bu sevda savaşında
Bir ömür ağlanır mı gözler hüzün pınarı
Murada ermesek de sözümüz bin yaşında
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Halimize koysalar,sabır derdik yaşardık
Buz koysak söndüremez yürekteki o harı
Bütün bunlara inat mutsuzluğu başardık
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Saçının tek teline dünyaları değişmem
Sanki çok umurumda ecel çeksin ihtarı
Sevgi özümde saklı,kimselerle bölüşmem
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Geriye dönemeyiz,menzilimiz kara kış
Sevgimizden başka şey eritemez karları
Sanki duyar gibiyim bütün bize bu alkış
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Yürek kavline sadık,biz olmazla yarıştık
Sen kovanda peteksin,Ozan kısmetsiz arı
Hasret koyan yağmurun sellerine karıştık
…Sonunda yakaladı ömrümüz son baharı.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömrün sermayesi...
Ömrün sermayesi bitti bitecek
Saat belli değil gün belli değil
Süre tükeniyor herkes bilecek
…Zaman belli değil yön belli değil.
Her faninin sonu elbet ölümdür
Gerçeği saklamak nefse zulümdür
Birinci kıyamet işte o gündür
…Saat belli değil yer belli değil.
Beşikten mezara bir oyun gibi
Kurbanlık bekleyen bir koyun gibi
Yer yurdu bilinmez bir mayın gibi
…Nerede çıkacak can belli değil.
Ahretin yurduna göçler yarışta
Tüm kader aynıdır sona varışta
Kefen denen ak gömleği sarışta
…Mekân belli değil gün belli değil.
Hal böyle gitmese de hoşuna
Bakan ibret alsın mezar taşına
Azığın aldınsa korkma boşuna
…Ceyhan’da biliyor an belli değil.
İst/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömründen ömür versen ne olur...
Fallarda ayrılık çıktıktan sonra
Bütün hayalleri yıktıktan sonra
Böylesi sevgiden bıktıktan sonra
…Perişan hallerim görsen ne olur.
Kahırlara yelken açtıktan sonra
Elde ki fırsatlar kaçtıktan sonra
Amaç bir kuş olup uçtuktan sonra
…Dört yanımı huzur örsen ne olur.
Sevdamıza ömür biçtikten sonra
Gönlünün hevesi geçtikten sonra
Hasretin zehrini içtikten sonra
…Olmayacak fikir sürsen ne olur
Zalimler tuzağı kurduktan sonra
Zulümler sırada durduktan sonra
Beni can evimden vurduktan sonra
…Cennet bahçesini sersen ne olur.
Felek gözlerimi oyduktan sonra
Bu yürek acıya doyduktan sonra
Azrail sıraya koyduktan sonra
…Ömründen ömür versen ne olur.
Koşula gönülsüz baktıktan sonra
Sevgini başıma kalktıktan sonra
Ceyhan’ı yürekten yaktıktan sonra
…Benden fazla yaşa dersen ne olur.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömrünü tüketme değmez dediler…
Yazık öyle sevda çeken yüreğe
Elin kolun bağlamışlar direğe
Çift anahtar vurulmuşsa fireğe
…Talihin sana baş eğmez dediler.
Aşkın gözü kördür kapalı yürür
Seven es geçse de başkası görür
Naz eden sevgili peşinden sürür
…Nankörler kıymeti bilmez dediler.
Bu yolda uzunca çile çekmeyen
Kendi sevgisine gücü yetmeyen
Haklı mazereti kabul etmeyen
…Bin yemin etse de gelmez dediler.
Uğruna baş koyan diyemez dama
Hasretin dört yanı zehirli kama
Mecnuna dertleri çok gelmez ama
…Doğuştan kadersiz gülmez dediler.
Gönül bahçesine yad eller dalmış
Gülü tomurcuğu ne varsa çalmış
Biz diyelim sana kuru dal kalmış
…Her seven murada ermez dediler.
Dağlar delsen bazen işe yaramaz
Hele bir düşte gör kimse aramaz
Ceyhan zordur hedefine varamaz
…Ömrünü tüketme değmez dediler.
Gaziantep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömür biçsen...
Ömür biçsen ne verirsin
Doksan yıla çok mu dersin
Komik bulunca gülersin
…Kul bilemez behey şaşkın.
De ki yaşanmış yüz sene
Varsa yolu sende dene
Sonunda beyaz kefene
…Sarılırsın behey şaşkın.
Ne dilersen hayır dile
Çekiliş yok sıra ile
Ölüm gerçek bile bile
…Ne gamsızlık behey şaşkın.
Şansın varmış ki yaşadın
Bu yaşa geldin başardın
Belki maraton koşardın
…Bel bükülmüş behey şaşkın.
Uzun yaşam ömre zarar
Elde baston neye yarar
Ne takdirse odur karar
…Aslı budur behey şaşkın.
Korkma tabi ki bu şaka
Her insan kendine baka
Ecel hak düşürür faka
…Ömür biter behey şaşkın.
H.Paşa/1991
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömür boyu kara bahtım gülmüyor...
Kara sevda hani dersen başıyım
Onu bana sorun mihenk taşıyım
Hasrete hükümlü gözün yaşıyım
…Ömür boyu ağlıyorum silmiyor.
Dört yanı boranı dara düşmüşüm
Aşkın tandırında yanıp pişmişim
Bu alemde her bir şeye küsmüşüm
…Ömür boyu kara bahtım gülmüyor.
Umut yalan tüketmişim bezmişim
Sabır çarem değil bunu sezmişim
Mecnun gibi çöl yazıda gezmişim
…Ömür boyu figandayım bilmiyor.
Selam versin başüstüne almam mı
Çağırsaydı fırsat bilip kalmam mı
Hayal kurup hülyalara dalmam mı
…Ömür boyu yakındayım görmüyor.
Felek imkân verse dağlar aşardım
Kavuştursa bin huzurla yaşardım
Hayal gerçek olsa vallah şaşardım
…Ömür boyu kader huzur vermiyor.
Aşkın mektebinde okumak zormuş
Ayrılık dediğin sonradan kormuş
Gelenden geçenden Ceyhan’ı sormuş
…Ömür boyu bekliyorum gelmiyor.
İst./2013
Aldırma Şair, küsme kaderine
Bırak her iş varsın giderine
Mihenk taşında ayarın ederine
Cevherin özü ulaşır be dostum...Talat Semiz
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömür geçip gitti haberin var mı...
Mahzun bakış yetti gönlü çelmeye
Kâhine gerek yok bunu bilmeye
Karar vermediysen hâlâ gelmeye
…Ömür geçip gitti haberin var mı.
Daha süre var diyorsan sen bekle
Kasten üzüyorsan bakılmaz şekle
Benim derdim olmaz senetle çekle
…Gençlik uçup gitti haberin var mı.
Övmeye ne gerek sevgimiz harman
O kadar zor değil hedefe varman
Halbuki ne kolay sevgiyle sarman
…Düşler kaçıp gitti haberin var mı.
Aşka savaş açtım topsuz tüfeksiz
Bana göre senin korkun gereksiz
Boşuna kahretme zalim yüreksiz
…Zulüm saçıp gitti haberin var mı.
Madalyonun öbür yüzü karanlık
Sevene samanlık masal seyranlık
Fırsat elden kaçar biter hayranlık
…Hasret biçip gitti haberin var mı.
Bir daha söyleyim duyarsa dedim
Ceyhan sorun etmez uyarsa dedim
Bittim el yerine koyarsa dedim
…Kurban seçip gitti haberin var mı.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Ömür kısa, dertler uzun, yol bitti...
Meramın ne bilemedim kaderim
Hiç eksilmez yürekteki kederim
Sabır para etmez gönle ne derim
…Ömür kısa, dertler uzun, yol bitti.
Hani özden sevmek ömre bedeldi
Bulutlardan ağan sanki bir seldi
Hasret keskin kama bağrımı deldi
…Ömür kısa, dertler uzun, yol bitti.
Hani çok sevenler yolda kalmazdı
Düşe kanmaz hayallere dalmazdı
Hüsrana uğramaz böyle yanmazdı
…Ömür kısa, dertler uzun, yol bitti.
Hani günahsızsa kılavuz sendin
Kötülerden önce saldırdın kendin
Ben aşka teslimim silahsız yendin
…Ömür kısa, dertler uzun, yol bitti.
Böyle miydi benim kavli kararım
Huzur kayıp yerde gökte ararım
Vebal sende katlanmıştır zararım
… Ömür kısa, dertler uzun, yol bitti.
Sevmek kusur deme asla inanmam
Halime koymadın onadır yanmam
Gönlümüze bahar gelir mi sanmam
…Ömür kısa, dertler uzun, yol bitti.
Feleğe kahretsem nefes aldırmaz
Ozan’a haramdır aşka daldırmaz
Çektiğimi hiç bir canlı kaldırmaz
…Ömür kısa, dertler uzun, yol bitti.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Önce Ceyhan'ı vur demez miyim...
Karşılıklı sevmek şifadır cana
Talihim gülerse sevdadan yana
Zoru yenmek düşer bu işte bana
…Çabamı bacına sor demez miyim.
Gelecek desem de uzak yoldadır
Kelâm etmek kolay belki zordadır
Fırsat vermemişler başı dardadır
…Şu dağlar önümde sur demez miyim.
Hayal kurmak güzel sahiye dönse
Biz çok sevmişiz şunlar bir bilse
Şartlar düşündüğüm gibi değilse
…İşimiz bir hayli zor demez miyim.
Umut taşıyorum bir çıkıp gelse
Perişan haldeyim gözüyle görse
Anamız babamız tamamdır derse
…Gel şu yuvamızı kur demez miyim.
Kavuşmasak bile rüyama girse
Güzel sevdasını gönlüme serse
Bir buse isterim mümkünse verse
…Yoksa gidemezsin dur demez miyim.
Nelere katlanmaz insan severse
Dünyaya karşı kor eğer isterse
Çare kalmaz ölmemizi dilerse
…Sen önce Ceyhan’ı vur demez miyim.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Ötesi teferruat.
Ez cümle
Ben seni
Gözümden
Özümden
Kalbimden
Gönlümden
Kendimden
Hasılı
Her şeyden
Çok sevdim
Ötesi teferruat
Nokta...
Çukurova/2017

Ozan Nuri Ceyhan
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Öyle bir sevda ki zordur tanımı...
Öyle bir sevda ki, zordur tanımı
Toz duman ediyor her bir yanımı
Ayrı kalmak parçalıyor canımı
…Hasret ateşinde pişiyorum ben.
Yürek sevgisini derinde saklar
Sevince başladı cümle yasaklar
Bütün acıları kavuşmak paklar
…Aşkın girdabına düşüyorum ben.
Zoruma gitmezdi bize sorsalar
Doğrusun öğrenip akıl yorsalar
Gam yemezdim sözlerinde dursalar
…Bu nasıl yazgıdır şaşıyorum ben.
Bu nasıl anlayış göstermez rıza
Kendime acımam yazıktır kıza
Seveni ayırmak en büyük ceza
…Yıllardır özlemi taşıyorum ben.
Manasız her inat sevene zulüm
Niye karşı durmaz bir aklı selim
Ölsem yakasında her iki elim
…Rabbime sığınıp yaşıyorum ben.
Sevda taşa düşse taşlar erirdi
Mutlak dile gelir cevap verirdi
Ozan’ın mahşere kalmıştır derdi
…Ağustos’ta bile üşüyorum ben.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Öyle değil mi...
Boş şeye, incir çekirdeğini doldurmaz deriz
Harika bir meyvedir mevsiminde bol yeriz
Yaprağı güneş geçirmez altında serinleriz
…Toplu iğne ucu kadar çekirdek öyle değil mi.
Dört bir yanınıza bakının neler halk etmiş
Üzerine yemin ediyor, ayetinde bahsetmiş
Yüce Allah minik hafızaya neler nakşetmiş
…Yüz tanesi ile bir serçe doymaz öyle değil mi.
Önceden biliyor nerde nasıl bir ağaç olacak
Her yıl dallarına kaç yaprak ve meyve dolacak
Kimin rızkı varsa vesile yaratıp bulup alacak
…Sürece bakın tıkır tıkır çalışıyor öyle değil mi.
Ne yapar ne eder bakarız, misâl küçük karınca
Durmadan çabalar koşturur bir yaz boyunca
Çalışır durur, yan gelip yatmaz karnı doyunca
Birbirini görünce selâmsız geçmez öyle değil mi.
Hava durum uzmanı, yağmurun yağacağını bilir
Giriş kapısının etrafını yükselterek önlemini alır
Bu nasıl bir duyu, son kata çıkacağı deliği bulur
…Mutfağa düşen damla yiyeceğe erişir öyle değil mi.
Arı der geçeriz, malzeme seçmek için düşer yollara
Kilometrelerce üşenmeden gider bol çiçekli dallara
Bin derde deva, doyum olmaz petek petek ballara
…Ölçüsü şaşmaz, milimetrik şekil çizer öyle değil mi.
Emrimize amade edilen olan şu koca doğaya bakın
Bu tabiat ananın kendi yaptığı şeyler demeyin sakın
En ince teferruatına kadar işlenen emeğidir Hak'kın
…Noksan ve eksik olan bir şey göremeyiz öyle değil mi.
İncir çekirdeği, karınca ve arının akıl almaz öyküsü
Nasıl deriz bunların hepsi hayatın olağan döngüsü
Biraz düşünmek zahmetinde kalanın kalmaz uykusu
…Tek yaptığımız yiyip içip yatıp kalkmak öyle değil mi.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Öyle gel ki...
Öyle gel ki ansızın,
Bir yaz yağmuru gibi sağanak,
Şimşek gibi ak aydın
Doludizgin dörtnala,
Hasreti dışarıda bırak,
Bitiver karşımda
Dilim tutulsun
Sevinçten şaşkın olayım.
&
Öyle gel ki sessizce
Geldiğini duymayayım,
Ürkek bir tavşan ya da
Kayan bir yıldız misali,
Uçar gibi kanat çırpmadan,
Süzülerek gel
Bana sarıl
Sevinçten sarhoş olayım.
&
Öyle gel ki gizlice,
Kimselere görünmeden,
Uykuları bölmeden,
Rüyaları ürkütmeden,
Olabildiğince dikkatli,
Geleceğini bilmeden bildirmeden,
Kal hiç gitmeden
Sevinçten çılgın olayım…
H.paşa /1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Öyle git...
Demek gidiyorsun bırakıp beni
Sevgimi saklama ver de öyle git
Durduramam artık kendi gideni
...Doğru mu yaptın sor da öyle git.
Artık hayal olur buluştuğumuz
Gün boyu el ele tutuştuğumuz
Diz dize göz göze konuştuğumuz
…Yerler şimdi ıssız gör de öyle git.
Ağaçlarda adlarımız kalmasın
Çiz üstünü bilen gören olmasın
Elveda sevgilim kimse duymasın
…Son bir kez göreyim dur da öyle git.
Nasıl unuturum gönlümde varsın
Avunmak isterim şu sevgin kalsın
Hasret çekeceksem canımı alsın
…Mermiyi namluya sür de öyle git.
Sensiz yaşamak cana zor gelecek
Yokluğun kalbimi vurup delecek
Dile düşürmedim kim ne bilecek
…Sineme bir hançer vur da öyle git
H.paşa/1988
Ozan Nuri Ceyhan
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Öyle hasretim...
Öyle hasretim ki gözümde tüter
Hasretle yaşamak ölümden beter
Canıma tak etti ayrılık yeter
…Hasreti zincire bağlayacağım.
Kederler veriyor sensiz yaşamak
Ne kadar zor bu hicranı taşımak
Hiç fayda sağlasa sabrı taşırmak
…Seller sular gibi çağlayacağım.
Ben sevgine sadâkatla sarıldım
Anlayışsız büyüklere darıldım
Seni görmeyince tabi kırıldım
…Yetti dolu dizgin ağlayacağım
Tamam dersen inadı kırda gel
İnanmazsan yüreğine sor da gel
Rüyada gör hayırlara yor da gel
…Bir kuşkun kalırsa söyleyeceğim.
Seven isteyince her dağı aşar
Sevgisiz kalınca ne diye yaşar
Bana bir şans tanı bu sefer başar
…Ne dersen kabul dinleyeceğim.
Osmaniye/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Öyle mahzun bakma…
Seviyorum dedim sözümde kaldı
Güzel bakışların gözümde kaldı
Zamana kahrettim yüzümde kaldı
…Öyle mahzun bakma yüreğim erir.
Hane halkı anlamıyor halimden
Çile çektin töre denen zalimden
Gına geldim hasretlere talimden
…Seni böyle görmek bin hüzün verir.
Biz sabır çektikçe bunlar azıyor
Çoğu arkamızdan kuyu kazıyor
Bu zulüm hangi kitapta yazıyor
…Hainlik değilse başka ne denir.
Güzellik istedik ama kim dinler
Ne zaman bitecek yürekte kinler
Ele su dökemez periler cinler
…Mevlâ bir gün çıkış yolu gösterir.
Biliyorum bu zulümden bıkarsın
Sen bütün zorluğa karşı çıkarsın
Tuzaklar kursalar yakıp yıkarsın
…Söyle sevdam hakkın nasıl ödenir.
Ne dersek nafile kulaklar duymaz
Sular uyur ama düşman uyumaz
Bir çare var ama Ceyhan’a uymaz
…Kul azarsa Rabbim belâ gönderir.
Nevşehir/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Özden sevmişim...
Gerçek şu ki seni özden sevmişim
Gönlümde başkası olmaz demişi
Her ne dedilerse boyun eğmişim
…Hiç değişmiyor kahır ayni kahır.
Kendimi kandırmış ümit vermişim
Sabır çare değil bizzat görmüşüm
Hasretle at başı ömür sürmüşüm
…Hiç rast gitmiyor acım ayni acı.
Yıllar boyu bir hayale dalmışım
Hayal yalan bir başıma kalmışım
Ne güngörmüş ne de murat almışım
…Hiç değişmiyor çilem ayni çile.
Bir çıkar yol bulamadım batmışım
Ne yaşamış ne de huzur tatmışım
Yastık batar dikenlerde yatmışım
…Hiç tükenmeyecek derdim ayni dert.
Gitmekteyim alamete binmişim
Kasvetin sonu yok onu bilmişim
Demek ki mahşere kalmıştır işim
…Hiç düzelmiyor cefam ayni cefa
Bilemiyorum belki bende üzmüşüm
Tek bildiğim senden çok üzülmüşüm
Manası yok yaşamışım ölmüşüm
…Ceyhan ne yapsın kader ayni kader
İst/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Özlüyorum...
Bir bakışmak bile yeter aşık olmaya
Can nasıl dayanacak ki ayrı kalmaya
Kimin gücü yeter seni benden almaya
…Yüzünü göremediğim her an özlüyorum.
Seni düşünürüm günler aylar boyunca
Biraz huzur buluyorum sesin duyunca
Küçük resmin alıp baş ucuma koyunca
...Kurduğum bitmez hayalleri özlüyorum.
Sevgini gönülden başka yere koyamam
Yüzüne bin sene baksam yine doyamam
Töreden bahsetme ben kurala uyamam
…Ruhum saran sıcak sevgini özlüyorum.
Her şeyi göze alıp bahçeye çıkardın
Biliyorum sabır zor iş sende bıkardın
Hasretim gül kokan nefesinle yıkardın
…Her halde tanırım kokunu özlüyorum.
Susmayı tercih eder,sevgiyle bakardın
Farkında mısın bilmem içimi yakardın
Gönlümden geçerek yüreğime akardın
…O güzel badem gözlerini özlüyorum.
Elbet biliyorum göremezsen özlerdin
Her an gelecek deyip yolları gözlerdin
Sevgi ateş olsa can özümde közlerdin
…Yürekte çarpan heyecanı özlüyorum.
Sanki hayal alemindeyim farz ederdim
Bu kalbim dışarı çıkacak zannederdim
Zaman hızla tükenince zorla dönerdim
…Attığım her adımda hemen özlüyorum.
Hasretle yaşamak ömrümüze zulümdür
Senden bir saniye ayrı kalmak ölümdür
Senin olmadığın cennet bil ki çölümdür
…Duymak istediğim sesini özlüyorum
Tek söyleyeceğim herkesten farklısın
Sen benim kalbimin ta içinde saklısın
Ceyhan ne diyebilir ki sevdin haklısın
…Mehtaplı sessiz geceleri özlüyorum
Adana/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Özünden bakan görür...
Seven gönül sorgusuz eğiyorsa başını
Melekler sabrı alıp Arş alâ’ya dayansın
Özünden bakan görür yüreğin telaşını
...Zulmet sona erecek yeter ki ruh uyansın.
Gaflet uykusundaysan aşamazsın bendini
Bir bilene danışmazsan mutlaka şaşarsın
Benden sana tavsiye zora sokma kendini
...Dost sözünü dinlersen çok engeli aşarsın.
Düşlere tiryakiysen hayalle yaşıyorsun
Uyanınca yanında kalmış gibi ararsın
Bu nasıl bir dünyadır sen bile şaşıyorsun
...Kaderde zulüm varsa kahırlara doyarsın.
Zorda kalan yönünü gökyüzüne çevirsin
Yaratan rahmetiyle Yusuf gibi kurtarsın
Yanlış yapanın cezasını bin misli versin
...Sen doğrusunu söyle, hata yapan utansın.
Sevgi ilahi ışık, el tutmaz gözler görmez
Kendi yasası neyse, mecbur ona uyarsın
Karun gibi paran olsa hiç değer vermez
...Felek gazap ederse yüreğinde duyarsın.
Özünden inanmazsan sevgiye bel bağlama
Ateş olsan bile, cürmün kadar yer yakarsın
Son pişmanlık faydasız, sonra sakın ağlama
...At alan Üsküdar’ı geçmiş, mahcup bakarsın.
İş yürekte başlıyor her zorluğu yenersin
Aksilikler çok olur, nefis hırsla dolmasın
Niyetin doğru olsun, ne lâzımsa denersin
...Sende vebal kalmasın olmuyorsa olmasın.
Gönül kapın açıksa, Rabbim belki lütfeder
Başına taç edersin mutluluktan coşarsın
Hasreti biten yürek binlerce kez şükreder
...Cisimle ruh kol kola sonsuzluğa koşarsın.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Özür diliyorum...
Sevincim acılarımı yazdığım
Beğenmezsem üzerini çizdiğim
Hasret kokan şiirleri dizdiğim
…Kâğıtlarımdan özür diliyorum.
Sakin sessiz hislerimle buluşan
Ne istiyorsam yazmağa çalışan
Israr inadıma şartsız alışan
…Kalemlerimden özür diliyorum.
Murada ermek için sevk ettiğim
Bir hayrı yok diyerek mahvettiğim
Faydasız görüp haksız kahrettiğim
…Sabırlarımdan özür diliyorum.
Hülyalara dalıp huzur bulduğum
Çare diye gece gündüz kurduğum
En zor anlarımda başı vurduğum
…Hayallerimden özür diliyorum.
Güven vermenin kanıtı bildiğim
Sevgisine karşılık söz verdiğim
Günahsa da tek kalemde sildiğim
…Yeminlerimden özür diliyorum.
Değişmez hislerin feryadı olan
Kırk yıldır bıkmadan satıra dolan
Benimle birlikte sararıp solan
…Şiirlerimden özür diliyorum.
Buldum sanıp dört elle sarıldığım
Derman diye koşulsuz sığındığım
Bir vefasız yüzünden kırıldığım
…Tüm sevgilerden özür diliyorum.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Para...
Göründüğü gibi değilmiş meğer
Lâzım olduğunda olmayan para
Her yerde her derde çareyse eğer
…Benim cüzdanıma dolmayan para.
Kirada ve çocuklar okuyorsa
Geçimin bir maaşa bakıyorsa
Ne almaya kalksan el yakıyorsa
…Çaresiz kalanı bulmayan para.
Olanla yetindik tamah etmedik
Ucuz bulup pahalı şey seçmedik
Çok şükür kimseye avuç açmadık
…Azda bereketi kalmayan para.
Kanaatkâr olmuş çok sevmemişim
Bol olmasını hiç istememişim
Ne mutlu ona değer vermemişim
…Kimi seveceğin bilmeyen para.
Bundan sonra uğramasın istemem
Aman uzak olsun dostluk beslemem
Bir sürü yasak var alsa da yemem
…Mağdurun halini görmeyen para.
Adana/1978
Ozan Nuri Ceyhan
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Parlayan yıldız...
Ben demiyorum teşhisi Frenk’ten
Görüyorlar tebrikleri yürekten
Kim kaçabilir görünen gerçekten
…Biraz sabır bakın neler olacak.
Ok yaydan çıkmıştır kalmayız geri
Her şeye hız verdik tam yol ileri
Bu güven cesaret azmin zaferi
…Can Türkiye’m dünyayı kaplayacak.
Başarı şansı zor gören gülecek
Nasıl yanılmış zamanla görecek
Mecburen akıl almaya gelecek
…Büyük yemin hepsi nal toplayacak
Baş şart, ekonomi ilimde fende
Her türlü barışın tapusu sende
Herkes huzur bulacaktır sayende
…Bu hale şapka çıkarılır ancak.
Dünya devi seninle yarışamaz
Hakem olmazsan küsler barışamaz
Adil olmayan bu güce erişemez
…Hodri meydan önünde kim duracak.
Millet her kulvarda başı çekecek
Acabaya yer yok ezip geçecek
İmkânsız diyen şaşkın izleyecek
…O burun kıvıranlar saklanacak.
Karar aldık bunlar olmaz sandılar
Bir hevestir yalanına kandılar
Düşmanlık besleyen şimdi yandılar
…Yaya kalan başka dert arayacak.
Aziz ulus gün senin devran senin
Parlayan yıldızsan senin eserin
Gönülde baş tacı olmuştur yerin
…Hoş gör başarısızlar kıskanacak.
Yarın dünden belli yazın bir yere
Rabbim milletime güç kuvvet vere
Mazlum milletlere teksin sen çare
…Dünya seni hep saygıyla anacak.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Paylar beni...
Kader neyler karışamam
Çok yoruldum yarışamam
Küstüm gayri barışamam
…İnat etmem paylar beni
Gücüm yetmez erişemem
Yasak koyar görüşemem
Bıktım artık buluşamam
…Bıraksa bu huylar beni.
Huzur kayıp eşleşemem
Gına geldim söyleşemem
Sevgi bulsam paylaşamam
…Defe koyarak heyler beni.
Alın yazımsan uzak dur
Nefsim çektiyse tuzaktır
Bu cana zulüm yazıktır
…Bırakmıyor ahlar beni.
Fazla bir şey istemedim
Yalın dedim süslemedim
İçimde kin beslemedim
…Kahredecek vahlar beni.
Adana/1979
Ozan Nuri Ceyhan
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Perihan...
Düşmeyen anlamaz sevda dilinden
Bülbülün çilesi gonca gülünden
Sen bilirsin neler çektim elinden
…Aşkın gözü kör diyorlar Perihan.
Sabırla aradım bulunmaz çözüm
Gönül yarasına dayanmaz özüm
Belki gelir diye yollarda gözüm
…İnanmazsan gör diyorlar Perihan.
Tatlı bir söz merhem olur yarama
Hasret canda, başka yerde arama
Ölümden gayriye çare var amma
…Kavuşmamız zor diyorlar Perihan.
Fırsatlar da cimri akmakta zaman
Şartlar çok zorlaştı vermiyor aman
Sevgimiz sınıfta kaldı o zaman
…Geçen yokmuş sor diyorlar Perihan.
Ahde vefa kalmamışsa sınama
Sevda baştan gitmiş aklı kınama
Beni mutlu etmek elinde ama
…Engellere sur diyorlar Perihan.
Sevgide hudut yok daim demişler
Ayrılmak hasretle kaim demişler
Kıymet bilmezlere hain demişler
…Özlem bitsin dur diyorlar Perihan.
İst/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Perişan halime...
Perişan halime ağlama sakın
Ben değilim yakından bakın
Deva bulmaz derdim öyle bırakın
…Sınırsız sevgimi sen şaka saydın.
Ömür çıkmazlarda sürüp gidiyor
Felek başa ağlar örüp gidiyor
Tanımayan baksa görüp gidiyor
…Ne olur daha evvel arasaydın.
Beyhude uğrayıp kendini yorma
Ne kadar üzgünüm başka şey sorma
İstense her çare bulunur amma
…Bu hale düşmeden önce bulsaydın.
Anlamsız olmazdı bunca uğraşım
Gayri selâmete çıkmaz ki başım
Sevda kolik oldum şimdi ayyaşım
…Arayıp bulurdun sorup sorsaydın.
Beni bana bırak düştüm kaldırma
Geçip git yoluna boş ver aldırma
Bir tek sevgim kaldı ona saldırma
…Yolum çıkmazlarda gözlerin aydın.
Daha iflah olmam bura son durak
Faydası yok sona erse de firak
Götürmeye kalkma sevgiyi bırak
…Geç kaldın o zaman karşı dursaydın.
Dilekçemi ben bizzat sunacağım
Mahşer günü davacı olacağım
Bir hakkım varsa orda alacağım
…En zor günümde benimle olsaydın
Diyeceğin dersin ahrette savun
Muhasebeni yap şimdilik avun
Çok acı çektirdin şimdi sen dövün
…Beni kaybetmeden önce görseydin.
İst/2004
Ozan Nuri Ceyhan
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Perişan...
Pilli radyo şarkımızı çalardı
Deli gönül hayallere dalardı
Beni alır bir meçhule salardı
…Mızrapla inleyen teller perişan.
Sevgisini yüreğime koyardım
Adını derken heyecan duyardım
Sensiz geçen günü ziyan sayardım
…Sevgiyi zikreden diller perişan.
Seven yüreğimiz acıyla doldu
Sevgi çiçeğinin yaprağı soldu
Yabanlar dadandı hepsini yoldu
…Ruhumda açılan güller perişan.
Bir gün bile olsa bir ömre değer
Hayali cihanı değermiş meğer
Sabrım selâmete ermezse eğer
…Gözler ufka dalmış eller perişan.
Deli rüzgâr başka yöne esmesin
Selâm söyle yokluğumu sezmesin
Sakın benden umudunu kesmesin
…Kokusunu sunan yeller perişan.
Aşkına inanmış eğmiştim boyun
Sabırda vefasız siz benden duyun
Buyrun kendinizi yerime koyun
…Ceyhan’ı kandıran yıllar perişan.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Pervasız hayta...
Sürüm sürüm sürünesin
Kor aleve bürünesin
Verem olup öğüresin
…Gönül denen arsız hayta.
Kışın boranın bitmesin
İşlerin hiç rast gitmesin
Bağında bülbül ötmesin
…Utanmaz pervasız hayta.
Kesilsin ekmeğin aşın
Gözünden dökülsün yaşın
Belâdan çıkmasın başın
…Sonun olsun yarsız hayta.
Kurusun ekin harmanın
Çöllerde kalsın kervanın
Darağacım son fermanın
…Kalsan evsiz barksız hayta.
Hayatımı da talan ettin
Diyar diyar salan ettin
Tek başıma kalan ettin
…Sahtekâr duyarsız hayta.
Adana/1981
Ozan Nuri Ceyhan
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Petekte bala benziyor...
Uzaktan güzel bakıyor
Bakınca yürek yakıyor
Destursuz gönle akıyor
…Tomurcuk güle benziyor
Eşarp omuzdan salıyor
Gören hülyaya dalıyor
Bakan çaresiz kalıyor
…Çağlayan sele benziyor.
Sütun gibi uzun boyu
Gözleri zeytinden koyu
Eminim güzeldir huyu
…Gül açmış dala benziyor.
Dışarı çıkmamış bu yaz
Gerdanı pamuktan beyaz
Adın dedim, dedi Gülnaz
…Bal akan dile benziyor.
Kirpikler uzunca biraz
Lebleri Napolyon kiraz
Bana bu kızı sevmek farz
…Petekte bala benziyor.
Sorayım beni sever mi
İstesem annen verir mi
Söyle bana hayır der mi
…Makul bir kula benziyor.
Bende yüz kere denerim
Şansı bu sefer yenerim
Belki sevinçle dönerim
…Bu kız bir cana benziyor.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Pınar olup çağlasam mı bilmedim…
Yine seni gördüm bu gün düşümde
Ağlıyordun elbet kaldım küşümde
Huzursuz bir sancı bastı döşümde
…Sevinsem mi ağlasam mı bilmedim.
Dostlar söz aldılar suçu yok dendi
Sen dedin doğruyu anlatsın kendi
Mecalim kalmadı sabrım tükendi
…Pınar olup çağlasam mı bilmedim.
Sevgi tutunduğum daldır diyordun
Tut şu ellerimden kaldır diyordun
Senle kuru ekmek baldır diyordun
…Urgan alıp bağlasam mı bilmedim.
Bizim namlı düşman töre diyordun
Mecbur boyun eğer yöre diyordun
Yaktılar göz göre, göre diyordun
…Kinle barış sağlasam mı bilmedim.
Düşte varım dersen saatı kurmam
Kazaya bırakır namaza durmam
Sana yemin olsun soru da sormam
…Aşkı korda dağlasam mı bilmedim.
Töreye duyrulur yalnız gezmesin
Gözünden mıhlarım kulu ezmesin
Ceyhan hazır sıkıyorsa kesmesin
…Tabancamı yağlasam mı bilmedim.
Çukurova/13.05.2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Pınar’ım…
(Sevgili yeğenim Pınar’ıma)
Annenin babanın tomurcuğusun
Ay yüzünde güller açsın Pınar’ım
Sen hepimizin nazar boncuğusun
…Pırlanta işlenmiş taçsın Pınar’ım.
Bin çiçeksin petek balsın arısın
Dört mevsim içinde ilkbaharısın
Firdevs makamının anahtarısın
…Nurlu mekanda tahtsın Pınar’ım.
Sen sefasın sen şükürsün minnetsin
En güzel hediye bitmez himmetsin
Takdir onun amma bence cennetsin
…Gerçekten en güzel bahtsın Pınar’ım.
Ben yanılmam canlarına âşıksın
Onların gönlünde solmaz ışıksın
Çok şıksın zarifsin altın kaşıksın
…Gözlerin sevgiyle baksın Pınar’ım
Mecbur biraz gizem dolsa da şiir
Sevgi denilen şey sonsuz bir nehir
Sevgisiz kalmışsa her nesne zehir
…Sevgisizler bizden kaçsın Pınar’ım.
Gülücükler hiç solmasın yüzünde
Tebessümler tükenmesin özünde
Amcanın riya yok hiç bir sözünde
…Rabbim güzellikler saçsın Pınar’ım.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Pişman oldun mu...
Sevda yollarının hedefi makbul
Yokuşa sürmenin neresi makul
Dedim ki sevdiğim, ne dersen kabul
…Etmedim diyerek pişman oldun mu?
Gönlünü alırdım darıldığında
Yağmurla ıslanıp sarıldığında
Çok hüzün kaplardı ayrıldığında
…Kalmadım diyerek pişman oldun mu?
Bülbül niye tutkun bildin mi güle
Dikkatle baksaydın gerek yok dile
Gözden şimşek çakan sevdaya bile
…Bakmadım diyerek pişman oldun mu?
Hayale sarılmak başka bir umut
Sevgide riya yok her şeyi somut
Nasıl yalvarmıştım, gel elimi tut
…Tutmadım diyerek pişman oldun mu?
İstersek dağları aşarız dedim
Baş başa huzura koşarız dedim
Bizde herkes gibi yaşarız dedim
…Gelmedim diyerek pişman oldun mu?
Her zaman düşlenen çıkmaz bahtına
Ceyhan gibi sadık mısın ah tına
Buyur demedim mi gönül tahtına
…Çıkmadım diyerek pişman oldun mu?
G.Antep/2008
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Pişmanım...
Birbirimiz sevmiş olmak yetmiyor
Ortaya sürülen şartlar bitmiyor
Gönlüm zorbalığı kabul etmiyor
…Yazık oldu sevdiğime pişmanım.
Aksilikler peşimde dolaşıyor
Gün geçtikçe daha da zorlaşıyor
Yanan yürek hasretle korlaşıyor
…Boş hayaller kurduğuma pişmanım.
Rızayla vermezler kaçalım diyor
Benden önce vuracaklar bilmiyor
Ne kadar anlatsam hiç dinlemiyor
…Düzelecek sandığıma pişmanım.
Gerçeği anlatmak zaman alıyor
İki yıl çok uzun geçmez sanıyor
Fırsatı kaçmış geriye ne kalıyor
…Onu dinlemediğime pişmanım.
Ne kadar ah etsem hüzün dinmiyor
Böyle durmak içime hiç sinmiyor
Zalim felek yakamızdan inmiyor
…Sabrıma sığındığıma pişmanım.
Zulüm ara versin tekrar başlıyor
Sabrım isyan edip beni taşlıyor
Bence haklı bu Ceyhan’ı haşlıyor
…Zamana güvendiğime pişmanım.
İst/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…1
Tarihten ders almamış, hepsi şovun peşinde
Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş
Aç kurtlar nemalansın Şam’ın keşmekeşinde
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Bölgenin imarına yüz yıllık petrol yetmez
Taş üstünde taş bitti, şimdi beş para etmez
Halis püsküllü belâ, kovsan bir yere gitmez
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Maske takan şeytanlar, bataklığa çekiyor
Yerden biten Nemrut’lar fitne fesat ekiyor
Kendini bir şey sanan, daldan dala sekiyor
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Hepsi birer akbaba, üşüşür dört bir yandan
Mazlumu biz koruruz, arka çıkar yalandan
Bu nasıl bir vahşettir, farkı var mı yılandan
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Asıl sözüm batıya, bize değmez bildiniz
Mesafeniz uzak ya, tez gönülden sildiniz
Mülteciler yollarda, tüm sarardı cildiniz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Bir avuç kadar göçmen, tutuştu mu paçanız
Bence budur imtihan, yemedi mi maçanız
Hepsi bizde baş tacı, şartsız kucak açanız
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Ceyhan daha ne desin, şap’a yapıştınız mı
Nerden çıktı bu belâ, deyip apıştınız mı
Bir karara varmayıp, yoksa kapıştınız mı
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…10
Tarihlerde kayıt var, gerçekler saklanır mı
Veballerin diz boyu, günahlar aklanır mı
Vicdandaki pislikler, töğbeyle paklanır mı
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Hanginiz masumsunuz, insanlık yüz karanız
Çabuk kabuk bağlamış, yürekte ki yaranız
Can alacak düşmanken, su sızmıyor aranız
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Bir kaç çapsız laf etmiş, şu yeni yetme Çipraz
Kulakların çekerim, önce haddin bil biraz
Kış şöyle böyle geçer, halin dumandır bu yaz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Yarım yamalak söze, biz kapı açmıyoruz
Tekrar düşünün gelin, bir yere kaçmıyoruz
Din dil diye tutturup kimseyi seçmiyoruz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Gabarana gel diye, meses’i mi dürteyim
Kalın kafan almamış, biraz daha sürteyim
Bir şey olmamış gibi, nasıl üstün örteyim
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Diyeceğim çok şey var, fırsat kaçıyor bakın
Toplu göç başlayacak, durmayacak bu akın
Basit tüccar ağzıyla, bir daha gelme sakın
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Sen bu Ozan Ceyhan’ı sanmıyorum anladın
Değişmez tavrın malum, tutar diye salladın
Her kuşun eti yenmez, bak yine çuvalladın
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…11
Ne yapsanız faydasız, insan çaresiz kalmış
Mülteciye söz geçmez, yüreğini hırs sarmış
Ölüm dersen vız gelir, her şeyi göze almış
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Sizin gibi densize, her ne dersem revadır
Her tür küfre karşıyım, taşlamaksa evladır
Üzülme aç kalmazsın, rızkı veren Mevlâ’dır
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Zararın neresinden, dönülse kâr demişler
Ölümden gayrisine, çare vardır demişler
Görürsen yere düşen, derhal kaldır demişler
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Beş kıt’a yazacaktım, insanlık yok olunca
Hayalde yaşayanlar, gerçekten şok olunca
Yetmiş bile yetmedi, muhatap çok olunca
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Sadede gel diyorsan, üzüm yemekse amaç
Gün gelir insanoğlu, komşu külüne muhtaç
Bölüşelim ne varsa, hiç kimse kalmasın aç
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Konuyu özetledim, beton kafan alırsa
Bir daha anlatırım, buna fırsat kalırsa
Hasımlık sürgün vermez, yaralar sarılırsa
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Ceyhan’ın içi başka, kalem hafif yazıyor
Senden güç alan zalim, azıyor da azıyor
Aslında çaktırmadan, sana kuyu kazıyor
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…12
Mülteci dertlerini ben dermeyan ederken
Putin yolu şaşırmış, bunamış desem erken
Avlayanlar av olur, haksız kapayım derken
…Rabbim akıllar versin bence bunlar delirmiş.
Kimse karışmayınca demek fena dadanmış
Baltık ses çıkarmamış belli ki ona kanmış
Onca ikaza rağmen geçer giderim sanmış
…Rabbim akıllar versin bence bunlar delirmiş.
Pervasızca geçtiğin hudut bizde namustur
Damarıma bastınız, af olmayan husustur
Hakkımı teyit etmiş, haydi dünyayı sustur
…Rabbim akıllar versin bence bunlar delirmiş.
Silah tutan şapşala, ben gülerek bakarım
Omzundaki boruyu bir yerine çakarım
Tehdit kabul edersem, hepinizi yakarım
…Rabbim akıllar versin bence bunlar delirmiş.
Tüm bunlardan vazgeçtim, Suriye’de işin ne
Üç beş kendini bilmez, takılmışlar peşine
Buradan mama çıkmaz haydi yallah işine
…Rabbim akıllar versin bence bunlar delirmiş.
Foyan meydana çıktı, asilerle kankaymış
Petrol para etmiyor, iflas eden bankaymış
Soğuktan titreyince gönlü güneye kaymış
…Rabbim akıllar versin bence bunlar delirmiş.
Takkeniz çabuk düştü, bakın göründü keller
El tokadı yemeyen yumruğun balyoz beller
Bayır Bucak tek yürek, tetiktedir tüm eller
…Rabbim akıllar versin bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…13
Küffara kızmak kolay, bunlar netice de el
İçimizde ki hain hem foduldur hem de kel
Hemen o yöne döner, ne yandan eserse yel
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Edep haya kalmamış, devletini karıyor
Yalan yanlış ne varsa, kazma kürek arıyor
Çamur at izi kalsın, bunlar kime yarıyor
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Elinde belgen varsa, mahkemeye dava aç
Uydurma kasetlerle, gündeme çıkmak amaç
Baktın ki yemiyorlar, kısa yoldan çabuk kaç
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Tek kelime yapılan bu devlete ihanet
Atam’ın dedikleri bir bir çıktı nihayet
Ben sizi büyük yere ediyorum şikâyet
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Kime kızam şaşırdım, her taraf hain dolu
Barışı yaşatmanın yok mu başka bir yolu
İnşallah gören Allah kökünden keser kolu
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Dünyamız kana batsa, bunlara yetmeyecek
Her şeyin bir sonu var hep böyle gitmeyecek
Ceyhan huzur bulmadan bu şiir bitmeyecek
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…14
Bizde hudut namustur ölümüne koruruz
Bir şeye söz vermişsek arkasında dururuz
Bir kaç kez ikaz eder, kim girerse vururuz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Bütün dünya bilmekte teferruat gereksiz
Ateş olsan bit kadar yer yakarsın feleksiz
Kendini bir şey sanır haydi ordan yüreksiz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Geçerken tekbir getir, yoksa fena yaparım
Bir daha geçemezsin Marmara’yı kaparım
Kafamı kızdırmayın yerden yere çarparım
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Solmuş rengi ruhsarın dedim ki kesin şokta
Civanmerdin yanında kalmışın küçük nokta
Üç dirhem aklın varsa, sakla dursun stokta
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Başkasına çalım sat, lan bunları ben yemem
Peşim peşin söylerim, bir daha tekrar etmem
Yetmiş düvel biliyor, kimseye boyun eğmem
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Osmanlı ninem derdi kefereden dost olmaz
Münasip ak kuzudur, öküzlerden post olmaz
Bir kez daha anladım, hainlerden dost olmaz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Bak akraba olmuşuz şov yakışmaz dayıya
Boşa arka çıkmışsın ismen malum ayıya
Ceyhan diyor güvenme arkandaki sayıya
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…15
Âşık attığın yiğit saf Osmanlı torunu
Cevabını alırsın sen demeden sorunu
Bir yerine tıkarlar öttürmeden borunu
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Sözüm ona buraya yardıma mı geldiniz
Hele bir hesap edin ne alıp ne verdiniz
Gizlice yutkunursun asıl petrol derdiniz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Yakıp yıktınız viran, onca cami medrese
Kapı pencere açık sansar girdi kümese
Sırayla yazayım mı, alın sözüm herkese
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Ulan topunuz katil hanginizin yüzü ak
Tarih yalan söylemez açıp arşivine bak
Kadı’lık sana düşmez al voltanı avanak
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Hiç öküzün altında aranır mı buzağa
Nerde bir avel varsa çektiler bu tuzağa
Sana ilişmez sanma kaçıp gitsen uzağa
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Bana gelir mi diye üç buçuk atıyorsun
Uykuların haramdır dikende yatıyorsun
Kılavuza gerek yok, battıkça batıyorsun
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Ceyhan yetişir dedim, baktım yine az gelir
Kışlar uzun sürse de sonra bahar yaz gelir
Kalın kafan almamış sivrisinek saz gelir
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…2
Hepsi akim kalacak, sen ne plân kursan da
Bu ateşler yakacak, bir kenarda dursan da
Nadim olmak kaç para, başı taşa vursan da
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Büyüttüğün yılana, şimdi geçir sözünü
Kara toprak doyursun, doymak bilmez gözünü
Kavramamışsın belli, sen konunun özünü
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Yahu daha ne gördün, bunlar devenin tüyü
Senin cücük aklında çözülemez bu büyü
Korkma geride durur, bu belânın büyüğü
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Jiletli tel dert değil, çelikten kaleler kur
Geçenlere çelme tak, önce bebeleri vur
Ahkâm kesmeyi bırak, hele sen sözünde dur
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Eline fırsat geçmiş, tümden boşa verirsin
Zaten yaşlı nüfusun çokta sürmez erirsin
Sen ebenin şeyini, bak o zaman görürsün
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Al bir milyon aile, her sene milyon çocuk
On sene de on milyon nüfusun olur boncuk
Kafa hiç mi basmıyor, oturmaz mı böyle cuk
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Ceyhan’dan beleş akıl, bu da benim kıyağım
Acem halısı sersen, dönüp basmaz ayağım
Yaratan aynı yok’sa, seninle yok bir bağım
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…3
Madalyonun bir yüzü, vahim olan arkası
Daha dün düşman iken, birden bire kankası
Birer birer yutacak bu cehennem bankası
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Ben olmadan çözülmez, ahan da sana yemin
Bunu ben demiyorum, dünyada herkes emin
Ben olmadan bulunmaz, barıştan geçen zemin
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Siz bu kutlu devleti, kudretsiz mi sandınız
Bir kaç sarhoşa, üç beş çakala mı kandınız
Bak benden söylemesi yandınız ki yandınız
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Yardım sever görünüp, herkesi uyuttunuz
Gölgenizde ot bitmez, dünyayı kuruttunuz
Evrenin sahibi kim, çok çabuk unuttunuz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Onunda bildiği var, mutlak bunu soracak
Onun plânı müthiş, tüm dimağlar duracak
Zerre kadar hile yok, tez kantarın kuracak
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Sen nereye kaçsan da, hesap günü gelecek
Mazluma zulmedenler, bunu böyle bilecek
Zalim damgası yiyen, bilmem nasıl silecek
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Ceyhan paşam sakin ol, bunlar seni anlamaz
Geçmişin unutanlar, bundan bir ders alamaz
Doğru yol göstersen de, yönlerini bulamaz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…4
Büyük ancak Allah’tır, bunlar bildiğin pire
Zemzem bile kâr etmez, yüzünde ki o kire
Cehennemin narına, tümü sorgusuz gire
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Katilyahu çıldırmış, bir çok plân kuruyor
Çoluk çocuk demeden, kimi görse vuruyor
En yakın tanıkları, sus pus olmuş duruyor
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Milletlerin yaptığı, başını kuma gömmek
Kerhen kınamış olsa, ona yeter öğünmek
Cezaya kalkan olur, hatadan geri dönmek
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Aylan bebek günahsız, tüm yürekler kanadı
Dünya yansa değişmez, taş kalplinin inadı
Hiçbir şey sonsuz değil, bir gün dolar miadı
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Muhacirler kırk milyon, rekorları zorluyor
Sanki bunlar uzaylı, kim görürse horluyor
Herkesi yutan deniz, Muhammed’i kolluyor
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Havalesini yaptım, en müstesna makama
Yalan isem yapışsın, felek şimdi yakama
Ömür yeter görürsem, bakın benim cakama
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Aklımdan neler geçer çoğunu yazmıyorum
Ceyhan ya sabır deyip, ağzımı bozmuyorum
Okuyanlar eklesin, varsa başka bir yorum
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…5
Şansöl bacın çaresiz soluğu almış bizde
Gününü kurtarmanın, çapsız çabası sizde
At’lar it’ler karışmış, yol bulunmaz bu izde
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Dağa fare doğurttun, bu blöfü yutmayız
Zoraki geldim dersen, bak o eli tutmayız
Dünü, bugün, yarını, biz asla unutmayız
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Buyrun yapın hesabı, ne götürür ne kalır
Kapanır sandın amma, tüm dosyalar açılır
Tüyü bitmedik yetim, bir gün hakkını alır
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Silah baronlarının, vebali hepten ağır
At gözlüğü takanın, kulağı zaten sağır
Benliğini yitirmiş, yanmıyorsa o bağır
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Beslediğin canavar, bir gün sana dönecek
Büyük sandığın hayal, fıs diyerek sönecek
Cehennemim zımına, elbet seni gömecek
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Eşkıya bu dünyada, meşru imkân bulamaz
Şartlar peşin değişti, buyur desen duramaz
Sultanlık hayal etse, kokmuş çarık olamaz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Ben sevda şairiydim, bu Ceyhan’ı azdırdın
İçinden ne geldiyse, destursuzca yazdırdın
Günahlarım boynuna, şu sabrımı bezdirdin
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…6
Teklifine dikkat et, öncesinden çok düşün
Demirden leblebiyim, yersen kırılır dişin
Kredini tüketme, ömrünce bitmez kışın
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Mecbur diye gördüğün, bu âlemin kralı
Gün gelir diz çökersin, bu da işin kuralı
Bizim acelemiz yok, zaman dersen sıralı
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Sonradan girenleri, benimle bir kıyasla
Hak adalet ne lâzım, sırtını şer’e yasla
Beni tanımamışın, seninle olmaz asla
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Size bir önerim var, önce düşünden uyan
Dağları bu yaratmış, sanacak yanlış duyan
Geçti Bor’un pazarı, kuralı benim koyan
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Fasıllar açılırmış göçmenleri salmazsak
Yardımlar yapılırmış, ona cephe almazsak
Hani kalkar diyormuş, belki de birkaç yasak
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Bilmem ki bu divane neyiyle övünüyor
Cenk kapıya dayandı belli ki dövünüyor
Cicim aylar tez bitti, birçoğu sürünüyor
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Ceyhan paşam sakin ol, sabır her işin başı
Altından bunlar çıkar, kaldırsan hangi taşı
Masumun kuruyacak, elbet bir gün gözyaşı
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…7
Ayıptır saymıyorum yaptığımız yardımı
Sizde ki edepsizler, bir sonuca vardı mı
Mülteci adam yemez, korkuları sardı mı
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Nerde gariban varsa, karşılıksız koşturduk
Din dili ayırmadan, her milletle buluştuk
Türkiye’den dünyaya bir köprü oluşturduk
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Sana Açe’yi, sorsam, sen nerde bilir misin
Çıkar olmayan yere, kayıtsız gelir misin
Karşılık beklemeden, koşulsuz verir misin
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Müstemleke kokuyor dünyanın her bir yeri
İnek gibi sağdınız, mecbur kaldılar geri
Afrika’da yoksullar bir kemikle bir deri
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
İsyan etse haksız mı, yürekleri dağlanan
Haymatlosa dönüştü, eli kolu bağlanan
Şartlar hep böyle kalmaz, ava döner avlanan
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Aydınlığın güneşi, er geç bir gün doğacak
Masumdan akan kanlar, zalimleri boğacak
Bence o gün yakındır, tek tek hesap soracak
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Aksini savunmayın, şimdi yaman kızarım
İnancım izin vermez, yoksa ağır yazarım
Ceyhan’da kalem silah, her hinliği bozarım
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…8
Palavrada hudut yok, yine desteksiz sıkın
İnsanlar katlolurken, niye çıkmıyor gıkın
Yüz yılın katiline, top yekûn arka çıkın
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
İşkembeden atanlar, tehdit neye sökecek
Milyonlar yola çıkmış, denize mi dökecek
Bunun kurtuluşu yok, dünya boyun bükecek
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Hani sen medeniydin, insan hak hukukunda
Yanılmakta bir kader, nasıl kaldın şok’unda
Şimdi doğru karar al, vicdanına dokunda
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Dedim güvenli bölge, uçuşa yasak olsun
Bu ülkenin insanı, kendi yerinde kalsın
Ne lazımsa verelim, yardımı orda alsın
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Oralı olmadınız, dudak büküp güldünüz
Biri yardıma kalksa, aklını da çeldiniz
Hadi buyrun düzeltin, sözümüze geldiniz
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Birçoğu telef olsun, her yöne gidecekler
Kapınızdan kovsanız, bacadan girecekler
Bize şükranları var, size ne diyecekler
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Kiminle raks edersen, gözaltından süzecen
Karşında ki Ceyhan’sa, şık nameler düzecen
Büyük ye küçük konuş, şom ağzını büzecen
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…9
Sığınmacı diyerek nasıl hor görür lisan
Bana gelmesin demek sizce nasıl bir izan
Şu bahtsız kaderini kendi yazmıyor insan
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Hiç macera değildir, bir savaştan kaçıyor
Çeşit çeşit bombalar her an ölüm saçıyor
Yavrum kurtulsun diye, namerde el açıyor
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Sende o hale düşsen kim bilir ne yapardın
Her şeyini terk eder milletinden kopardın
Umutsuz ve çaresiz her tür yola sapardın
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Aç perişan sersefil, meçhule bir yolculuk
Bu soğuk güz ayında donuyor çoluk çocuk
Ulan dört beşi değil, hepiniz toptan kancık
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Kadın kızını oğlunu, koy kendini yerine
Bir hüzün düşecektir yüreğinden derine
Nasıl damla yaş akmaz gözlerinin ferine
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Biran düşünmek bile, çıldırmaya yetmez mi
Bu kadar imkânın var insan kabul etmez mi
Yardım Tanrının emri, hiç gücüne gitmez mi
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
Noktası virgülüne tarih bunu yazacak
Gerçekler okununca kim Ceyhan’a kızacak
Yüzyıllar sonra bile, yürekler sızlayacak
…Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş.
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Rabbim dilerse...
(Yâsîn suresi 82.ayet mealen…
O (Allah) , bir şey irade ettiği (dilediği)
demektir. O, hemen olur)

zaman O'nun emri, sadece ona: "Ol! "

Rabbim dilerse; kuru ağacı dala çevirir
Rabbim dilerse; acıyı zehri bala çevirir
Rabbim dilerse; şakıyan dili lâl’a çevirir
…Yerde gökte ne varsa onun, olmayanda onun.
Rabbim dilerse; altın elması pula çevirir
Rabbim dilerse; ipek kumaşı çula çevirir
Rabbim dilerde; balçığı canlı kula çevirir
..Bizim bilemediğimiz, sayısız alemler onun.
Rabbim dilerse; tüm bulutları sele çevirir
Rabbim dilerse; okyanusları çöle çevirir
Rabbim dilerse; arzın yüzünü göle çevirir
…Yazı, kışı, baharı, geceler gündüzler onun,
Rabbim
Rabbim
Rabbim
…Bütün

dilerse; dilsizleri bülbül’e çevirir
dilerse; dünyayı yakar küle çevirir
dilerse; kor ateşleri güle çevirir
kâinat onun, güneş, ay, yıldızlar onun.

Rabbim dilerse; çölleri ormanlara çevirir
Rabbim dilerse; karayı ummanlara çevirir
Rabbim dilerse; dertleri dermanlara çevirir,
…Cennet cehennem onun, öncesi sonrası onun.
Rabbim dilerse; kapalı tüm kapılar açılır
Rabbim dilerse; zulmete nurlu ışık saçılır
Rabbim dilerse; sırattan bir ok gibi geçilir
…Geçmiş-gelecek onun, yedi kat semalar onun.
Rabbim dilerse; ol yeter, olmazları oldurur
Rabbim dilerse; kalpleri sevgilerle doldurur
Rabbim dilerse; kuluna doğru yolu buldurur
…Yüce mahkeme onun, mizan onun, hüküm onun.
İstanbul/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Rabbimin koymadığı yasağı kim yarattı...
Bütün canlıya şamil rahmetiyle yaratmış
Gözler asla göremez sevgi elle tutulmaz
Hazıra konmak olmaz bakışlarda aratmış
...Yıllar gelip geçse de bir ömür unutulmaz.
Rabbimin koymadığı yasağı kim yarattı
Kinim dağları aşar ben hırsımdan eririm
Zulümde merhamet yok Firevunu arattı
...Son bir defa görmeye alsın canı veririm.
Ne garip tecellidir duygusuz savaş açar
Haysiyet namus şeref bakın nerde aranır
Tüm çareler tükendi seven kalıyor naçar
...Haksızlıklar diz boyu bilmem kime yaranır.
Canana dokunmayın bu konuda günahsız
Fütursuz bana vurun her zorluğa alıştım
Nasıl çile çekiyor kim bilir benden bahtsız
...Tek kusurumuz sevmek anlatmaya çalıştım.
Gönüle söz mü geçer ancak vebal aldılar
Zalim bir imkân bulsa düş’ü bile yasaklar
Sevdam hariç ömrümün tamamını çaldılar
...Sevgiye güç yeter mi onu pak yürek saklar.
Dünya âleme kalmaz yeter ki vade dolsun
Şartlar farklı olsa da menzildeki tek adres
Yüzüme hiç gülmedin ahanda senin olsun
...Kör talihin rüzgarı ne yandan esersen es.
Umutlarım kayboldu zehir soluyor nefes
Kavlimde yalan çıktım yüze nasıl bakarım
Ceyhan’ı hep zorluyor kahrolası şu heves
...Bir an şeytana uysam tüm cihanı yakarım.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Rahat bırak...
İnsanları rahat bırak yaşasın
Hadi anlaşalım var mısın sevda
Fırsat vermiyorsun nasıl başarsın
…Torpil geçiyorum der misin sevda.
Hüzünleri kaldır gitsin gelmesin
Kimse cefasını senden bilmesin
Ayrılık olmasın seven ölmesin
…Çoğu kavuşmuyor kör müsün sevda
Tahtın senin olsun edebinle dur
Hasret neye yarar sevenlere sor
Kazan kaldırırsan buluşmamız zor
…Başına buyruk hür müsün sevda.
Sevenleri üzme kolaylık sağla
Şaka yaptım deyip tatlıya bağla
Bıkıp usandırma sevgiyle çağla
…Duvarı aşılmaz sur musun sevda.
Kim mutlu olur haylaz olursan
Bu sefer kızarım yine vurursan
Vallahi karışmam uslu durursan
…Ceyhan'ı rahat kor musun sevda.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Razıyım gönülden çıkarma yeter…
(Törenin dini imanı olsaydı)
Adını yazmadım kimse bilmiyor
Zalim kader yola bele gelmiyor
Yalvarsam da güzellikten almıyor
… Razıyım gönülden çıkarma yeter.
Kahroluyorum mahzun durursun
Sabır dedim diye yüze vurursun
Biliyorum her ortamda korursun
…Razıyım aklından çıkarma yeter.
Kaçıp gitsek düşmanlara koz olur
Arkamızdan çuval dolu söz olur
Bu sevdamız yanar koca köz olur
…Razıyım fikrinden çıkarma yeter.
Kaçmak çare değil beladan şerden
Yine gelir bulur umulmaz yerden
Silemezsin hiç kimseyi defterden
… Razıyım yürekten çıkarma yeter.
Zülfün bir tek teli dünyayı değer
Hayale sarılmak hataymış meğer
Özlem biter yüzün görürsem eğer
…Razıyım sevginden çıkarma yeter.
Ne olurdu muradıma ereydim
Şu ömrümü yollarına sereydim
Helaldir uğruna canım vereydim
… Razıyım hatırdan çıkarma yeter.
Öyle bir sevda ki yakar kül eder
Bir bakışın bütün hüznü gül eder
Bu ayrılık bu Ceyhan’ı del eder
… Razıyım duandan çıkarma yeter.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Razıyım sitemin nazından olsun…1
(Bahane arama sadece düşün)
Unuttun diyorsan külliyen yalan
Bu dediğin şeye sensin bayılan
Her zaman galiptir haklı sayılan
…Razıyım sitemin nazından olsun.
İsmimi anmaktan kaçtığın belli
Müşküllere yelken açtığın belli
Hesapsız kitapsız saçtığın belli
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Bahane arama sensin unutan
Küsmek istiyorsan var mı bir tutan
Boşuna ağlama mümkünse utan
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Dilde riya olur takmam demişim
Özden ötesine bakmam demişim
Kimseyi narıma yakmam demişim
…Razıyım sitemin nazından olsun.
İstedim dertlerin çoğunu bölek
Kahrolmayı bırak birazcık gülek
Çok isterim dersen birlikte ölek
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Hakkını yiyemem ilhamım oldun
Bilemezsin kaç sayfayı doldurdun
Neye alındıysan birden kayboldun
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Düşlerin kesmemiş hayallere dal
Gözler kara üzüm bakışların bal
Madem unutmadın hadi selam sal
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Bilirim bu dünya kimseye kalmaz
Sonunu düşünen hiç vebal almaz
Benim kitabımda unutmak yazmaz
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Razıyım sitemin nazından olsun…2
(Bahane arama sadece düşün)
Ya sevmiyorsan’ın adı vesvese
Yürek baş eğer mi sahte hevese
Bir kulak verseydin özde ki sese
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Papatya falların doğru mu çıktı
Sevda köprüsünü seller mi yıktı
Kötüye yoramam dedim ki bıktı
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Akıldan hükmetmek neyin kanıtı
Manasız küşümün olmaz yanıtı
Sevgi gem vurulmaz küheylan atı
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Bellediğin yollar çıkmaz sokaktır
Sabit fikre dalan bence korkaktır
Ne tür sevgi varsa hepsi de haktır
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Her lafa sözüm var beni sınama
Gerçeği görmeden sakın kınama
Vebali almaktan korkarım amma
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Nazire yazsam da gönlü kıramam
Cevap almayınca zordur aramam
Unutmadım unutamam unutmam
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Kahrıma sebeptir tek damla yaşın
Dilerim hiç dara düşmesin başın
Sen rahat ol, ben olmayım telaşın
…Razıyım sitemin nazından olsun.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Resmine baktıkça...
Resme her bakışta içim eriyor
Tomurcuk gülleri kimler deriyor
Yüce Mevlam bana sabır veriyor
…Duyuyorsun sanıp konuşuyorum.
Gözlerine bakarak duruyorum
Hayale gelmedik şey soruyorum
Senin yerine cevap veriyorum
…İlk gün gibi yine buluşuyorum.
Sende gözbebeğime bakıyorsun
Bir yol bulup kalbime akıyorsun
Yüreğimi sil baştan yakıyorsun
…Bir alevle yanıp tutuşuyorum.
Zalim gönül hâlâ hayal kuruyor
Dil kemiksiz her tarafa vuruyor
Sana laf yok büyük elçin koruyor
…Taraf tuttun diye atışıyorum.
Büyük elçi kimmiş bilemedin mi
Son mektubu onla göndermedin mi
Kaçamam demişsin söylemedin mi
…Ben de kalkmış neyi tartışıyorum.
Çok sorularım var cevap bulacak
Gözü kaçırmasam her an dolacak
Kördüğüm mahşerde çözülür ancak
…Uykum yok yastıkla savaşıyorum.
Bir düşün sevilmek nasıl büyük haz
Seninle bir ömür geçse bahar yaz
Hayaller içinde kaybolsak biraz
…Gezdiğin yerlerde dolaşıyorum.
Umutsuz ve çaresiz bekliyorum
Sevgini gözüm gibi saklıyorum
Fırsat buldukça şiir ekliyorum
…Sonsuz hasretinle boğuşuyorum.
Yeminler vaatler hepsi masalmış
Ceyhan acılardan bıkmış usanmış
Zorla geçen yıllar sanki kısalmış
…Ömrüm tüketmeye uğraşıyorum.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Resulüm...
Topraktan yaratmış cümle kulunu
Ancak sana vermiş Mevla nurunu
Pek yüce kılmış şanını onurunu
…Şanı onuruna kurban olduğum.
Yüzün suyu hürmetine felekler
Saygısında kusur etmez melekler
Kevser başında ümmetini bekler
…Kevser havuzuna kurban olduğum.
Senin varsan yaratılmış âlemler
Hep zikreder seni yazar kalemler
En içten saygılar sonsuz selâmlar
…Salâtı selâmına kurban olduğum.
Umarım çok olur saygın ümmetin
Müslüman düsturu cümle sünnetin
Mahkeme Kübra’da bitmez himmetin
…Sahih sünnetine kurban olduğum.
Nasip etti Rabbim kapına geldim
Türbenin önünde namazlar kıldım
Müjdeleyen sese sebepsin bildim
…Mescit ve kabrine kurban olduğum.
Dünya gözü ile bir kez görseydim
Mecliste bulunup selâm verseydim
Emrinde bulunup hizmet etseydim
…Ceyhan sana hasret kurban olduğum.
İst/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Riyasız sevgiye...
Riyasız sevgiye saygın köleyim
Nasıl görüyorsan aynen öyleyim
Sen korkuyorsan bırak söyleyim
…Sevenler her türlü engeli aşar.
Hasretle yaşamak kalbe ziyandır
Seven kavuşmasa sonu hüsrandır
Töreye rest çeken cesur insandır
…Cesareti olan gönlünce yaşar.
Yetsin vazgeçelim hayal kurmadan
Menzil bulunmuyor akıl yormadan
Düşler gerçek olsun saç ağarmadan
...Zaten fırsat bulan korkusuz koşar.
Hedef sevdalara yelken açmaksa
Dünden varım mutluluğa uçmaksa
Sakın ümit verme olmayacaksa
…Sen yoksan bu gönül nasıl coşar.
Sene de bir gün değil mi şarkımız
Leyla’dan Mecnun’dan var mı farkımız
Duygusuz elinde saklı hakkımız
…Son mektuba yazdın bu sefer başar.
Ne diyelim geldik ömrün sonuna
Kavuşmak güzel de o yol buluna
Allah sabır versin Ceyhan kuluna
…Korkarım bu sabır sonunda taşar.
Adana/1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Ruhlar tasdik etmişken …
Cismâniyet berzâhı tecelli etmemişken
Elestü bezmide ruhlar mîsâka çağrıldılar
Bütün nesiller o an dünyayı bilmemişken
…Cümlesi bir ağızdan ikrara sarıldılar.
Hazreti Adem dahil doğacak son insana
Henüz ruh halindeyken, yaratanı soruldu
Yarın kıyamet günü, canlar gelir lisana
…Kâlû belâ denmekle mukavele kuruldu.
Tekvînî mâhiyette E lestu bi rabbü-kum
Ben sizin Rabbiniz değil miyim buyruldu
Şahadet tamamlandı, dedi Ve eşhede-hum
…Gerçek tasdik edildi, orda mühür vuruldu.
Ezelden ikrar verdik, hüküm kondu izana
Mevlâm kerim diyoruz tazim ile anarken
Bana ne dedirtmezler çıkarken ol mizana
…Bedende ki misafir kavli için yanarken.
Düşünsen misafirsin şu yalancı dünyada
Aslında tenin senin değil can senin değil
Geriye nefsin kaldı, gelmez çağır imdada
...Damarlarından çekilecek kan senin değil.
Nasıl ibret almazsın göçtü hısım akraba
Sıra gelmez diyorsan işte en büyük gafın
İğnenin deliğinden, çarpar ecel akbaba
…Sayılı nefes bittiğinde tutulur safın.
Beslediğin vücudu bil ki kurtlar yiyecek
Her şey sebebe tabi, tesadüflere yer yok
Dillere ikrar kalmaz tüm uzuvlar diyecek
…Sen diyor musun hâlâ önümüzde zaman çok.
Ruhlar tasdik etmişken akıla uymak düşer
Her iki cihanda da mutlu olmak istersen
Hayır ne varsa sarıl, uzak olsun senden şer
…İki tercih hakkın var, hangisini dilersen.
Alternatif sunulmaz, ya güzellik ya çirkin
Ceyhan neyi söylese, belki masal gelecek
Hüdâ’mız affetmiyor inşallah yoktur şirkin
…Kaybedenler ağlayıp, kazananlar gülecek.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ruhta yaşıyorsa sevgi ölümsüz…
Ölüm bedenedir, can çıkıp gider
Mekânlar farklıdır o bıkıp gider
Sevgiyi bırakmaz tüm alıp gider
…Ruhta yaşıyorsa sevgi ölümsüz!
Her şeyler fanidir sevgi dışında
Hep aynıdır baharında kışında
Ya yüreğindedir ya da karşında
…Ruhta yaşıyorsa sevgi ölümsüz!
Gözlerden geçerek yüreğe konar
Kışın sıcak basar yaz günü donar
Tekmili kendinden çağlayan pınar
…Ruhta yaşıyorsa sevgi ölümsüz!
Bedende ki sevgi bir anlık heves
Göğüs onun için muvakkat kafes
Anlatmaya ne dil yeter ne nefes
…Ruhta yaşıyorsa sevgi ölümsüz!
Özünden sevenin sabırdır kozu
Hasretle kahrolur onda dokuzu
Tevekkül etmektir bu işin dozu
…Ruhta yaşıyorsa sevgi ölümsüz!
Başından tırnağa bu sevgi bürür
Sanır ki dünyayı peşinden sürür
Gözler açık kalsın o Hakka yürür
…Ruhta yaşıyorsa sevgi ölümsüz!
Tarife sığmıyor kim yazsa haklı
Ceyhan’ın sevdası yürekte saklı
Bazen beğenmiyor önce ki aklı
…Ruhta yaşıyorsa sevgi ölümsüz!
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Ruhumun yarısı gitti seninle...
Yüzüme bakardın yürek erirdi
O gözlerin bana hayat verirdi
Yokluğun içimi her an kemirdi
…Ruhumun yarısı gitti seninle
Aşkın aydınlatır ıssız dünyamı
Seninle kurardım bütün hülyamı
Hayalin süslerdi her gün rüyamı
…Yaşama hevesim bitti seninle.
Sensiz bu âlemde bil ki öksüzüm
Yüreğime artık geçmiyor sözüm
Her an her yerlerde arıyor gözüm
…Aklımın tamamı yitti seninle.
Sesini bir daha nasıl duyarım
Geceler işkence uykular yarım
Bu başı yastığa nasıl koyarım
…Heveslerim iflas etti seninle.
Gezindiğin yerler ne kadar sessiz
Ben senin aşkınla kaldım çaresiz
Hasrete mahkumum şimdi süresiz
…Umutlarım firar etti seninle.
Sevgiye sığındım aman vermedi
Sevmek suç sayıldı aklım ermedi
Zalim felek bir gün huzur sermedi
…Ceyhan’ın dünyası bitti seninle
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Rüyalar bitmeseydi...
Düşlerde görünce çıldırmaz mıyım
Sefil kadere baş kaldırmaz mıyım
Kaleme kâğıda saldırmaz mıyım
…Zaman dursa, rüyalar bitmeseydi.
Şaşkınım, hiç bir şeyi değişmemiş
Sanki dün gibi, onca yıl geçmemiş
Nutkum durdu, toz bile ilişmemiş
…Sûr’a kadar, rüyalar bitmeseydi.
Sonsuz evrende zaman dursaydı
Tam sırası felek pusu kursaydı
Uyandırmasaydı çekip vursaydı
…O an ölsem, rüyalar bitmeseydi.
Bir ara uyandım yastığa kızdım
Biliyorum her konuda şansızdım
Farkında değilim yeniden sızdım
…Nasıl üzgünüm, rüyalar bitmeseydi.
Mevsim yine bahar, sen yine melek
Görmezden mi geldi, bu sefer felek
Nasıl kabul gördü, yürekten dilek
…Tekrar el eleyiz, rüyalar bitmeseydi.
Gözünün bebeğine bakıyorum
Saçına papatyalar takıyorum
Hasreti kör kuyuda yakıyorum
…Yanıp kül olsam, rüyalar bitmeseydi.
Yine uyanınca dünyam karardı
Gönlümde ki güller soldu sarardı
Hazır mutlu iken ölsem ne vardı
…Ruh teslim olsa, rüyalar bitmeseydi.
Çukurova/21.07.2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Rüyalar olmasa halim yamandır...
Güzel yüzün gözlerimden gitmiyor
Hayal kurmak yüreğime yetmiyor
Yıllar geçse bile hasret bitmiyor
…Rüyalar olmasa halim yamandır.
Onca yıllar sanki yerinde durmuş
Herkesin yüzüne güzellik vurmuş
Seven sevdiğiyle yuvasın kurmuş
…Rüyalar olmasa halim yamandır.
Hiç değişmemişsin bakışın aynı
Şimşek olup kalbe çakışın aynı
Gönlümü titreten yakışın aynı
…Rüyalar olmasa halim yamandır.
Ömür boyu seni sevdim diyorsun
Ezelden ikrarım verdim diyorsun
Daima düşümde gördüm diyorsun
…Rüyalar olmasa halim yamandır.
Bin yıldır ayrıyım çıldırmaz mıyım
Seni gök kubbeye kaldırmaz mıyım
Huzurun bağrına daldırmaz mıyım
…Rüyalar olmasa halim yamandı.
Gözlerini gözlerimden sektirme
Yetsin gayri bu hasreti çektirme
Deli divaneyim boyun büktürme
…Rüyalar olmasa halim yamandır.
Kıyametim uyanınca kopuyor
Gelgitler kalbime bıçak sokuyor
Ceyhan’ın içine hüzün dokuyor
…Rüyalar olmasa halim yamandır.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Rüyasında cennet görmüşe benzer...
Sevdiğinden ayrı düşse kadersiz
Gülleri dalında solmuşa benzer
Gurbet ellerinde kalsa habersiz
…Gönlü üzüntüden dolmuşa benzer.
Çaresiz derdine deva bulmazsa
Temenni dilekler kabul olmazsa
Beklerken sevdiği çıkıp gelmezse
…Mecnun gibi çölde kalmışa benzer.
Tümü doğru değil insanda beşer
Çok biliyorum diyen illâki şaşar
Güzelin kaderi de çirkine düşer
…Yaşıyor görürsün ölmüşe benzer.
Herkesle dost olur, küsle barışan
Yaşamdan tat alır aşkla yarışan
Bu dünyada sevdiğine kavuşan
…Rüyasında cennet görmüşe benzer.
Nerdeyse bulunsun yeri Fizan’ın
Kıymeti çok yüksek tatlı lisanın
Çevresi dost dolar kibar insanın
…Tarlasında elmas bulmuşa benzer.
Feleğin kahrına her dem uğrayan
Gülmesin ömrüne zehir doğrayan
Bu yalan dünya da huzur arayan
…Ömründe çok dersler almışa benzer.
Kader yerden yere vurup çalmasın
Bir gün mutlu olmaz vebal almasın
Kimse Ceyhan gibi yalnız kalmasın
…Hasret deryasına dalmışa benzer.
Çukurova/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Sabah olmak bilmesin.1
Gelecektim diyorsan kavline sadık kalıp
Düşlerimden uyandır haydi kapımı çalıp
Bu sefer izin vermem kadere cephe alıp
…Bütün dünyaya inat, tüm zamanı çalalım.
Yüreğim ürperiyor düşler ruhsat verince
Akıl baştan gidiyor seni sevdim deyince
Bunları anımsadım, sen bir anda gelince
…Şafak hemen sökmesin, yıldızları sayalım.
Minnet rica edelim hiç birisi kaymasın
Adları şaşırırsak lütfen kusur saymasın
Bu gece torpil geçsin kulakları duymasın
…Burda geceler serin, bir de ateş yakalım.
Hasretle sarılalım mehtap tek kişi sansın
Bakışlar esir alsın gözler sevgiye kansın
Hani gelmez diyordu bu kez yürek inansın
…Sabah olmak bilmesin, hülyalara dalalım.
Anlatacak ne varsa, gözlerimiz konuşsun
Ruhta şimşek çakarken ellerimiz buluşsun
Sevgi huzur kol kola gönlümüze doluşsun
…Namert felek şaşırsın, havamızı atalım.
Başın göğsüme yasla yalnız bu anı düşün
Sana hüzün vermesin beni sefil görüşün
Artık ağlamak yasak hiç bitmesin gülüşün
…Sevdamızın şahidi, dön mehtaba bakalım.
Çukurova/2015

Ozan Nuri Ceyhan
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Sabah olmak bilmesin.2
Belki bir daha böyle hiç fırsat bulamayız
Ne kadar istesek de baş başa kalamayız
Ömür tükenip gider hiç mutlu olamayız
…Tan yeri ağarmadan bir karara varalım.
Kader fırsat vermedi böyle mi olmalıydık
Bizde her seven gibi huzura doymalıydık
Sabırlara rest çekip hesabın sormalıydık
…Şimdi tam da sırası, öcümüzü alalım.
Şu özümü unuttum, asıl üzüntüm sensin
Koy ver aşkın gemini, acil hasreti yensin
Çekindik de ne oldu, bırak denilen densin
…İstersen yine suskun sadece bakışalım.
Özleme kurban ettik geçen onca yılları
Arşınlayıp durmuşuz gezdiğimiz yolları
Uzandığın yaprağın ağaç olmuş dalları
…O dalların altında sımsıkı sarılalım.
Gamı kederi bırak tüm dünü unutalım
Sorgu sual gereksiz tüm dertleri atalım
Bugün sevmişiz gibi şimdi dilek tutalım
…Sabah olmak bilmesin sarmaş dolaş olalım.
Seher yeli savursun saçlarının telini
Omuzlardan aşağı sarmalasın belini
Bana yazıklar olsun bırakırsam elini
…Kâinat uyanırken, ufka selâm duralım.
Çukurova/2015

Ozan Nuri Ceyhan
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Sabır da çaresiz yâr olmayınca…
Denmiş yara açar yürekte hasret
Günleri saymakla biter mi kasvet
Siz sakın demeyin sen yine sabret
…Sabır da çaresiz yar olmayınca.
Bir manası yoksa yemin sözlerin
Beklemekten feri döner gözlerin
Dayanacak gücü kalmaz özlerin
…Sevdiği yanında var olmayınca.
Haklısın desende yaramaz kelâm
Yürekler soğutur bir kuru selâm
Hüzün dediğin şey püsküllü belâm
…Ne alıp satayım kâr olmayınca.
Akıl veren çoktur sanırsın alim
Ne zaman bitecek böyle mezalim
Kim bilir ne olur sonunda halim
…Zalim zulme doymaz ar olmayınca.
Hasrette zulümün başka bir kolu
Yaşamadım ömrü hiç dolu dolu
Siz bana gösterin varsa bir yolu
…Başa talih konmaz dar olamayınca.
Karın doyurmuyor nasihat gani
Harfiyen uydumda ne oldu hani
Sevgi Haktan ise çok buna mani
…Gönlümü titreten zar olmayınca.
Kader tuzak kurmuş ise aşamam
Neye yarar bin hasretle yaşamam
Ceyhan’ı bırakın artık koşamam
…Yürekten yanmışım kar olayınca.
Adana/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sabırda zekâttır gözdeki yaşlar…1
Hayalini gözlerimden kaçırma
Kuşlar gibi yükseklere uçurma
Canım feda olsun senin uğruna
…Çabuk tut düşmeden ben uçuruma.
Seviyorsan hasretinle kavurma
Toza katıp rüzgârlarda savurma
Fırsatlar kaçarsa dönüş zor olur
…Yokluğun yetiyor bir daha vurma.
Göçen kuşlar sökün eder baharda
Onlar yolu bilir hiç kalmaz darda
Korkma tutuşturur yaktığın ateş
…Yürek küle döner bu yanan harda.
Göğsüm daralıyor adın anarken
Hayıflanıyorum aşka kanarken
Sabırda zekâttır gözdeki yaşlar
…Bir nebze su serper içim yanarken.
Yaprağı olmayan dal neye yarar
Hayalde yaşayan düşlerde sarar
Kuşun kanadıyla nolur selam sal
…Senden ayrı geçen her günüm zarar.
Kim görsem sen diye bakınacağım
Cümle kem gözlerden sakınacağım
Ceyhan’ı gönlünden çıkarma yeter
…Mecbur sitem edip yakınacağım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sabırda zekâttır gözdeki yaşlar…2
Akan sular durur sevda denince
Kalem elden düşer sevgi deyince
Ayrılık sevdanın kaderinde var
…Üzülmek hak mıdır böyle sevince.
Sabırla yaşamak yüreği haşlar
Sevmenin çilesi hasretle başlar
Çoğu kederdendir azı sevinçten
…Sabırda zekâttır gözdeki yaşlar.
Gözden sakınılır değmesin nazar
Aslını bilmeyen hep yanlış yazar
Yüz bin tabip gelse çare bulamaz
…Dermansız kaldıysa yaralar azar.
Sevgi bir mucize büyük olaydır
Tatmayana tarif lafta kolaydır
Her nesneye bir kulp takılır ama
…Aşka kelam etmek bence alaydır.
Tek çaren Mevlana sığınacaksın
Doğruyu yılmadan savunacaksın
Kader mutluluğun çok görse bile
…Takdir Hak’tan deyip avunacaksın.
Dünyaya darılmak sorunu çözmez
Kevgire koysan da huzuru süzmez
Bilsem ki Ozan’dan azdır çektiği
…Hasret yüreğimi bu kadar üzmez.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sabırlı olalım...
Kavuşmak kolay değildir sıkı dur
Sabretmemiz gerek tek yolu budur
Saati geri alıp zamanı durdur
...Su olur gönülden gönle akarız.
Akıldan müsellem felek oyunu
Çok çeliştik bilirim ben huyunu
Hele dön bak kim kazıyor kuyunu
…Bir kavuşalım ortalığı yakarız.
Çare bulamazsak halimiz harap
Bu ağrıyı dindiremez hiç bir hap
Şimdi sıra senin ne yaparsan yap
…Yoksa ömür boyu acı çekeriz.
Kimseler yar olmuyor işte gördün
Hasretler içinde bir ömür sürdün
Tek değilsin beni de süründürdün
…Sabredersek bir yol bulur çıkarız.
Nefsine kapılma şeytana uyma
Bize kızmışlarsa çoğunu duyma
Sahtekârı adam yerine koyma
…Elbet bir gün icabına bakarız.
Bu kadar kolaysa hasret olmazdı
Aşkın değerini kimse bilmezdi
Bir mucize olduğunu görmezdi
…Elimden tut tüm engelleri yıkarız.
Diyelim kavuşamadık ne değişir
Sonsuz sevgim rüyalarda birleşir
Devran döner menziline erişir
…Çok olmadı orada kavuşuruz.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Sabrımı taşırma...
Helâl olsun derim sevip alana
Ne lüzum var iftiraya yalana
Bence idam verin gönlü çalana
…Sabrımı taşırma bir kere düşün.
Buzlar karlar eriyince sel olur
Akıl baştan gider ise del olur
Vefasız sevgili bir gün el olur
…Sabrımı taşırma bir kere düşün.
Nerde yanlış yaptığını sormadın
Akıl edip bir bağlantı kurmadın
Biliyorsun sen sözünde durmadın
…Sabrımı taşırma bir kere düşün.
Samimiyeti yok fazla güvenin
Ciddiyeti olmaz kendin övenin
Dilleri tutulsun haksız sövenin
…Sabrımı taşırma bir kere düşün.
Sonbahar gelince güller solacak
Aslına dönüşüp ve toprak olacak
Şu Ozan Ceyhan’ın hali nolacak
…Sabrımı taşırma bir kere düşün.
İst/1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Sadakan olsun...
Şimdi çakacaklar dışarı bakma
Fırsat yaratmadan kapıya çıkma
Bu işler böyledir canını sıkma
…Yaktığım kibritler ışığın olsun.
Perdeyi arala göster yüzünü
Çıkamadım diye çekme hüzünü
Gün gelir anlarlar işin özünü
…Sevgini ispatla zekâtın olsun.
Anan sevgimizi görmesin hakir
Seni çılgın gibi sevmiş bu fakir
Gel çekip gidelim nasıl bu fikir
…Bir öpücük ver sadakan olsun.
Çıkacaksan önce bir işaret çak
Gelemezsen ışıkları söndür yak
Üzülme sevdiğim sen keyfine bak
…Selâm esirgeme dileğin olsun.
Ben beklerim kapıları ayazda
Gözlerim tetikte dilim niyazda
Benim gibi sen titresen birazda
…Sonra anlatacak öykümüz olsun.
Korkma tipi ayaz bana vız gelir
Senin için dağlar aşsam az gelir
Biliyorum kara gözlüm tez gelir
…Bunlar en kötü günümüz olsun.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Sakın ağlama...
Bu gün yarın haberimi alırsın
Öldüğüme sevin sakın ağlama
Gidiyorum bir başına kalırsın
...Kavuşmadık diye sakın ağlama.
Elde değil kalma gitme seçimi
Bu başı eğmenin başka biçimi
Ömür dediğin bir kahve içimi
…Her canlı misafir sakın ağlama.
Kadere hükmetmek bizi aşıyor
Hasretle savaşan sanma yaşıyor
Bir müthiş çelişki aklım şaşıyor
…Kurtuldu de sevin sakın ağlama.
Elâ gözlüm sana kusur atfetmem
Cephe alan her kim ise affetmem
İmkânım olsaydı bırakıp gitmem
…Mahşerde beklerim sakın ağlama.
Dedi kodu boldur önlemediler
Dileğimiz neymiş dinlemediler
Başka hatamız yok bilemediler
…Elbet buluşuruz sakın ağlama.
Her seven murada erecek sanma
Vicdanına danış kimseye kanma
Başka yerde kavuşacağız amma
…Ozan senden üzgün lütfen ağlama.
Adana/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Sakın benden önce ölme sevdiğim...1
Kavuşmamış olmak seni üzmesin
Umudun diri tut acze düşmesin
Gönlüne sahip ol aşka küsmesin
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Yaşama gücümsün ayrı olsak da
Zalimler bırakmaz karar alsak da
Ölünceye kadar böyle kalsak da
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
En müstesna haldir daima yerin
Bir ömür sakladım bana aferin
Gözün takılmasın çizgiler derin
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Saçlara kar yağmış kocadı beden
Bir daha dönmüyor uzağa giden
Misliyle bulmaz mı kötülük eden
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Hangimiz daha çok sevmişiz dersin
Buna mazhar olan murada ersin
Rabbim kim kalırsa sabırlar versin
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Tutunacak başka dalım olmasın
Umut çiçeklerim n’olur solmasın
Ceyhan’ı bırakma öksüz kalmasın
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sakın benden önce ölme sevdiğim...2
Yaşadığını bilmek huzur veriyor
Dil böyle derse de kalbim eriyor
Hiç kimse görmese Allah görüyor
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Kim bilir bir daha nasıl görürüm
Yokluğuna dayanamam ölürüm
Biran düşünmeden canım veririm
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Sensiz olacaksam bu dünya batsın
Bizi kahredenler bin misli tatsın
Bu ömürden alıp ömrüne katsın
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Bunlar heves değil gerçek dileğim
Felek yasak etmiş nasıl güleyim
Sen ölürsen yaşayamam meleğim
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Ben de biliyorum sitemler yersiz
Bilesin zulümdür yaşamak sensiz
Hasrete sürgünüm hem de süresiz
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Her şeye razıyım bırakıp gitme
Benim için yaşa kalbim incitme
Kadersiz Ceyhan’ı perişan etme
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sakın benden önce ölme sevdiğim...3
Yeter ki sen yaşa dağlar aşarım
Senin yolun ölüm olsa koşarım
Derdini bana ver zevkle taşırım
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Sevdiğini bilmek huzur sağlıyor
Hasret çeken yürek kesin ağlıyor
Yakıp yıkacağım kolum bağlıyor
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Ona da razıyım rüyada görsem
İbrişim saçların tarayıp örsem
Özlem kafirini toprağa gömsem
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Hayalimden gitmez o güzel yüzün
Can evimden vurdu sürmeli gözün
Gündüzlerim hüzün geceler hüzün
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Karşılaşsak tanır mısın bilemem
Hakka yakarıştır benim dilemem
Sen olmazsan ömür boyu gülemem
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
Benden önce ölme,kararır dünyam
Ne emelim kalır ne de bir hülyam
Kâbuslara döner her gece rüyam
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
N’olur gönül koyma bana sultanım
Her zaman fedadır uğruna canım
Belki zor tanırsın ayni Ceyhan’ım
…Sakın benden önce ölme sevdiğim.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sakın ölme Neşet ustam...
Dayan ustam olma naçar
Rabbim şifaların saçar
Seven canlar elin açar
…Gidersen öksüz kalırım.
İlhamımdın yıllar boyu
Huzur bulurdu beş duyu
Sevgi bahçemizin suyu
…Ölürsen sensiz kalırım.
Kahırlara umut verdin
Sevenlere bayram derdin
Gönle güzellikler serdin
…Yazamam sessiz kalırım.
Rabbim bağışlasın bize
Nazar etsin sevgimize
Kader belki gelir dize
…Yoksa ben güçsüz kalırım.
Yetim kalmasın telli saz
Yine söyle sen yine yaz
Türkü değil dua niyaz
…Bilesin yalnız kalırım.
Sazın sığındığım liman
Gider isen halim yaman
Ceyhan’da biter o zaman
…Bulamam dostsuz kalırım
Çukurova/24.09.2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sakın unutma...
Gece mehtap sabah güneşim sensin
Dostum arkadaşım, sırdaşım sensin
Aldığım havam ekmek aşım sensin
…Sensiz dünya haram, sakın unutma.
Biran düşünmeden sevgimi verdim
Bana güven verdin bir seni sevdim
Gönlümün sahibi kesin bu dedim
…Sensiz yaşayamam, sakın unutma.
Senden başkasına asla bakamam
Tek başıma kalsam başa çıkamam
Ancak sana bağlı benim yaşamam
…Sensiz ömrüm eksik, sakın unutma.
Öpmeni istersem kusura bakma
Sevgisiz büyüdüm sıkılıp bıkma
Beni coşkuyla sev, sakın bırakma
…Sensiz mahvolurum, sakın unutma.
Sevgimin ilham kaynağı ser tacım
Çiçek bahçem tek dileğim amacım
Her an her saniye sana muhtacım
…Sensiz kahrolurum, sakın unutma.
Pusulam yönüm, solum sağım sensin
Bulutum yazım ovam, dağım sensin
Evim barkım, bostanım bağım sensin
…Ceyhan sensiz ölür, sakın unutma.
Çukurova/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Sakın unutmamı bekleme benden...
Seni üzgün görmek kahrımı katlar
Yürek taşıyamaz sonunda çatlar
Kimden soracağım kapandı hatlar
…Sakın unutmamı bekleme benden.
Sana söz anlatmak zormuş ne fayda
Kiramen Kâtibin geçmiştir kayda
Razıydım bir selâm salsaydın ayda
…Sakın unutmamı bekleme benden.
Seni düşünmekten bana sıra yok
Dertleri saydırma tahmininden çok
Feleğe yalvarmam onun gözü tok
…Sakın unutmamı bekleme benden.
Ruhuma sevdanın hicranı dolsun
Bu ömrüm isterse tarumar olsun
Gönlünden çıkarsa aklında kalsın
…Sakın unutmamı bekleme benden.
Güzel gözlerinden yaşlar akmasın
Dayanamam sana eller bakmasın
Karlar üşütmesin güneş yakmasın
…Sakın unutmamı bekleme benden.
Parçalanır derdim anlatsam taşa
Haktan neler gelir kim bilir başa
Ceyhan’ı düşünme sen uzun yaşa
…Sakın unutmamı bekleme benden.
Çukurova/2012
Dost kalem
Böyle miydi böyle miydi kavlimiz,
Ahvali hal ise beter halimiz,
Bağ-ı gülüstanda solsa gülümüz
……Sakın unutmamı bekleme benden..........Bilal ÖZCAN
Ozan Nuri Ceyhan
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Sakınırım kıskanırım…1
(Neşet ustam bağışlasın)
Ahu gözlüm seni senden
Su içtiğin cam kâseden
Baş örtünden elbiseden
…Sakınırım kıskanırım.
Alıp verdiğin nefesten
Fısıltıdan yüksek sesten
Yakınındaki herkesten
…Sakınırım kıskanırım.
Sırtındaki mor yelekten
İçindeki ak gömlekten
Göğsün kapatan ilikten
…Sakınırım kıskanırım.
İsmin çağıran dillerden
Koynuna esen yellerden
Göğsüne akan terlerden
…Sakınırım kıskanırım.
Tandırda yanan ateşten
Tene dokunan güneşten
Benim olmayan gülüşten
…Sakınırım kıskanırım.
Ceyhan’sız dua dilekten
Çevrende uçan sinekten
Seni koruyan melekten
…Sakınırım kıskanırım.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sakınırım kıskanırım…2
(Neşet ustam bağışlasın)
Gidip geldiğin yollardan
Saçına değen dallardan
Sana uzanan kollardan
…Sakınırım kıskanırım.
Bağında açan güllerden
Dalında öten bülbülden
İlgi duyan gönüllerden
…Sakınırım kıskanırım.
Yerdeki topraktan taştan
Yediğin ekmekten aştan
Gözündeki damla yaştan
…Sakınırım kıskanırım.
Saçına düşen yağmurdan
Terliğinde ki çamurdan
Yufka açtığın hamurdan
…Sakınırım kıskanırım.
Havada ki bulutlardan
Pınarda ki oluklardan
Derede ki balıklardan
…Sakınırım kıskanırım.
Ceyhan’ın kendi özünden
Çirkin diyenin sözünden
Seni dünyanın gözünden
…Sakınırım kıskanırım.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sakıp ağamız...
Heyhat vade yetince çaren bitti
İnanmadım dedim ki şaka etti
Çok yazık dünya tatlısı adam gitti
…Kabrin cennet olsun Sakıp ağamız.
Adam gibi adamların en hası
Kendi üslubuyla çok mütavazı
Herkes her kesimin Sakıp ağası
…Mekanın nur olsun Sakıp ağamız.
Çukurova saf bağrında yetişen
Hayat mektebinde okuyup pişen
Aklına yatan her işe girişen
…Medarı iftihar Sakıp ağamız.
Dürüst olup çalışmak ve istemek
İnan boşa gitmiyor hiç bir emek
Birçok insana aş demek iş demek
…Yan gelip yatmadı Sakıp ağamız.
Vatan millet varsa her işte vardı
En zor anlarında nükte arardı
Asla boş konuşmaz önce sorardı
…Doğruyu sıralar Sakıp ağamız.
Mantıya çok sevdalı boğazdan yana
Bir hayli kızgındı banka soyana
Yoksun ağam yürek nasıl dayana
…Ceyhan rahmet diler Sakıp ağamız.
İst/2004
Ozan Nuri Ceyhan
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Sana daha ne diyeyim...
Düz yolların yörep ola
Şen haneniz harap ola
Her gördüğün serap ola
…Sana daha ne diyeyim.
Selâmını alan olmasın
Derdini soran olmasın
Dermanı bulan olmasın
…Sana daha ne diyeyim.
Dünyada yüzün gülmesin
Halini kimse sormasın
Hekimler çare bulmasın
…Sana daha ne diyeyim.
İyi günler görmeyesin
Huzur nedir bilmeyesin
Sürün fakat ölmeyesin
…Sana daha ne diyeyim.
Ekmeğin atlı sen yaya
Kötü günler saya saya
Her acın olsun bir kaya
…Sana daha ne diyeyim.
İyi olan düşmez dara
Kusuru kendinde ara
Şimdi düşün kara kara
…Sana daha ne diyeyim.
G.Antep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Sana gülmek yakışıyor.
Bilmem biri söyledi mi?
Sana gülmek yakışıyor
Kız duydun mu dediğimi
…Sana gülmek yakışıyor.
Gülünce keder kaçıyor
Yüzünde güller açıyor
Her yana huzur saçıyor
…Sana gülmek yakışıyor.
Göz bebeklerin gülüyor
Yürekten gam’ı bölüyor
Hüzün hırsından ölüyor
…Sana gülmek yakışıyor.
Bakışların bal mı desem
Yanakların al mı desem
Sen öylece kal mı desem
…Sana gülmek yakışıyor.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Sana inanmamı bekleme benden...
Canı özden sevdim sana yetmez mi
Cenabı hak böyle kabul etmez mi
Vazgeçsen emekler boşa gitmez mi
…Sana inanmamı bekleme benden.
Gönül çift’tir ama sevgiler tektir
Bütün hüzünleri gel bana çektir
Öyleyse sonumuz hicran demektir
…Sana inanmamı bekleme benden.
Yaralı gönlümü çok üzüyorsun
Bir kuru selâmın esirgiyorsun
Yine de ruhumla sevdim diyorsun
…Sana inanmamı bekleme benden.
Kendine güvenen her yolu aşar
Kaprislerin bırak bu sefer başar
Yüzün eğik görsem feleğim şaşar
…Sana inanmamı bekleme benden.
Yüreğe saplanan sevgi kopar mı
Hakka bağlanan yoldan sapar mı
Senin yaptığını seven yapar mı
…Sana inanmamı bekleme benden.
Deyişlerin başka tutumlar başka
Nasıl güveneyim böyle bir aşka
Ceyhan’ın canını alsaydın keşke
…Sana inanmamı bekleme benden.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sana kalsın...
Ömrüm boyu adını düşürmedim dilimden
Umutlarım tükendi bir şey gelmez elimden
Gelecekse hazırım korkmuyorum ölümden
...Hasretin bitmeyen çilesi al sana kalsın.
Bunca yıl dile kolay istesem de bitmiyor
Sensiz sevgileri yüreğim kabul etmiyor
Hasreti buram buram kovsam bile gitmiyor
...Kalbimi vuran tüm özlemler al sana kalsın.
Yazık katıksız sevgimizin sonu hüsranmış
Kahırla geçen günler bütün ömre zararmış
Bunca acılara gönlümüz nasıl dayanmış
...Sevginin vebali günahı al sana kalsın
Çaresizliği insan yaşamadan bilmezmiş
Dertlere kamp kuranın asla yüzü gülmezmiş
Garibanın yakası bir araya gelmezmiş
...Geride güzel günler varsa al sana kalsın.
Sevmesine sevdin doğru, söyle ne duydun
Yüreğine inanmadın kimin sözüne uydun
Pişman olmak neye yaradı çaresiz koydun
...Fani dünyanın gamı yükü al sana kalsın.
Mutluluk denen şeyin ben aslını unuttum
Hayal bahçemin bütün güllerini kuruttum
Sonsuz aleme gidilen yolun ucunu tuttum
...Ceyhan’ın ne vebali varsa al sana kalsın.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Sana...
Sana;
Sevgiler gönderdim
Yüreğimin derinliklerinden,
Sevmeyi öğrenip
Aşkı yaşayasın diye.
Sana;
Sayısız şiir yazdım
Ucu kırık kalemimin
Hayal mısralarından,
Sevgiyi okuyasın diye.
Sana;
Kırmızı beyaz
Güller gönderdim
Gönlümün has bahçelerinden,
Beni unutmayasın diye.
Sana;
Boy boy
Resimler postaladım,
Gözlerime bakıp
Hasretin azalsın diye.
Sana;
Mektuplar yolladım,
Sözler verdim
Yeminler ettim
Elinde senedin oldu diye.
Sana;
Son arzumu sundum,
Ölünceye kadar
Sevmeye devam edeceğimi
Bilesin diye.
Ankara/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Sandığım gibi...
Neye hayal kurdum neyi düşledim
Hiç çıkmadın öyle sandığım gibi
Sevdamız gizliydi dile düşmedim
…Hiç çıkmadın öyle sandığım gibi
Kurda kuşa rezil oldum sayende
Böyle olmak mıydı acep gayende
Birazcık artmıştır şimdi payende
…Hiç çıkmadın öyle yandığım gibi.
Yazık oldu emeğime değmezmiş
Gaye başka olan değer bilmezmiş
Sevgiyi katleden yola gelmezmiş
…Hiç çıkmadın öyle kandığım gibi.
Çok abarttın dersen kusuru benim
Hiç insafın yokmuş anladım senin
Bu kadar çok sitemi olsun sevenin
…Hiç çıkmadın öyle bildiğim gibi
Olmaz mı ne var bunda şaşılacak
Dert değil vefasızlar asılacak
Maharet yaşamadan yazılacak
…Hiç çıkmadın öyle gördüğüm gibi.
G.Antep/1979
Ozan Nuri Ceyhan
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Sandın...
Dar mı geldi sana o güzel yurdun
Yaşlı genç demedin çoğunu vurdun
Tükenmiş kalmadı bence umudun
…Arap atlarına hara’mı sandın.
Tarih tekerrürse çok yerler bizim
Mümkün mü kimseden almadan izin
Kuveyt’e ne hakla girdin ansızın
…Nadasa bırakmış tarla mı sandın.
Yazık hiç uğruna canlar ölüyor
Sabrını tükettin kötü soluyor
Cellat yolda dolu dizgin geliyor
…Hâlâ uykudasın, şakamı sandın.
Nasıl sarılacak derin yaralar
Günden güne açılıyor aralar
Dikkat ettim tükenmekte çareler
…Miyopsan filoyu takamı sandın.
Kuş kadar yumruğun kimi tutacak
Korkarım delik ararsın kaçacak
Bunlar seni bir lokmada yutacak
…Hiç gözyaşlarına bakar mı sandın.
Nasıl dersen böyle vaziyet durum
Fırsatı ganimet bilmez mi Urum
Doğru dersen daha yazmaz dururum
…Kaddafi deyince cakamı sandın.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Sanma sakın...
Yiğit yalan bilmez kavlidir yalan
Şansızlık hayalim eyledi talan
Tek suçlu kendimiz değiliz sakın
…Bizden beter olur günahım alan.
Elin kusurunu kimse saklamaz
Zalimi suçlamak bizi aklamaz
Hesap kitap olmaz düşünme sakın
…Bin özür dilesen bunu paklamaz.
Kastın üzmek değil ne idi derdin
Sevgimi çalarak murada erdin
Yanına kâr kalacak sanma sakın
…Özleminden başka neyini verdin.
Yaşamak denirse sözde çalıştım
Dert denizinde yüzmeye alıştım
Bir şey olacağı yok sanma sakın
…Şu ömrümü tüketmeye çalıştım.
Elbet bir gün öldüğümü duyarsın
Hayat bir kanundur sende uyarsın
Sabredersen değişir sanma sakın
…Geçmişte kalan hatıradır sayarsın.
Vicdanınla baş başa kal sorgula
Tarafsız Yargıç ol şimdi yargıla
Ceyhan öldü kurtuldun sanma sakın
…Allah Cennet vermez suçlu bir kula.
İst./2009
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sanma...
Sanmasın sevgiler tükenip bitmez
Vebal alan kişi onmaz sevdiğim
Kuru gül dalında bülbüller ötmez
…Bu dünya kimseye kalmaz sevdiğim.
Göğsüne yaslayıp mahzun başımı
Elinle silseydin şu gözyaşımı
Kan çiçekleriyle mezar taşımı
…Senden başka kimse bulmaz sevdiğim.
Kimseler sevmesin sevdiğim kadar
Hüzün satan dertten başka ne satar
Mecnun hastalandı günlerdir yatar
…Seveni gelmeden ölmez sevdiğim
Eline neler geçti uzak durdun da
Konukluk kısaldı dünya yurdunda
Azrail’de can almanın derdinde
…Vermezsen canımı almaz sevdiğim.
Gitmeye razıyım sıram geldiyse
Çabuk gel bir tanem ayan olduysa
Leyla-Mecnun gibi yaşamak buysa
…Ceyhan gayri iflah olmaz sevdiğim
G.Antep/1989
Ozan Nuri Ceyhan
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Sanmasın yeter...
Yüce rabbim sebepsiz şey yaratmaz
Derde derman verir çare aratmaz
Hak edene hiç bir kapı kapatmaz
…İnsan kendisinden sanmasın yeter.
Her yerde nazırdır niyaz el arar
Kul istesin yeter şevkatle sarar
Bazen de hayırdır gördüğü zarar
…Başa iş gelince anmasın yeter.
Kurtuluşu kendinizden sanmayın
Boşa üzülmeyin boşa yanmayın
Siz şükür etmekten geri kalmayın
…Güzel hal dışında durmasın yeter.
Bir emriyle tüm âlemi yarattı
Bizim için yeri göğü donattı
Güzel işimize hayırlar kattı
…Kul azarak belâ bulmasın yeter.
Çok korksak bile ümit var olalım
Güzelliği Mevla’mızdan bilelim
O yol muhkem, biz o yolu bulalım
…Ceyhan ondan ayrı kalmasın yeter.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Sarı kırmızım...
Muhteşem başarı mutluluk verdi bize
Hasret bitti, Avrupa’yı getirdin dize
Sevinç gözyaşlarımız helâl olsun size
…Sen büyüksün, yüz akımız sarı kırmızım.
Formada elli beş milyon akan teri var
Gururluyuz, ne kadar sevinsek yeri var
Ayrı paye vermem tümünün emeği var
…Sana bu yakışır ancak sarı kırmızım.
Sizinle şimdi Avrupa komşu kapısı
Belki de büyük kupanın sende tapusu
Yürekler sardı Galatasaray korkusu
…Zaferin mübarek olsun sarı kırmızım.
UEFA kupasını aldın daha gam yemem
Kaderinde büyük kupa var mı bilemem
Bu kıvanç da yeter başka bir şey dilemem
…Sana binlerce teşekkürler sarı kırmızım.
Neler yazacağım, hırs bıraksa yakamı
Ben şimdi kasılıp satmaz mıyım cakamı
Böyle günde dost düşmanı çeksin şakamı
…Tüm şarkılar senin için sarı kırmızım.
İst./2000
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sarı saman...
Harmanda sarı saman
Annen vermiyor aman
Sözü geçen kim varsa
…Muhtar gitsin o zaman.
Özlemin durdurmuyor
Bakışmak kandırmıyor
Vermezlerse yanarım
…Bu sevda ondurmuyor.
Bahar dedik yaz bitti
Gölde açan sazlar bitti
Şartı kabul demiştik
…Bundan sonra söz bitti.
Nazın fazlası zarar
Bilmem ki neye yarar
Yoksa alır kaçarım
…Artık versinler karar.
Çayırlar diz boyunda
Güzel çoktur soyunda
Dile destan bir düğün
…Yapalım güz ayında.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Satırlara sığmaz aşkın tarifi…
Kamaştırır her göz ona bakamaz
Gönüllerden başka yere akamaz
Onun gibi hiç bir nesne yakamaz
…Satırlara sığmaz aşkın tarifi.
Gaipten kulağa gelen bir sestir
Huzuru sağlayan latif nefestir
Bedendeki sevgi ancak hevestir
…Hecelere sığmaz aşkın tarifi.
Eğer bir bakışla esir almışsa
Mecnuna çevirip çöle salmışsa
O yürekte ömür boyu kalmışsa
…Kelamlara sığmaz aşkın tarifi.
Şaşkına döndürür en salim aklı
Maksadı doğrudan özünde saklı
Nankörler bilemez demişse haklı
…Cümlelere sığmaz aşkın tarifi.
Dersleri bitmeyen yüce bir okul
Derdini kendince anlatır her kul
O halde tarifi kendinden menkul
…Kâğıtlara sığmaz aşkın tarifi.
Düşenler hayale bürünür derler
Onunla meçhule yürünür derler
Karşılıksız seven sürünür derler
…Kitaplara sığmaz aşkın tarifi.
Kalemin suçu yok o ancak yazar
Hasret pençe vursa yaralar azar
Vefasız elinden Ceyhan’da bizar
…Şiirlere sığmaz aşkın tarifi.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Savcı Bey...
Arzuhalim yazdım lâkin yetmiyor
Aşkı ile yandım piştim Savcı bey
Yüz dilekçe yazsam yine bitmiyor
...Ya sabır çekmekten şiştim Savcı bey.
Burada güzeller başka bakıyor
Bu nasıl bakıştır yürek yakıyor
Göz göze gelince gönle akıyor
...Elde değil candan geçtim Savcı bey.
Biri var ki gülücükler verirdi
Beni tümden yaktı küle çevirdi
Sandım dağları üstüme devirdi
...Sevginin zehrini içtim Savcı bey.
Hane halkı başka telden çalıyor
Bu iş olmaz deyip haber salıyor
Bize çaresizlik hasret kalıyor
...Kızı üzmesinler sustum Savcı bey.
Kaçsak karşımıza çıkıyor töre
Ateşe atamam göz göre göre
Beklesin istedim belli bir süre
...Mecbur askerliği seçtim Savcı bey.
Vatan borcum bitti anne vermiyor
Hısım değilmişim uygun görmüyor
Vicdansızlık, bizlere hiç sormuyor
...Bize yol gösterin şaştım Savcı bey.
Bir mektup yazmış ki yürek dağlıyor
Yeter ki gel bir gün diye ağlıyor
Dünyayı yakarım kolum bağlıyor
...Ben size derdimi açtım savcı bey.
Sayın Savcım; asla değil bir heves
Ceyhan'a hüsrandır aldığı nefes,
Araştır haksızsam cezamı sen kes
...Medet, ocağına düştüm Savcı bey.
G.Antep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Savurur...
Kader bir ucundan örer ağları
Bundan daha zora atar sağları
Pek çoğuna viran eder bağları
...Kimin benim gibi yele savurur.
Sen ne yapsan kendi bilir işini
Bazen su içerken kırar dişini
Kimisinin hiç bitirmez kışını
…Kimini gün gelir sele savurur.
Çalışan kazanır diye sözü var
Göstermiyor iki türlü yüzü var
Kimisinin içte yanar közü var
…Kimin benim gibi küle savurur.
Devranı onundur hükmü de onun
Hiç önemi olamaz şunun bunun
Temyizi de yoktur kararı kanun
…Kimin benim gibi göle savurur.
Kader yaşanılan mecburi yoldur
Yazan değilse bile dizen odur
Ceyhan diyorum sen gel uslu dur
…Kimin benim gibi çöle savurur.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Sayende...
Eğer olmasaydın aşkı bilmezdim
Bakamaz güzelliğini görmezdim
Bir şeyi anlamaz yola gelmezdim
…Neler öğrenmişim senin sayende.
Sen olmasan hiç birini sevmezdim
Sana tutulamaz gönül vermezdim
Öyle ya belki de hiç sevilmezdim
…Aşka sahip oldum senin sayende.
Sen olmasaydın huzurlu olmazdım
Bir başıma doğru yolu bulmazdım
Kâbus görür geceler uyumazdım
…Güzellikler gördüm senin sayende.
Sen olmasaydın boş yere yanardım
Bekârlık sultanlık derler kanardım
Bu müthiş yalana çok inanırdım
…Kimlik değiştirmiş oldum sayende.
Sen olmasaydın gözüm açılmazdı
Deli gönlüme sevgi saçılmazdı
Mecbur kalıp yanlıştan kaçılmazdı
…Yaşamın hazzını buldum sayende.
Sen olmasaydın avare olurdum
Menzilim olmaz yalpalar dururdum
Şu başımı kaç kayaya vururdum
…Ceyhan’ın gönlü duruldu sayende.
İst/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Saygınlık...
Saygı kazanmak amaçsa gönülden
Demişler ki sözden ibret alsınlar
Güzel konuş ballar akar dilinden
…Bilmiyorsan dinle adam saysınlar.
Yol yordam bilmeyene ne demeli
Âlim dost kusurda kadim değildir
Gırtlak kırk boğumdur dikkat etmeli
…Bilmeyene kızmak haddim değildir
Ağam paşam desen çıkmazdı olay
Laf gümüşmüş, sükut altın bilmeli
Gelişi güzel kelam etmek kolay
…Taş yerinde ağır ibret almalı.
Başa belâ gelmez kul azmayınca
İnsan ne çektiyse dilinden çeker
Vakar odur kavlini bozmayınca
…Kem söz diyen ne eker onu biçer.
Mümkünse dinleyip az konuşmalı
Maksat çok laf yetiştirmek değildir
Bilmiyorsa kesin konuşmamalı
…Gerçeği dinlemek daha iyidir.
Biz böyle diyoruz zamane bilmiş
Velet dalga geçse bilemiyorsun
Keratalar büyümüş de küçülmüş
…Hazır cevap bir şey diyemiyorsun.
Stutgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Sazım seni kırmaz mıyım...
Hasret sürer bense bittim
Sazım seni kırmaz mıyım
Keder bitmez kabul ettim
...Sazım seni kırmaz mıyım.
Hep baş başa kalıyorduk
Ne güzelde çalıyorduk
Duysa selam salıyorduk
...Sazım seni kırmaz mıyım
.
Kime neden çalacağım
Sonsuz kahra dalacağım
Mecbur yalnız kalacağım
...Sazım seni kırmaz mıyım.
Gül yüzlüm elden aldırdım
İsyan bayrağın kaldırdım
Ben ancak sana saldırdım
...Sazım seni kırmaz mıyım.
Mızrabımda izim kaldı
Tele geçen nazım kaldı
Dileğim niyazım kaldı
...Sazım seni kırmaz mıyım.
Yemin ettim ele almam
Gayri buralarda kalmam
Zordur artık yolu bulmam
...Sazım seni kırmaz mıyım.
Ne yapam kadersiz başla
Kaldım gözümdeki yaşla
N’olur Ceyhan’ı bağışla
...Sazım seni kırmaz mıyım.
İslâhiye/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Sazların telinde türkümüz vardır...
Bir güzeli sevdim duyun erenler
Nasıl ayrı yaşar gönül verenler
Allah için doğru baksın görenler
…Bizim hak vergisi sevgimiz vardır.
O ceylan bakışlar aklımı aldı
Hasret yüreğime bin kılıç çaldı
Ayrılık gözyaşı başka ne kaldı
…Yılları tükettik görgümüz vardır.
Herkesin sevdiği yanında durur
Candan aziz bilip kötüden korur
Dallar parçalandı çiçekler kurur
…Şu kahpe feleğe sorgumuz vardır.
Sevgiyle sarıldık dediler yasak
Asla vazgeçmedik ayrıda kalsak
Biz son çaremizi ölümde bulsak
…Rabbimin emrine korkumuz vardır.
Sarsılmaz azmimiz itikadımız
Yazıldı dosyaya mutlak adımız
Gökler şahit, sevgi avukatımız
…Mahkeme Kübra’da davamız vardır.
Düşmanlar eline kınalar yaksın
Sevenler hak için ayağa kalksın
Ceyhan neler yazmış iyice baksın
…Sazların telinde türkümüz vardır.
Çukurova/2002
Dost kalemlerden;
Baktım baktım değerli üstadım
Hemde gönül gözüyle
Feyz almaktı maksadım
Aldım her cümlesiyle.......Metin Gürbüz 1
Vatan sevmek gibi ülkümüz vardır,
Tunadan Altaya türkümüz vardır,
Asırlar boyunca çalar sazımız,
Çok şükür mevlaya görgümüz vardır...Ümit Güngör 1
Ozan Nuri Ceyhan
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Seher yeli sevdiğime der misin…
Seher yeli selamımı götür ver
Haber alamazsa unutuldum der
Siirt’ten oralar çok uzak bir yer
…Seher yeli sevdiğime der misin?
İpek saçlarına poyraz esmesin
Kahrım olur selamını kesmesin
Sayılı gün geçer bitmez demesin
…Seher yeli sevdiğime der misin?
Bülbül aba yakmış dikenli güle
Sevdasın haykırır gül solsa bile
Kuş kadar olmadık bitmiyor çile
…Seher yeli sevdiğime der misin?
Sözüm sözdür sadakatle beklesin
Ben çekerim zulmü bana eklesin
Beni unutmasın n’olur küsmesin
…Seher yeli sevdiğime der misin?
De ki hali harap,çok da zordadır
Hasretin tüketir gönlü dardadır
Kendi orda amma aklı burdadır
…Seher yeli sevdiğime der misin?
Bu fani dünyada onsuz gülemem
Ceyhan bitti derse çıkıp gelemem
Yolumu kaybettim izin süremem
…Seher yeli sevdiğime der misin?
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Seher yeli...
Seher yeli git Bircan’ım uyandır
Ne yap ne et sevmemiş de inandır
Daha da olmazsa ölmüş de kandır
…Atsın bu sevgiyi gönlünden silsin.
Hasret çekmeyenin yüreği toktur
Dert çile arama hepsinden çoktur
Suç kaderde onun günahı yoktur
…Sonumuz karanlık niçin sürünsün.
Ben perişan oldum o da olmasın
Kısmet değil fazlasını sormasın
Boş yere ümitle hayal kurmasın
…Tavrında ciddi ol doğrudur bilsin.
Yüreğin istemez ciddiyet takın
Gözyaşına bakıp yumşama sakın
Delil ister, garip bir mezar bakın
…Zamanla alışır bir gidip görsün.
Halimi gördün lütfen kerem eyle
Hatırım için bir kez yalan söyle
Yalnız yaşamaya razıyım böyle
…Aksi davranırsan dostum değilsin.
Bana sabret deme işe yaramaz
Mektup yazacağım kesin alamaz
Vermezler ya duysa bile soramaz
…Gözyaşı döküyor sele mi dönsün.
Ben uzakta o zavallım kahroldu
Biliyorum gülüm sarardı soldu
Ozan’ı düşünme zaten mahvoldu
…Meydan kötünündür buyursun essin.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Selâm olsun...
Sevdalar ateşten gömlek
Giyenlere selâm olsun
Sevenleri suçsuz görmek
…İsteyene selâm olsun.
Sevda yolu uzun yoldur
Çile dersen hayli boldur
Neticede insan kuldur
…Bilenlere selâm olsun.
Gönülden yüreğe düşer
Kabına sığmayıp taşar
Sevgi tüm engeli aşar
…Sevenlere selâm olsun.
Sevene arka çıkalım
Hasrete çare bulalım
Biraz yükünden alalım
…Diyenlere selâm olsun.
Sevgi çiçek seven dalı
İşte bunun olmaz falı
Ben diyeyim Anzer balı
…Kavuşana selâm olsun.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Selam salmıyorsun niye gücendin…
Güftemde ilhamdın bitmez ışıktın
Selâm salmıyorsun niye gücendin
Hani vazgeçmezdin bana aşıktın
…Selam salmıyorsun niye gücendin?
Hayatın yolunda mihrabım sendin
Karanlık gecede mehtabım sendin
Benim bu dünyada hitabım sensin
…Selam salmıyorsun niye gücendin?
Ruhuma can veren ışık sönmesin
Güzel yüzün başka yöne dönmesin
Hasret tuzak kurup bizi bölmesin
…Selam salmıyorsun niye gücendin?
Çok şey mi istedim sevgiden başka
Yanlış kelam etme bu güzel aşka
Birlikte çıksaydık o yüce köşke
…Selam salmıyorsun niye gücendin?
Hasrete razıyım sen sonsuz yaşa
Birlikten güç doğar çıkardık başa
Baharı zor bulduk dönmesin kışa
…Selam salmıyorsun niye gücendin?
Hayatın tamamı davulsuz çengi
Ceyhan kimi sevmiş işte o dengi
Hasret bittiği gün aşkın mihengi
…Selam salmıyorsun niye gücendin?
Adana/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Selam sana Can Türkiye'm...
(Dini, dili, ırkı, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun,
Söz konusu Vatan olunca gerisi teferruat diyerek
tek yumruk olan YETMİŞ DOKUZ MİLYON adına)
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam
Selam

sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana
sana

CAN TÜRKİYEM
AL BAYRAĞIM
AZİZ VATANIM
ASİL MİLLETİM
GÖZÜPEK KADINIM
İNANÇLI DELİKANLIM
YÜREKLİ KIZIM
SUSMAYAN EZANIM
MÜBAREK ŞEHİDİM
GÜNAHSIZ YETİMİM
GAZİ KARDEŞİM
CUMHURBAŞKANIM
BAŞBAKANIM
MECLİS BAŞKANIM
İZZETLİ VEKİLLERİM
DUYARLI YÖNETİCİM
PEYGAMBER OCAĞIM
YİĞİT KOMUTANIM
ŞANLI ORDUM
KAHRAMAN POLİSİM
CEFAKÂR KORUCUM
KORKUSUZ BASINIM
CESUR SAVCIM
ADİL YARGICIM…

Şahsınızda (gafletimi bağışlayın) adını zikredemediğim, ne kadar Vatan sevdalısı
varsa, büyükten küçüğe hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Elinde ŞANLI
BAYRAĞIM’dan başka hiçbir şeyi olmayan, göğsünü tank’a, topa, silaha ve mermiye
siper eden, bütün dünyanın parmak ısırarak hayret ve şaşkınlıkla izlediği, azimli ve
kararlı, korkusuz demir yürekli fedakâr KAHRAMAN KARDEŞLERİME en kalbi
şükranlarımı sunuyorum. Önce kahırdan sonra sevinçten döktüğüm gözyaşlarım helâl
olsun.
Çukurova/ 17 Temmuz 2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen acımadın...
Her gören üzülür mahzun halime
Bir sen acımadın bir sen vicdansız
Sevgi kutsal kabul etmez bahane
…Bir sen acımadın bir sen vicdansız.
Çok seveni böyle üzmek revamı
Bitmez eziyetin devamı var mı
Mahşere bıraktım gönül davamı
…Bir sen acımadın bir sen vicdansız.
Bakmaz gözyaşına alıp götürür
Mevsim gelip geçer ömrü bitirir
Kara toprak sanma geri getirir
…Bir sen acımadın bir sen vicdansız.
Yüreğimi çalıp kaçmak var mıydı
Geri getirmek bu kadar zor muydu
Ümit vermeseydin böyle kor muydu
…Bir sen acımadın bir sen vicdansız.
Asmaya kalksalar doğru söylerim
Gönül karar verir mecbur dinlerim
Tüm azaptır sensiz geçen günlerim
…Sen Ceyhan’a acımadın vicdansız.
Adana/1981
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen ağlarsan ben ölürüm sevdiğim…
Kurusun gözyaşın ağlama sakın
Ömür sonsuz değil hedefe yakın
Canın sıkıldıkça mehtaba bakın
…Sen ağlarsan ben ölürüm sevdiğim.
Bahçeye çıkardık hemen görürdü
Biz giderden arkamızdan yürürdü
Dağlardan aşarken hicran bürürdü
…Sen ağlarsan ben ölürüm sevdiğim.
Bir gün bile bize çok uzun zaman
Dilerim kimseler duymasın aman
O vakit halimiz yaman mı yaman
…Sen ağlarsan ben ölürüm sevdiğim.
Ayrılıktır hançer vuran yarama
Derman çoktan esir boşa arama
Her nesnenin bir kaderi var ama
…Sen ağlarsan ben ölürüm sevdiğim.
Bazen geçit vermez vuslatın nehri
Hedeften çıkmasın sevdanın şehri
Yaşlarla tükenmez hasretin zehri
…Sen ağlarsan ben ölürüm sevdiğim.
Yürekli kalmaktır her derdin başı
Sevgi güç vermişse ömrünce taşı
Mendil olup silsem döktüğün yaşı
…Sen ağlarsan ben ölürüm sevdiğim.
Sararmış görmeyim güzel yüzünü
Bundan sonra sele verme gözünü
Gel Ozan Ceyhan’ın tut ki sözünü
…Sen ağlarsan ben ölürüm sevdiğim.
Üsküdar/2916
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen ağlarsan ben ölürüm...
Sakın bunu şaka sanma
Her şeyi dert edip yanma
Bazen huzur verir amma
…Sen ağlarsan ben ölürüm
Çok ağlamak neyi söker
Vara yoğa yaş mı döker
Çaresizler boyun büker
…Sen ağlarsan ben ölürüm
Çok sığındım o limana
Felek hiç gelmez imana
Her ağıtta bin bir mana
…Sen ağlarsan ben ölürüm
Ne kadersizmiş şu başın
Ağlamak mı hep telaşın
Kahrım olur damla yaşın
…Sen ağlarsan ben ölürüm
Üzme canın emanettir
Kabul etmek metanettir
Sabrın sonu selamettir
…Sen ağlarsan ben ölürüm
Yapma kul köle olayım
Ne derdin varsa alayım
Sus yerine ben ağlayım
…Sen ağlarsan ben ölürüm
Gaziantep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen benim karşımda dilsiz gibiydin…
İki kelâm etmek bu kadar zor mu
Sen benim karşımda dilsiz gibiydin
Sesini duysaydım bu kadar kor mu
…Sen benim karşımda dilsiz gibiydin.
Sevdiğini bilmek huzur verirdi
Gözlerine baksam hasret erirdi
Sen suskun kalınca hüzün gelirdi
…Sen benim karşımda dilsiz gibiydin.
Sessizce dinlerdin beni bıkmadan
Çekinirim çok konuşup sıkmadan
Yürek pır pır gören biri çıkmadan
…Sen benim karşımda dilsiz gibiydin.
Vakit esip geçti ben bunu saymam
Bin yıl benim olsan bilesin doymam
Elimi tut söyle yoksa ben duymam
…Sen benim karşımda dilsiz gibiydin.
Tez yine gel kimse bilip çakmadan
Sen vazgeçme yüreğimi yakmadan
Ben duramam gözlerine bakmadan
…Sen benim karşımda dilsiz gibiydin.
Ben sensiz olamam geliyorum de
Ceyhan çok seviyor biliyorum de
Sabret kavuşuruz umuyorum de
…Sen benim karşımda dilsiz gibiydin.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen bilemezsin…
Sevdiğim;
Sevginle yaşamanın,
Yokluğunla yanmanın,
Sabırlara sığınsam da
Çok sevip çaresiz olmanın,
Eli kolu bağlı
Dört duvar arasında kalmanın,
Sevgiye ipotek
Hayallere tedbir,
Ağlamaya bile yasak konulması
Ne demek,
Sen bilemezsin…
&
Sevdiğim;
Adını sayıklamak,
Köşe bucak sakladığım mektupların,
Günde kaç posta okunduğunun
Sayısını unutmak,
Gezdiğin yollara bakmak,
Her tren durduğunda
İneceğini düşlemek,
Ya da vagon penceresinden
El sallayacağını var saymak,
Tren kalkınca hüsrana uğramak
Ne demek,
Sen bilemezsin…
&
Sevdiğim;
Basit bahanelerin
Yıllarca başa kakılmasını,
Sevgimi savunamamanın ezikliğini,
Yaşama şevkimin tükenmesini,
Zindan gecelerde uykusuz sabahlayıp
Düşlerde bile görememenin kederini,
Bunlar yetmezmiş gibi,
Ümitsizce beklemek
Ve her gün ayni şeyi tekrarlamak
Ne demek,
Sen bilemezsin…
&
Sevdiğim;
Sensizliğin acısını,
Habersiz kalmanın ıstırabını,
Nasıl olduğunu bilememenin
Yüreğimde kol gezen kahrını,
Hasretin içimde ki soğuk esintisini,
Gönlüme sığmayan,
Sevgi ile büyüttüğüm
Umutların birer birer erimesini,
Boş gözlerle seyretmek
Ne demek,
Sen bilemezsin…
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&
Her şeye rağmen,
Ceyhan’ı ölümüne özlemek
Ne demek,
Sen bilemezsin...
Mayıs/1967 (İsmi mahfuz)
Son satırlara da;
Bu şarkı bizim olsun diye yazmış...
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana senede bir gün
Ağarsın saçlarım, solsun yanağım
Adını anmaktan yansın dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana senede bir gün.
H.paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen böyle değildin...
Ben seni bilirdim cidden severdin
İnkâr edemem ki çok emek verdin
Sonu ölüm olsun seninim derdin
…Sen böyle değildin bir öğreten var.
Sanki kanat takmış güleçti yüzün
Üzgünüm der gibi şimdi her sözün
Saklamak istesen çok belli hüzün
…Sen böyle değildin bir ağlatan var.
İyi tanımasam bu kadar yanmam
Doğrusunu söylemezsen inanmam
Gözümle görmeden bir şeye kanmam
…Sen böyle değildin bir kandıran var.
Başın öne eğmek çözüm olmuyor
Gönlüm ihtimali doğru bulmuyor
Kimseden korkmazdın aklım almıyor
…Sen böyle değildin bir korkutan var.
Sebep neyse arayıp bulmaz mıyım
Yalanın karşısında durmaz mıyım
Bunların hesabını sormaz mıyım
…Sen böyle değildin tehdit eden var.
Bende pabuç bırakacak göz var mı
Uğruna can feda başka söz var mı
Onlar namert kızaracak yüz var mı
…Artık korkma Ceyhan diye biri var.
İst/1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen böyle diyorsan daha ne deyim...
Selam göndermesin almam demişsin
Yazsa bile cevap salmam demişsin
Sevse de gönlünde kalmam demişsin
…Sen böyle diyorsan daha ne deyim.
Derdim Erciyes’ten yüksek demişsin
Sevdanın tüm yolu tümsek demişsin
Kahrın deryasında yüzsek demişsin
…Sen böyle diyorsan daha ne deyim.
Sevgi gönüldedir solmaz demişsin
Hasretin miadı dolmaz demişsin
Kararım kesindir olmaz demişsin
…Sen böyle diyorsan daha ne deyim.
Ben vara yoğa küserim demişsin
Sebep aramam eserim demişsin
Selam sabahı keserim demişsin
…Sen böyle diyorsan daha ne deyim.
Niçin diye sordum bilmem demişsin
Kadere kızgınım gülmem demişsin
Sakın beklemesin gelmem demişsin
…Sen böyle diyorsan daha ne deyim.
Yürekte sıkıntım çoktur demişsin
Sözlerimde hilaf yoktur demişsin
Ceyhan ne diyorsa haktır demişsin
…Sen böyle diyorsan daha ne deyim.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen bunları yaşadın mı güzelim...1
Allah için seni yürekten sevdim
Ömrümü adadım yoluna serdim
Çıkmazlara düştüm cefaya erdim
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Masum sevgimizi hakir gördüler
Boyumuzu aşan engel ördüler
Copla değil laflarıyla dövdüler
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Yüzüme bakıyor bir kibir gurur
Sevmek kusur gibi yüzüme vurur
Hepsinin yaptığı yürekte durur
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Çaresizim sevgin almış aklımı
Tüm sevenler böyle gizli saklımı
Anlayışlı olan bilmem farklımı
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Ben sevgiden çekmem asla elimi
Şu büyükler sana göre delimi
Bize hak verseler sözün gelimi
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Bizar oldum ellerinden illallah
Bak isyan ederim vallah ve billah
Ceyhan heyheylerde estağfurullah
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen bunları yaşadın mı güzelim...2
Yeşil gözlerince bakınca kandım
Başka tarifi yok yürekten yandım
Sevince yasaklar çözülür sandım
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Bakışmamız yasak görüşme yasak
Gözler üstümüzde nasıl saklansak
Böyle olmayacak kurban adasak
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Ben sana kıyamam hep geri durdum
Gece uyku haram hayaller kurdum
Dolaplar kırıldı yumruklar vurdum
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Çare dedim bin bir şeye sarıldım
Kendi kaderime çattım darıldım
Bilmiyorsun çeke çeke yoruldum
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Geçit vermez baş belâsı çitlerin
Sınırı yok yaktığım kibritlerin
Hali benden yahşi yatan itlerin
…Sen bunları yaşadın mı güzelim.
Pencere altında kapı yönünde
Sabahladım kışın ayaz gününde
Sen sıcacık sobaların önünde
…Ceyhan gibi yaşadın mı güzelim.
Çukurova/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen de mi değiştin...
Bu nasıl hicrandır yaramı deşti
Buna isyan deme bir baş eğişti
Mevsimler değişti yıllar değişti
…Sendemi değiştin söyle sevdiğim.
Derdime el katıp alsaydın biraz
Hep boşa mı gitti bu kadar niyaz
Hâlâ diyor musun çektiklerin az
…Sendemi değiştin söyle sevdiğim.
Ömrünü verdin mi bir tek bakışa
Senin de baharın döndü mü kışa
Nasıl karşı koydun yürek yakışa
…Sendemi değiştin söyle sevdiğim.
Günlerde sayılı ne kaldı şurda
Sevgiyi çıkar at beden bir hurda
Son defa göreyim uzakta dur da
…Sendemi değiştin söyle sevdiğim.
Beddua edemem kime kızardım
Zaman olsa oyununu bozardım
Kaderi alırdım kendim yazardım
…Sendemi değiştin söyle sevdiğim.
Ceyhan’ı bağışla seraptır düşüm
Düşlere kaldıysam bitmiştir işim
Manası yok yaşamışım ölmüşüm
…Sendemi değiştin söyle sevdiğim.
İst/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen de vur...
Vuran vurana,
Bir eksik bir fazla
Ne fark edecek,
Hatta sen iki kere vur
Vur ki hakkın kalmasın,
Hicran dinmesin
Hasret bitmesin
Lütfen sen de vur…
&
Ben özümle severim
Ruhumla severim
Başıma taç ederim
Ne çare
Acılara nikâh kıymışım,
Bana sevmek zulüm
Ecel vurur kader vurur
Lütfen sen de vur…
&
Hayalde severim
Düşlerde severim,
Ömrümün sonuna kadar
Yokluğunu bilerek severim,
Sevgi izafi kavramsa
Bende tek ve net,
Ölümüne severim
Lütfen sen de vur…
&
Sitem etmem
Süslü lafı sevmem,
Dolandırmadan dolaştırmadan
Yanlışa mahal yok,
Başka mana arama
Can çıkar huy çıkmazmış,
Gönül koymam
Lütfen sen de vur...
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen gelme desende...
Hasret bitmez bu sevdayla eririm
Sen gelme desende çıkar gelirim
Al canımı düşünmeden veririm
…Sen gelme desende çıkar gelirim.
Gurbet ellerinde boyun bükersen
Dertleri sırtlayıp yalnız çekersen
Kahrım olur gözyaşları dökersen
…Sen gelme desende çıkar gelirim.
Üzüntünü katlar yalnız her gece
Uykunu katleder sonsuz düşünce
Kâbus gibi çöker zulüm işkence
…Sen gelme desende çıkar gelirim.
Kaderine düşman olman gereksiz
Feleğe güvenme cidden yüreksiz
Dağları delerim kazma küreksiz
…Sen gelme desende yıkar gelirim.
Dilin gelme desin yürek ağlıyor
Her mektubun ciğerimi dağlıyor
Sevda kement attı bizi bağlıyor
…Sen gelme desende çıkar gelirim.
Benim olsun bitmez sitemin nazın
Kışlara dönmesin baharın yazın
Eminim kavuşmak bütün niyazın
…Sen gelme desende çıkar gelirim.
Ömrümüze denktir verdiği zarar
Boşa ısrar etme var mı bir yarar
Ceyhan hayır deme kararım karar
…Sen gelme desende koşar gelirim.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen gelmezsen ben ölürüm...
(Ben böyle anladım…)
Yüce dağlar yollar açsın
Işık olsun nurlar saçsın
Özde ruh başımda taçsın
...Sen gelmezse ben ölürüm.
Karlar çarçabuk erisin
Seller sular geçit versin
Meleklerin kanat gersin
…Sen gelmezsen ben ölürüm.
Havada şimşek çakmasın
Üstüne yağmur akmasın
Güneş yüzünü yakmasın
…Sen gelmezsen ben ölürüm.
Rabbim kemden korusun
Uzun dallar köprü kursun
Dağlar taşlar selam dursun
…Sen gelmezsen ben ölürüm.
Esen yeller beni duysun
Vicdanın sesine uysun
Yüreğim sevgine doysun
…Sen gelmezsen ben ölürüm.
Hasret yakamızdan insin
Gözümdeki yaşlar dinsin
Gel ruhumuz bayram etsin
…Sen gelmezsen ben ölürüm.
Kurda kuşa haber verdim
Yollarına güller serdim
Ozan gelsin biter derdim
…Sen gelmezsen ben ölürüm.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen hakkını kaybettin...
(Duydun mu gönlüm…?)
Ben sana aldanıp daha inanmam
Ağzınla kuş tutsan yaranamazsın
Kurana el bassan sözüne kanmam
…Daha bu yürekte barınamazsın.
Kaç dala el attın kanıma girdin
Ne barış sağladın ne huzur verdin
Sen kendi çapında murada erdin
…Sevginin tahtına kurulamazsın.
Sayende acıdan kahırdan bezdim
Peşine takıldım bir ömür gezdim
Rüyalar yalanmış böyle bilmezdim
…Yürekten çıktıysan aranamazsın.
Çirkinmiş yüzünü nasıl görmedim
Doğrumu yanlış mı niye sormadım
Acemiydim çok üstünde durmadım
…Deryalarda yüzsen arınamazsın.
Ne yazık ki gençliğimi mahvettin
Asude yaşarken ömrü zehrettin
Haydi ordan sen hakkını kaybettin
…Sellere karışsan durulamazsın.
Ceyhan’ı kızdırma sakın ses etme
Ayıptır duygudan aşktan söz etme
Defol artık sen gözüme gözükme
…Yalan dolan ile korunamazsın.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen hep sevgiyle yaşa...
Sen bir çiçek olsan bende bir arı
Ben yüce dağ başı sen isen karı
Benim için kalsan hep öyle bari
…Haydi dondur beni, şeklini seçmem.
Ben bir yolcu olsam sende pınarım
Güneşi çok sevmem çabuk yanarım
Avuç avuç içsem ancak kanarım
…Yeminler olsun ki, başka su içmem.
Ben bir ateş olsam sende alevim
Ben çiçekli bahçe sen olsan evim
Ben hep talebeyim sense ödevim
…Ömür boyu çakar, hiç sınıf geçmem.
Ben bir hece olsam sende tüm kelâm
Okuyan göz olsam sende bin selâm
Oy benim başımda püsküllü belâm
…Bin kanadım olsa, bırakıp uçmam.
Ceyhan senin olsun işte buyur al
Hep sevgiyle yaşa hep sevgiyle kal
Yavaşça öperim sen uykuya dal
…Sen ecelim olsan, bir yere kaçmam
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen istersen unut ben unutamam...
Adını anmaktan yılmaz bu dilim
Yıllarca beklettin boş kaldı elim
Suçluyu taş eder benim vebalim
…Sen istersen unut ben unutamam.
Yürek göze kanmış eminim haklı
İsmini der miyim, gönlümde saklı
Herkesin duygusu muhakkak farklı
…Sen istersen unut ben unutamam.
Dile düşmeyelim dedim sabrettim
Hayaline daldım düşü mahvettim
Bülbülü kandıran güle kahrettim
…Sen istersen unut ben unutamam.
Feleğin zulmüne yetmiyor gücüm
Hakim’e kaldıysa alınmaz öcüm
Süre tamamlanır kalkınca göçüm
…Sen istersen unut ben unutamam.
Ben yazmaktan bıktım,çile bıkmadı
Tutkuyla bağlandım sevgi yıkmadı
Dost dediğim canlar arka çıkmadı
…Sen istersen unut ben unutamam.
Kimseye inanmam sana güvendim
Her acıya göğüs gerdim direndim
Ceyhan’ı hor görenlere bilendim
…Sen istersen unut ben unutamam.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen kadar sevmemiş be Ozan Ceyhan…
Yürekten sevmişsin özlemin derin
Sevda dergâhından silinmiş yerin
Sana yol vermemiş zalim kaderin
…Yüzüne gülmemiş be Ozan Ceyhan.
Düşler kurup hayallere dalmışsın
Belli her mısrada haber salmışsın
Kimsesizdin yine yalnız kalmışsın
…Kıymetin bilmemiş be Ozan Ceyhan.
Aşkta vefa yokmuş bunu çözmüşsün
Kahretmişsin bu dünyaya küsmüşsün
Bir gün biter sanmış gönlü üzmüşsün
…Sabrına değmemiş be Ozan Ceyhan.
Kara bahtın bir an olsun gülmemiş
Kemden sakladığın kıymet bilmemiş
Bu kadar yalvardın koşup gelmemiş
…Çabanı görmemiş be Ozan Ceyhan.
Dua etmiş gözden yaşlar dökmüşsün
Umutlar tükenmiş ruhta çökmüşsün
Mecburen töreye boyun bükmüşsün
…Hiç yola gelmemiş be Ozan Ceyhan.
Hasret bitmek bilmez yürekte kama
Gönlü kırmak olmaz o tutmaz yama
Sen onu canından çok sevdin amma
…Sen kadar sevmemiş be Ozan Ceyhan.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen küsersen ben ölürüm…
Yüzün eğik görsem dünyam kararır
Sen küsersen ben ölürüm sevdiğim
Coşkun gönlüm bir çırpıda sararır
…Sen küsersen ben ölürüm sevdiğim.
Belli etmesen de gülmüyor yüzün
Dalıp dalıp gider o ceylan gözün
Huzuru bulamam duymazsam sözün
…Sen küsersen ben ölürüm sevdiğim.
Aslını bilmezsem çok şey kurarım
Havadan nem kapar neler ararım
Üzeni duyarsam hesap sorarım
…Sen küsersen ben ölürüm sevdiğim.
Ben seni tanırım bakışlar güler
Sen gülünce açar içimde güller
Yüzün asık görsem şevkimi böler
…Sen küsersen ben ölürüm sevdiğim.
Bakışmak dışında her eylem yasak
Bir gün çözecekler nasıl saklasak
Kimse takmayacak ne karar alsak
…Sen küsersen ben ölürüm sevdiğim.
Her fırsat göreyim mahrum bırakma
Kem söz sahibinin denene bakma
Hasret tandırında ne olur yakma
…Sen küsersen ben ölürüm sevdiğim.
Kem gözlüler nazar etmesin sana
Seni üzgün görmek kâbus Ceyhan’a
Zulmün her türlüsü gelsin bu cana
…Sen küsersen ben ölürüm sevdiğim.
Erdemli/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen mehtabı seyret, yar ben de seni…
(Mehmet Ferhat bağışlasın)
Bahçeye çık desem gece yarısı
Sen mehtabı seyret yar bende seni
Her çiçeğe konmaz gönül arısı
…Sen mehtabı seyret, yar bende seni.
Yanına geleyim nolur görmeye
İpek saçlarına yüzüm sürmeye
Razıyım o anda canım vermeye
…Sen mehtabı seyret, yar bende seni.
Dolunayın şavkı yüzüne vursun
Tut şu ellerimden saatler dursun
Deli gönül coşup hayaller kursun
…Sen mehtabı seyret, yar bende seni.
Sen hiç konuşmazsın bakışak yeter
Gözlerden gözlere akışak yeter
Hayalde düşlerde kavuşak yeter
…Sen mehtabı seyret, yar bende seni.
Bu kadar ricamı çok görme bana
Rekorlar kırmışım hasretten yana
Ne dileğin varsa gelsin bu cana
…Sen Ceyhan’ı seyret, yar bende seni.
Erdemli/2015

Ozan Nuri Ceyhan
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Sen ne dersen öyle olsun…
Sen sözünde duruyorsan
Metanetin koruyorsan
Ben hazırım soruyorsan
…Sen ne dersen öyle olsun.
Gel diyorsan kaçacağız
Aşka yelken açacağız
Kanat takıp uçacağız
…Sen ne dersen öyle olsun.
Kaçan fırsat geri dönmez
Yürekteki yangın sönmez
Bu yoldan asla dönülmez
…Sen ne dersen öyle olsun.
Ömür yasta böyle gitmez
Tereddüdü kabul etmez
Gelmezsen hasretin bitmez
…Sen ne dersen öyle olsun.
Kavi duran boyun bükmez
Yanlış karar bize sökmez
Azmeden gözyaşı dökmez
…Sen ne dersen öyle olsun.
Güzellik dedin ne oldu
Rengi ruhsarımız soldu
Sabır bitti zaman doldu
…Sen ne dersen öyle olsun.
Al bohçanı bahçeye çık
Korkma bütün yollar açık
Ceyhan’a diyorsan kaçık
…Sen ne dersen öyle olsun.
Erdemli/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen nerdeysen ben ordayım...
Sen nerdesin diye sorma
Sakın bensiz hayal kurma
Gel yorulma beni yorma
…Sen nerdeysen ben ordayım.
Sevginden ayrı kalamam
Yalnız uykuya dalamam
Sensiz hiç nefes alamam
…Sen nerdeysen ben ordayım.
Gecedeyim düşündeyim
Hasretin tam döşündeyim
Ben sevgimin peşindeyim
…Sen nerdeysen ben ordayım.
Baharında kışındayım
Pınarların başındayım
Gözlerinin yaşındayım
…Sen nerdeysen ben ordayım.
Sen beni çok özlüyorsan
Ufka bakıp gözlüyorsan
Çabuk gelsin istiyorsan
…Sen nerdeysen ben ordayım.
Dikkat etsen gölgendeyim
Serap sanma bölgendeyim
Bak Ceyhan’a en öndeyim
…Sen nerdeysen ben ordayım.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen nerelerdesin ben neredeyim...
Çağları devirdik geçti yaşımız
Ne sonumuz belli ne de başımız
Ecele gün saymak şimdi işimiz
…Sen nerelerdesin ben neredeyim.
Hayalle avunmak ezaymış cana
Acılar kuşatmış baktım her yana
Bütün kusurları yükle gel bana
…Sen nerelerdesin ben neredeyim.
Mesele ölümse yok bir korkumuz
Param parça oldu gönül çarkımız
Mecnun’u Leyla’yı geçti farkımız
…Sen nerelerdesin ben neredeyim.
Yürek kavi duyguları yaşlatmaz
Başa dönsek yenisini başlatmaz
Bırakalım deme gönül boşlatmaz
…Sen nerelerdesin ben neredeyim.
Kocayan bedense varsın kocasın
Ben yanan ocağım sende bacasın
Dalında açmadan solan goncasın
...Sen nerelerdesin ben neredeyim.
Gökte yıldız kadar uzaksın bana
Varlığın yetiyor bu mutsuz cana
Uzaktan sevmekte ayrı bir mana
…Sen nerelerdesin ben neredeyim.
Dediler ki günah gönlü kandırma
Düşler kurup boş yere inandırma
Yazıktır Ceyhan’a böyle yandırma
…Sen nerelerdesin ben neredeyim.
Seyhan/2012
Değerli kardeşimden;
'Vakt-i zamanında, girdin kanıma
İlan-ı aşk etmek, uymaz şanıma
Bulaştı bu sevda, her bir yanıma
... Sen nerelerdesin, ben neredeyim...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen neye gücendin niye darıldın…
Sen neye gücendin niye darıldın
Ben de bilmiyorum neye alındın
Ne duydun ki sitemlere sarıldın
…Cevapsız kalınca neyi sorayım.
Nasıl izah etsem garip sevda ki
Gönlümde has yerin işte o baki
Ben ne konuşursam hepsi afaki
…Göster bir ip ucu akıl yorayım.
Sevgin emin yerde yani canımda
Çile kol geziyor dört bir yanımda
Hep seni düşledim her zor anımda
…Seni düşünmeden nasıl durayım.
Dertlerle boğuşmak sana sefamı
Hüzünle yaşamak derde devamı
Selam sabah esirgemek revamı
…Huzur mu kaldı ki hayal kurayım.
Özümde aradım nerde kusurum
Çözemedim gitti,yokki huzurum
Kapalı soruya kim yapar yorum
…Sen söylemiyorsan nasıl bulayım.
Dokundurmalarla başa çıkamam
Sahiden suçluysam yüze bakamam
Gerçekten sildiysen ışık yakamam
…Ben Ceyhan gönlüme kilit vurayım.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen Rabbim'in bir lütfusun...
Can kızıma selâm olsun
Hak önünde kelâm olsun
Doğru yazan kalem olsun
…Sen Rabbimin bir lütfusun.
Ferman onun taktir onun
Farz demişse haktır onun
Rahmeti pek çoktur onun
…Sen Rabbimin bir lütfusun.
Fermanına feda bu can
Emrine olurum kurban
Uyan kızım geldi baban
…Sen Rabbimin bir lütfusun.
Güzel kızım ağlamasın
Sakın kara bağlamasın
Bu kalbimi dağlamasın
…Sen rabbimin bir lütfusun.
Bir gönülü mutlu etmek
O yüreğe güller ekmek
Boşa gider mi hiç emek
…Sen Rabbimin bir lütfusun.
Baba demiş bana Gülhan
Şahit olsun cümle cihan
Nasıl mutlu bilsen Ceyhan
…Sen rabbimin bir lütfusun.
İst/l3.02.2012

Heybetli duruşu, dünyaya değer!
Canını verir o, severse eğer!
Cihanda insanlık,ölmemiş meğer!
Adam gibi adam benim can babam! .....Gülhan Çabucak
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen rahat uyu...
Sana silah sıkan eller kırılsın
Ey aziz şehidim sen rahat uyu
Kanın kansızlardan bir bir sorulsun
…Ey aziz şehidim sen rahat uyu.
Yastadır anneler babalar yasta
Bekliyor yolları gelmiyor posta
Korkuyu saldınız düşmana dosta
…Ey aziz şehidim sen rahat uyu.
Bunlarda vicdan yok evleri yakar
Beşikte bebeğe kurşunlar sıkar
Ah’ı yerde kalmaz mutlaka çıkar
…Ey aziz şehidim sen rahat uyu.
Düşmanın alçağı pusuda yatar
Gençler kandırılmış içime batar
Kardeş kardeşe kurşun mu atar
…Ey aziz şehidim sen rahat uyu.
Kürt kardeşim inanmıyor katile
Sonu hüsran ne yapsalar nafile
Kimseler arka çıkamaz bu faile
…Ey aziz şehidim sen rahat uyu.
Gözlerimden akan hasretin yaşı
Vatanı savunmak her işin başı
Yanına kâr kalmaz kahpenin işi
…Ey aziz şehidim sen rahat uyu.
İst/1996
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi…
Sevmek insan için en büyük sükse
Onurda büyüktür sevda büyükse
Kahrolurum biri boynunu bükse
…Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Sevgi kuşa benzer sevince konar
Sevgisiz yürekler soğuktan donar
Vefasız gönlünü git kendin onar
…Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
İnce cama benzer çabuk kırılır
Şaka bile yapamazsın darılır
Aşk yarası sevgi varsa sarılır
…Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Darılınca çabuk dönecek sanma
İyice düşün ki sonradan yanma
Bence sen sevgiyi ağzına alma
…Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Camın kenarında ağlayan kimdi
Hangi düş kandırdı yaşların dindi
Gözlerin gülüyor ne oldu şimdi
… Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Şimdi bir şey değil sonunu bekle
Avucun yalarsın çok beklemekle
Ceyhan’ın kahrını,kahrına ekle
…Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen suçlusun...
Sevmek insan için en büyük sükse
Onurda büyüktür sevda büyükse
Kahrolurum bana boynunu bükse
…Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Sevgi kuşa benzer sevince konar
Sevgisiz yürekler soğuktan donar
Vefasız gönlünü git kendin onar
…Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Bir sırçaya benzer çabuk kırılır
Şaka bile yapamazsın darılır
Aşk yarası sevgi varsa sarılır
…Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Darılınca çabuk dönecek sanma
İyice düşün ki sonradan yanma
Bence sen sevgiyi ağzına alma
…Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Camın kenarında ağlayan kimdi
Hangi düş kandırdı yaşların dindi
Gözlerin gülüyor ne oldu şimdi
...Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Şimdi bir şey değil sonunu bekle
Avucun yalarsın çok beklemekle
Ceyhan’ın kahrını kendine ekle
…Sen sevgiyle dalga geçtin öylemi.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen unuttun ama ben unutmadım...
Sen bilerek karşıma çıktığını
Bana canı gönülden baktığını
Bu yüreği derinden yaktığını
…Sen unuttun ama ben unutmadım.
Sabahlara kadar ağladığını
Görmeyince kara bağladığını
Ne olur gel diye yalvardığını
…Sen unuttun ama ben unutmadım.
Mektubunda neler söylediğini
Sabahtan akşama özlediğini
Gece yarısı yol gözlediğini
…Sen unuttun ama ben unutmadım.
Seni canımdan çok sevdiğimi
Önce askerliğim var dediğimi
Delikanlı gibi söz verdiğimi
…Sen unuttun ama ben unutmadım.
Biliyordun mutlak geleceğimi
Ferhat gibi dağlar deleceğimi
Seni başımda taç edeceğimi
…Sen unuttun ama ben unutmadım.
O sekiz mevsimi sensin bitirdim
Zaman oldu umutları yitirdim
Bu canı sağ selim sana getirdim
…Sen unuttun ama ben unutmadım.
Önüme kim çıksa tek tek vururdum
Antep’i yakmadan sanma dururdum
Ceyhan’ı dilesen kurban olurdum
…Sen unuttun ama ben unutmadım.
G.Antep/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen yoksun...
Sen yoksun; çiçeklerimiz açmıyor
Güller kuruyunca bülbül geçmiyor
Gönlüm huzursuzken neşe saçmıyor
…Beden bu hayattan hiç zevk almıyor.
Sen yoksun; acılarımla yalnızım
Sanki kışa döndü baharım yazım
Akordu bozdular çalmıyor sazım
…Düzen tutmayınca heves kalmıyor.
Sen yoksun; gözüme uyku girmiyor
Nasıl perişanım kimse bilmiyor
Ne dersen nafile yüzüm gülmüyor
…Bilsen çok denedim sensiz olmuyor.
Sen yoksun; ben sensiz yapamıyorum
El kalem tutmuyor yazamıyorum
Çok zordasın diye kızamıyorum
…Çekip gideceğim gönül salmıyor.
Sen yoksun; çaresiz sabrı bıraktım
Sabahtan akşama yollara baktım
Aşka şiir yazdım türküler yaktım
…Zalim hasret uzadıkça uzuyor.
Sen olmayınca ben yaşamıyorum
Dertler dağa dönmüş aşamıyorum
Hasret zincir vurdu koşamıyorum
…Ceyhan’ı senin yokluğun üzüyor.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Sen yürekten özlediğimsin...
Aşkımsın
Adağımsın
Ahtımsın
Sen yürekten özlediğimsin.
Belleğimsin
Beklediğimsin
Bir tanemsin
Sen yürekten özlediğimsin.
Canımsın
Cananımsın
Cennetimsin
Sen yürekten özlediğimsin.
Dileğimsin
Dermanımsın
Düşlerimsin
Sen yürekten özlediğimsin.
Ezberimsin
Ezelimsin
Ebedimsin
Sen yürekten özlediğimsin.
Gözlerimsin
Göz bebeğimsin
Gözlediğimsin
Sen yürekten özlediğimsin.
Hayalimsin
Hayatımsın
Her şeyimsin
Sen yürekten özlediğimsin.
Sevdiğimsin
Sevincimsin
Sevgilimsin
Sen yürekten özlediğimsin.
Sefamsın
Şifamsın
Şiirlerimsin
Sen yürekten özlediğimsin.
Stuttgart/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sende ki ben duruyor mu...
Bu gamsız dünyadan
Nefret etsem de
Vazgeçmek elimde değil.
Kalbim aklıma hükmediyor,
Sabırlar sona dayansa da
Yürek vehmediyor.
Nasıl çaresizim bilemezsin
Varlığın yaşama sebebim,
Bende ki sen hiç solmuyor,
Sende ki ben duruyor mu?
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Senden başkasına şiir yazamam...
Yokluğunda gece gündüz andığım
Ömrümce sesine hasret kaldığım
Bir tek bakışına kurban olduğum
…Senden başkasına şiir yazamam.
Varlığını bilmek ekmeğim aşım
Sana feda olsun her damla yaşım
Bin türlü cefaya değse de başım
…Senden başkasına şiir yazamam.
Sözüm sözdür şahit ise dil yeter
Umutsuzca sevdiğimi bil yeter
Duyduğunda mezarıma gel yeter
…Senden başkasına şiir yazamam.
Kahrım olur bir an seni üzemem
Dünya yansa yeminimi bozamam
Katlim olsan yine sana kızamam
…Senden başkasına şiir yazamam.
Zeybek hocam yüreğimi okuyor
Gönül tellerimi müthiş dokuyor
Gözlerimi görsen hasret kokuyor
…Senden başkasına şiir yazamam.
Sonuma bir adım ne kaldı şurda
Bir kere göreyim uzakta durda
Ozan’ı dert etme yaşayan hurda
…Senden başkasına şiir yazamam.
Seyhan/2012
Değerli dostumdan
Baktığım her gözde, kirpiğin kaşın
Sinemde gül oldu, attığın taşın
Gönülden sözlümsün, kaç olsa yaşın
....Senden başkasına şiir yazamam...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Değerli bacımdan
Kısacası;
Gönül sarmak er kişinin işidir,
Eğmeliye düğmeliye bakma sen
Koruğu beklemek sabır işidir
Yedi veren çiçekleri kokma sen
Yangın yürektedir, değildir tende
Kimi nazlı güldür, kimi nazende
Gün gelir dizine, vurursun sende
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Ala alca kanıp dalı yakma sen
Her renk bir gün gelir akar çay gbi
Göz üstünde kaşın hilal ay gibi
İçeni öldürür zehrin mey gibi
Gülsem de inanma yüze bakma sen
Ne dili şerbettir ne nağmeleri
Usandırır aşkı kaş eğmeleri
Emsalin olamaz hiç değmeleri
Aklına bir kere fesat sokma sen
Ozan Ceyhan Beyi,nolur yakma sen....Hatice Ak
Ozan Nuri Ceyhan
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Senden başkasını sevdiysem eğer...
Yalnız seni sevdim inandım sana
Bin cefalar etsen zevk verir bana
Kıymet bilmediysem atın zindana
…Senden başkasını sevdiysem eğer.
Ben aşkından divaneyim sefilim
Unutursam şayet lâl olsun dilim
Sevgi bitmez ben kendime kefilim
…Senden başkasını sevdiysem eğer.
Gözlerim kör olur ellere bakmam
Bir kusurum olsa karşına çıkmam
Kendimi vururum sana bırakman
…Senden başkasını sevdiysem eğer.
Gizlide kalmasın ne varsa sorun
Hiç itiraz etmem sehpayı kurun
Kılım kıpırdamaz bin kılıç vurun
…Senden başkasını sevdiysem eğer.
Yalansam çaresiz bin derde düşem
Kızgın kuma sarın aç susuz pişem
Kendi mezarımı ben kendim eşem
…Senden başkasını sevdiysem eğer.
Yalvarsam dileğim kabul olmasın
Hiçbir doktor bana çare bulmasın
Ozan Ceyhan hayat boyu gülmesin
…Senden başkasını sevdiysem eğer.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Senden başkasını sevmem imkânsız...
Yalnız seni sevdim dünya yüzünde
Yanındayım sevincinde hüzünde
Dedim ki sevdiğim durur sözünde
…Senden başkasını sevmem imkânsız.
Bu nasıl bir dünya kötüyle dolmuş
Sevda bahçemizi hoyratlar yolmuş
Dalları kırmışlar tüm güller solmuş
...Kurutulan gülü dermem imkânsız.
Vefasız demişler kocaman yalan
Kurduğum hayaller edilmiş talan
Bu kadar çabama hasretmiş kalan
…Sabırla menzile ermem imkânsız.
Seni düşünmeden geçmez bir anım
Sensiz yaşayamam eksik sol yanım
Benden alamazlar çıkmadan canım
…İsteme sevgini vermem imkânsız.
Sevgin başta tacım namusum arım
Kurban aranmışsa buyur ben varım
Ben yiğit adamım bırakmam yarım
…Zulümleri haklı görmem imkânsız.
Seninle doğmuşum senle yaşarım
Bin tuzak kursalar hepsin aşarım
Ceyhan nankör diyenlere şaşarım
…Sensiz bu hayatı sürmem imkânsız.
Çukurova/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Senden vazgeçmemi isteme benden...1
Bin ümitle geldim, kapınız duvar
Büyüğe saygım var kovarsa kovar
Dedim ki çok çok başından savar
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Seni çok üzdüler bundan eminim
Kimseye inanmam sendin kefilim
Üzenlere saysam, varmıyor dilim
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Çektirilen zulüm bilmem yeter mi
Senin acın benimkinden beter mi
Bu hasret yangını bir gün biter mi
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Hiç pişman değilim seni sevmekten
Onur duyuyorum sevdim demekten
Yanımda olursan yılmam ölmekten
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Yıllar mola vermez sanki yarışta
Zalimlerin gözü yoktur barışta
Tek seni dilerim Hakka varışta
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Yüce gönül senin kararda hürsün
İstersen hasretim yıllarca sürsün
Sadakat ne demek bu dünya görsün
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Sevgi bitmez göreceksin yaşarsak
Rekorlar kırardık keşke başarsak
Ceyhan ayni Ceyhan karşılaşırsak
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Senden vazgeçmemi isteme benden...2
Uzun yazmış olanları saymışsın
Dertleri üst üste bir bir kaymışsın
Son satıra şarkımızı koymuşsun
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Mektubu yazarken elin titremiş
Gözler acı çekip yaşlar kükremiş
Kalem yalanlara boyun bükmemiş
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Gel diyorsun bana senede bir gün
Ben razı değilim yastayım her gün
Çıkıp gel sevdiğim belki de son gün
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Yürekte kalmadı umut diyorsun
Gözünün yaşını kurut diyorsun
Yalvarırım lütfen unut diyorsun
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Uzaktan uzağa hayal konuşmak
Beni kesmez senede bir buluşmak
Sonra kıyamete kalır kavuşmak
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Yanlış hesap etmiş yılları sayan
Bizim yıldızımız değildir kayan
Umudu kalkan et sabırla dayan
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
Her kelam yakışır güzel yoruma
Düşmanlar gülerse gider zoruma
Ceyhan’ı düşünme sakın koruma
…Senden vazgeçmemi isteme benden.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Senede bir gün...
Bu şarkıyı bizim için söylemiş
Sen de dinler misin senede bir gün
Hayretler doğrusu her gönle girmiş
…Sende dinler misin senede bir gün.
Sonsuz saygılar güfteyi verene
Bir özel teşekkür Zeki Müren’e
Helâldir diyorum sevda çekene
…Sende dinler misin senede bir gün.
Her satırı bin özlem anlatıyor
Harika bir ses kulak çınlatıyor
Bu aşka canımı adadım diyor
...Sende dinler misin senede bir gün.
Sen hasreti bile bile sevmiştin
Mektubun son satırına yazmıştın
Bu bizim şarkımız olsun demiştin
…Sende dinler misin senede bir gün.
Yıllardır dinlerim ruhuma akar
O ayakta tutar hasretin yakar
Ceyhan’ın bakarsın karşına çıkar
…Görmeye razıyım senede bir gün.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni bana verseler...
Sevgime karşılık seni bana verseler
Sevinçle talihim dönüyor diyeceğim
Gönlünün güzelini al senin deseler
…Yine de inanmam gelirsen bileceğim.
İçime sığmayan bütün sevgiler senin
Koştum geldim canımın içi diyeceğim
Öncede sonrada seni benim sevenin
…Tanrım, lütfunu herkese dileyeceğim.
Uçan bir perisin hayal dolu gönlümde
Sevdiğimi buldum diye haykıracağım
Karışık rüyalar şimdi berrak önümde
…Engel durduramaz hepsini kıracağım.
Hayal olmadığını söyle gel uyandır
Şaka değildir de yoksa çıldıracağım
Bana sımsıkı bir sarıl sevip inandır
…Şimdi dünyayı ayağa kaldıracağım.
Çocuklaşırım ne olur çok görme bana
Müthiş doluyum oturup ağlayacağım
Hasretim deli divane olmuşum sana
…Coşup akan seller gibi çağlayacağım.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni ben...
Seni ben;
Rabbim hariç
Doğan güneşten,
Şahidimiz mehtaptan,
Gündüzden geceden,
Uykudan
Rüyalardan,
Her şeyden çok sevdim…
&
Seni ben;
Havadan sudan,
Gökyüzünden
Ak bulutlardan,
Yağmurdan kardan,
Dağlardan taşlardan,
Mevsimlerden
Her nesneden çok sevdim…
&
Seni ben;
Anan dahil
Yakınlarından,
Sevenlerinden
Sevdiklerinden,
Canlı cansız
Dünyada kim varsa,
Herkesten çok sevdim…
&
Seni ben;
Seni senden
Kendimden,
Gören gözümden
Tüm sevdiklerimden,
Can özümden,
Hasılı
Her varlıktan çok sevdim…
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni can özümden sevdim bir kere…
Bir kere bakışmak canıma yetti
Seni can özümden sevdim bir kere
Gönlüm tutsak yüreğine hapsetti
…Seni can özümden sevdim bir kere.
O masum bakışta sevgiyi buldum
Gözlerinin bebeğinde kayboldum
Sevda dergâhına gidip kaydoldum
…Saçını öpmeden sevdim bir kere.
Gönülden gönüle şimşek çakınca
Ruhum aydınlanır sana bakınca
Konuşmasan olur yok bir sakınca
…Sesini duymadan sevdim bir kere.
Ben alıştım hep uzaktan sevmeye
Hiç niyetin yok mu çıkıp gelmeye
Ben hazırım şu canımı vermeye
…Elini tutmadan sevdim bir kere.
Sevda yüklü kervanlara karıştım
Kader atlı ben yayayım yarıştım
Rabbime sığındım sabra alıştım
…Ben seni hayalden sevdim bir kere.
Uzaktan sevmekte başka bir çile
Hasretten divane olsam da bile
İsmini saklarım düşürmem dile
…Ben seni yürekten sevdim bir kere.
Dağlar taşlar şahit olsun bu aşka
Başkası çıkamaz o büyük köşke
Ceyhan’ı sevginle öldürsen keşke
…Ben seni ruhumla sevdim bir kere.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni de yakar...
Aşk ateşi masum olur belleme
Geçtiği yerleri kül eder yakar
Bir şey olmaz diyenleri dinleme
…Âlemi yakmışsa senide yakar.
Sevdaya düşerse yanar tutuşur
Gözlerde başlarsa kalpte buluşur
Gönlünden gönlüme yollar oluşur
…Seveni yakmışsa senide yakar.
İçinden sevsen de yine fark etmez
Kıvılcımı yeter dönüp çark etmez
Kovmaya çalışsan bile terk etmez
…Cihanı yakmışsa seni de yakar.
Deryalar söndüremez bunu unut
Sakın olmaz deme yanlıştır yanıt
Başka yerde arama bizdedir kanıt
…Benliği yakmışsa seni de yakar.
Hasrete düşersen yakar kavurur
Küllerini dört bir yana savurur
Karşı koyarsan sanma ki durur
…Gönlünü yakmışsa seni de yakar.
Bir tek çaresi var yorulacaksın
Sevene kavuşup sarılacaksın
Mutluluğa koşup korunacaksın
…Ceyhan’ı yakmışsa seni de yakar.
Adana/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni mutsuz görmek acımı katlar...
Neler düşlemişiz neler bulmuşuz
Sevda rüzgârında nasıl durmuşuz
Gönül sevdi ama hüzün dolmuşuz
…Seni mutsuz görmek acımı katlar.
Yürek ne muhteşem hâlâ koruyor
Bıraktığın yerde sağlam duruyor
Varsın çile olsun hasret yoruyor
…Seni mutsuz görmek acımı katlar.
Sevgiler Rabbimden ilahi nurdur
Engeller dağ değil bilesin surdur
Ben başaramadım yılları durdur
…Seni mutsuz görmek acımı katlar.
Felek her fırsatta yaramı deşer
Yürek kora dönmüş pişerde pişer
Kanatsız can kuşu sonunda düşer
…Seni mutsuz görmek acımı katlar.
Ümit verdim diye nasıl pişmanım
Dağa taşa mevsimlere düşmanım
Bir bir tükenirken cümle imkânım
…Seni mutsuz görmek acımı katlar.
Sabır desem acep zamanın var mı
Hep düşündüm fırsat bulsa arar mı
Der misin sevdiğim bu son karar mı
…Seni mutsuz görmek acımı katlar.
Gaziantep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni senden istiyorum.
Ey sevdiğim kapanmıyor aramız
Böyle şifa bulmaz gönül yaramız
Kavuşalım tükenmeden sabrımız
…Seni senden istiyorum var mısın?
Gönlüm esir düştü mahzun bakışa
Sende seviyorsan sürme yokuşa
Yalnızlık sadece Rabbime mahsus
…Seni senden istiyorum var mısın?
Başım taç ederim beni dilersen
Dünyayı kalbura koyup elesen
Benim gibi seven yar bulamazsın
…Seni senden istiyorum var mısın?
Feleğe kahretsek düşman oluruz
Fırsatlar kaçarsa pişman oluruz
Mutsuzları emsal diye savunma
…Seni senden istiyorum var mısın?
Sevgimiz zamana olmasın tutsak
Geçmişte ne varsa kesin unutsak
Mevsim gelip geçer ömür bitiyor
…Seni senden istiyorum var mısın?
Tut elimden bizde yuva kuralım
Rabbime şükredip kıyam duralım
Her geçen gün süremizden çalıyor
…Seni senden istiyorum var mısın?
Kahırdan ağlayıp sevinçten gülek
Tamamdır diyorsan beraber ölek
Gözümü kırparsam adam değilim
…Seni senden istiyorum var mısın?
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni sevdiğime pişman değilim...
Bal gözlere doya doya bakaydım
Saçlarına tomurcuklar takaydım
Gam yemezdim ellerini tutaydım
…Seni sevdiğime pişman değilim.
Tekrar bu dünyaya gelirsem eğer
Seninle yaşamak bir ömre değer
Hasret denilen şey azapmış meğer
…Seni sevdiğime pişman değilim
Bu gönül sevdanı sonsuza saklar
Ulu mahkemede zayi olmaz haklar
Herkes suçlu görsün yaratan aklar
…Seni sevdiğime pişman değilim.
Önce bir hesap sor geçen yıllara
Senelerce bakıp durdum yollara
Elli dersem masal gelir kullara
…Seni sevdiğime pişman değilim.
Yüz sene de geçse sevmeye devam
Hayaller kudurdu bozuldu havam
Huzuru mahşerde görülsün davam
…Seni sevdiğime pişman değilim.
Talihe güvenmem ruhsuz vicdansız
Bu dünyada kavuşmamız imkânsız
Bana göre kaldın gittin Ceyhan’sız
…Seni sevdiğime pişman değilim.
İst./2013
Ozan Ceyhan
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni sevdiğime pişman ettiler...
Yakından bakıştık uzaktan sevdik
Gönülden gönüle akan bir seldik
Sandık ki sevince murada erdik
…Seni sevdiğime pişman ettiler.
Farkında olmadan suç mu işledik
Sevmek hata imiş nerden bilirdik
Güzellikle densin yola gelirdik
…Seni sevdiğime pişman ettiler.
Öne sürdükleri her şey bahane
Temiz kalple seviyoruz daha ne
Bu dünya sevene bir zulümhane
…Seni sevdiğime pişman ettiler.
Kulun kurbanın olayım ağlama
Hüzne dalıp yüreğimi dağlama
Kötü günler geçer kara bağlama
…Seni sevdiğime pişman ettiler.
Daha yolun başındayız hele dur
Uykusuz kalınca sende hayal kur
Bu can sana feda önce beni vur
…Seni sevdiğime pişman ettiler.
Sen Ozan’a güven sabır çekelim
Mevlaya sığınıp boyun bükelim
Gel tut şu elimden çekip gidelim
…Seni sevdiğime pişman ettiler.
Siirt/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni sevmek...
Seni sevmek bir ibadet
Asla bulunmaz ihanet
Elâ gözlüm biraz sabret
…Sanma ki sensiz dururum.
Olmadığın yerler haram
Bu diyarda nasıl duram
Sen yoksan onmaz yaram
…Sevgindir yüce gururum.
Çok sevdim seveceğim
Bulsam neler diyeceğim
İste canım vereceğim
…Seni çok sevmek onurum.
Kapında kulun köleyim
Canı parçaya böleyim
Sen çok yaşa ben öleyim
…Uzak durma kahrolurum.
Güzellikler senden esin
Beni benden aldın nesin
Şu Ceyhan senin eserin
…Elbet bir gün kavuşurum.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni sevmiş olmak bana yetiyor...
Bir tek bakış yetti gönlümü çeldi
O ne bakış Rabbim kalbimi deldi
Aklımdan geçmeyen başıma geldi
… Seni sevmiş olmak bana yetiyor.
… Anla be sevdiğim ömür bitiyor.
Temcit pilavına döndü her satır
Baştan sona tek bir şeyi anlatır
Sevginin ruhuna hicran damlatır
… Seni sevmiş olmak bana yetiyor
… Kalbini bir dinle sana ne diyor.
Doğru söyleseydi bilirdim ulak
Senin çektiklerin deve de kulak
Bir yol biliyorsan söyle de bulak
… Seni sevmiş olmak bana yetiyor
… Diller dolaşıyor yürek titriyor.
Meğer veda imiş son buluşmamız
Bir andaymış kahıra bulaşmamız
Gerçekten zor vuslata ulaşmamız
… Seni sevmiş olmak bana yetiyor
… Nasıl özlemişim gözde tütüyor.
Erken koptu kaderle yarışmamız
Kan davasına döndü barışmamız
Yüz yıl geçse kolay mı alışmamız
… Seni sevmiş olmak bana yetiyor
… Umutlarım birer birer yitiyor.
Biter dedim avunmaya çalıştım
Sabır fetva vermez yine danıştım
Zor güç bela yokluğuna alıştım
… Seni sevmiş olmak bana yetiyor
… Gönül yasta yüreğim inletiyor.
Kör lambaya döndü ışığın feri
Kahrolası yıllar gelmez ki geri
Ceyhan’ın kuytuda hazırdır yeri
… Seni sevmiş olmak bana yetiyor
… Bil ki çok daraldı zaman bitiyor.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni yaratana kurban olurum…
(Dedeciğim,
Seni çok seviyorum. Biliyorum sende beni seviyorsun.
Sen benim dedem değilsin, sen benim meleğimsin.
Seni çok seviyorum. Sevgilerle…ZEYNEP)
Yürekten geçeni dizmiş satıra
Seni yaratana kurban olurum
Ömrümdeki en anlamlı hatıra
…Seni yaratana kurban olurum.
Öpüyorum o minicik elinden
Mavi gözlerinden saçın telinden
Nasıl hüzünlendim sevgi selinden
…Seni yaratana kurban olurum.
Daha dün bebektin okullu oldun
Riyasız ve yalın sevgiyle doldun
Bu güzel sözleri ne çabuk buldun
…Seni yaratana kurban olurum.
Herkesten çok sevdiğime inanır
Uzakta olsam da sesimden tanır
Babanne duymasın bizi kıskanır
…Seni yaratana kurban olurum.
Dünya güzelimsin,baharım yazım
Benden uzun yaşa budur niyazım
Anladım ki sana kavuşmam lazım
…Seni yaratana kurban olurum.
Karnen al Çukurova’ya gelirsin
Melek yüzlüm öpücükler verirsin
Sevgin şu Ceyhan’a deva bilirsin
…Seni yaratana kurban olurum.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Seni yazdım...
Güftelere seni yazdım kalem usandı
Şarkılara besteledim sazlar kıskandı
Öylesine seninleyim her şeyim sensin
…Bu gözler kimi görürse hep seni sandı.
Sen bir tatlı meltemimsin başımda esen
Savrulan yapraklara dönerim sevmesen
Sazlar yalnız bize çalsın bize söylesin
…Fani dünyada bir tek ben varım birde sen.
Yaşama gücünü verdin cennetim sensin
Sevgiyle bakarak bana huzur verensin
Son nefese kadar yanında olacağım
…Canımsın cananımsın ve mutlu edensin.
Binlerce şiiri sana yazmak isterim
İlacım inan sensin, aşkındır gül perim
Bu beden bu canım feda olsun yoluna
…Dünyayı sersem önüne yine az derim.
Ceylan gözlerine bakmaya hiç doyamam
Bahar çiçeğimsin koklamaya kıyamam
Dünyada yaşamak ancak seninle güzel
…Sevgin olmasaydı bilesin yaşayamam.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Senin derdin sana çoktur sultanım...
Yeter gayri sen ağlama diyorsun
Senin derdin sana çoktur Sultanım
Acın yaşın benim olsun diyorsun
…Senin derdin sana çoktur Sultanım.
Kederin bu cana gelsin diyorsun
Karın kışın bana kalsın diyorsun
Dertli başın benim olsun diyorsun
…Senin derdin sana çoktur Sultanım.
Yeter ki gül yüzün gülsün diyorsun
Hüznün gamın bana gelsin diyorsun
Benim derdim çoksa olsun diyorsun
…Senin derdin sana çoktur Sultanım.
Razıyım sen beni düşünme sakın
Çarem yoktur deme hele bir bakın
Mevla görüyordur kurtuluş yakın
…Senin derdin sana çoktur Sultanım.
Hüzün çok yıpratır böyle gidersen
Tüm derde talibim kabul edersen
Üzülmem mi,asla veremem dersen
…Senin derdin sana çoktur Sultanım.
Ben alıştım her an boyun bükmeye
Senin gücün yetmez bunu çekmeye
Var mısın benimle toptan sökmeye
…Senin derdin sana çoktur Sultanım.
Dertlerle baş başa yalnız koyduysa
Ceyhan kahrolmaz mı vebal aldıysa
Sevmek hüzün değil mutluluk oysa
…Senin derdin sana çoktur Sultanım.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Senin için yaşıyorum...
Hasretin ölümden beter
Hayalin gözümde tüter
Bir kerecik görsem yeter
…Senin için yaşıyorum.
Esenliğe çıkmaz başım
Yüze bile değse yaşım
Senin için tüm uğraşım
…Senin için yaşıyorum
Ben bu sırra erebilsem
Gül yüzünü görebilsem
Sesini bir duyabilsem
…Senin için yaşıyorum.
Ben ahtı mı asla bozmam
Kadere razıyım kızmam
Kırılırsın sitem yazmam
…Senin için yaşıyorum.
Mevla uzun ömür versin
Sevenler murada ersin
Söyle sen bana ne dersin
…Senin için yaşıyorum.
Sevda yolu zordan geçer
Hasret çok seveni seçer
Ceyhan zehir versen içer
…Senin için yaşıyorum.
G.Antep/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Senin olmadığın yer mekân gurbet…
Sensizlik bir kâbus ama çözüm yok
Senin olmadığın her mekân gurbet
Cenneti verseler kalsın gözüm yok
…Senin olmadığın her mekân gurbet.
Sabrın dergâhında geçti çağlarım
Hazana yem oldu yeşil bağlarım
Hasret tandırında yürek dağlarım
…Senin olmadığın her mekân gurbet.
Arşınlayıp durdum gezdiğin yeri
Gözlerim yollarda o günden beri
Sen yazık desen de dönemem geri
…Senin olmadığın her mekân gurbet.
Ömrüm boyu hayallere dalmışım
Yüzünü görmeye hasret kalmışım
Her şiirde mutlak selâm salmışım
…Senin olmadığın her mekân gurbet.
Her bahar açıyor çiçek yapraklar
Kuru kalmış su verdiğin zambaklar
Gölgenin düştüğü şanslı topraklar
…Senin olmadığın her mekân gurbet.
Sen varken canlıydı gezdiğin şehir
Çamura bulanmış şu berrak nehir
Soluduğum hava sanki bir zehir
…Senin olmadığın her mekân gurbet.
Bahçelerde gurbet, bağlarda gurbet
Senelerde gurbet, çağlarda gurbet
Baharlarda gurbet, kışlarda gurbet
…Senin olmadığın her mekân gurbet.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Senin olmadığın yerde...1
Ağaçlar çiçek açmıyor
Mehtap ışığın saçmıyor
Sensiz saatler geçmiyor
…Senin olmadığın yerde.
Gönül kadere küsüyor
Dilim lâl oldu susuyor
Yürek bile kan kusuyor
…Senin olmadığın yerde.
Güneşin şavkı sönüyor
Kahrım düşleri bölüyor
Ömür zindana dönüyor
…Senin olmadığın yerde.
Hasret sineme çakılır
Kelam boğaza takılır
Dünya başıma yıkılır
…Senin olmadığın yerde
Bülbül feryat eder güle
Gözyaşlarım döndü sele
Çabuk gelir ölüm bile
…Senin olmadığın yerde.
Özlem dağları aşıyor
Bu can kâbusu yaşıyor
Ceyhan’ın yönü şaşıyor
…Senin olmadığın yerde.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Senin olmadığın yerde...2
Hasta olsam ilaç sormam
Ümit söner hayal kurmam
Bağlasalar yine durmam
…Senin olmadığın yerde.
Sevgin yoksa ömür yarım
Seninle her şeye varım
Kendimi öksüz sayarım
…Senin olmadığın yerde.
Duygu körelir hissetmem
İçerim yansa bahsetmem
Tacı tahtı kabul etmem
…Senin olmadığın yerde.
Felek vursa önlemi yok
Bu canın bir önemi yok
Başka şeyin özlemi yok
…Senin olmadığın yerde.
Huzuru gül olsa dermem
Sensiz asla sefa sürmem
Cenneti verseler girmem
…Senin olmadığın yerde.
Kaderle hep açık aram
Kanar yürekteki yaram
Yaşamaksa bana haram
…Senin olmadığın yerde.
Ayrılıktan yok bir yarar
Şimdi sende bütün karar
Ceyhan’ın her günü zarar
…Senin olmadığın yerde.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Senin olmadığın yerde.3
Akşam olsun gece bitmez
Senin olmadığın yerde
Güller açmaz bülbül ötmez
…Senin olmadığın yerde!
Şafak sökmez gün ışımaz
Yürek her derdi taşımaz
Dağlar yol verse aşılmaz
…Senin olmadığın yerde!
Unut desen yüzüm gülmez
Bu gözler kimseyi görmez
Sensiz neşe huzur vermez
…Senin olmadığın yerde!
Susuz kalsa çiçek kurur
Hasret on ikiden vurur
Sabır biter yürek durur
…Senin olmadığın yerde!
Gönül çifttir sevgi tekdir
Sevip sevmek bize haktır
Bu Ceyhan’a hayat yoktur
…Senin olmadığın yerde!
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Senin yaptığını yapamam babam…1
Kim isterse sevsin kızım ve oğlum
Senin yaptığını yapamam babam
Hepsinin gönlüne kurban olurum
…Senin yaptığını yapamam babam.
Gönlüm yoksa bile saygı duyarım
Görgü bir kuralsa bende uyarım
El kattığım şeyi bırakmam yarım
…Senin yaptığını yapamam babam.
Kim kimi sevdiyse başımda yeri
Hep öyle düşündüm ezelden beri
Fırsatlar kaçınca dönülmez geri
…Senin yaptığını yapamam babam.
Sevgisiz yaşayan beden yorulur
Tüm dostluklar sevgi ile kurulur
Kim yanlış yaparsa hesap sorulur
…Senin yaptığını yapamam babam.
Falan filan bilmem neymiş bana ne
Cami yolundan geçmezmiş sana ne
Saygıda kusur yapmazlar daha ne
…Senin yaptığını yapamam babam.
Beni sevsin başka kusur aramam
Sevgi yoksa melek olsa saramam
Ben Ceyhan’ım kötü işe yaramam
…Senin yaptığını yapamam babam.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Senin yaptığını yapamam babam…2
Eskilerden örnek verip yutturdun
Ot’u çek köke bak diye tutturdun
Hayır dedin sandın ki unutturdun
…Senin yaptığını yapamam babam.
Matah masalları kaç kez dinlettin
Suçsuz yüreklere bunca zulmettin
Gözün aydın ömrüm boyu inlettin
…Senin yaptığını yapamam babam.
Nasıl öğrendiysen aynen dayattın
Bir kere sormadın başından attın
Bilmiyorum nasıl huzurla yattın
…Senin yaptığını yapamam babam.
Ne kazandın sık eleyip dokudun
Yakıştı mı zülfü yare dokundun
Farkındaysan canımıza okudun
…Senin yaptığını yapamam babam.
Çam koymadın kıra kıra devirdin
Sevdik amma cehenneme çevirdin
Baştan yanlış yapıp günaha girdin
…Senin yaptığını yapamam babam.
Bir şey daha diyeceğim şevketlim
Tüm kurallar geri tepti kudretlim
Sen Ozan’a lütfen kızma devletlim
…Senin yaptığını yapamam babam.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Senin yerin başka candan ötesin...
Sevgiyle bütün sınırlar kalkar
Engel tanımaz hepsini yıkar
Kulak sese göz yollara bakar
…Gözümün nurusun bebeğindesin.
Çile her sevginin doğasında var
Sevgiyle yakındır en uzak diyar
Senin yokluğuna alışamam yar
…Bir başına mısın şimdi nerdesin.
Gündüzün kolayda geceler nasıl
Sakın kahra dalma yaşama asıl
Sabreden murada erecek hasıl
…Gönlüme ışıksın ruhta perdesin.
Sevgi haktan ise sarar yanını
Seni deniyordur görür sabrını
Ona tevekkül et sıkma canını
…Senin yerin başka candan ötesin.
Sen aramadın ki, o sana verdi
Hazırda bulduysan önüne serdi
Tevekkül edenler murada erdi
…Sevgini sakladım derin yerdesin.
Yıllardır huzura hasret bu yürek
Bence ilk işimiz şükretmek gerek
Rabbimin emrini kabul edersek
…Ceyhan sende ise, sende bendesin.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Senin yüzünden...
Ne kadar sevmişim bilebilseydin
Madem seviyordun diyebilseydin
Son günümde çıkıp gelebilseydin
…Kadere yenildim senin yüzünden.
Yaşarken bu gönül sevdana yandı
Ömrüm hasretinden sona dayandı
Söz hakkı vermeyen suçluyum sandı
…Vefasız denildim senin yüzünden.
Yürekten sevdiysen ona sözüm yok
Karşı koyamazsak bil ki çözüm yok
Bana inanmazsan zaten lüzum yok
…Ben kötü bilindim senin yüzünden.
Gözüm gördü yürek böyle tanıdı
Yalnız seni sevdim sevgim kanıtı
Aşk hasrete döndü budur yanıtı
…Namerde dilendim senin yüzünden
Sitemime bakma kahrolup gittim
Çıkar yol kalmadı diyerek bittim
Bilmedim doğrumu yanlış mı ettim
…Baştayken elendim senin yüzünden.
Mücbir sebep çaresizlik yaratır
Dağdan taştan bir çıkar yol aratır
Mecbur koyar umutları karartır
…Zorluğa bilendim senin yüzünden.
Felek tuzak kurdu, düşürdü faka
Kopmuş bir araya gelir mi yaka
Bütün duyduklarım inşallah şaka
…Ceyhan’ı ağlattım senin yüzünden.
Çukurova/2009
Dost kalemlerden
Hayata tutundum senin sayende
Ekmeğim,aşım,suyum sen oldun
Karanlık dünyamda zifir gecemde
Güneşim sen oldun ay’ım sen oldun.....Yusuf Değirmenci
Ozan Nuri Ceyhan
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Seninle güzelmiş bu yalan dünya...
Ah sevdiğim yarım kaldı ahtımız
Kötüye köşk oldu gönül tahtımız
Sona geldik gülmez artık bahtımız
…Seninle güzelmiş bu yalan dünya.
Ne kadar canlıydı uzaktan dağlar
Sen gittin haraptır bahçeler bağlar
Ne kadar düşünsek geçti o çağlar
…Seninle güzelmiş bu yalan dünya.
Ağaçlar kurumuş çiçekler solmuş
Tüm patika yollar dikenle dolmuş
Toprak damlı konak virane olmuş
…Seninle güzelmiş bu yalan dünya.
Soğuklar üşütmez sıcak yakmazdı
Âlem düşman olsa canım sıkmazdı
Benim yârim başka göze bakmazdı
…Seninle güzelmiş bu yalan dünya.
Aldığım havamdın, içtiğim suydun
Seviyorum dedim bin kere duydun
Hem öksüz bıraktın hem yetim koydun
…Seninle güzelmiş bu yalan dünya.
Daha huzur vermez esmesin yeller
Uzaktan görenler mutluyuz beller
İçimiz kan ağlar ne bilsin eller
…Seninle güzelmiş bu yalan dünya.
Ne gündüzüm belli ne gecem belli
Yıllara not tuttum bir tamam elli
Ne çok istemiştim duvaklı telli
…Seninle güzelmiş bu yalan dünya.
Dünyada gülmedik ahrete kalsın
Vakit tamam derse kapımı çalsın
Sana dokunmasın Ceyhan’ı alsın
…Seninle güzelmiş bu yalan dünya.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Seninle güzelmiş...
Seninle güzelmiş evler sokaklar
Her köşesi senden hatıra saklar
Acil dertlerimi kavuşmak paklar
...Sensiz uykularım gelmiyor gülüm
...Kimse derdimizi bilmiyor gülüm.
Seninle kerpiç ev sanki saraydı
Sen varken her şeyin anlamı vardı
Şimdi dört yanımı bir hüzün sardı
...Sıvalar dökülmüş virandır gülüm
...Unutmuş diyenler yalandır gülüm.
Yürüyüp gittiğin patika yollar
Koca ağaç olmuş ufacık dallar
Tufana uğramış bahçeler bağlar
...Dikenler kaplamış duruyor gülüm
...Gördüm benim gibi kuruyor gülüm.
Salınıp giderken sana bakardım
Görmek için dam başına çıkardım
Sanki sen gidince yetim kalırdım
...Benim baktığımı bilirdin gülüm
...Başın yerde döner gelirdin gülüm.
Peşinden gelsem görür yadeller
Aslını bilmeyen kötüyüz beller
Sevip sevdiğime pişman ederler
...Halimizi kimse görmüyor gülüm
...En yakınlar bile sormuyor gülüm.
Bahaneler hazır gönlü yok ise
Aç halini bilemez karnı tok ise
İstemezler isteyenden çok ise
...Birisinden akıl almıştır gülüm
...İşimiz Mevla’ya kalmıştır gülüm.
Gece gündüz her saniye anarım
Sensizliğime kahredip yanarım
Gezdiğin yerlerde seni ararım
...İzlerin silinmiş kalmamış gülüm
...Dualarım kabul olmamış güllüm.
Sen burada yoksun kime geleyim
Göstersinler hangi dağı deleyim
Hasretinden bittim nasıl güleyim
...Her gelişim azap veriyor gülüm
...Ceyhan’ın gün be gün eriyor gülüm.
G.Antep/2011
Ozan Nuri Ceyhan
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sensin.
(Sevilmeye en layık olana)
Nerde kaldın diye sormayacağım
Geldin ya üstünde durmayacağım
Manasız şeylerle yormayacağım
…Şu yalnız yüreğin mihmanı sensin.
Sevginle dağıldı bütün bulutlar
Yeniden canlandı solan umutlar
Sanki geri döndü kaçan uykular
…Şu hasta kalbimin dermanı sensin.
Karanlık geceler gündüze döndü
Hasretin tandırı sen geldin söndü
Aşka çağıran ses en güzel yöndü
…Şu viran ruhumun manası sensin.
Zulmeti kapattın ceylan gözünle
Her derdi unuttum tatlı sözünle
Diyorum ki Yüce Rabbim bizimle
…Şu biten ömrümün anlamı sensin.
Mucize diyorduk gerçek mucize
Şart olsun feleği getirdik dize
Yeter ki nazarı değmesin bize
…Şu kalan zamanın tamamı sensin.
Yaprak sensin yeşil sensin al sensin
Ekin sensin çiçek sensin dal sensin
Arı sensin petek sensin bal sensin
…Şu eşsiz sevginin fermanı sensin.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Sensiz bu ömür lüzumsuz...
Evim barkım hepsi sensin
Koyma beni ne olur sensiz
Korkma ne denirse densin
…Sensiz bu ömür önemsiz.
Her şey bitti deme bana
Can dediğin tende yama
Hasret yazılmış bahtıma
…Sensiz bu ömür lüzumsuz.
Yar aşkına yeten bendim
Ateş olup tüten bendim
Gül dalında öten bendim
…Sayende kaldım kimsesiz.
İstesem de gelmiyorsun
Perişanım bilmiyorsun
Öldür madem gidiyorsun
…Olsun infazım yargısız.
Böyle gitmez ömür biter
Hayalin gözümde tüter
Ayrılık hepsinden beter
…Sadece sevgi kusursuz.
Hayal sevmek bence olay
Kırk dokuz yıl dile kolay
Gerçek şahit gökteki ay
…Sanki çölde kaldım susuz.
Sensiz geçen her an zarar
Gözlerim dört yanda arar
Bahtsız Ceyhan neye yarar
…Ölüm gerçekten duygusuz.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sensiz geçen bu kaçıncı bayramım...
Deliye hep bayram bana da öyle
Kaç sene kaç bahar sensizim söyle
Hasret can evimde olur mu böyle
…Sensiz geçen bu kaçıncı bayramım.
Yine bir bayramdı bizi ayıran
Poyraz olup gurbet ele savuran
Uzun yıllar hasretlere doyuran
…Sensiz geçen bu kaçıncı bayramım.
Hiç kabuk tutmadı yürekte yaram
Geceler tükenmez uykular haram
Kadere kahrettim bozuktur aram
…Sensiz geçen bu kaçıncı bayramım.
Bayramlar gelmesin artıyor acım
Hekimde bulunmaz benim ilacım
Ben bayrama değil sana muhtacım
…Sensiz geçen bu kaçınca bayramım.
Onu bunu bilmem bizi sevmedi
Bir şans tanımadı imkân vermedi
Yanımızdan geçti mahsus görmedi
…Sensiz geçen bu kaçınca bayramım.
Senelerce göz yaşına boğuldum
Sabırların dergâhına kaydoldum
Acıların girdabında kayboldum
…Sensiz geçen bu kaçıncı bayramım.
Mevsimlerin sayısını unuttum
Bir ömür sevdanın yasını tuttum
Son yaklaştı dedim gönlü avuttum
…Sensiz geçen bu kaçıncı bayramım.
Bayram nasıl bir şey biri anlatsın
Halim görsün kulağını çınlatsın
Lütfen gelip gözlerimi kapatsın
…Sensiz geçen bu kaçıncı bayramım.
Yetti artık sensiz geçmesin ömür
Feleğin yüreği bükülmez demir
Tükendim tez gelsin o yüce emir
…Sensiz geçen bu kaçıncı bayramım.
Çukurova/2012
Dost yüreklerden;
Kadere kahretme,azmasın yaran,
Kadere boyun eğ,düzelsin aran,
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Yoktur bu dünyada,bu sırra eren
…Sensiz geçen,bu kaçıncı bayramım…Abdurrahman Yıldız
Şaşırdım nere gidem,hangi diyara,
Gönlümde açılmış derinden yara,
Özleminle gözlerim döndü pınara,
...Sensiz geçen, bu kaçıncı bayramım...Ali-Şahin..
Ayrılığı gidermiyor bitmiyor
Yoksul çile çeker hiç unutmuyor
Seven ise ellerinden tutmuyor
Çile ile geçen kaçıncı bayram...şair Yusuf Değirmenci
Ozan Nuri Ceyhan
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Sensiz geçen her gün bin yıl sayılır...
Rabbime yalvardım ara vermeden
Yaşıyorum sanma seni görmeden
Yüzünü göreydim son kez ölmeden
…Dertler paket olur bir bir kayılır
…Sensiz geçen her gün bin yıl sayılır.
Kaderim kuşanmış ok ile yayı
Yerle yeksan oldu gönül sarayı
Ayağa kaldırsam koca dünyayı
…Yürek yansın tüm bedene yayılır
…Sensiz geçen her gün bin yıl sayılır.
Hesaplara vurdum mevsimi ayı
Rakamlara sığmaz verdiği sayı
Ne kadar büyükmüş hasretin payı
…Hangi gönül çekse çoktan bayılır
…Sensiz geçen her gün bin yıl sayılır.
Sabır çekiyorsam duygusuz sanma
Dilerim Allah’tan ben gibi yanma
Elli sene hasret çok zormuş amma
…Ömrün son deminde belki ayılır
…Sensiz geçen her gün bin yıl sayılır.
Haftalara böldüm günleri saydım
Saatlerle çarptım zamana yaydım
Huzuru mahşerde hazırdır kaydım
…İkrardan dönüş yok nasıl cayılır
…Sensiz geçen her gün bin yıl sayılır.
Kimseye inanma Mevla’dır kerim
Sonun yakın diyor şu ilham perim
Anamın koynunda hazırdır yerim
…Vadem gelip çatar Ceyhan ayrılır
…Sensiz geçen her gün bin yıl sayılır.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sensiz istemem cenneti...
Altın tahtım tacım olsa
Dünya kardeş bacım olsa
Her derde ilacım olsa
…Sensiz istemem nimeti
Seyyare mehtabım olsa
Semalarda payım olsa
Her âlemde dayım olsa
…Sensiz istemem himmeti.
Yedi düvel meram olsa
Okyanuslar karam olsa
Dünya döviz param olsa
…Sensiz istemem serveti.
Arzın tümü evim olsa
Lambada ki devim olsa
Has bahçede yerim olsa
…Sensiz istemem hürmeti.
Cümle lisan dilim olsa
Kırk kanat kolum olsa
Gökyüzüne yolum olsa
…Sensiz istemem cenneti.
Limanlar da yatım olsa
Gökdelende katım olsa
Burak benim atım olsa
…Sensiz istemem rahmeti.
Vagonlarca kasam olsa
Bin kılıçlık asam olsa
Hükmedilen yasam olsa
…Sensiz istemem şöhreti.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Sensiz o yerlere ayak basamam…
Sendin bu yerlerin güneşi ayı
Sevgi bir ok ise bakışlar yayı
Gözdedir sevginin en büyük payı
…Sensiz o yerlere ayak basamam.
Siyah saçlarına güller takardın
Asmanın altında durur bakardın
O bakışla tam özümden yakardın
…Sensiz o yerlere ayak basamam.
Helkeler kolunda sudan gelirdin
Ancak kaş göz ile selam verirdin
Can özümden sevdiğimi bilirdin
…Sensiz o yerlere ayak basamam.
Yürek ağzımızda korkularımız
Hep yarım kalırdı uykularımız
Bizden daha cesur duygularımız
…Sensiz o yerlere ayak basamam.
Etrafı çöl olmuş dönüp bakamam
Bu zalim hasretle başa çıkamam
Hayal güçlü istesem de yıkamam
…Sensiz o yerlere ayak basamam.
İçim kan ağlıyor nasıl gideyim
Çareler tükendi ne halt edeyim
Sensiz taşıdığım ömrü nideyim
…Sensiz o yerlere ayak basamam.
Yalancı dünyada gözüm kalmadı
Kimseye diyecek sözüm kalmadı
Ceyhan’ın derdine çözüm kalmadı
…Sensiz o yerlere ayak basamam.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sensiz olmuyor...
Bana unut deme
Sözüm söz dedim
Bana kanıt deme
Yanan öz dedim
Her yolu denedim
Sensiz olmuyor.
&
Bana umut deme
Yanan köz dedim
Bana yanıt deme
Ağlar göz dedim
Her yolu denedim
Sensiz olmuyor.
&
Bana yalan deme
Bilmez dil dedim
Bana kalan deme
Kendin bil dedim
Her yolu denedim
Sensiz olmuyor.
&
Bana riya deme
Yalan yok dedim
Bana rüya deme
Hayal çok dedim
Her yolu denedim
Sensiz olmuyor.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Sensiz tükendi bu ömür...
Varlığından uzakta
Seraplarla baş başa,
Rüyalarımı süsleyen hayalin
Kahreden yokluğunla,
Senden ayrı kalınan
Tamı tamına
Yarım asır,
Böyle tükendi bu ömür.
&
Unuttum sandıysan
Külliyen yalan,
Hasreti buram buram
Hüzünlerle yaşanan,
Ya da yaşamaya çalışılan
Dolu dizgin
Elli koskoca yıl,
Bitti tükendi bu ömür.
&
Değişen sima
Ağarmış saçlar
Yaşlanmış beden,
Sabırlara sığınmış bu yürekle
Umutlara inat,
Hüsran olan
İki yüz mevsim,
Geçti tükendi bu ömür.
&
Hesap ettim
Dile kolay,
Altı yüz ay,
İki bin altı yüz hafta,
On sekiz bin iki yüz elli gün,
Dört yüz otuz sekiz bin saat,
Yirmi altı milyon iki yüz seksen bin dakika,
Senden uzaklarda
Sensiz tükendi bu ömür…
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sensiz yaşadığım her mekân gurbet…
Gölgene razıydım olsan yanımda
Sensiz yaşadığım her mekân gurbet
Bir çıkıp gelmezsin en zor anımda
…Sensiz yaşadığım her mekân gurbet.
Nasıl mest ederdi tatlı bir bakış
Bir türlü bitmiyor yürekte yakış
Ömrümün yazı da, baharı da kış
…Sensiz yaşadığım her mevsim gurbet.
Malın mülkün değeri yok bu cana
Dünya benim olsa boş gelir bana
Yorulan kalemim düşer bir yana
…Sensiz yaşadığım her makam gurbet.
Vatan ne yandadır gurbet ne yanda
Hasret ilmek dokur bu garip canda
Her yer sılam olur gördüğüm anda
…Sensiz yaşadığım her çevre gurbet.
Senin olmadığın dört yön sanki çöl
Gözün gördüğü yer bir kurumuş göl
Düşlerde hayır yok, gel uykuyu böl
…Sensiz yaşadığım her gecem gurbet.
Bir yerlerden sonra hesap şaşıyor
Sevgiye sözüm yok sessiz yaşıyor
Beden yaşlansa da yürek taşıyor
…Sensiz yaşadığım her zaman gurbet.
Bilmiyorum gökte miyim yerde mi
Yokluğunla geçti ömrün her demi
Ancak sen yırtarsın hasret perdemi
…Sensiz yaşadığım her taraf gurbet.
Dünya dediğin yer yolgeçen hanı
Tabipler bu derde koyamaz tanı
Kimse kınamasın Ozan Ceyhan’ı
…Sensiz yaşadığım her ortam gurbet.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Sensizliği kabul edemiyorum...
Saatler gün oldu günler yıl oldu
Seni düşünmeden edemiyorum
Hayaller kudurdu düşler kıl oldu
…Sensizliği kabul edemiyorum.
Üstümüze esen poyraz mı yel mi
Ne bulsa yıkıyor bu sevda sel mi
Felek niçin dışlar başımız kel mi
…Sensizliği kabul edemiyorum.
Hasret rüzgârıdır kaderin kozu
Gönle bulaşmıştır sevdanın tozu
Yüreğe koysaydın kor olur buzu
…Sensizliği kabul edemiyorum.
Dört yanı aşılmaz boranı karsa
Çekerim her yönden acılar sarsa
Razıyım ömrümce çileler varsa
…Sensizliği kabul edemiyorum.
Bir fırsat verilsin yeter ki bana
Karşı korum tek başıma cihana
Bu ömür koşulsuz fedadır sana
…Sensizliği kabul edemiyorum.
Yokluğunla geçtin bu kadar sene
Umudu kaybetme bir daha dene
Ceyhan’ın perişan olmasın yine
…Sensizliği kabul edemiyorum.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Serhat boylarında...
Kılıç kında at üstünde koşarsın
Sarp dağları birer birer aşarsın
Bu kaçınca zafer sende şaşarsın
…Muradın türküsü ninni dilinde
Serhat boylarının sana bağı var
Açıp kapattığın nice çağlar var
Şarkta acem senin garpta Zigetvar
…Bin kere vurduğun palan elinde.
Her geçtiğin yolda amansız zafer
Bir güneş gibisin yakar her sefer
Ufukta bir gölgeyi görürsen eğer
…Şiddetinden dağ taş durmaz yerinde.
Dost mu değil mi anında sezersin
Düşman ise bir hamlede ezersin
Az çok demezsin sıraya dizersin
…Korkudan bir eser olmaz gönlünde.
Hiç fark etmez doğu batı yönünde
Yetmiş düvel selâm durur önünde
Gafiller bin pişman olur sonunda
…Üç kıt’a da barış doğdu sayende.
Tarih sayfaları zaferle şanla
Kılıç kaleminden yazdırdın kanla
Sana şiir ithaf eyledim amma
…Gıpta eden gönül hasret çekmekte.
Siirt 20.10.1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Sertap Erener...
Azim ve gayrette bir hayır varmış
Bak Sertap kızımız aldı kupayı
Aşk olsun ekibe çok emek vermiş
…Hayret diyenler vurun sopayı.
Efendim ne imiş Türkçe dururken
İngilizce şarkı bu neyin nesi
Biz akıllı el aptal puan verirken
…Göğe yükseliyor alkışın sesi.
Madem anlamıyor senin dilinden
Zor değilmiş İngilizce söylemek
Kendi yerinde onların elinden
…Böyle bir kupayı almak ne demek.
Alışalım demek ki bunun yolu
Bilmeliyiz buralardan geçiyor
Hey Allah'ın divane şaşkın kulu
…Elin oğlu en güzeli seçiyor.
Reklamına nasıl paha biçeriz
Dünyalar fethettik daha ne olsun
Çok yakında Avrupa’yı da geçeriz
…İstemeyen sınıfta kalırsa kalsın.
İst/2003
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sev bak neler oluyor...1
Dünyaya sebepsiz gelmedi insan
Sevgiyle söylensin bal olur lisan
Sevgiyle yola çık bulunur Fizan
…Ağacı sev, ormanı sev, çiçek sev.
Sevgiyle bir sarılsan kesilir ağıt
Sevgiyle coş olur kalemle kâğıt
Hiçbir şeyin yoksa sevgini dağıt
…Büyüğü sev, küçüğü sev, çocuk sev.
Sevgiyle tükenir gamın efkârın
Daha ne olacak huzurdur kârın
Hayata bambaşka bakarsın yarın
…Dalını sev, meyveyi sev, yaprak sev.
Seviyorum de korkmadan bağır
Kim seni dinlerse teklifsiz çağır
Kendinde saklarsan vebalin ağır
…Lâleyi sev, sümbülü sev, leylâk sev.
Sevgiyle yürekler coştukça coşar
Sevgiyle insanlar dostluğa koşar
Farkında olmadan zorluklar aşar
…Gölleri sev, ırmağı sev, toprak sev.
Dilimde tüy bitti sevin demekten
Kime zarar gelir sevgi vermekten
Ceyhan ölse vazgeçer mi sevmekten
…Vatanı sev, milleti sev, bayrak sev.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sev bak neler oluyor...2
Dünyaya bak, doğa sana gülüyor
Hüsran kayboluyor neşe doluyor
Sevgisiz kalan şey hemen soluyor
…Anneyi sev, babayı sev, bebek sev.
Sevgiyle bakmazsan ömür çiledir
Gözde başlar birince ders diledir
Bir kuşun sevdası gonca güledir
…Bülbülü sev, kediyi sev, köpek sev.
Sevgiyle saraydır samanlık ahır
Sevgiyle tükenir yürekte kahır
Zenginde yoksulda gidecek ahir
…Güzeli sev, çirkini sev, dilek sev.
Sevgiyle yeşerir dostluk bağları
Küçülmüş görürsün yüce dağları
Sevgiyle geçmeli ömrün çağları
…Kaderi sev, kısmeti sev, felek sev.
İstersen bir dene misliyle döner
Özünden sevmeyen anında söner
Akıl soran varsa sevmeyi öner
…Baharı sev, kuşları sev, böcek sev.
Sevdin de ne oldu dersen Ceyhan’a
Bazen yüzün gülmez sevdadan yana
Her şeyi çok sevdim ben kana kana
…Allah’ı sev, Resulü sev, melek sev.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sev bak neler oluyor.3
Sevince kısalır en uzun yollar
Sevgiyle taşısan yorulmaz kollar
Sevgiyle tutarsan kırılmaz dallar
…Denizi sev , ırmağı sev, çayı sev.
Sevgisiz açılmaz gönül kapısı
İnce bir sırçadır narin yapısı
Gel arama yürektedir tapusu
…Güneşi sev, yıldızı sev, ay’ı sev.
Kendine özeldir aşkın dokusu
Sevince tükenir kalbin korkusu
Cennete eş değer bebek kokusu
…Oğlağı sev, kuzuyu sev, tayı sev.
Sevgiyle baktığın her şey gelişir
Sevgisiz ne varsa tümden çelişir
Seven yürek her konuyu bölüşür
…Rüzgârı sev, yağmuru sev, suyu sev.
Sevgiyle yürüyen ayak erinmez
Sevgisiz kalmadan kıymet bilinmez
Sevgiyle kavrayan bilek yenilmez
…Pusatı sev, okunu, sev yayı sev.
Mevsiminde açar güzel çiçekler
Avaz avaz uçar cümle böcekler
Kime sorsam hepsi sev diyecekler
…Tarlayı sev, bahçeyi sev, bağı sev.
Cümle hüzünlerin belası sevgi
Huzursuz yüreğin sefası sevgi
Yetmiş iki derdin devası sevgi
…Toprağı sev, havayı sev, dağı sev.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda bağımlısı ben bir ayyaşım...
Yaşıma başıma bakmasın eller
Aç tokun halini anlamaz derler
Aslını bilmeyen delirmiş beller
…Sevda bağımlısı ben bir ayyaşım.
Kadersizi sevmiş bağrı yanığım
Suçum aşık olmak canlı tanığım
Şahit aranmasın gerçek sanığım
…Sevda bağımlısı ben bir ayyaşım.
Hasreti sermayem acılar kârım
Fikirler firarda duygular yarım
Bahane demişler desinler varım
…Sevda bağımlısı ben bir ayyaşım.
Sevgi remil açmaz fakir zengine
Yüksekte gezenler düşer engine
Kapıldım umudun pembe rengine
…Sevda bağımlısı ben bir ayyaşım.
Sabır dedim takvimleri bitirdim
Düşe kalka ömrü sona getirdim
Çıkar yol kalmadı gücü yitirdim
…Sevda bağımlısı ben bir ayyaşım.
Lütfen çok görmeyin ayıpsa ayıp
Baş kaldıramadım hatırlar sayıp
Yarım asrı geçmiş yıllarım kayıp
…Sevda bağımlısı ben bir ayyaşım.
Tavsiyem dostunu yürekten tanı
Uzaktan nazarla olmazmış kanı
Ne hale koydular Ozan Ceyhan’ı
…Sevda bağımlısı ben bir ayyaşım.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda bu ise eğer…1
Kavuşmamız kavliyle ettiğimiz yemini
Unutmadık vesselâm akan zamana inat
Sevdaya yön sorulmaz bırakalım gemini
…Aşka da bir yol çizer yüce sonsuz kâinat.
İmkânsız diyemeyiz her şeye bir çare var
Bülbülü yıldıramaz gül’de diken budaklar
Mevlâ’mıza ayandır olmaz sanma bize yar
…Sevdamız tescillendi yemin etti dudaklar.
Bizim günahımız yok, varsa aşkın taksiri
Üstlenmeye razıyım müebbetse müebbet
Ruhlar yalın haldeyken damıtıldı iksiri
…Hüküm neyse çekelim varsa cezası elbet.
Bazısı eksik yazmış aşk hakkında söylemi
Kalem yazmaya korksa, gizde kalır hakikat
Okuyup dinlediğimiz aşklar masal öyle mi
…Nasıl mümkün olurdu taçtan tahttan feragat.
Ey bahtımın yıldızı sevgilerle sar beni
Belki şimdi unuttu mehtaptı şahidimiz
Yürek bir yangın yeri soğutamaz kar beni
…Yürürlükten kalkamaz silmedikçe akdimiz.
Umutlarım bitmeden çıkıp gelse ansızın
Bir kere sarılalım kokusu bende kalsın
Dileğim gerçek olsa imansız imkânsızın
…Düğün bayramım olur o anda canım alsın.
Öyküler eskidikçe özden masala döner
Satırlara dökmüşüm tesadüf duyan olur
Ceyhan’da bir fanidir ışığı bir gün söner
…Arkamızdan sessizce rahmet okuyan olur.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda bu ise eğer…2
Sevdaya boyun eğen yürek aşkın esiri
Onu şevkle taşımak en birinci görevi
Bin yıl sürse gerektir bu amansız tesiri
…Aşkın kıvılcımını büyütmektir ödevi.
Gönül çıkmaza düşse zehirden şifa arar
Deryaya düşmüş gibi sarılmaz mı dallara
Yürek korda yanarken ayrılık neye yarar
…Arı sevgisiz kalsın dönüp bakmaz ballara.
Kördüğümler açılır sevgi ile noksansız
Kader ruhsatı versin her mesele çözülür
Töreyi yasa diye dayatmışsa vicdansız
…Gönül işte o zaman solar kurur süzülür.
Acılar son deminde, silinmez alın yazı
Hüzünlere katlanmış sevda bu ise eğer
Çilesine razıyım beni kahretmez nazı
…Bir tek bakışı bile bütün ömrüme değer.
Herkesin değişkendir bu konuda misâli
Uzaktan yakınından geçse bize uyar mı
Fakat taraflar farklı biraz zordur emsali
…Öncesinden görmeyen felek bizi duyar mı.
Sevda var ya bu sevda ezelinden kıymetlim
Mevzu sevgi olunca her konuda baştayım
Kim söküp alabilir yüreğimde zimmetlim
…Yetmiş bence hikâye sevildiğim yaştayım.
Okumamış olsa da ben dünyaya yazarım
Sevenler esinlensin Ceyhan’ın öyküsünden
Günü gelir kapanır büyük sevda pazarım
…Sevenler bir ders alır sevdanın türküsünden.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda çeken yüreklere şairim...1
Kaderi bağlamam şeytana cine
Durumdan vazife çıkardım yine
Sevgiyi bırakmam hin oğlu hine
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Sevgi bir çiçektir tez kurur susuz
Eğer sevgi varsa hayat kusursuz
Çok insan tanıdım çoğu duygusuz
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Sevgi nedir desen farklıdır kelam
Ömrümü tüketti püsküllü belam
Seven tüm canlara binlerce selam
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Elli yılı geçmiş sürüyor davam
Ölünceye kadar süresiz devam
Çaresiz kalana umuttur duvam
…Sevda çeken yüreklere şairim.
Kavuşmadım ama yine yılmadım
Dile düşürmedim suçlu kılmadım
Umutlar tükensin hiç yıkılmadım
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Ceyhan kurban olur sevda yoluna
Çare yoksa derman nasıl buluna
Rabbim sabır versin seven kuluna
… Sevda çeken yüreklere şairim.
İst.2013
Değerli dostlardan;
Sen sevda yolunda ulu cınarsın
Elli yıldır aşkla akan pınarsın
Kim derse sevgiye kütü kınarsın
...Sevda çeken yüreklere şairim... Ali Şahin
Sevdanın çektiği çiledir derttir
Közüne düşüp de yandığı aşktır
Candan cana ulaşan yollarda meşktir
… Sevda çeken yüreklere şairim............Bülent Baysal
Sevdalı gönülde kapanmaz yara
Ucunda bulunmaz ne pul, ne para
En rahat anında düşersin dara
...Sevda çeken yüreklere şairim...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
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Kavuşamasam da yüreğimdesin,
Yüreğimin en derin köşesindesin,
Umudum tükenmez sevgin baş tacım,
...Sevda çeken yüreklere şairim. ………….Canan EREREN
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevda çeken yüreklere şairim...2
Sevgi neymiş önce bunu açalım
Bilmiyorsak palavradan kaçalım
Sevgi varsa kanat takıp uçalım
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Her dilden yazılmış özünde tektir
Sevgi karşılıksız sevmek demektir
Hasrete katlanmak büyük emektir
…Sevda çeken yüreklere şairim.
Kim yazarsa yazsın eksik tariftir
Neciptir, narindir ve de zariftir
Her lisana vakıf müthiş ariftir
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Pamuktan hafiftir gülden kokulu
Gözler görmez aşk teliyle dokulu
Ne öğretmeni var ne bir okulu
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Sizden dua alır huzur bulurum
Söyleyen dillere kurban olurum
Sevgi varsa kesin orda dururum
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Ozan’a faydam yok sevene olsun
Dilerim yürekler huzurla dolsun
Solacaksa güller sevgiyle solsun
… Sevda çeken yüreklere şairim.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda çeken yüreklere şairim...3
Sevgisiz kaynamaz sevenin aşı
Yürekten sevmektir her işin başı
Yakıp kavursa da sabırla taşı
…Sevda çeken yüreklere şairim.
Sözlere güvenir ötesin sormam
Eğer seviyorsa üstünde durmam
Kendisi düşene ben asla vurmam
…Sevda çeken yüreklere şairim.
Ayrılık çiledir tatmayan bilmez
Düçar olanların yüzleri gülmez
Zalime uyanlar hiç yola gelmez
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Sevenlere yasak koyar vicdansız
Tüm yolları dener bence izansız
Bu haldeyken vuslatınız imkânsız
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Ah çeken gönüller yine huzursuz
Geceler zulümdür gözler uykusuz
Seveni derdine bırakmaz soysuz
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Bir garip Ozan’ım elbet zahirim
Bire bir yaşadım say ki mahirim
Bu gün misafirsem yarın ahirim
… Sevda çeken yüreklere şairim.
İst./2013
Can kardeşimden;
Sevdayı üreten sevgiler bulsun
Sevgi dolu yürek cennetlik olsun,
Ölmezlik kocaman çınara kalsın,
Sevda çeken yüreklere şairim........Ali UZUN
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda çeken yüreklere şairim...4
Sevgi huzur ama hasret bir zehir
Hayali sormayın susuz bir nehir
Vuslat olacaksa zor gelmez tehir
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Görün sevdalıyı mahzun bakıyor
Göz yaşları pınar olmuş akıyor
O kadar sıcak ki tutsan yakıyor
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Sevda oku bakışlardan vurunca
Yönün şaşar yüreğinde durunca
Yükü fazla gelmez hayal kurunca
…Sevda çeken yüreklere şairim.
Aradaki farkı sorsam bilmezsin
Üzülürsen imkânı yok gülmezsin
Kahredersin meclisime gelmezsin
…Sevda çeken yüreklere şairim.
Yazıyorsam bu geliyor elimden
Ben anlamam sevgisizse ilimden
Zalime beddua çağlar dilimden
… Sevda çeken yüreklere şairim.
Sana ne demeyin yoksa kızarım
Hasretin elinden bende bizarım
Siz Ozan’a küsseniz de yazarım
… Sevda çeken yüreklere şairim.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda çekenlere sesleniyorum...1
Sevgi özündeyse fazla düşünme
Sevda çekenlere sesleniyorum
Sevdana sahip çık sakın üşenme
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Sıkıca bağlan ki kimse çözmesin
Dünyaya resti çek seni üzmesin
Her lokmayı boğazına dizmesin
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Sevgi varsa kuru ekmek bal olur
Yırtık fistan yar giyince şal olur
Sevgi yoksa ballı börek yal olur
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Toplasan ömrünün tamamı ne ki
Sakın hiç bir engel kırmasın şevki
Sevdanın koltuğu en güzel mevki
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Ne denirse densin kanmayın ele
Poyraz alır gider konmayın yele
Sonra benim gibi yanmayın hele
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Anlamı yok tacın tahtın sarayın
Her ne dersen sevginizde arayın
Ben onmadım siz bir işe yarayın
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Aklı kullanmazsan fırsat çark eder
Hasretle boğuşan sabrın terk eder
Şimdi deyin Ceyhan’a ne fark eder
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Köln/ 2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda çekenlere sesleniyorum...2
Sevdanın kalesi bir başka yapı
Deme üzüm çöpü armudun sapı
Kasaya konmaz ki yürekte tapu
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Sevgi çok yücedir ölçülmez çapı
Bir daha açılmaz kapansın kapı
Kimseye güvenme yutarsın hapı
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Mallar gelir gider varlık el kiri
Yürekten istersen bulunur biri
Sen kimi sevdiysen o aşkın piri
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Fırsatlar kaçarsa geri dönmüyor
Gönülde ki ateş asla sönmüyor
Yıllar gelip geçse hüzün dinmiyor
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Zamana güvenme o zaten selmiş
Ferhat aşk gücüyle dağları delmiş
Kim diyor ki zalim vicdana gelmiş
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Masalsı sevdalar olmalı düstur
Canın koy ortaya herkesi sustur
Töreden çekinme hırsını kustur
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Sabrım çare diye sakın kanmayın
Dünyayı gönlünce olur sanmayın
Ceyhan gibi ömrünüzce yanmayın
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Köln/ 2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda çekenlere sesleniyorum...3
Bana kulak versin seven o canlar
Sevgide hudut yok tadınca anlar
Aşka törpü olmuş manasız zanlar
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Onlarca yapılmış aşkın tanımı
Yanlış işler donduruyor kanımı
Sizi mutsuz görmek sıkar canımı
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Eğer sevdiyseniz sakın yılmayın
Hasret fırsat arar haklı kılmayın
Zulmün en kötüsü vebal almayın
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Bir halta yaramaz kötüyü yermek
Helâldir sevgine ömrünü vermek
Bize benzemeyin zor sevgi dermek
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Aman deyim bir hataya düşmeyin
Hasret tandırında yanıp pişmeyin
Bizim ki bir roman fazla deşmeyin
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Zor demeyin her imkânı kullanın
Hodri meydan diye zulme çullanın
Mutlak ömrü artar huzur bulanın
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Benim yazdıklarım devede kulak
Töreye şartlanmış her çapsız ulak
Ceyhan’a el verin bir çare bulak
...Sevda çekenlere sesleniyorum.
Köln/ 2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda çiçeğim...
Ruhumun güzeli sevda çiçeğim
Gönlümün kozası ipek böceğim
İstemem tütmesin sensiz ocağım
...Diliyorum seven yalnız olmasın.
Bir sevda yelidir gönlümde esen
Hasret sarmalıdır iflahım kesen
Deliye dönerim cevap vermesen
...Her şeye razıyım ölüm olmasın.
Sevda denizinde çırpınan benim
Yalansa bin parça olsun bedenim
İhanet edersem kavrulsun tenim
...Seni benden başka seven olmasın
İçmeden sarhoşum bir divaneyim
İnan sen olmasan kof viraneyim
Yolundan sapıtmış bir avareyim
....Özlemlerim bitsin hasret olmasın
Sensiz olacaksa bu ömrüm bitsin
Sevgimiz benimle mezara gitsin
Ceyhan bir çaresiz başka ne etsin
...Sensiz yaşamaksa kısmet olmasın
Stuttgart/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda gönül işi zorlama olmaz...
Hani çok sevdin de ne oldu dersen
Sırrı çözemezsin bir ömür versen
Yanar kül olursun böyle seversen
…Kalp sırçaya benzer tamiri olmaz.
Kıymet bilmeyeni revamı sevmek
Zarardır zamansız hasadı dermek
Bir ömre bedeldir o sırra ermek
…Sevgi yeknesaktır zamiri olmaz
Kimseye danışmaz ahvali sormaz
Karşılık görmese bağlasan durmaz
Anlatsan dinlemez hayalde kurmaz
…Başına buyruktur amiri olmaz
Mala maşa bakmaz özveri arar
Yeter ki inansın sımsıcak sarar
Maddiyat gözetse bu neye yarar
…Fakir zengin diye ayrımı olmaz
Gönülsüze gönül vermek olur mu
Karşılıksız sevgi huzur bulur mu
Böyle bir sevgiyi yürek korur mu
…Torpilde geçilmez kayrımı olmaz
Sevda gönül işi zorlama olmaz
Güzel çirkin diye horlama olmaz
Gönülden gönüle turlama olmaz
…Kaçıp gidecekse çevrimi olmaz
Hakça paylaşmaktır işin özeti
Seversen anlarsın yüce kıymeti
Kendine özeldir dersen hikmeti
…Zoru hiç deneme verimli olmaz.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevda ile başa çıkmak imkânsız...
Saldırdık kaderin beter yerinden
Dert gölüne daldırmışlar derinden
Aşk arsızdır çarpar gözün ferinden
…Sevda ile başa çıkmak imkânsız.
Kim kurtulabilmiş aşkın selinden
Kapılırsan kimse tutmaz elinden
Sevdaya bulaşma sil defterinden
…Sevda ile başa çıkmak imkânsız.
Bu kadar anlattım kimse dinlemez
Şaştım kaldım kulakları çınlamaz
Doğruyu söylersem yine anlamaz
…Sevda ile başa çıkmak imkânsız.
Bu yaşa gelmişiz çok şeyler gördük
Kimine ağladık kimine güldük
Uyaralım dedik bir görev bildik
…Sevda ile başa çıkmak imkânsız.
Ben bizzat şahidim kafa tuttular
Çok uzun sürmedi hapı yuttular
Sanki ben çekmişim tez unuttular
…Sevda ile başa çıkmak imkânsız.
Gönüle kanmayın doğuştan arsız
Bazen zorda koyar seven kararsız
Çok işler yaptırır tümden tutarsız
…Sevda ile başa çıkmak imkânsız.
Sonra gelirseniz hiç akıl vermem
Üç maymunu oynar olanı görmem
Ceyhan akıllandı bilsem de demem
…Sevda ile başa çıkmak imkânsız.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdalar bizden sorulur...
Ne Mecnun’u ne de Leyla
Sevdalar bizden sorulur
Güvendiğim kapı Mevla
…Sevdalar bizden sorulur.
Aslı’m nerde huzur hani
Herkes karşı herkes mani
Bizden dertli yoktur yani
…Sevdalar bizden sorulur.
Öldürseniz adın yazmam
Söz verince kavli bozmam
Yok derseniz yine kızmam
…Sevdalar bizden sorulur.
Gül yüzlüm sararıp soldu
Kavuşmamız hayal oldu
Bana göre sürem doldu
…Sevdalar bizden sorulur.
Bütün suçu beni sevmek
Burda sevmek çile demek
Bir yol varsa canı vermek
…Sevdalar bizden sorulur.
Ayrılık her zaman beter
Tek yaşasın bana yeter
Ceyhan’ın gözünde tüter
…Sevdalar bizden sorulur.
Adana/1980
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdalar...
Neler söylenmiştir neler yazılmış
Şiir olmuş şarkı olmuş sevdalar
Bu uğurda çok canlara kıyılmış
…Azap olmuş çile olmuş sevdalar.
Büyük aşkların çoğu acı bitmiş
Krallar tahtı tacını terk etmiş
Kimisi başın almış çekip gitmiş
…Mutlu etmiş, belâ olmuş sevdalar.
Hasretiyle yanmış buluşamamış
Çoğu fırsat bulup konuşamamış
Zalim kaderiyle yarışamamış
…Muradı gözünde kalmış sevdalar.
Kimi mecnun olup çıkmış çöllere
Kimisi rezil rüsvay düşmüş dillere
Çoğu bülbül gibi hasret güllere
…Türkü olmuş ağıt olmuş sevdalar.
Gönülden gönüle su olup akmış
Seven yıllar boyu yollara bakmış
Bilemediğimiz ne canlar yakmış
…Asırlarca masal olmuş sevdalar.
G.Antep/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdan ben olsam...
Sevda çiçeğine yaprak dal olsam
Sevda ırmağında yüzen sal olsam
Sevda pınarından akan sel olsam
…Sevdalı sen olsan, sevdan ben olsam.
Sevda başına yağan dol olsam
Sevdaya götüren uzun yol olsam
Sevdiğini sarmalayan kol olsam
…Sevdalı sen olsan, sevdan ben olsam.
Sevda kovanında petek bal olsam
Sevdalı boynunda duran şal olsam
Sevdalara düşsem dili lâl olsam
…Sevdalı sen olsan, sevdan ben olsam
Sevdiğim başına yağan kar olsam
Sevdalara ateş olsam har olsam
Sevdiğine kavuşan şanslı yar olsam
…Sevdalı sen olsan, sevdan ben olsam
Sevgi kokan bahar olsam yaz olsam
Güfteye dökülen türkü söz olsam
Şarkımızı çalan mızrap saz olsam
…Sevdalı sen olsan, sevdan ben olsam.
İst/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdanın rüzgârı yüreğe eser...
İsteyince gelmez zamansız eser
Gözden öze düşsün nefesi keser
Aşkın gözyaşıyla oluşur Kevser
…Sevdanın rüzgârı yüreğe eser.
Arar bulur kimse ile yarışmaz
Eğmeliye düğmeliye karışmaz
Kırılırsa öldür Allah barışmaz
…Sevdanın rüzgârı yüreğe eser.
Yön tayini olmaz vakit sorulmaz
Süresi bilinmez hayal kurulmaz
Sele dönse kolay kolay durulmaz
…Sevdanın rüzgârı yüreğe eser.
Bulamazsın çarşı pazar satılmaz
Evsafı bozulur bir şey katılmaz
Gücün yetmez yaka paça atılmaz
…Sevdanın rüzgârı yüreğe eser.
Güzel çirkin diye mesnet aramaz
Gurur yapan o menzile varamaz
Koşturmak faydasız işe yaramaz
…Sevdanın rüzgârı yüreğe eser.
Tek taraflı sevda varsa gelişmez
Kadir kıymet bilmeyene ilişmez
Kusurluysa Ceyhan ile bölüşmez
…Sevdanın rüzgârı yüreğe eser.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdanın şifresini bir türlü çözemedik…
Sevdanın şifresini bir türlü çözemedik
İnsan bir kere ölür en zoru hasret çekmek
Hayallerin dışında yer bulup gezemedik
…Ellerimden bir tutsa, bal olur kuru ekmek.
Sevdamızın korları bütün çölleri yakar
Leyla ile sevdiği yanmış aşkın harından
Belli ki dönmeyecek, göz yine yola bakar
…Kuru selam can verir gelecekse yar’ından.
Çöller sıcak demişler, geceleri ayazdır
Mecnun âşık olmasa bu haliyle donardı
Sığındığı tek liman gönlündeki niyazdır
…Gül’ün kadrini bilse kargalarda konardı.
Yasakları kaldırıp bir de fırsat verseler
Başıma taç ederim ceylanım bana baksa
Leyla nasıl sevilir bunu benden görseler
…Ben hâlâ çözemedim sevgi niçin yasaksa.
Leyla ile Mecnun’a eş değerse aşkınız
Fazla kelam etmeye bence gerek kalmıyor
Biz onları geçmişiz suç saydılar şaşkınız
…Sabrımız çoktan bitti, kötüler ders almıyor.
Vebal almamak için, sarılmadım yanlışa
Ne hakkın var demeyin gönül ferman dinlemez
Karı koysan köz olur yüreğinden yanmışa
…Ceyhan’ın çektiğini yaşamayan bilemez.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdasıyla dağlamışım bu canı...
Sevdasıyla dağlamışım bu canı
Gönlüm başkasını asla sevemez
Parçalansa beden dökülse kanı
...Dünya güzeline yarim diyemez.
Aşkımın uğruna ben bir ırgatım
Dağları taşları deldi firkatim
Sevmekten özge yok vukuatım
...Bunu suç sayarak hüküm veremez.
Gönül bizim başkası karışamaz
İçten sevmeyen böyle yarışamaz
İnanmayan bu menzile ulaşamaz
...Yaşayıp çekmeyen asla bilemez.
Aldığım emanet aynen duruyor
Baş belâsı hasret yürek yoruyor
Seveni yüce Rab bizzat koruyor
...Yanlış yapan imkanı yok gülemez
Sevene ricam vadinden caymasın
Azmetsin aykırı yöne kaymasın
Sıkıntısı çoktur dertten saymasın
...Zor çekmeyen hedefine varamaz.
Bu sevdam ölene kadar sürecek
Ozan aşksız kalsa ne halt yiyecek
Hakkım arıyorum kim ne diyecek
...Bu azim önünde kimse duramaz.
İst/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdayı çekmeyen bilmez Allah'ım...
(Bir kulunu çok sevdim)
Bizlere lütfettin sevelim diye
Sevileceklerden evvelim diye
Şükredip zatını övelim diye
…Hoyratlar sevgiyi görmez Allah’ım.
Sevgi hediyendir seven kullara
Bizi gönderdiler çıkmaz yollara
Kuşlar bile konmaz kuru dallara
…Hikmetine sual olmaz Allah’ım.
Sevin dedin sevdik bırakmaz eller
Her türlü bühtana kitlenmiş diller
Gönül bahçemizde kurudu güller
…İmansızlar imkân vermez Allah’ım.
Biz nasıl severdik fırsat vermesen
Gözlerden gönüle ruhsat vermesen
Bir ceylan gözlüyü layık görmesen
…Sevdayı çekmeyen bilmez Allah’ım.
Çaremiz tükendi kalmışız naçar
Sabra sığınmışız fırsatlar kaçar
Gözler pınar olmuş ellerin açar
…Göz yaşımı kimse silmez Allah’ım.
Emrine mutiyim, nefsime uymam
Ne yönden çağırsa sesini duymam
Dünya ateş alsa sözümden caymam
…Ömür kahırlarla sürmez Allah’ım
Zalim kuzu olmuş posta bürünür
Yarattığın sevgi yerde sürünür
Çileler diz boyu çok zor yürünür
…Ozan Nuri Ceyhan gülmez Allah’ım.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdiğim dünya güzelim...
Hilâl kaşlı sürme gözlüm
Servi boylu güzel yüzlüm
Baldan bile tatlı sözlüm
…Sevdiğim dünya güzelim.
Masum ceylan bakışlım
Kaşları yaydan nakışlım
İçten seven can yakışlım
…Sevdiğim dünya güzelim.
Gönlüne ferman olayım
Sevgine harman olayım
Derdine derman olayım
…Sevdiğim dünya güzelim.
Mutlu ömrün uzun olsun
Kabul dersen sözün olsun
Düğünümüz güzün olsun
…Sevdiğim dünya güzelim.
Sonsuza dek seveceğim
Her cümlede öveceğim
Sevdin canım vereceğim
…Sevdiğim dünya güzelim.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdiğim güvenme güzelliğine...1
Sevdiğim;
Yalandır, güvenme güzelliğine
Yağı biten kandil gibi sönersin
Sakın bel bağlama tazeliğine
…Yıllar geçer kuru dala dönersin.
Sevdiğim;
Dünya da tasasız yaşarım sanma
Duvardaki resme bakıp aldanma
Boyalar bir nebze kapatır amma
…Son demleri düşündükçe yanarsın.
Sevdiğim;
Bilesin bu dünya faniye kalmaz
Seveni olmayan hiç mutlu olmaz
Hatıralar çoktur kitaplar almaz
…Maziyle yaşanmaz ancak anarsın.
Sevdiğim;
Tendeki parlaklık eskiyip akar
O sıcacık gözler amaçsız bakar
Yüzdeki çizgiler canını sıkar
…Aynaları yerden yere çalarsın.
Sevdiğim;
Senin de bitecek hükmü devranın
Artık geçmez olur gönül fermanın
Yaş kemale erer kalmaz dermanın
…Susuz kalmış güller gibi solarsın.
Sevdiğim;
Bu kahpe dünyanın kanunu buymuş
Yaşayan her canlı mecburen uymuş
Kara toprak hep aç sanma ki doymuş
…Son istasyon, mermer taşa konarsın.
Siirt/17.9.1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdiğim güvenme güzelliğine…2
Sevdiğim güvenme güzelliğine…2

Ne gençliğin kalır ne güzelliğin
Sevdiğim güvenme güzelliğine
Zamanla tükenir tüm özelliğin
…Sevdiğim güvenme güzelliğine.
Sakın gurur yapma kendi nefsine
Bu dünya kalmıyor fakir zengine
Yüksekten uçanlar konar engine
…Sevdiğim güvenme güzelliğine.
Yıllara dahlin yok mecbur akacak
Gözlerin maziye şaşkın bakacak
Hasrete mahkûmu sabır yakacak
…Sevdiğim güvenme güzelliğine.
Baharda yapraklar güçlü ve diri
Yağmurlar temizler tüm tozu kiri
Mevsim güze döner kalmaz hiç biri
…Sevdiğim güvenme güzelliğine.
Ölçüler değişir şişman olursun
Ahvalin görünce pişman olursun
Suçsuz aynalara düşman olursun
…Sevdiğim güvenme güzelliğine.
Elbet hazan çöker yorgun cismine
Baktıkça yanarsın eski resmine
Diller meftun iken yalnız ismine
…Sevdiğim güvenme güzelliğine.
Gözümde canlanır şimdi her anı
Dünya dediğin yer yolgeçen hanı
Görsen bile tanımazsın Ceyhan’ı
…Sevdiğim güvenme güzelliğine.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdiğimi başka nasıl anlatsam.
Kıyamete değin sevecek kadar
Yoluna ömrümü serecek kadar
Uğruna canımı verecek kadar
…Sevdiğimi başka nasıl anlatsam?
Ferhat gibi dağlar delecek kadar
Mecnun gibi çöle düşecek kadar
Kerem gibi yanıp pişecek kadar
…Sevdiğimi başka nasıl anlatsam?
Aşkından divane olacak kadar
Sonsuz hayallere dalacak kadar
Her gece uykusuz kalacak kadar
…Sevdiğimi başka nasıl anlatsam?
Sevdim değerini bilecek kadar
Seninle bahtımız gülecek kadar
Sevdamın yolunda ölecek kadar
…Sevdiğimi başka nasıl anlatsam?
Üsküdar/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdiğini biliyorum üzülme...
Sevdiğini bilmek bana yetiyor
Güzel yüzün gözlerimde tütüyor
Mevsimler geçiyor ömür bitiyor
…Sevdiğini biliyorum üzülme.
Varlığın ruhuma huzur sağlıyor
Çaresizlik elim kolum bağlıyor
Hissederim üzüm gözlüm ağlıyor
…Sevdiğini biliyorum üzülme.
Uzakta olsan da canın sağ olsun
Gönüller bir aşılmayan dağ olsun
Dört bir yanın gülistan bağ olsun
…Sevdiğini biliyorum üzülme.
Resmine bakarak geçiyor günler
Hasrete ram olan bu yürek inler
Sabra sığın dedim sözümü dinler
…Sevdiğini biliyorum üzülme.
Sevenler daima kalamaz naçar
Yüce Mevlâ mutlak bir kapı açar
Darda bırakmaz bin huzur saçar
…Sevdiğini biliyorum üzülme.
Hakka doğru çevrilmişse özümüz
Elbet bir gün güler bizim yüzümüz
Yemine gerek yok yeter sözümüz
…Sevdiğini biliyorum üzülme.
Ceyhan’ı hiç deme dertleri yığın
Güzel gözlüm yine Rabbine sığın
Benim de kabulüm doğru saydığın
…Sevdiğini biliyorum üzülme.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdiğini söyle, bir daha söyle...
Ne güzel kelâmdır tatlı dilinde
Sevdiğini söyle, bir daha söyle
Zulümde huzurda senin elinde
…Sevdiğini söyle, bir daha söyle.
Yürek mutlu olur sesini duysa
Sevdiğini söyle, bir daha söyle
Her şeye razıyım saadet buysa
…Sevdiğini söyle, bir daha söyle.
O ahu gözlerin sevgiyle baksın
Sevdiğini söyle, bir daha söyle
Ağlamak gerekse sevinçten aksın
…Sevdiğini söyle, bir daha söyle.
Mektuba yazılsa sözde kalıyor
Sevdiğini söyle, bir daha söyle
Kulaktan duyunca özde kalıyor
…Sevdiğini söyle, bir daha söyle.
Ayrılık olmasın ölüm vız gelir
Sevdiğini söyle, bir daha söyle
Yürekten sevene vuslat tez gelir
..Sevdiğini söyle, bir daha söyle.
Sevdiğini bilmek cana yetiyor
Sevdiğini söyle, bir daha söyle
Gel Ozan’ı üzme ömür bitiyor
…Sevdiğini söyle, bir daha söyle.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdim seni...
Habersizce geldi isen
Yüreğimden deldi isen
Bakışımdan bildi isen
…Bir görüşte sevdim seni.
Gizli hayal kurdu isen
Sessiz gelip durdu isen
Can evimden vurdu isen
…Bir çırpıda sevdim seni.
Gözlerime baktı isen
Şimşek gibi çaktı isen
Gözbebeğim yaktı isen
...Bir duruşla sevdim seni.
Sırma saçın ördü isen
Sana lâyık gördü isen
Gözle selâm verdi isen
…Bir bakışta sevdim seni.
Başın yere eğdi isen
Seviyorum dedi isen
Sende beni sevdi isen
…Bir çırpıda sevdim seni.
Gaziantep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdim...1
Hangi ara geldin sevgiyle baktın
Göz göze bakıştık gönlüme aktın
Bununla kalmadın biranda yaktın
…Bakışın süresi bitmeden sevdim.
Ceylan gözlüm gözlerinde eridim
Eğer sevmek buysa vuslata erdim
Dileseydin derhal canım verirdim
…Sessizce süzülüp gitmeden sevdim.
Bu nasıl sevgidir beden titriyor
Gözlerimin seğirmesi bitmiyor
Ellerim uyuştu kalem tutmuyor
…Sevgimize yalan katmadan sevdim.
Bu sevgiyle kanatlanır uçarım
Sonsuz hayallere yelken açarım
Umutlarım büyür sevgi saçarım
…Ellerini bir kez tutmadan sevdim.
Gözlerin gülünce bakıp doyarım
Selâm versen başüstüne koyarım
Rüzgârla haber sal kesin duyarım
…Uzaktan öpücük atmadan sevdim.
Sevdiğini bilmek çok büyük onur
Başımda tacımsın yüreğimde nur
Bu muhteşem sevgi can öze konur
…Naz yapıp kaşını çatmadan sevdim.
Şimdi kral benim arzın yüzünde
Yanmaya razıyım aşkın közünde
Ceyhan’ın riya yok hiçbir sözünde
…Sevdanın güneşi batmadan sevdim.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdim...2
Dünyam aydınlandı seni görünce
Ne desen haklısın görmedim önce
Mehtap şahit olsun böyle sevince
…Ayağına güller dökmeden sevdim.
Güzel gözlerinden cesaret aldım
Bir an gidip geldim öylece kaldım
Gerçek mı rüya mı hayale daldım
…Doğruya yanlışa bakmadan sevdim.
İki kelam etmek ne kadar da zor
Seviyorum dedim gel de bana sor
Kurbanın olayım sende hayra yor
…Bu aşka türküler yakmadan sevdim.
Ne kadar anlatsam tarif edemem
Dizlerim çözüldü git de gidemem
Sen bana bırakma aşkı güdemem
...Gözlerden yüreğe akmadan sevdim.
.
Bakmadın zorluğun vahametine
Güvendim sevdamın kerametine
Ben hayran olmam mı cesaretine
…Saçına reyhanlar takmadan sevdim.
Başımda taşırım mahzun sevdanı
Sen ol yeter bu gönlümün sultanı
Ben razıyım seversen bu Ceyhan’ı
…Sevdanın şafağı sökmeden sevdim.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdim...3
Aslında yasakmış burada sevmek
Pervasızca sevmek intihar demek
Kızılca kıyamet gönlünü vermek
…Âlem karşı çıktı korkmadan sevdim.
Sevgi tatmayanlar yapmış töreyi
Kana bulamışlar her dem yöreyi
Gelenek görenek bozmaz süreyi
…Bizim için emir çıkmadan sevdim.
Seven karşı çıkmaz şaşırıp kaldım
Ölüm yıldıramaz destursuz daldım
Eller benden korksun haberi saldım
…Gönül bağımızı yıkmadan sevdim
Varsın yasak olsun aşkın yetiyor
Sevgi varsa taşta sümbül bitiyor
Arkamdan soysuzlar cirit atıyor
…Boş verip canımı sıkmadan sevdim.
Bu nasıl dünyadır çapsız düzensiz
Yoluna baş koydum topsuz tüfeksiz
Sen olmazsan bu can bana gereksiz
…Bir ömür ben seni bıkmadan sevdim.
Çekmeye razıyım, vuslatsa rüya
Sabretmenin sonun selamet güya
Ceyhan’a zehroldu bu nasıl dünya
…Elli yıl gözümü kırpmadan sevdim.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevdiyse benim kadar yanmalı...
Sevdiyse benim kadar yanmalı ki bileyim
Kuşların kanadıyla haber salsın geleyim
Ah bu fani dünyada yoktur başka dileğim
…En ufacık kusurda benden hesap sormalı.
Hayalime divane hasretimle yutkunup
Nar kırmızı gülleri defterinde kurutup
Aşktan başka ne varsa cümlesini unutup
…Yararı olmasa da, her gün hayal kurmalı.
Diyelim, tüm dünyayı karşımıza almışız
Her yolu denenmişiz ve çaresiz kalmışız
Kavuşmadıktan sonra yaşamışız ölmüşüz
…Ölümden öteye yol yoksa karşı koymalı.
Sevgi gönül işidir, damarından coşmalı
Amaç murat almaksa zorlukları aşmalı
Kimseyi dinlemeden sevdiğine koşmalı
…Bizi gören dünya âlem selam durmalı.
Hayali de güzel, bırakın uyandırmayın
Felek vurdu bin kere acıyıp kaldırmayın
Acılarım azalmaz ne olur kandırmayın
…Ben bulamadım fakat bir çaresi olmalı.
Yıllar da maratonda almış gitmiş başını
Aşkın makamı rütbesi yok, sorma yaşını
Sona demir atan Ceyhan’ın mezar taşını
…Hasret bırakılan sevgili, bir gün bulmalı.
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevenlerin kölesiyim Ya Resulallah...
Ne olurdu dünya gözü ile görseydim
Kapının eşiklerine yüzüm sürseydim
Sana atılan taşlara göğüs gerseydim
...Sevenlerin kölesiyim Ya Resûlâllah.
Yolundan gidenleri elbette kıskanmam
Kevser’inden içemezsem bilirim kanmam
Bana şefaat edersen şüphesiz yanmam
...Duyanların kölesiyim Ya Resûlâllah.
Sabır diliyorum bu canıma yetmiyor
Gülleri koklasam özlemlerim bitmiyor
Sensiz yaşamayı gönlüm kabul etmiyor
...Görenlerin kölesiyim Ya Resûlâllah.
Bildim katıksız sevgiye hasret karışır
Diliyorum ümmetlerin her dem yarışır
Yanan gönüller çaresiz bir gün kavuşur
...Kavuşanın kölesiyim Ya Resûlâllah.
Kabrinin yakınındayım akar gözyaşım
Günahımın çokluğundan eğiktir başım
Lâyık olabilir miyim bundan telaşım
...Uyanların kölesiyim Ya Resûlâllah.
Binlerce can kurban olsun kutlu yoluna
Kılavuz sensin, sensiz yollar nasıl buluna
Rabbim sabırları versin Ceyhan kuluna
...Övenlerin kölesiyim Ya Resûlâllah.
İst./2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Sever miydim...
Bilseydim hasret olacak
Sana gönül verir miydim
Sevincim yarım kalacak
…Seni böyle sever miydim.
Sana kusur atfedemem
Onları hiç affedemem
Seni almadan gidemem
…Bir saniye bekler miydim.
Sevgimiz kutsaldı canım
Uğruna aksın şu kanım
Çok üzdüler pişmanım
…Yoksa karşı gelir miydim.
Anne babalar dinlesin
Lütfen gerçeği öğrensin
Bilmeden olmaz demesin
…Dinleseler saklar mıydım.
Sat Ceyhan’ı kârın olsun
Bu can senin canın olsun
Bugün değil yarın olsun
…Deseler ah çeker miydim.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi azabım oldu...1
Sevgi kıvanç ise niçin bu zulüm
Daha tomurcukken kurudu gülüm
Buna cevaz versin söyleyin bilim
…Ömrüm boyu sevgi azabım oldu.
Herkese mi böyle bende mi kusur
Niye benden kaçar nerde bu huzur
Sevgiyi tatmayan insan mı muzur
…Ömrüm boyu sevgi azabım oldu.
Başka yolu varda ben mi bilmedim
Çok istedim silemedim silmedim
Bu yaşa gelmişim hâlâ gülmedim
…Ömrüm boyu sevgi azabım oldu.
Kaderle cenk etmek boyumu aşar
Sabırda sınır yok sonunda taşar
Dilimden düşse de yürekte yaşar
…Ömrüm boyu sevgi azabım oldu.
Zulmün piyangosu bana mı vurdu
Aklım hiç almıyor iz'anım durdu
Hiç mola vermedi felek kudurdu
…Ömrüm boyu sevgi azabım oldu.
Sır verdiğim dostu anladı sandım
Hayale kapıldım yandıkça yandım
Ceyhan’a sormayın nasıl dayandım
…Ömrüm boyu sevgi azabım oldu
Gaziantep/1978
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi azabım oldu...2
Sevginin tarifini ya anlamadım, ya da yanlış
Benim aklımda gizemli bir duygu diye kalmış
Böyle olduğu kesin çok sevenin aklını almış
…Bana sorarsanız sevgi benimde azabım oldu.
Hoşlanmanın acıya dönüşmesine ne demeli
Tanığıyla belgesiyle ortada esasen netameli
Dünyada rahat etmek isteyen bunu bilmeli
…Bilmediğim için sevgi benimde azabım oldu.
Düşünün; kralları tahtından tacından etmiş
Mecnun Leyla’sının aşkından çöllere gitmiş
Zavallı Ferhat, Şirin’i uğruna dağları delmiş
…Bu ayni sevgi değil mi benimde azabım oldu.
Yıldırım gibi düştüğü yeri yakmadan çıkmıyor
Güzel çirkin demiyor, yüzüne gözüne bakmıyor
Onu bunu bilmem çile çektirtmekten bıkmıyor
…Bir türlü anlayamamışım benimde azabım oldu.
Meclisten ricam var, buna da bir yasa çıkarsın
Bu sayede sevmek isteyen huzura erer bakarsın
Ne bileyim ben, olmaz böyle şey çabuk bıkarsın
…Diyorsanız önemi yok, sevgi benimde azabım oldu.
Karacaoğlan gibi nice aşığı diyar diyar gezdiren
Önlerine bin bir engel çıkarıp hasret ile ezdiren
Ceyhan dâhil cümle seveni hayatından bezdiren
…Methettiğiniz sevgi, yazık ki benimde azabım oldu.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi bir küheylan...
Sevgi bir küheylan dağlardan yüce
Kim bulup sevmiş kendi gönlünce
Sevgiyi tutup bağlasan ömrünce
…Dizginine sahip olmak kolay mı.
Zemini zamanı meçhul bir duygu
Hele sev göreyim kalır mı uyku
Sevip kavuşmamak ayrı bir öykü
…Hasretle baş başa kalmak kolay mı.
İnsan huzur bulmaz inleten yoksa
Mahzunlaşır kulak çınlatan yoksa
Sevmek çile demek anlatan yoksa
…Hasreti çekmeden bulmak kolay mı.
Başın göğe ermez çok sevseniz
Vuslat olmaz canınızı verseniz
Bunun sonu nasıl olur derseniz
…Gönül bu, sevmeden çalmak kolay mı.
Bazen ters teper sevgiyi övseniz
Çoğu canlı mevta halin görseniz
Daha ne yapayım bakar körseniz
…Fedakâr olmadan sevmek kolay mı.
Adana/1977
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi bir oyuncak değil...
Ne istersen onu düşle
Sen bildiğin gibi işle
Eremezsin bu gidişle
…Sevgi bir oyuncak değil.
Manası yok geri teper
Git yoluna olma siper
Bitse bile kalır çeper
…Sevgi bir oyuncak değil.
Yüreğine vur bir tapa
Aşka gözlerini kapa
Yoksa oturursun şapa
…Sevgi bir oyuncak değil.
Günlerini zehir etme
Göz yaşını nehir etme
Yıllarını mehir etme
…Sevgi bir oyuncak değil.
Birden ciddi olur şaka
Araya hiç gelmez yaka
Sonra bozulur fiyaka
…Sevgi bir oyuncak değil.
Bilemezsin nedir makul
Yarenliği etmez kabul
Başka bir eğlenceni bul
…Sevgi bir oyuncak değil.
Gaziantep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi canlılara Haktan hidayet…
Sevgi canlılara Haktan hidayet
Cennette oluşmuş asıl bidayet
Kırk yıl dile kolay yok bir şikâyet
…İnançla kavuşur seven gönüller.
Cidde ne yandır Seylan ne yanda
İnsan feraseti kalmaz mı zanda
Bir küçük kıvılcım dolaşsın kanda
…Tövbeyle niyazda buluşur eller.
Hazreti Havva’yla Hazreti Âdem
Sevgisiyle bize örnekmiş madem
Bu nasıl inançtır bu nasıl kadem
…Düşünmeyen akıl normaldir beller.
Ferhat dağı delmiş başkası çölde
Bütün hayat durur çekilmiş gölde
Bülbül konup ötmez kurumuş gülde
…Sevgisiz açılmaz tomurcuk güller.
Arı dersen bıkmak bilmez dolaşır
Yüklendiği yükü sorunsuz taşır
Hiç şaşırmaz kovanlara ulaşır
…Müthiş bir mucize petek ve ballar.
Her ana yavruyu gözünden korur
Bakan göz sevgiyi yüzünden okur
Kuşlar gagasıyla desenler dokur
…Yuvaya dönüşür ağaçlar dallar.
Canlıya elzemdir, hava, toprak, su
Sevgisiz her nesne eksik doğrusu
Büyümez gelişmez hiç bir dokusu
…Sevgisiz zorluğu yenemez kullar.
Her canlı şükreder kendi dilinde
Sevgi denen kudret güçtür elinde
Savrulur sevginin kutsal yelinde
…Kısaca sevgiye muhtaçtır canlar.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi dediğin şey gözle görülmez...
Sevgi dediğin şey gözle görülmez
Rüzgâr hiç değildir yönü bilinmez
Paket de yapılmaz el de sürülmez
…Selâm verse bile alma kardeşim.
Şimşek gibi çakıp bir yanıp sönmez
Zenginmiş fakirmiş hiç değer vermez
Eğer beğenmezse yalvarsan dönmez
…Gönlüne zincir vur salma kardeşim
Kendi tekniği var kapı da çalmaz
Servetini sersen rüşvet de almaz
Yapacağını yapsın saniye kalmaz
…Bir dipsiz kuyudur dalma kardeşim.
Hasretle kaimdir, at başı yürür
Gönlü bağladıysa peşinden sürür
Bakışlara hasta hep gözden vurur
…Aman tatlı söze kanma kardeşim.
Maymuna çevirir en salim aklı
Plân programı kendinde saklı
Dava edemezsin her zaman haklı
…Sen sakın şeytana uyma kardeşim.
Rüyana girerse çabuk kanarsın
Zemheri de alev alev yanarsın
Ağustos’ta buza döner donarsın
…Yaşamışım, şaka sanma kardeşim.
Kerem Aslı Mecnun Leyla’yı düşün
Olmak istemezsen karar ver peşin
Ceyhan’ı dinlersen çok zordur işin
…Ben yandım sen bari yanma kardeşim.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi değil zehir imiş tattığım...
Sevgi değil zehir imiş tattığım
Hayal imiş gece gündüz sattığım
Her satıra damla damla kattığım
…Dökülen gözyaşım söz isyan eder.
Ben seninle kaderimi çizmişim
Kahırları kolye yapıp dizmişim
Sensiz o yerlerde yalnız gezmişim
…Bakmaktan yorulan göz isyan eder.
Sen nerdesin seraplara dalmışım
Tek can kaldı gerisini salmışım
Beni görsen alevlerde kalmışım
…Seveni yakmayan köz isyan eder.
Dilde tesbih gece gündüz anmışım
Bir gün bu ayrılık biter sanmışım
Hasret ateşiyle kökten yanmışım
…Ceyhan’sa çıkmazda öz isyan eder.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi denen tuzağa...
Sevgi denilen tuzağa
Düşme ki başın dönmesin
Kaçtığın kadar uzağa
…Kaç ki gölgeni görmesin.
Peşine düşmüşse bile
İnanma hiç vardır hile
Aksi halde büyük çile
…Vererek seni bölmesin.
Senden ver ister boyuna
Kıranlar girsin huyuna
Sakın gelme oyununa
…Ömrünüz hüsran olmasın.
Tuzağa düşmek kolaydır
Her sevda başka olaydır
Korunup kendini saydır
...Bu aklı benden bilmesin.
Ben diyorum kesin kanma
Sen inan ister inanma
Bir garip duygudur amma
…Kaç yerden yere vurmasın
Karşılıksız sevgi biter
Karşılıksız saygı biter
Olmaz derse kaygı biter
…Yol açık olsun durmasın.
Aklın var ise dinlersin
Kâr etmiyorsa neylersin
Ceyhan'a döner inlersin
…Sonra denmedi demesin.
Adana/1981
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi dokuz canlı...
Bu ne biçim sevgi bitmez ıstırap
Rüyalar tarumar gördüğün serap
Hayaller umarsız halimiz harap
…Kıyametler kopsa sevgi duruyor.
Karışmış kördüğüm nasıl çözülür
Bu kadar çok seven niçin üzülür
Hasret gözyaşların tek tek süzülür
…Virüs gibi damarında duruyor.
Sevgi dokuz canlı belki ölümsüz
Kimine şans bana göre kudümsüz
Hiç bir günüm geçmedi ki zulümsüz
…Topa tutsan yüreğinde duruyor.
Roma’yı da yaksan o asla yanmaz
Başına buyruktur her söze kanmaz
Bin yeminler etsen toktur inanmaz
…Ateşlere atsan dimdik duruyor.
Vazgeçelim desen gönül vazgeçmez
Kırk gün çölde kalsa damla su içmez
Sevda bahçesinden bir çiçek biçmez
…Uzaklara kaçsan önde duruyor.
Hangi baş ram olmuş ki ferasetine
Sen dünden şaşarsın cesaretine
Hep davetsiz koşmuş ziyaretine
…Fezaya da çıksan gökte duruyor
Kurtulmak isteyen tümüyle batar
Müşteriyi bulsun parasız satar
Gamsıza hava hoş, yan gelir yatar
…Deryalara dalsan orda duruyor.
Bir bakışta yakıyorsa yanmışın
Evrende ne varsa senin sanmışın
Ceyhan gibi koşulsuzca kanmışın
…Bak gözünün bebeğinde duruyor.
Çukurova/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi her yasağı deler...
Kimin gücü yetmiş ona
Sıkıysa yasak koysana
Ölüm bile yetmez buna
…Sevgi her yasağı deler.
Töre dediğin palavra
Kuzu olur ciddi tavra
Sevginin gücünü kavra
…Sevgi her yasağı deler.
Sevgi çelik bükemezsin
Bir gramı sökemezsin
Bin kağnıyla çekemezsin
…Sevgi her yasağı deler.
Seven varsa sevgi coşar
Dilesin tüm engeli aşar
Günde kırk maraton koşar
…Sevgi her yasağı deler.
Rabbinden almıştır emir
Karşısında erir demir
Bilmeyene yalan gelir
…Sevgi her yasağı deler.
Yürek hasretiyle pişer
Akılsız Ceyhan’a küser
Size selamlamak düşer
…Sevgi her yasağı deler.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi her yerde...1
Sevgi;
Yaradılışın özünde,
Canlıların dokusunda,
Semaya açılan avuçlarda,
Halis dualarda,
İbadetin hazzında,
Huzurun kaynağında,
Yardımlaşmanın lezzetinde…
&
Sevgi;
Bebeklerin kokusunda,
Ananın müşfik kucağında,
El öpen dudaklarda,
Vicdanın kantarında,
Duygunun doruklarında,
Saygının tamamında…
&
Sevgi;
Kalbin çarpıntısında,
Sevdanın coşkusunda,
Hayallerin kurgusunda,
Rüyaların olgusunda,
Sevgilinin duruşunda
Mutluluğun sırrında,
Şiirlerin satırlarında…
&
Sevgi;
Aşkın dergâhında,
Mahzun bakışlarda,
Çekilen sabırlarda,
Dayanma gücünde,
Pınarların şırıltısında,
Mehtabın parıltısında,
Rahmetlerin damlasında,
Hasılı sevgi her yerde…
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi her yerde...2
Sevgi;
Güllerin renginde,
Bülbüllerin sesinde,
Çiçeklerin nefesinde,
Sevgilinin gözlerinde
Saadetin merkezinde,
Hatıranın özelinde,
Tesadüfün güzelinde…
&
Sevgi;
Şairlerin şiirlerinde,
Sevenlerin yüreğinde,
Duaya açılan ellerde
Âşıkların dillerinde,
Canlıların genlerinde,
Güftelerin bestesinde,
Çalan sazın tellerinde…
&
Sevgi;
Sevenin ezberinde,
Hasret çeken yüreklerde,
Unutmayan gönüllerde,
Affetmenin büyüklüğünde,
Kelâmın edebinde,
Ceyhan’ın tariflerinde,
Bal damlayan kalemlerde,
Hasılı sevgi her yerde…
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi hiç bitmez...
Her şeyin sonu var sevgi dışında
Her dem aynı, baharında kışında
Bir tatlı meltemdir eser başında
…Gönülde yaşayan sevgi hiç bitmez.
Tapusu sendeyse kimse alamaz
Öyle bir yerde ki, eller bulamaz
Yaşayan her canlı onsuz kalamaz
…Kalplerde yaşayan sevgi hiç bitmez.
Süre kaim değil sevgi hudutsuz
Seven canlar asla olmaz umutsuz
Umudu yitiren muhakkak mutsuz
…Ruhlarda yaşayan sevgi hiç bitmez.
Sonbahar gelince poyraz vuruyor
Yemyeşil yapraklar solup kuruyor
Ömür bitsin sevgi aynen duruyor
…Can özde yaşayan sevgi hiç bitmez.
Mevsimler geçse de yıllar geçse de
Zaman kâhin olup ömür biçse de
Diller diyemeden konup göçse de
…Yürekte yaşayan sevgi hiç bitmez
Sevgi bitmiş varsay hayaller söner
Yaşayan kim olsa mecnuna döner
Başka bir yol varsa Ceyhan’a öner
…Canlarda yaşayan sevgi hiç bitmez.
Çukurova/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi ibadettir...
Sevgi ibadettir sevmek ibadet
Keramet içinde düşün bir zahmet
İlahi kavramdır ondadır rahmet
…Herkesi dinleme her lafa kanma.
Masum gözyaşında kusur arama
Bir tebessüm ilaç olur yarama
Aşkın gözü kördür demişler ama
…Hedef kılavuzsuz bulunur sanma.
Gönülden gönüle su olur akar
Bentlere dar gelir setleri yıkar
Kor aleve döner yürekler yakar
…Aksini desinler sakın inanma.
Aşk kapıyı nasıl çalar bilinmez
Yorulmayı bilmez asla erinmez
Yanımızda durur kendi görünmez
…Sevmeyi bilmezsen boşuna yanma.
Neler gizler göğüs denen şu kafes
Aşksız kalan insan alamaz nefes
Başka yok dünyada sevgiden enfes
…Sen Ceyhan’a güven kimseyi takma.
İst./2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi izafi kavramdır...
Herkesin duygusu farklı
Herkesin kurgusu farklı
Herkesin bulgusu farklı
…Sevgi izafi kavramdır.
Baktım onlarca yazılmış
Binlerce sayfa basılmış
Bir dolu suçsuz asılmış
…Sevgi izafi kavramdır.
Kovalarsın uğrun kaçar
Tatlı dersin zehir saçar
Huzur olsun güller açar
…Sevgi izafi kavramdır.
Bülbül başka türlü öter
Hasret kalsa gözde tüter
Kar içinde çiçek biter
…Sevgi izafi kavramdır.
Sevgi varsa ömre yeter
Ayrılık ölümden beter
Sevgisizler bir gün yiter
…Sevgi izafi kavramdır.
Seneler sevgiyi silmez
Haytanın işine gelmez
Nasıl gelir kimse bilmez
…Sevgi izafi kavramdır.
Sevgi benimdir sanmayın
Sonra boş yere yanmayın
Pembe hayale kanmayın
…Sevgi izafi kavramdır.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi ne yapsın...
Sevginin tarifi zordur demişler
Kıvılcım değildir kordur demişler
Nasıl kavrıyorsan odur demişler
…Bunu bilmeyene sevgi ne yapsın.
Dikkat et kimse girmesin arana
Sakın verme sırrını her sorana
Gücün yetmiyorsa karşı durana
…Çaresiz kalana sevgi ne yapsın.
Kusur bitmez başkasında arama
Göze günah olur bakma harama
Sevgi merhem midir desen yarama
…Özden sevmeyene sevgi ne yapsın.
Sevgi yürek işi yalvarsan durmaz
Kalır mı gider mi kimseye sormaz
Bağlamaya kalksan işte bu olmaz
…Sözünden cayana sevgi ne yapsın.
Kolay zordur demez yolunu çizer
Torpil falan sökmez sıraya dizer
Gönülden seveni bazen çok üzer
…Göze almayana sevgi ne yapsın.
Sen göze aldın da ne oldu dersen
Mecnuna dönersin böyle seversen
Ceyhan küle dönmüş halini görsen
…O bakar körlere sevgi ne yapsın.
Çukurova/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi nedir...
Sevgi sevgiyle bakmaktır
Sevgi çıradır çakmaktır
Sevgi gönlü yakmaktır
…Sevgi sel olup akmaktır.
Sevgi katıksız sevmektir
Sevgi şartsız beklemektir
Sevgi ya sabır çekmektir
…Sevgi hasret çektirmektir.
Sevgi güven vermektir
Sevgi güller dermektir
Sevgi heyecan demektir
…Sevgi koşulsuz emektir.
Sevgi yanlışı yıkmaktır
Sevgi ruhen acıkmaktır
Sevgi doruğa çıkmaktır
…Sevgi bazen yıkılmaktır.
Sevgi şevkle yarışmaktır
Sevgi küsken barışmaktır
Sevgi çabuk kavuşmaktır
…Sevgi aşka karışmaktır.
Sevgi saadeti bulmaktır
Sevgi bahtiyar olmaktır
Sevgi neşeyle kalmaktır
…Sevgi coşkuyla sarmaktır.
İst./2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi paha biçilmez bir servettir...1
Hangi pencereden baksan çelişmez
Tarif farklı olsun anlam değişmez
Sevgiyi tatmayan mantık bölüşmez
…Sevgi paha biçilmez bir servettir.
Kıvılcımlar değsin sözler değişir
Bakışta tebessüm gözler değişir
Mimikler yumuşar yüzler değişir
…Sevgi yürek için sanki devlettir.
Dilin önemi yok gözler konuşur
Sevgi tektir bakışlarda buluşur
Yüreklerde muhabbetler oluşur
…Sevgi halktır yetmiş iki millettir.
Bazen sıralanır cümle zorluklar
İnançla küçülür dağlar doruklar
Sevgiyle mest olur canlı varlıklar
…Sevgi dar zamanda taze kuvvettir.
Türlü renkte açar dikenli güller
Seherde sevgiyle öter bülbüller
Sevildiyse huzur bulur gönüller
…Sevgi bir mucize sonsuz hikmettir.
Bir bakış bir anda özele döner
Bütün çirkinlikler güzele döner
Ruhlar her anlamda ezele döner
…Sevgi, yaratandan kula himmettir.
Rabbim tarafından adı konulan
Yüzde birdir canlılara sunulan
Ozan’ın da can özünde bulunan
…Sevgi sonsuz şükür ve de minnettir.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi paha biçilmez bir servettir…2
Mevsimler değişir iklim değişir
Sorun değil her ortamda gelişir
Fesat bilmez her canlıyla bölüşür
…Sevgi paha biçilmez bir servettir.
Sevgisiz her eylem cana cefadır
Sevgin varsa zulüm bile sefadır
Şaka sanma türlü derde devadır
…Sevgi yürek için gerçek zimmettir.
Bir bakışta yeter yürekten vurur
Tek başına kalsın gönülsüz durur
Susuz kalmış yapraklar gibi kurur
…Karşılıksız sevgi kalbe zillettir.
Zengin fakir hiç birini kayırmaz
Güzel midir çirkin midir ayırmaz
Sürpriz yapar geldiğini duyurmaz
…Hasrete sebepse derttir illettir.
Şan şöhretin varlığına bakınmaz
Tacın tahtın feragatten sakınmaz
Asla pişman olmaz asla yakınmaz
…Bilmeyene bu serüven cinnettir.
Aşka tanık olmuş değişik çağlar
Kavuşan bahtiyar olmayan ağlar
Yanlış yazıyorsam bu beni bağlar
…En yoksulu için sevgi ziynettir.
Beden huzur bulur sarsın dört yanı
Hüzünler boy verse değişmez kanı
Hasret buram buram yaksa da canı
…Sevgi Ceyhan için kutsal nimettir.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi ruhta saklı hiç ayrılmadık....
Kavuşmamış olmak seni üzmesin
Hasrete posta koy sakın ezmesin
Yeter ki bu sevda bizden bezmesin
…Sevgi ruhta saklı, hiç ayrılmadık.
Daha süre varsa kalkıp gidelim
Senle ummanlara dalıp gidelim
Sevenlere selâm salıp gidelim
…Sevgi ruhta saklı, hiç ayrılmadık.
Kimseye inanma kanıtı sende
Yarısı sendeyse yarısı bende
Can firara hazır kilidi tende
…Sevgi ruhta saklı, hiç ayrılmadık.
Efkâr rekor kırdı dağlar aşıyor
Beden fani olsun sevgi yaşıyor
Yeter ki bitmesin yürek taşıyor
…Sevgi ruhta saklı, hiç ayrılmadık.
Yemine sözlere hiç gerek var mı
Ben böyle razıyım sana uyar mı
Bir ah çeksem isyanımı duyar mı
…Sevgi ruhta saklı, hiç ayrılmadık.
Felekler zulmüne hep bizi seçse
Sonsuz sevdamıza az ömür biçse
Mevsimlerde geçse yıllarda geçse
…Sevgi ruhta saklı, hiç ayrılmadık.
Biz şükredelim ki rabbimiz görsün
Kıyamete kadar sürerse sürsün
Büyük mahkeme de o karar versin
…Sevgi ruhta saklı, hiç ayrılmadık.
Sevgin olmasaydı kalmazdı izim
Ceyhan’ına güven bu zafer bizim
İnşallah mahşerde ak olur yüzüm
…Sevgi ruhta saklı, hiç ayrılmadık.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi üstüne...1
Sevgi varsa her derdine devadır
Özden sevenlere bitmez sefadır
Ölümüne sevmek başka vefadır
…Sevginin kendisi zaten zarafet.
Acıyla yaşayan yürek derbeder
Sevgiyle tükenir çok olsa keder
Bir gram sevginiz bin okka eder
…Sevginin özünde asıl nezaket.
Sevgiyle açılır tomurcuk güller
Sevgilerle coşar lal olmuş diller
Sevgiyle şad olur bütün gönüller
…Sevginin kendisi Hak’tan hidayet.
Her dilde sevginin aynıdır sanı
Baştan aşağıya kaplar her yanı
Bin tabip getirsen koyamaz tanı
...Gönüller fetheder esas marifet.
Onun değerini bilmeyen bilmez
Sevgisiz olanın yüzü hiç gülmez
İlk sevginin yeri imkânsız dolmaz
…Sevgisiz yaşamak cidden felaket.
Kul kurban olurum onun yoluna
Her sorun çözülür sevgi buluna
Rabbim nazar etsin Ozan kuluna
…Yakıp kavursa da etmem şikâyet.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi üstüne...2
Sevda bahçesinin gülü dalıdır
Seven gönüllerin sevgi balıdır
Aşkı yaşayanın bitmez malıdır
…Sevginin tamamı bihakkın rahmet.
Sevdalı yürekler ateşe döner
Hasretin alevi vuslatla söner
Çekilen acılar bir anda diner
…Sevda çekenlere ecirdir zahmet.
Anlatılmakla olmaz tatmak gerek
Başka hazla çarpar sevince yürek
Kalbe saray denmiş sevgidir direk
…Özde sevgi varsa boldur merhamet.
Sırçaya benzermiş çabuk kırılır
Kadir kıymet bilmeyene darılır
Aşk yarası tek sevgiyle sarılır
…Özür dilenmesi güzel nedamet.
Değişik amaçlar vardır derseniz
Durması müşküldür halı serseniz
Döndüremezsiniz canı verseniz
…Çıkar için sevmek kesin vahamet.
Karşılıksız sevmek ya da ihanet
Hep buradan çıkar onca melanet
Sevgi çok kutsaldır sevmek ibadet
…Ceyhan’ın bildiği tek istikamet.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi üstüne...3
Sevgi şevkle sarar samimi bulsun
Dönmeyi düşünmez seveni olsun
Dilerim sevenler huzurla dolsun
…Sevgi sonsuz yaşar halisse niyet.
Yalana riyaya peşin düşmandır
Yanlışa düşenin çoğu pişmandır
Öyle yüreklerde zaten mihmandır
...Sevginin menşei bence ciddiyet.
Kıymetini bilmek sevene düşer
Yanlışlara düşen kuyusun eşer
Bazen şaşırtacak insanda beşer
…Sevgiyi taşımak üstün meziyet.
Melankolik sevda çaresiz derttir
Kavuşma ümidi yoktur demektir
Bana sorarsanız bomboş emektir
…Karşılıksız sevmek ancak eziyet.
Bir başka konuda vahim töredir
Ne yazık buralar bedbaht yöredir
Kavgasını yaptım uzun süredir
…Tabuları yıkmak güzel zihniyet.
Bu kadar sevdin de ne oldu dersen
Olmazsa olmazmış canını versen
Beni örnek alma Rabbin seversen
…Ceyhan’da karışık durum vaziyet.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi varsa ruhlar aşka bürünür…
Sevgi varsa ruhlar aşka bürünür
Sevgi varsa bitmez yollar yürünür
Sevgi varsa her şey güzel görünür
…Sevmekten vazgeçme bir ömür boyu.
Sevgi varsa bir bakışta bilinir
Sevgi varsa hasta kimse dirilir
Sevgi varsa tüm kusurlar silinir
…Sevmekle değişir herkesin huyu.
Sevgi varsa tüm kapılar açılır
Sevgi varsa hüzünlerden kaçılır
Sevgi varsa mutluluklar saçılır
…Sevmekle şad olur pınarın suyu.
Sevgi varsa huzurlarda koşulur
Sevgi varsa sevinçlerle coşulur
Sevgi varsa bütün anlar hoş olur
…Sevmekle coş olur beş asil duyu.
Sevgi varsa manalar anlamlaşır
Sevgi varsa yürek sevgiler taşır
Sevgi varsa adres sormaz ulaşır
…Sevgiyle çekersen tükenmez kuyu.
Sevgi varsa kışlar bahardır yazdır
Sevgi varsa keder her zaman azdır
Sevgi varsa sevmek sevene farzdır
…Sevgiyi bulmuşsan deliksiz uyu.
Sevgi varsa yürek saraydır handır
Sevgi varsa her gönülde nihandır
Sevgi varsa seven Ozan Ceyhan’dır
…Sevgiden vazgeçmem bir ömür boyu.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi yalan bilmez kavildir yalan...
Sevgi yalan bilmez kavildir yalan
Sevgisiz gönüller her zaman talan
Vuslatı düşlerken hasretmiş kalan
...Hadi söyle şimdi, gitmez mi zora.
Düşmüşüz sevdanın derin arkına
Varmamışız yıllar geçmiş farkına
Nasıl yem olmuşuz hüznün çarkına
…Geri kalan ömür düşmesin zara.
Umut aş ekmeğim sensizlik beter
O güzel cemalin gözümde tüter
Sana da bana da yürek kahreder
...Yolumuz kesişse bir gün kazara.
Sevgide süre yok bu devran fani
Bu dünya kimseye kalmıyor yani
Sevgiye kasteden en büyük cani
...Zalimlerin boynu gelsin hızara.
Dünyayı yola ser asla gözüm yok
Zamana bıraktık hani çözüm yok
Ya kader diyorsan ona sözüm yok
…Kimin gücü yeter böyle yazar’a.
Mihriban'ı Musa ustam söylesin
Bizim gibi cümle bahtsız dinlesin
Dile düşmeyelim kimse bilmesin
…Duymayan kalır mı çıksa Pazar’a.
Hayalini sevmek elem verse de
Kader yolumuza tuzak serse de
Ceyhan’ı bilmeyen ayıp derse de
...Aman uğramasın düşler nazara.
Üsküdar/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgi...
Sevginin yolu sevmekten geçer
Sevgi sebil eden sevgiler biçer
Sevgisiz yasayan zamansız göçer
…Yetmiş iki derdin devası sevgi.
Yüreklerde sevgi gözlerde sevgi
Gönüllerde sevgi sözlerde sevgi
Bakışlarda sevgi yüzlerde sevgi
…Meşkin tadı tuzu meyvesi sevgi.
Neye kadir değil bilseniz sevgi
Yokları var eder görseniz sevgi
Artarak dönüyor verseniz sevgi
...Aşkın can damarı havası sevgi.
Sevgi ateş, sevgi hayat, sevgi su
Sevgi huzur, sevgi aşkın uydusu
Her konuda kutsal işin doğrusu
…Ömrün güzelliği sefası sevgi.
Sevgi pınar, sevgi derya, sevgi nur
Sevgi namus, sevgi ışık, sevgi onur
Her güzel şey sevgilerle korunur
…Tarifsiz zevklerin kaynağı sevgi.
Şâd olan dil, sevgi ile seslenir
Sevgiyi taşıyan yürek hislenir
Mana anlamlaşır kelam süslenir
…Şiirin bir tamam mayası sevgi.
Stuttgart/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgilerden çiçek yaptım...
Sevgilerden çiçek yaptım
Yalnız sana sunuyorum
Yaprağa öpücük kattım
…Alır mısın soruyorum.
Sevgiler çiçeksiz olmaz
İyi bakarsan hiç solmaz
Koruyorsan kimse yolmaz
…İster misin soruyorum.
Gözlerine vurulmuşum
Yüreğine kurulmuşum
Sevgi diye sunulmuşum
…Sever misin soruyorum.
Bitmesin güzel sevgimiz
Mutlu kalalım ikimiz
Söyle çok seven hangimiz
…Bil bakalım soruyorum.
Birlikte olup el ele
Verelim gönül gönüle
Yalnız ve ancak seninle
…Tercihin kim soruyorum.
Yeminim de duruyorum
Sevgimizi koruyorum
Ne hayaller kuruyorum
…Sen var mısın soruyorum.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgili öğretmenim...
(Oğlum Erhan’ın diliyle
İlkokul öğretmenine…)
Okulumuz evimiz
Dolup taşar sevgimiz
Güler yüzlü annemiz
…Sevgili öğretmenim…
Çok emek verdin bize
Ayırmadan hepimize
Sonsuz saygılar size
…Sevgili öğretmenim…
Bilgiyle kuşattınız
Hep şevkatle baktınız
Ödenmez hiç hakkınız
…Sevgili öğretmenim…
İst./30.11.1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgim ve gururum...
Ne güzel şeydir sevmek ve sevilmek
Hoş bir duygu sevildiğini bilmek
Önceden hayaldi bu güne gelmek
…Tüm bunlara set çekmese gururum.
Çare sanıp bir dala tutunurken
Mutluluk hayaliyle yutkunurken
Zaman bulup geçmişi unuturken
…Kör nefsine yenilmese gururum
Bak ne hale düştük oldu olanlar
Hasret ve hüsrandır bize kalanlar
En büyük suçlu yanlış anlayanlar
…Fırsatları kaçırmasa gururum.
Gerçekten kötü bir meziyet gurur
Ne amandan anlar ne de bir durur
Kibir denen gerzek sanmam yorulur
…Önümüze geçmese şu gururum.
Denilmeyen tek bir kelam kalmadı
Gençtim duyduğumu içim almadı
Gülüp geçmek varken o da olmadı
…Zararını bilemedi gururum.
Sevgiye de sevene de işkence
Hiç yakışmamıştır seven bir gence
Affetmekle bir yol bulunur bence
…Yanlışını göremedi gururum.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgimizi kusur saydı büyükler...
Sevgimizi kusur saydı büyükler
Yalanı dolanı üst üste yükler
Aklına gelmedik ne varsa ekler
…İftira etmişler ne olur kanma.
Bitmez bir hasreti yüklerler bana
İnsan nasıl kıyar seven bir cana
Kahırla doluyum sevdadan yana
…Kim ne derse desin sakın inanma.
Sevenden uzakta yüzüm gülmüyor
Yürek yanar durur kimse bilmiyor
Sabretmekle güzel günler gelmiyor
…Ne kadar hırslıyım şikâyet sanma.
Bilmiyorum şimdi kime kızayım
Şu kaderi silip baştan yazayım
Nasıl üzülürüm varsa bir payım
…Sana acıyorum sen bari yanma.
Yokluğun içimde yanan bir akkor
Nasıl yaşıyorum bir de bana sor
Sevene ayrılmak ne kadar da zor
…Sensiz yaşayamam şakadır sayma.
Dilerim Allah’tan misliyle alır
Sevenler ölür de namları kalır
Ceyhan’ın duası yerini bulur
…Bunların adını bir daha anma.
H.paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgini arama benim kalbimde...
Sevgini arama benim kalbimde
Bulamazsın derin gizli yerinde
Belki lâzım olur günün birinde
…Onu can özümde saklarım canım.
Makbuz ister misin işte gözlerim
Sana geri versem çabuk özlerim
Sakın incitmesin n’olur sözlerim
…Sevgi ile sarar paklarım canım.
Kimseler çözemez şifresi bende
İstemeye kalkma olur mu sende
Gitmek istemiyor çok istesen de
…Süresiz kalacak yoklarım canım.
Dünyada sevgisiz murada ermem
Ecelimde gelse kimseye vermem
Kıyamete kadar ellerim sürmem
…Ona göz koyanı haklarım canım.
Baş tacıdır ömür boyu bıkılmaz
İzni yoksa yüce köşke çıkılmaz
Zaten yalnız değil canı sıkılmaz
…Ben sevgimi ona eklerim canım.
Sahibi nerdeyse gelsin buyursun
Yeri belli cümle aleme duyursun
Ceyhan’a dedim ki rahat uyursun
…Yolunu dört gözle beklerim canım.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgisiz geçilmez sırat köprüsü...
Sevgi taçtır seven başına koyar
Namerde set olur gözünü oyar
Sevgiye sarılan yemeden doyar
…Sevdiğinle soğan ekmek bal olur.
Sevgi gönüllerin nurlu örtüsü
Ayrılıktır ömürlerin törpüsü
Sevgisiz geçilmez sırat köprüsü
…Hasret varsa ballı börek yal olur.
Tomurcuk sevgiyle bulur rengini
Vuslata eren kalp sevda zengini
Seven kullar bulamazsa dengini
…Tutunduğu dikenli bir dal olur.
Sevgiyle renklenir bütün çiçekler
Sevgiyle uçuşur kuşlar böcekler
Yalansa yüzlere vurur gerçekler
…Yalan yemin geçmez akçe pul olur.
Sevdayla coşan yürek handandır
Sevgiyle dökülen sözler candandır
Sevgisiz bedene dünya zindandır
…Giyindiği kutnu kumaş çul olur.
Sevgi adres sormaz hane dolaşmaz
Esansta değildir döksen bulaşmaz
Dağlar geçit vermez, verse ulaşmaz
…Ozan Ceyhan çaresiz bir kul olur.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiye baş eğdim esir olmuşum...
Sen yoksun alıştım istersen gelme
Benim kıymetini bilmezsen bilme
Akıldan atsan da gönülden silme
…Sevgiye baş eğdim esir olmuşum.
Sen gelmezsen olur sevgini alma
Yolunu şaşırma hiç yolda kalma
Sevgime dokunma selam da salma
…Sevgiye baş eğdim esir olmuşum.
Senden önce kader benim üzenim
Şimdi haklı çıktı dudak büzenim
Hükmü geçti zor kurulur düzenim
…Sevgiye baş eğdim esir olmuşum.
Özel konuk can özümde duruyor
Sığındığım rabbim beni koruyor
Zulüm başüstüne hasret yoruyor
…Sevgiye baş eğdim esir olmuşum.
Gözlere dedim ki sakın ağlama
Gönlüme çıkıştım kara bağlama
Koca yürek al kendini sağlama
…Sevgiye baş eğdim esir olmuşum.
Çelişkiye düşme sevda zor iştir
Çekemezler kesin yalan demiştir
Ceyhan usta aşka ömür vermiştir
…Sevgiye baş eğdim esir olmuşum.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiye selâm duralım...
Kaybetmeyin sevginizi
Yitirmeyin saygınızı
Sevgi siler kaygınızı
…Sevgiye selâm duralım.
Azminizden de dönmeyin
Aman ne olur öğünmeyin
Hiç kimseye güvenmeyin
…Sevgiye selâm duralım.
Tek taraflı sevgi olmaz
Olsa da sevgi bulunmaz
Huzurlu düzen kurulmaz
…Sevgiye selâm duralım.
Pembe düşleri kurmayın
Düş hayaldir unutmayın
Severseniz hiç durmayın
…Sevgiye selâm duralım.
Hoştur güzel bakışlar
Kıvılcımı böyle başlar
Sonu gelir arkadaşlar
…Sevgiye selâm duralım.
Sevginin yeri çok derin
Bedeni yoluna serin
Gerekse can bile verin
…Sevgiye selâm duralım.
Siirt/1967
Dost kalem
Aşkın acı tatlı yüzü,
Sevenlerin sevda özü,
Elif Elif söyler sözü
Sevgiye selâm duralım..BİLAL ÖZCAN
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiye selâm duruyor...
Rabbin sunduğu en güzel hediye
Hoşnut kalıp mutlu olsunlar diye
Herkesi davet etmiş bu sergiye
…Sevgiye; melekler selâm duruyor.
Birinci görevi gözlere vermiş
Başarı şartını sözlere vermiş
Sevgi sizin demiş bizlere vermiş
…Sevgiye; sevenler selâm duruyor.
Bu iş'de zengin fakir ayırmamış
Aksine güzel çirkin kayırmamış
Geleceği zamanı duyurmamış
…Sevgiye; gönüller selâm duruyor.
Tacın tahtın esamesi okunmaz
Eza cefa çeken seven yakınmaz
Sonu ölüm olsa bir an sakınmaz
…Sevgiye; yürekler selâm duruyor.
Bilcümle çiçeği rengârenk açar
Göze hitap eder kokular saçar
Semada ki kuşlar sevgiyle uçar
…Sevgiye; gökyüzü selâm duruyor.
Sevgisiz yağar mı yağmuru karı
Kurumuş yaprağa konar mı arı
Sevgisiz gönülsüz yapar mı balı
…Sevgiye; çiçekler selâm duruyor.
Kula yararı yok, şevksiz inancın
Bereketi olmaz tersiz kazancın
Sevgiyle son bulur yürekte sancın
…Sevgiye; Ceyhan’da selâm duruyor.
İst/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiye yasak konur mu...
Böyle yapma ahu gözlüm
Kime inat melek yüzlüm
Yeter artık bitsin hüznün
…Selâma yasak konur mu?
Hasretimi bilmiyorsun
Gözyaşını silmiyorsun
Düşlerime girmiyorsun
…Rüyaya yasak konur mu?
Bağlanır mı elim kolum
Hüzün doldu sağım solum
Sana çıkar benim yolum
…Yollara yasak konur mu?
Gül yüzünü gizliyorsun
Ben eminim izliyorsun
Hiç saklama özlüyorsun
…Kadere yasak konur mu?
Yasak koysan ne değişir
Kaçıp saklansan erişir
Hapsetsen bile gelişir
…Sevgiye yasak konur mu?
Sanma ki sakin dururum
Sonunda seni bulurum
Bu yola kurban olurum
…Sevdaya yasak konur mu?
Yüzün nasıl göreceğim
Sensiz nasıl güleceğim
Ömür boyu seveceğim
…Sevene yasak konur mu?
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiyi tarife lisanlar yetmez...1
Kendimce çok tarif ettim sevgiyi
Sevgiyi tarife lisanlar yetmez
Sevenlerden aldım doğru bilgiyi
…Sevgiyi tarife kelamlar yetmez.
Sevginin dergahı bir başka alem
Yerler gökler ona vermekte selam
Dağlar kağıt olsa, ağaçlar kalem
…Sevgiyi çizmeye kalemler yetmez.
Hangi dilde dense gayeleri bir
Sevgiye melekler getirir tekbir
Düsturu güzellik işlemez cebir
...Sevgiyi bilmeye bilimler yetmez.
Çağlar kapattırır çağları açar
Anlamı çözene huzurlar saçar
Tatlı dil güler yüz olmazsa kaçar
…Sevgiyi tutmaya kuvvetler yetmez.
Kıymet bilmez ile yarenlik etmez
Değerini bulsun kovulsa gitmez
Bereket küpüdür eksilip bitmez
…Sevgiyi silmeye niyetler yetmez.
Nasıl anladıysam çıktı dilimden
Feyz almışım aşka dair ilimden
Daha fazlası da gelmez elimden
…Sevgiyi övmeye ömürler yetmez.
İst./2013

Değerli kardeşimden;

Erişip deryadan bir yudum içtim
O gözleri gördüm kendimden geçtim
Nice güzel içinde ben seni seçtim
Aşk kapısına vardım, ömrüm yetmedi....Bülent BAYSAL
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiyi tarife lisanlar yetmez...2
Dünya dillerini bir bir toplasan
Sevgiyi tarife lisanlar yetmez
Yeryüzünü matbaayla kaplasan
…Sevgiyi basmaya kâğıtlar yetmez.
Ne kadar yücedir ne kadar ulu
Dünyayı sarmalar uzundur kolu
Kolay çıkamazsın çetindir yolu
…Sevgiyi bulmaya fırsatlar yetmez.
Göz görmez el tutmaz hislerle yaşar
Her nesne dar gelir kabından taşar
Kırk senelik yolu bir anda aşar
…Sevgiyi almaya kulaçlar yetmez.
Güzeldir çirkindir vasıf aramaz
Yanlış diyen o menzile varamaz
Varsa bile öldür Allah saramaz
…Sevgiyi sarmaya kucaklar yetmez.
Bulamazsın bulsan bile satılmaz
Özü saftır hiçbir madde katılmaz
Vicdanın dışında konu tartılmaz
…Sevgiyi tartmaya kantarlar yetmez.
Uzun mudur kısa mıdır bilinmez
Kezzap atsan tiner döksen silinmez
Rest çekmişse bir araya gelinmez
…Sevgiyi saymaya rakamlar yetmez.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiyi tarife lisanlar yetmez...3
Yüce dağ başında ulu bir çınar
Bitip tükenmeyen serin bir pınar
Tam tarif etmezsem beni de kınar
…Sevgiyi tarife lisanlar yetmez.
Sevgi aşkla bakan, bakılan gözdür
Dillerden dökülen en tatlı sözdür
Ruhun kendisidir, canda can özdür
…Sevgiyi kurmaya cümleler yetmez.
Petekli bal saysan yağa katılmaz
Zorda kalsan kapısında yatılmaz
Hiç arama hiç bir yerde satılmaz
…Sevgiyi dermeye emekler yetmez.
Çölde ateş olur dağ başında kar
İşin rast gitmezse dünya başa dar
Sen görmezsin bence iki yüzü var
…Sevgiyi vurmaya tüfekler yetmez.
Yeter ki istesin çok tez ulaşır
Gönüllere virüs gibi bulaşır
Bedenler titretir eller dolaşır
…Sevgiyi atmaya yürekler yetmez.
İnanırsan kimse girmez arana
Tabip olur merhem sürer yarana
Benden helal olsun sevip sarana
…Sevgiyi tatmaya asırlar yetmez.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiyi tarife lisanlar yetmez...4
Gönülden gönüle esen yel olur
Buluttan dökülür azgın sel olur
En ummadık anda birden el olur
…Sevgiyi tarife lisanlar yetmez.
Mevzusu karmaşık kelimeler az
Aşkı yaşayanın dört mevsimi yaz
Sevgiyle yakarış en güzel niyaz
…Sevgiyi dizmeye satırlar yetmez.
Manası çok derin yüce mi yüce
Koca dağlar kalır yanında cüce
Seven sahip olur bu büyük güce
…Sevgiyi koymaya kasalar yetmez.
İzafi bir kavram her görüş farklı
Kuzey güney batı belki de şarklı
Kim ne yazıyorsa hepsi de haklı
…Sevgiyi yazmaya kitaplar yetmez.
Hükümdarı önünde diz çöktürür
Tahtını terk eden sevgiye yürür
Saraylar dar gelir peşinden sürür
…Sevgiyi koymaya konaklar yetmez.
Kazma kürek olur dağlar deldirir
Mecnun eder kızgın çölde gezdirir
Hasrete düşersen candan bezdirir
…Sevgiyi sürmeye zamanlar yetmez.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiyle aşılır en çetin yollar…
Her zorluğun üstesinden gelinir
Çöller mesken olur dağlar delinir
Her kahır sonunda biter bilinir
…Sevgiyle aşılır en çetin yollar.
En kör kuyularda kalsan çıkılır
Planlar ters teper tuzak yıkılır
Sevgi karşısında inat kırılır
…Sevgiyle aşılır en çetin yollar.
Dara düşmeyince Hızır yetişmez
Özden istenmezse yollar kesişmez
O karar verince hüküm çelişmez
…Sevgiyle aşılır en çetin yollar.
Yaptığımız her şey Allah’a ayan
Hedefe varamaz yerinde sayan
Sonu selametse var güçle dayan
…Sevgiyle aşılır en çetin yollar.
Bir kapı kapatsa yüzünü açar
Rabbine sığınan kalır mı naçar
Zoru gören ahmak elbette kaçar
…Sevgiyle aşılır en çetin yollar.
Feleğe güvenme vurur devirir
Salim aklı Mecnunlara çevirir
Sabır iyi ama çok hüzün verir
…Sevgiyle aşılır en çetin yollar.
Görünüş aldatır bakışa kanma
Güleni görünce huzurlu sanma
Cefayı her insan taşımaz amma
…Sevgiyle aşılır en çetin yollar.
Erdemli/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiyle gül olur dikenli dallar...
Aşılmaz dağların maralı olsan
Sevdayla yürekten yaralı olsan
Hasret çeken bahtı karalı olsan
…Er geç sona erer o kötü günler.
Mevsimlere benzer insanın ömrü
Bir değil beş değil zorluk bir sürü
Erişmek menzilse korkusuz yürü
…Buluta yön verir görünmez yeller.
Zahmetli işlerde emek çok olur
Akıllar hiç almaz gören şok olur
Kavuşan yürekte hüzün yok olur
…Sevgiyle tatlanır petekte ballar.
Sevgiye verilmiş büyük keramet
Sevmenin kendisi gerçek alamet
Dediğimi anlar baksa bir zahmet
…Sevgiyle meşk okur ağızda diller.
Hiç bir şey dünyada sürekli değil
Zorluktan kaçanlar yürekli değil
Gönülsüz sevmekse gerekli değil
…Zamanla durulur en azgın seller.
Ancak duygusuz yürek boş durur
Gönüller tutulsun aşka koşturur
Bülbülü seherde müthiş coşturur
…Sevgiyle gül olur dikenli dallar.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgiyle pazarlık olmaz...
İçten yakarışım ancak Mevlâ’ma
Beni muhtaç ettin tek bir selâma
Belki de kendince haklısın amma
…Kader derim, kızamazsın arkadaş.
Aslında sevgiyle pazarlık olmaz
Gözler erişemez nazarlık olmaz
Bir ön çalışması hazırlık olmaz
…Haktan gelir, bozamazsın arkadaş.
Kimin emriyledir, karşına çıkmak
Yazıktır günahtır gönülü yıkmak
Ruha işlemişse zordur bırakmak
…Bu denklemi, çözemezsin arkadaş.
Bir kusuru varsa bana yükleme
Yeterince dert var başka ekleme
Kaldır at sevgiyi ferman bekleme
…Çok sevmişsen, üzemezsin arkadaş.
Kurtuluş yok hayallere daldıysan
Kora döner düşlerinde sardıysan
Uykun kaçar özlemlere kaldıysan
…Aşk bağında, gezemezsin arkadaş.
Sevgi pervasızdır şahsa özeldir
Seven yürek Allah için güzeldir
Hariçten okunan her şey gazeldir
…Torba değil, büzemezsin arkadaş.
Günahsız Ceyhan’ın asil sevdası
Hasretine yanmak bu mu faydası
Aşkta boğulmaktır bence gaydası
…Bilmiyorsan, yüzemezsin arkadaş.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevgiyle yaşayan her canlı coşar...
Sevgi yoksa bütün hayat duruyor
Kökler susuz kalsa nebat kuruyor
Sevgi varsa yürek başka vuruyor
…Bülbülün sesinde güllerde coşar.
Yürek selam çakar sevgi deyince
Hasret yola düşer hüküm giyince
Felek muma döner zılgıt yiyince
…Besteye dökülür tellerde coşar.
Sevenin gönlüne düşmeye görsün
Hayal dünyasını deşmeye görsün
Sevda kazanında pişmeye görsün
…Ağızdan dökülür dillerde coşar.
Ne mevsimi bekler nede sırayı
Onun için kalpler cennet sarayı
Ömür boyu mesken tutar burayı
…Yürek geçit versin özlerde coşar.
Esir etsen durmaz halinden bıksa
Bir şey diyemezsin dünyayı yıksa
Canlılar mahvolur bedenden çıksa
…Bakışlarda durur gözlerde coşar.
Sevgiyi çok süzdüm gerçekten zarif
Yaşanmış her çağda yapılmış tarif
Ceyhan yazmasa da her seven arif
…Suskunluğu sevmez sözlerde coşar.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevilmek aslında bin ömre değer...
Sevmek öze matuf kimse karışmaz
Her nesneyi şartsız şurtsuz seversin
Hesap kitap olmaz sevgi yarışmaz
Gönül senin her ortamda översin
…Sevilmek aslında bin ömre değer.
Çoğu bilmez bu sevgiden habersiz
Kimseye dert değil bir seni bağlar
Saçma bulan olur belki de yersiz
Sevginin girdiği her yürek çağlar
…Sevilmek aslında bin ömre değer.
Sevgide muhatap bin bir çeşittir
Sevgiyle kurulur her türlü düzen
Sevgisiz can sonsuz hüzne eşittir
Huzuru bulamaz hayalde yüzen
…Sevilmek aslında bin ömre değer.
Kafan karışmasın sevmek özeldir
Mecnun’un gözüyle görürse eğer
Tartışmasız kim sevmişse güzeldir
Krallar önünde diz çökmüş meğer
…Sevilmek aslında bin ömre değer.
Sevmek güzel ama sevilmek farklı
O duyguyu tadan huzurda yüzer
Sevginin tüm gücü yürekte saklı
Karşılıksız sevmek her canı üzer
…Sevilmek aslında bin ömre değer.
Ne demek istedim çözebildin mi
Kime sorarsan sor sevilen haklı
Kendince bir hudut çizebildin mi
Fazlasına ermez Ceyhan’ın aklı
…Sevilmek aslında bin ömre değer.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevince...
Demese de ele verir
Baksan için için erir
Dikkat edenleri görür
…Bakışından okunuyor.
Kekelemekte sorunca
Beden titriyor görünce
Bir ah çekiyor derince
…Yalnızlıktan sıkılıyor.
El koyacak yer arıyor
Gözleriyle ufku tarıyor
Yürüyor birden duruyor
…Çok dikkatsiz takılıyor.
Aşk poyrazına tutulmuş
Bağlı ipinden kurtulmuş
Sanıyor ki unutulmuş
…Mahzun hali dokuyor.
Kararı yok durmalı mı
Dağa taşa vurmalı mı
Birin bulup sormalı mı
…Dostu var mı bakınıyor.
Bir hoş olunur sevince
Yanıp durulur ömrünce
Bu yolda galip gönlünce
…Ceylan gibi sakınıyor.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Seviniyormuş...
Bu kadar eziyet lâyık mı bana
Neymiş efendim beni seviyormuş
Bir vefa görmedim sevdadan yana
…Aman ne mutluymuş seviliyormuş.
Ben sevecekmişim o naz edecek
Can isterse bir karşılık verecek
Oh ne âlâ böyle sürüp gidecek
…Benle gurur duyup övünüyormuş.
Sevmek yürek işi her canda olmaz
Bence de sevginin hiç yeri dolmaz
Çok naza çekenin kıymeti kalmaz
…Delikanlı demiş beğeniyormuş.
Böyle olmaz boş lafları bıraksın
Sevenler kol kola onlara baksın
Gökten yağmur olup üstüme aksın
…Dediğimi duymuş seviniyormuş.
Şimdi geçen yıllara ne diyelim
Ömür geri gelmeyecek bilelim
Şu kaderi gel kökünden silelim
…Yanlış yaptım Ceyhan haklı diyormuş.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevip sayıldıysan o sana yeter…1
Beni bir dinleyin ağalar beyler
Dünya malın olsa ecele neyler
Makam rütbe ne ki geçici şeyler
…Sevip sayıldıysan o sana yeter.
Bu dünya fanidir hayal debdebe
Çirkin her şey zarar verir edebe
Bir şey koyamazsın gerek yok cebe
…Ak kefen giyersen o sana yeter.
Kul beşerdir şaşar yanlışa düşer
Haksızlık yapanlar kuyusun eşer
Nedamet kahreder yürekte pişer
…Pişmanlık duyarsan o sana yeter.
Gerçek karşısında çözülür yalan
Riyakârın sonu muhakkak talan
Asla huzur görmez veballer alan
…Ahlâkın korursan o sana yeter.
Huzurlusun adaletten şaşmazsan
Kemlik gelmez sınırları aşmazsan
Kenar durur çirkefe bulaşmazsan
…Tedbirler aldıysan o sana yeter.
Zulmederek abat olanlar var mı
Sorgusuz sualsiz kalanlar var mı
Şu dediklerimde yalanlar var mı
…Misaller gördüysen o sana yeter.
Ahkâm kesmek değil Ozan’ın derdi
Benim dediklerim bağlar her ferdi
Nefsin düşman sayan huzura erdi
…El, dil, bel, bildiysen o sana yeter.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevip sayıldıysan o sana yeter…2
Bu âlemde âlim olsan fark etmez
Kul hakkı yiyenin vebali bitmez
Bilesin ki yüce Rabbim affetmez
…Haram yemediysen o sana yeter.
Nefse terbiyedir bilinçli durmak
Bitmez görevidir plânlar kurmak
İrade zayıfsa zordur kurtulmak
…Azimle durduysan o sana yeter.
Gerçek bir tanedir yanlışı bozar
Yanlış yele benzer her yöne tozar
Doğruluk bin türlü sorunu çözer
…Adil davrandıysan o sana yeter.
Haram malı el tersiyle ittiysen
Mazlumların yardıma gittiysen
Nerde gariban var orda bittiysen
…Gönül kırmadıysan o sana yeter.
Bazen olmadık şey gelir her başa
İstersen yoksul ol istersen paşa
Bir gün yatırırlar o mermer taşa
…Hayır kazandıysan o sana yeter.
Yalancı şahadet bühtandır haşa
Melek mahzun olur gözdeki yaşa
Mümkün mü mizanda kayıtlar şaşa
…Özünden doğruysan o sana yeter.
Benim bildiğimi herkes biliyor
Tövbe etmek günahları siliyor
Ceyhan cümlenize huzur diliyor
…Sevip sayıldıysan o sana yeter.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Seviyorsan dünya yansa bırakma...
(Benden sana tavsiye…)
Eğer seviyorsan canı yürekten
Ölüm bile vız gelmeli gerçekten
Belinde bükülse hasret çekmekten
…Seviyorsan dünya yansa bırakma.
Ayrılık büyük dert zahmeti beter
Yokluğu her daim gözünde tüter
Kimseye güvenme sevdiğin yeter
…Seviyorsan dünya yansa bırakma.
Kararın kararsa rotadan çıkma
Felek usanç versin kavlini yıkma
Sevmek bazen zulüm canını sıkma
…Seviyorsan dünya yansa bırakma.
Sevilen mutludur seven överse
Güzel odur gönül kimi severse
Daha ne istersin selam verirse
…Seviyorsan dünya yansa bırakma.
Herkesin hayatı gülistan sanma
Kulağınla duymadıysan inanma
Kaderin önüne geçilmez amma
…Seviyorsan dünya yansa bırakma.
Ne kadar sevmiştim biri göreydi
Keşke bir büyüğüm akıl vereydi
Ozan Ceyhan mutlu ömür süreydi
…Seviyorsan dünya yansa bırakma.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Seviyorum seni yar diye yazmış...
Sen gidince sanki dünyam karardı
Hasretinle benzim soldu sarardı
Şimdi ben yanında olsam ne vardı
…Seviyorum seni yar diye yazmış.
Yirmi dört ay uzun, bense çaresiz
Nasıl yaşarım ben sevdiğim sensiz
Hasret denen cani ne kadar densiz
…Sevene bu dünya dar diye yazmış.
Bu kaçıncı bahar yalnız geçiyor
Ektiğin sardunya çiçek açıyor
Reyhanlar büyüdü koku saçıyor
…Yürekteki ateş nar diye yazmış.
Kurduğum hayaller nasıl güzeldi
Sevince sandım ki her şey düzeldi
Benim sevgim ancak sana özeldi
…Gözü yaşlı biri var diye yazmış.
Sen olmazsan eller şense bana ne
Hasret varsa kahrım elbet bahane
Senin sabrın benden fazla daha ne
…Yüce dağın başı kar diye yazmış.
Günler sensiz geçti yine yalnızım
Kime sitem etsem kime bu nazım
Ceyhan çıkıp gelsin budur niyazım
…Rüyalarda beni sar diye yazmış.
Diyarbakır/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevmeden sevgiyi bölüşemezsin...
(Sevgiyi oyuncak sananlara)
Sevgi lafzı yakışmıyor diline
Sevgi çok azizdir, böyle biline
Önce vicdanını koy bir eline
…Sevmeden sevgiyi bölüşemezsin.
Doğru yalan bir arada yaşamaz
Her ikisi bir kulvarda koşamaz
Dağlar dursun tepe bile aşamaz
…Hayal kurup aşka girişemezsin.
Bir kuru selâma hani muhtaçtın
Aşka düşen yanar sen nasıl kaçtın
Fallara mı baktın, remil mi açtın
…Felek yasak koyar didişemezsin.
Hareketler sözler başka gelişir
Gerçekle yanlışlar zıttır çelişir
Riyasız sevgiler ancak birleşir,
…Bilmezsen vuslata erişemezsin.
Gayen sevgi değil saklama boşa
Sevgiyi budadın çevirdin kuşa
Sonunda saygıyı getirdin tuşa
…Ağzınla kuş tutsan gelişemezsin.
Yalancı sevdalar yürek yakmıyor
Timsah gözyaşına kimse bakmıyor
Dikkat et ağzımdan küfür çıkmıyor
…Ceyhan gaza gelmez görüşemezsin.
Adana/2007
Değerli kardeşimden;
Yalansa sevdam, inan didişemezsin,
Kor alevlerde yanmak, sen bilemezsin
Hoyrat gecelerde, her an ölemezsin
**Sevmeden sevgiyi, bölüşemezsin........Bülent BAYSAL
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevmek değil...
Çabasız sevgimi olur
Sevgisiz saygımı olur
Uzaktan kaygımı olur
…Bana göre sevmek değil.
Neler ettin neler ettin
Kuzu gibi meler ettin
El halime güler ettin
…Bana göre sevmek değil.
Seninim dedin avuttun
Beklerim dedin unuttun
Hayatıma hasret kattın
…Bana göre sevmek değil.
Bağrıma taşları bastım
Sayende cihana küstüm
Nerede sevenim dostum
…Bana göre sevmek değil.
Yeminlerin yalan oldu
Güzellikler talan oldu
Zulümlerin kalan oldu
…Bana göre sevmek değil.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevmek için fazla neden gerekmez...
Şartı şurtu olmaz bakıştan sezer
Gözden geçer gönlü yüreği gezer
Kararı olmayan çok nazdan bezer
...Sevmek için fazla neden gerekmez.
Manasız hevesin kapısın çalmaz
Dünyayı verseler o yerde kalmaz
Damlası düştüyse bir yere salmaz
...Sevmek için fazla neden gerekmez.
Önce bir kıvılcım ruhu coşturur
Hayallerin girdabında koşturur
Seveni bulmuşsa yürekten vurur
...Sevmek için fazla neden gerekmez.
Güzel çirkin olsun diye ayırmaz
Kıstası da yoktur kessen kayırmaz
Sırrı berktir her şölene çağırmaz
...Sevmek için fazla neden gerekmez.
Yaşa boya bosa varlığa bakmaz
Akıl veren çıksa kimseyi takmaz
İstemekle olmaz yak desen yakmaz
...Sevmek için fazla neden gerekmez.
Bir an da var olur bazen gelişmez
Çok zaman alsa da hedef çelişmez
Kadir kıymet bilmeyenle bölüşmez
...Sevmek için fazla neden gerekmez.
Göz gördüyse gönül kesin sevmiştir
Yürek görmez amma karar vermiştir
Dengin bulan muradına ermiştir
...Sevmek için fazla neden gerekmez.
Üsküdar/2012
Ozan Nuri Ceyhan

Ozan Nuri Ceyhan
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Sevmek olsun bu dünya da suçumuz…
(Hasretim böyle başladı…)
Göçüyor dediler başka bir yere
Geceden çıkılmış meçhul sefere
Yüce Rabbim bana sabırlar vere
…Sevmek olsun bu dünyada suçumuz.
Öksüz kaldım sen bırakıp gidince
Öldüm bittim sessiz veda edince
Hele bir yol durup düşün kendince
…Sevgiyi yaşatmak boyun borcumuz.
Mezarlığa döndü şimdi buralar
Salınıp gezdiğin yerdi şuralar
Gönül boş hayalde gezip turalar
…Bu kadar basit mi bizim duygumuz.
Mekan aynı mekan ruhum sıkıyor
Kurtlar kuşlar acıyarak bakıyor
Hasret alev alev yürek yakıyor
…Bu haldeyken nasıl gelsin uykumuz.
Seher yeli poyraz olup esmesin
Söylen sevdiğime ümit kesmesin
Ahu gözlüm nolur bana küsmesin
…Yanlış anlaşılmak olsun korkumuz.
Nerdesin nasılsın desem soramam
Bundan sonra istesem de duramam
Ceyhan’ı koymazlar çıkıp varamam
… Bu dünyada başlar ahret sorgumuz.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevmek suç diyene cezasın verin…
Bir ahu gözlüye vuruldum beyler
Yara gönüldedir hekimler neyler
Kavuşmayan yürek ölümü yeğler
…Sevmek suç diyene cezasın verin.
Hiç pişman değilim beni yormayın
Sevginin dışında bir şey sormayın
Sizden ricam merhametli olmayın
…Sevmek suç diyene cezasın verin.
Yürekte yaşattım sevgim sabittir
Hiç yalanım yok sevdam şahittir
Ağzımızdan çıkan her söz akittir
…Sevmek suç diyene cezasın verin.
Boşa hayal kurmak her ömre eza
Hasretle yaşamak zulümdür keza
Onu bunu bilmem bulun bir ceza
…Sevmek suç diyene cezasın verin.
Çıplak ayak kor ateşte yürütün
Gözü bağlı dağda taşta sürütün
Koyun zindanlara orda çürütün
…Sevmek suç diyene cezasın verin.
Sürgün kabul etmem seyahat olur
Ben bir şey söylesem kabahat olur
Töre hüküm sürer berhayat olur
…Sevmek suç diyene cezasın verin.
Ceyhan’ın davası re’sen görülsün
Vicdansızlar ta Fizan’a sürülsün
Dört bir yanı taş duvarla örülsün
…Sevmek suç diyene cezasın verin.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevmenin adının günah koyunca...
(Töreye lânet ediyorum)
Bir daha yazayım sağlanır fayda
Bilen gören olur geçsinler kayda
Boğmaya kalkışmaz derede çayda
…Vicdana gelir belki okuyunca.
Kulların koyduğu yasağa bakın
Töre emreylemiş sevmeyin sakın
İsyan bayrağını çekerler yakın
…Kim karşı koyacak gönül uyunca.
Paşa gönlü razı ise bu namus
Kendi sevdi ise oldu namussuz
Ölümüne seven zaten korkusuz
…Namus temizlendi cana kıyınca.
İnsan kendi evladını bilmez mi
Hemen anlaşılır bakıp görmez mi
Mevla’m onun belâsını vermez mi
…Sevmenin adını günah koyunca.
Töremiz var diyen huzura gelsin
Yakarım acımam peşinen bilsin
Kendine güvenen yasağı delsin
…Ya oğluysa ne yapacak duyunca.
Belki de kızıdır haydi duyursun
Katli vacip diye ferman buyursun
Sen nasıl babasın nasıl uyursun
…Günaha batarsın boylu boyunca.
Bırakın erenler sevenler sevsin
Ömür zaten kısa yaşama değsin
Ceyhan gibi size boyun mu eğsin
…Sevmiş ise bulur kendi huyunca.
Çukurova/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevmeye Devam...
Cezama razıyım sevdim bir kere
Suç benim kendini üzme boş yere
Bu yola baş koydum Mevlâ güç vere
...Yalnız kalsam bile sevmeye devam.
Minnettarım yeminin koruyorsan
Bir garip âşığım çok soruyorsan
Bundan sonra ne olacak diyorsan
...Uzaktan hayalin sevmeye devam.
Sabrın tükendiyse fazla uğraşma
Yıllara küstünse boş ver barışma
Bırak sevsin bu deliye karışma
...Son nefese kadar sevmeye devam.
Zaman merhem ise sevgi dışında
Ah çektirme atmış küsur yaşında
Resti çekmek varmış işin başında
...Kadere kızsam da sevmeye devam.
Umutsuzca beklemekten bıktıysan
Mektuplarım resimlerim yaktıysan
Gönül köprümüzü çoktan yıktıysan
...Karşılıksız olsun sevmeye devam.
Seni unutmaya mecburdum dersen
Unutmam dünyayı önüme sersen
Ceyhan kabul etmez cenneti versen
...Ölse de yürekten sevmeye devam.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Sevmiyorsun...
Yeter artık üzüp durma
Ne haldeyim sakın sorma
Olmaz şeye hayal kurma
…Sen sevgiyi sevmiyorsun.
Eden ettiğini bulur
Güzel dilek kabul olur
Sanma dünya sana kalır
…Sen sevgiyi görmüyorsun.
Kafa yorma şuna buna
Hayal kurmalar boşuna
Gitse de senin hoşuna
…Sen sevgiyi vermiyorsun.
Bitti mi yeminin sözün
Nasıl dayandı ki özün
Hayatıma kattın hüzün
…Sen sevgiyi dermiyorsun.
Bir başına kalacaksın
Sonra pişman olacaksın
Bir gül gibi solacaksın
…Sevilmeyi bilmiyorsun.
Yüreklerde açar güller
Gülistan olur gönüller
Sevince şad olur diller
…Sen sefanı sürmüyorsun.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Sıla hasreti...
Hüzün var içimde hasretten deyin
Hayaller kurmaktan zonkluyor beyin
Çıkmazına düştüm niçin ve neyin
…Şimdi kendinizi yerime koyun.
Orda kalan yavrum avuç kadardı
Yanlarında olsa idim ne vardı
Sılamız kim bilir kaç dağın ardı
…Vatan gibisi yok iyice duyun.
Gözümü kapatsam karşımda sılam
Çayır çimenine kurbanlar olam
Canıma tak etti ben nasıl duram
…Gurbet ören kalsın yüreğe uyun.
Her türlü zorluğa alışıyorsun
Gün geçmez saatle yarışıyorsun
İş beğenmesen de çalışıyorsun
…Orda kal kimseye eğmeyin boyun.
Ayrılık başka dert gurbet ayrı dert
Bir kuru selamdan beklenir medet
Bir dönüş bileti ne güzel nimet
…Kuru yavan olsun orada doyun.
Sılada çalışırım Allah kerim
Günlük kazanırım evimde yerim
Katığım olmasın şükür ederim
…Gerçekler acıdır sanmayın oyun.
İst./2004
Ozan Nuri Ceyhan
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Sigara denen belâ...
Dinleyin fakiri şu zehiri yutmayın
Her paket ömürden çalıyor unutmayın
Kırk gün sabredin edin olmadı tutmayın
…Dememe lüzum bırakmadan çark ettiler.
Kapalı alanda tüm topluma zararı
Aza indirmek boş yok öyle bir kararı
Ara sıra desen onunda yok yararı
…Kimileri sahiden zararı fark ettiler.
Yeşilay dumansız yaşam için uğraştı
Hayret İlköğretim talebesi de alıştı
Ben garipse bu konuda hayli savaştı
…Çok şükür ki çocuklarım terk ettiler.
Pek çoğunun bu sebeple sesi kısıldı
Yine çok kimsenin bacakları kesildi
Gülenler tam tersi paketlere asıldı
…Heyhat işler başa gelince dank ettiler.
Okunmaz yerine zararlıdır yazmışlar
Dumana sığınıp kafaları bozmuşlar
Her an on iki cana mezar kazmışlar
…Yazık belâyı başlarına tark ettiler
Devasa reklamlar duvarlarda revaçta
Kızlar oğlanlarda bir amansız yarışta
Ceyhan kardeşiniz ise aksi görüşte
…Ölümle kesişen yolları denk ettiler.
H.Paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Sigarasız yaşayalım...
Bir kere gelmişiz yaşamaya bakalım
Gelin birlikte bir düşünelim diyorum
Sağlık tehdit eden ne varsa bırakalım
…Baş belâmız ellerinizde görüyorum.
Döşte saklayıp el üstünde tuttuğumuz
Bir de para verip zehrini yuttuğumuz
Kaç paket içtik sayısın unuttuğumuz
…Böyle dostum olmaz olsun terk ediyorum.
Zararlı kaşesine bakıp güldüğümüz
Kendi paramızla canımıza zulmümüz
Dumansız zehirsiz olsun kalan ömrümüz
…Mümkünse uzakta dursun lanetliyorum.
Paketin yarım yahut dolu fırlatınız
Yetmez liğme liğme edip yırtıp atınız
Geri kalan ömrünüze ömür katınız
…En halisane duygularla diliyorum
İnanmayın dertler boğulmaz bu dumanda
Hepsi yüzme biliyor çıkar kısa zamanda
Benden söylemesi kalan varsa gümanda
…Elçiye zeval olmaz dedim gidiyorum.
H.Paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Siirt'te...
Ne güzel bağlar var sümbül laleli
Dereler çok susuz yaban naneli
Gözler sürmelenmiş kınalı eli
…Siirt’in kızları bakmaya gelmez
Yeri yüksek ama yağmıyor karı
Bayanlar çalışkan sanırsın arı
Şemsiyesi modern sırtında çarı
…Bakışa kızarlar süzmeye gelmez.
Ne giyerse yakıştırmış kendine
Motor dayanmıyor çifte bendine
Suyu olsa çıkacak yok dengine
…Demek derinlerde kazmaya gelmez.
Bıttım ağacından fıstık oluyor
Şeyh’in kapısına canlar doluyor
Tepedeki bağlar çabuk soluyor
…Üzümler bitmeden bozmaya gelmez.
Botan çayı her yıl haşin akıyor
Geçmeğe kalkanı vurup yıkıyor
Yaşlı genç demiyor canlar yakıyor
…Çok insanı yuttu yazmaya gelmez.
Baharın iki ayı cennet gül hane
Yağmur az yağıyor başka çare ne
Yemyeşil bağ bahçe toptan virane
…On ay çöle döner gezmeğe gelmez.
Yirmi dört ay sevdasına dayandım
Sekiz mevsim hasretlere boyandım
Her gün hayaliyle yattım uyandım
…Ceyhan’ı bekliyor üzmeğe gelmez.
Siirt/ 19.05.1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Sinek sivrisi...
Bir gıdım canınla saz çalıyorsun
Pike yapıp destursun dalıyorsun
Örtünsem de bir boşluk buluyorsun
...Sen hafiye misin ulan namıssız.
Ordunu toplayıp bir anda indin
Çoluk çocuğumun kanını emdin
Gün ışır ışımaz kuytuya sindin
...Nöbetçi amiri ulan namıssız
Uyku unutturdun savaşa çıktık
Isırıp kayboldun arkandan baktık
Allah belân versin elinden bıktık
...Serap görür olduk ulan namıssız.
Su uyusun bu şerefsiz uyumaz
Yüzüne tükürsem üzüntü duymaz
Bin parçaya bölsem içim soğumaz
…Sen eşkıya mısın ulan namıssız.
Sayende hanemle kan kardeş olduk
Kaşıntı kâr etmez deriyi yolduk
Tonla kinin içmek zorunda kaldık
...Sıtma katilisin ulan namıssız.
Sanki dersin torunumun kirvesi
Dar mı geldi Toros’ların zirvesi
Kibrit kutusuna sığar cümlesi
...Başka işin yok mu ulan namıssız.
Çare dedik bir kampanya yürüttük
Adana’da bataklığı kuruttuk
Sıtma ne demekmiş hepten unuttuk
...Terki diyar ettin ulan namıssız.
Adana/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Siz uyuyun gardaşlar sabaha çok vakit var…
(Bu sözümde Müslüman geçinen devletlere)
Sübyanların göz yaşı vicdanı yakmıyorsa
Gördüğü soy kırıma nefretle bakmıyorsa
Ben sana ne diyeyim gıkın da çıkmıyorsa
…Siz uyuyun gardaşlar sabaha çok vakit var.
Uzaklardan kınamak ne manasız talimdir
Zulme arka çıkanlar zalimden de zalimdir
Haksızlığa bu tavrım her zaman ki halimdir
…Siz uyuyun gardaşlar sabaha çok vakit var.
Mecbur tekrar kapanır Refah sınır kapısı
Diktatörse dert olmaz özgürlüğün tapusu
Nemrut’u örnek almış,bak değişmiş yapısı
…Siz uyuyun gardaşlar sabaha çok vakit var.
Merhamet abidesi diyorduk ya adına
Bu kızcağız ne zaman bakmış kanın tadına
Birde ferman çıkarmış,Gazze’de her kadına
…Siz uyuyun gardaşlar sabaha çok vakit var.
Tevrat’ı okumamış belli ki bu nesepsiz
Bütün anneler ölsün istiyormuş edepsiz
Yüce Rabbim her şeyi izliyordur şüphesiz
…Siz uyuyun gardaşlar sabaha çok vakit var.
Paçalar sıkıyorsa buyrun girsin karadan
Eski Filistin değil,çok şey geçmiş aradan
Bir damla kan değerli,bunu diyor yaradan
…Siz uyuyun gardaşlar sabaha çok vakit var.
Böyle mi müslümansın,kıyılarda durursun
Kendi din kardeşini sen böyle mi korursun
Kuma gömdüğün başı sonra taşa vurursun
…Siz uyuyun gardaşlar sabaha çok vakit var.
Ceyhan’ın lafı size ey müslüman devletler
Filistin’lim tek yürek saklanmayın milletler
Kuzguna dönüşürken tek kanatlı leylekler
…Siz uyuyun gardaşlar sabaha çok vakit var.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Sizi sefil fareler...1
Cenevre sözleşmesi nerde insan hakları
Firavundan kaldı mı bunların hiç farkları
Geri sarıp yutmaz mı, o dişlinin çarkları
…Sıranız çabuk gelir, sizi sefil fareler.
Dünya beşten büyükse, hele desin kaçınız
Silahta kâr bire yüz, hemhal kucak açınız
Putin resmen kararlı, bu kış donar kıçınız
…Kavalı ben üflerim, sizi sefil fareler.
Arada bir parlayıp, akabinde söndünüz
Ortada mama yoksa sırtınızı döndünüz
İnsanlık denen şeyi siz nereye gömdünüz
…Kimse bunu unutmaz, sizi sefil fareler.
Çaprazın blöfünü demek ki yutmadınız
O kadar yalvarıyor, elinden tutmadınız
Her gece kâbus olur, dilerim yatmadınız
…Ütülecek şey bitmiş, sizi sefil fareler.
Ağalar sırra kadem, tamamı dünden kayıp
Grekler sizin köyden, ulan dışlamak ayıp
Atmış avro kaç kuruş, bunu paradan sayıp
…AY-EM-EF’in kalkanı, sizi sefil fareler.
Çipraz oğlum sırtını, korkmadan bana daya
Bizde hiç aç kalınmaz, kanarsın demli çaya
Somun bazlama olmaz bozuksa eğer maya
…Yürekleri taş olmuş, sizi sefil fareler.
Frenk’e güven olmaz, garibi koyar yaya
Edepleri zaten yok, nerde bunlarda haya
Bu gün yarın aranır, baş vuracak bir kaya
…Bence o da yakındır, sizi sefil fareler.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Sizi sefil fareler...2
Ortak olan yanıyor, deyin hepsi mi keriz
Şimdi bana saydırma, isim isim veririz
Çoğu sıraya geçmiş, sakın deme gizleriz
…Başı kumlara gömün, sizi sefil fareler.
İhtilâl diyemiyor Mısır’da ki darbeye
Ortadoğu bir tamam dönüştü harabeye
Zalimden zulüm doğar, gerek var mı ebeye
…O kanlar seni boğar, sizi sefil fareler.
Yüz yıllar sömürdünüz Afrikalı bilmez mi
Hakkını tahsil için bölük bölük gelmez mi
Akdeniz tuzak olsun bu uğurda ölmez mi
…Yüzü ölür bin gelir, sizi sefil fareler.
Onca devlet alamaz, kırk bin tane garibi
Debelenip durmayın, yaratın kuş gribi
Aşağısı kurtarmaz, cehennemin en dibi
…Ancak size yakışır, sizi sefil fareler.
Gönlümüzü açmışız, zorda kalan buyursun
Başım gözüm üstüne, bilmeyene duyursun
Sana izzet ne lazım, sırtın döner uyursun
…İnsanlık çoktan ölmüş, sizi sefil fareler.
Şu ülkem olmasaydı, başınızda patlardı
Dört tarafta saran göç yüze bine katlardı
Sizde nerde o iman tüm sabrınız çatlardı
…Veren her elden üstün, sizi sefil fareler.
Aylardır yazmıyordum, sabrımı zorladınız
Ben savmaya çalıştım, başımda turladınız
İnsan eşrefi mahlûk, siz her an horladınız
…Bu bana yakışmazdı, sizi sefil fareler.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Sizi sefil fareler...3
Petrol aşkı bitmiyor, dediniz toptan yeriz
Yine cetveller alır tekrar hudut çizeriz
Tevessüle bir yelten, baş bırakmaz ezeriz
…Geçti Bor’un pazarı, sizi sefil fareler.
Yumruk kadar canıyla yediği naneye bak
Aklı sıra bizimle maytap geçiyor ahmak
Neyi tatmin edecek on sene yasak koymak
…Şeytan görsün yüzünü, sizi sefil fareler.
Yolumuz hak yoludur ancak ona yürürüz
Arkada gözümüz var her yanlışı görürüz
Mademki az gelmiştir, yeni dersler veririz
…Bize gücün yeter mi, sizi sefil fareler
Siz hayalle uğraşın, geçti artık o çağlar
Sahipleri uyandı, üzüm vermez o bağlar
Ülküsü olmayana geçit vermez o dağlar
…Başka icat kaldı mı, sizi sefil fareler.
Zamana gem takılmaz keser ile sap döner
Siz yine inanmayın her yanlış hesap döner
Göz ardı etseniz de başka bir nesep döner
…Burnunuzdan getirir, sizi sefil fareler.
Masumlar kan ağlıyor elinizden illallah
Mazlumu hor görmeyin sahibi ulu Allah
Kanları yerde kalmaz soracaktır inşallah
…Elbette bildiği var, sizi sefil fareler.
Taşlama deyip geçme, vuracak yer ararım
Nohut kadar taşlarla çok kafalar yararım
Kim kapımız çalarsa, her yarayı sararım
…Mazlum nerde biz orda, sizi sefil fareler.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Sizi sefil fareler...4
Elbette farkındayız çoğu fırsat kolluyor
Elin manşetleriyle bize tehdit yolluyor
Tek şeytanı bilirdik, bunlar cini solluyor
…Yallah başka kapıya, sizi sefil fareler.
Ülkemiz bir karışsın şeye kına yakacak
Nerde sende o yürek icabına bakacak
Hâlâ anlayamamış havan alırsın ancak
…Bizde ayrı gayrı yok, sizi sefil fareler.
Güler mi ağlar mısın salak bizle uğraşır
Çarşaf çarşaf iftira, sanmam tozu bulaşır
Esas plân Rabbimin, tez günlerde ulaşır
…Saklımız gizlimiz yok, sizi sefil fareler.
Bir işe yaramadı kurduğunuz kumpaslar
Cümleten taca çıktı, attığınız tüm paslar
Bunlar bize vız gelir, birde ustalık taslar
…Çoktan geçti modanız, sizi sefil fareler.
İt ürür kervan yürür, denir darbı meseldir
Senin uydurdukların mülga olan masaldır
Dalavere bilmeyiz, bizde her şey yasaldır
…Uzaktan atmak kolay, sizi sefil fareler.
Canımızdan azizdir bir tel çakıl taşımız
Alnımız hep açıktır ve de diktir başımız
Aç kalmışı doyurur ekmeğimiz aşımız
…Mülteciden korktunuz, sizi sefil fareler.
Çok ağır yazacağım, terbiyem izin vermez
Dünya dut yemiş bülbül, yanlışı asla yermez
At gözlüğü takanlar, bariz olayı görmez
…Kimsenin ahı kalmaz, sizi sefil fareler.
Çukurova/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Sizin olsun...
Bıktım gidiyorum alıp başımı
Dünyalar sizi ay sizin olsun
Sormayın menzile eren yaşımı
…Benden kalmış olan pay sizin olsun.
Kazanmak güç kolay yoldur bitirmek
Kim ister ki sevgisini yitirmek
Bazen çok güç olur alıp götürmek
…Oklarınız bana yay sizin olsun
Varımı yoğumu ortaya koydum
Etik değerlere bir tamam uydum
Doğru yoldaymışım dediler duydum
…Ahlarınız bana vay sizin olsun.
Nemi duydularsa tersi döndü işim
Kusurum birini sevdim demişim
Fenamı yapmışım gönül vermişim
…Aksilikler buldum hay sizin olsun.
Kalanların güller açsın yüzünde
Ceyhan'ın özlemi kaldı gözünde
Bir yanlışlıktır oldu ise sözünde
…Sevmesi hataysa say bizim olsun.
Adana1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Solmadan kalır...
Ne güzeller geçti seyran ederek
Kimine dünyayı handan ederek
Çoğuna hayatı zindan ederek
…Sanma ki baharlar solmadan kalır.
Ne hicran bakidir ne zevki sefa
Nerde sevgideki hudutsuz vefa
Ömre bedel olur görse bir defa
…Sanma ağlayan gülmeden kalır.
Her şeyin mutlaka bedeli vardır
Bazen inat zarar, dönmesi kârdır
Mutlu edende etmeyende yârdır
…Sanma ıstıraplar bitmeden kalır.
Yoldan kalmazmış bilene soran
Boşa kürek çeker geride duran
Gerçeği göremez hayaller kuran
…Sanma ki boşluğa düşmeden kalır.
Aranan şey zor bulunur yarışta
Her mana aranır yanlış duruşta
Kaderler hep birdir sona varışta
…Sanma yaşayanlar ölmeden kalır.
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Son güne kadar...
Sensizliğin zor olduğun bilmedim
Bekliyorum yolun son güne kadar
Ne acılar çektim bir gün gülmedim
…Bekliyorum yolun son güne kadar.
Sen haklı olsan da beni bir dinle
Eğer yaşıyorsam senin sevginle
Şimdi tek umudum gülmek seninle
…Beklerim hayatım son güne kadar.
Benim çektiklerim senden de fazla
Günler geçti yalvarmakla niyazla
Sana bir sarılsam göğsüne yasla
…Beklerim bir tanem son güne kadar.
Bir tek sen değilsin bu aşkla yanan
Yalnız seni sevdim ne olur inan
Çıkıp gelsen diye beklerim her an
…Beklerim sevdiğim son güne kadar
Yıllar vurup geçti sevgi duruyor
Sevgiyi sakladım yürek koruyor
Gözlerim yollarda hasret yoruyor
…Beklerim sevdiğim son güne kadar.
Ceyhan’sız dünyada yaşamak haram
Hiçbir şey kâr etmez kapanmaz yaram
Bilmem ki nerdesin ben çıkıp varam
…Yeter ki gel bana son güne kadar.
Adana/1994
Ozan Nuri Ceyhan
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Son kez...
Eskiyen ömrümün günü dolmadan
Dünya gözü ile son kez göreyim
Çıkıp gel sevdiğim çok geç olmadan
…Çektiğime değsin mutlu öleyim
Bunu da çok görme en son dileğim
Çok bekletme lütfen güzel meleğim
El salla razıyım dursun yüreğim
…Başka talebim yok son kez göreyim
Gözüm açık gider görmezsem seni
Hasret kahrediyor böyle seveni
Geç kalırsan belki görmezsin beni
…Sonra pişman olma son kez göreyim.
Yetişemezsen bir dua okursun
Şu perişan gönlüm bir sükûn bulsun
Senden istediğim son arzum olsun
…Yeter ki gel bana son kez göreyim
Şarkımız senede bir gün biliyorum
Çektiğimi çekmezsin diliyorum
Umudum yok yine de bekliyorum
…Şimdi beni yanılt son kez göreyim.
H.Paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Son mektubunu hatırlıyor musun…1
Ben sana divane oldum diyordun
Aşkınla bağrımı yoldum diyordun
Uzakta açmadan soldum diyordun
...Son mektubunu hatırlıyor musun?
Her daim gamlıyım üzgün diyordun
Gözlerim yollarda süzgün diyordun
Bir dakikan bana yüz gün diyordun
...Son mektubunu hatırlıyor musun?
Ne olur çarçabuk gelsen diyordun
Hallerim perişan görsen diyordun
Sensiz yaşayamam bilsen diyordun
...Son mektubunu hatırlıyor musun?
Kararan ruhuma cansın diyordun
Adını anmaktan yansın diyordun
Yüreğim sevgine kansın diyordun
...Son mektubunu hatırlıyor musun?
Bir gün bile bana çoktur diyordun
Dayanacak gücüm yoktur diyordun
Hasret bir zehirli oktur diyordun
...Son mektubunu hatırlıyor musun?
Ne çok özlemişim meğer diyordun
Varlığın dünyaya değer diyordun
Gelmezsen ölürüm eğer diyordun
...Son mektubunu hatırlıyor musun?
Gönlümdeki yerin başka diyordun
Bu ömrüm adadım aşka diyordun
Ceyhan’la ölseydik keşke diyordun
...Son mektubunu hatırlıyor musun?
Adana/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Son mektubunu hatırlıyor musun…2
Dilde tespih ettim bütün kelamı
Bu kadar hasretim söyle revamı
Kuşlarla göndersem sana selamı
…Bitmez hüznüme katılıyor musun?
Her bir satır yüreğimi dağlıyor
Çaresizlik elim kolum bağlıyor
Bilmekteyim ceylan gözlü ağlıyor
…Son mektubunu hatırlıyor musun?
Tek kelimesine katmadan yorum
Ezber ettim her fırsat okuyorum
Üzerim diyerek çok korkuyorum
…Son mektubunu hatırlıyor musun?
Senede bir gündü bizim şarkımız
Çöllere düşenden var mı farkımız
Hasrete yol sarmış gönül arkımız
…Son mektubunu hatırlıyor musun?
Dilek yalan değil kavildir yalan
Gönül bahçemizi etmişler talan
Bizden beter olsun vebalim alan
…Son mektubunu hatırlıyor musun?
Korkuya yer olmaz sevda yolunda
Ya ölür ya kavuşurduk sonunda
Şimdi mutlu musun kendi konunda
…Son mektubunu hatırlıyor musun?
Ceyhan’sam sözümde duruyorum
Şaşırdım mecbur akıl yoruyorum
Cevapsız kaldım tekrar soruyorum
…Son mektubunu hatırlıyor musun?
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Sona yaklaştık...
Dertleri yazdıkça acım artıyor
Hatıra canlanıp hüzün katıyor
Şiirlerde bazen bensiz yatıyor
…Vedaya hazırım sona yaklaştık.
Felek uslanmadı keder satıyor
Eskiden tınmazdım şimdi batıyor
Ruhumda ki ışık bitti bitiyor
…Vedaya hazırım sona yaklaştık.
Yüzlerce yazmışım,okumam artık
Sayfayı kapattım dokunmam artık
Dertlerin elinden yakınmam artık
…Vedaya hazırım sona yaklaştık.
Satırlar usandı kederden gamdan
Kalem bizar oldu,ağlar arkamdan
İlham perim artık düşsün yakamdan
…Vedaya hazırım sona yaklaştık.
Huzur nasıl bir şey bulup tatmadık
Yüküm ağır derdest edip atmadık
En ufacık yalan dolan katmadık
…Vedaya hazırım sona yaklaştık.
Feleğin gözü kör kulağı sağır
Hasrete alıştım yanmaz mı bağır
Mehkeme Kübrada vebalim ağır
…Vedaya hazırım sona yaklaştık.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sonra...
Şu fani dünyaya meyil eylemem
Her şeyin bir sonu olduktan sonra
Mahkeme kadıya mülktür diyemem
…Kimler gelip geçti gördükten sonra.
Vadesi yetene hiç vermez aman
Bir fincan kahvenin içimi zaman
Neye yarar sonra olunsa pişman
…Gidenler dönmüyor bildikten sonra.
Her ateş düştüğü yeri yakacak
Bu can bir misafir kalktı kalkacak
Kim kimin ardından bakakalacak
…Asırlar aşanlar öldükten sonra.
Nefesler sayılı son durak ölüm
Boş vermek aslında nefise zulüm
Bir hamle kapanır kısalan yolum
…Fırsat varken heba ettikten sonra.
Mazeret değil gerçeği bilmemek
Bunlar şaka gibi geliyor demek
Hoyratça yaşamak boşa bir emek
…Ölümden kaçış yok geldikten sonra.
H.Paşa/1986
Ozan Nuri Ceyhan
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Sonum çok hazin...
Sana sarılmadan ölmek mukadder
Bende çözemedim bu nasıl kader
Bir gün eksilmedi yürekte keder
…Seni bilmem ama sonum çok hazin.
Yıllardır hasretim gözümde tüter
Sensiz yaşamaksa ölümden beter
Bitsin artık zulüm gerçekten yeter
…Seni bilmem ama sonum çok hazin.
Dedim ki bir kere yüzünü göster
Zalim felek bilmem bizden ne ister
Ne zaman yalvarsam sürekli tersler
…Seni bilmem ama sonum çok hazin.
Düşünemez oldum benliğim kayıp
Ne hallere düştüm deme çok ayıp
Yaşanmış sevdayı masaldan sayıp
…Seni bilmem ama sonum çok hazin.
Ceyhan ne diyecek, tümü vicdansız
Anladım ki kavuşmamız imkânsız
Bir gün bir köşede bulurlar cansız
…Seni bilmem ama sonum çok hazin.
İst./2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Sor söylesin...
Sabrın gücü tükendi
Yıllara sor söylesin
Yüreğe gam eklendi
…Dillere sor söylesin.
Bülbül niye çağlıyor
Güllere sor söylesin
Sazlar bile ağlıyor
…Tellere sor söylesin.
Bu mu sevda kanunu
Ellere sor söylesin
Bense aşkın mecnunu
…Çöllere sor söylesin
Gözlerin yaşlı bakar
Yollara sor söylesin
Ellerim yalvar yakar
…Kollara sor söylesin.
Mektupları unuttum
Pullara sor söylesin
Hasretine yas tuttum
…Kullara sor söylesin.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Sor...
Taşınılan en mübarek yük
Dil yalansa gözlerine sor
Ağırlığı her şeyden büyük
…İnanmazsan yüreğine sor.
Onun adına sevda denmiş
Şansı olanlar zoru yenmiş
Çaresiz kalanlar yenilmiş
…İnanmazsan kaderine sor.
Beraber bahçeye çıkardık
Sessiz dolunaya bakardık
Sonsuz hayallere dalardık
…Unutmuş isen mehtaba sor.
Yüzümüze şavkı düşerdi
Ay dolanır dağlar aşardı
Aşk yürekten dillerine taşardı
…Gerçek tanık dudağına sor.
Ceylan gözlerin gülerdi
Ayrılık duyguyu bölerdi
Kış günü ellerim terlerdi
…O tuttuğum ellerine sor.
Ne demişsem aynen kabulüm
Ben değişmem inan be gülüm
Yalan dersen en büyük zulüm
…Kusur varsa vicdanına sor.
Türlü cefaya göğüs gerdik
Sabahlar olmasın isterdik
Ancak ölmek ayırır derdik
…Ceyhan yalan şiirlere sor.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Soramıyorum...
(Eşim'e)
Seni hasta görmek büyük kederim
Derman Kaf dağında olsa giderim
Bu canımı düşünmeden veririm
…Her yolu denedim bulamıyorum.
Her zaman ortağım yasa sevince
Umut tükeniyor solgun görünce
Kader ağın çıkmaz yolda örünce
…Ne çare dermanın olamıyorum.
Yüzümüz gülmüyor sürmedik sefa
Sevgimiz olmasa kalmazdı vefa
İnşallah bir zaman bulursun şifa
…Yürek titrer hatır soramıyorum.
İstiyorum her gün huzurlu yatsın
Benden alsın senin ömrüne katsın
Olmaz olsun böyle hastalık batsın
…Başka ne diyeyim bilemiyorum.
Dört yavrumuz küçük öksüz kalmasın
Ben çok acı çektim onlar çekmesin
Kadir Mevla’m belimizi bükmesin
…Bir an düşünmeden duramıyorum.
Kör talih bize de güler mi dersin
Derdi bir kalemde siler mi dersin
Hanemize huzur çiler mi dersin
…Takdir Haktan isyan edemiyorum.
Rabbim düşmanıma bile vermesin
Dermanını bulmak uzun sürmesin
Yüzü gülsün hüzün keder görmesin
…Duadan başka yol bulamıyorum.
İst/1984
Ozan Nuri Ceyhan
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Sorma be ustam...
Bir ceylan gözlüyü görüp sevmişim
Bu uğurda onca ömrüm vermişim
Verdiğim sözleri namus bilmişim
…Zaman vefasızmış sorma be ustam.
Muhannet kaleymiş kolay açılmaz
Aşka düşmek cefa fakat kaçılmaz
Halden bilmeyene sırlar saçılmaz
…Fazla üzerinde durma be ustam.
Bitmeyen sevdamı satıra döktüm
Çıraksın dediler az buçuk söktüm
Büyük Ozanların önünde çöktüm
…İmtihan zor imiş görme be ustam.
Hasret deryasında yıllarca yüzdüm
Vicdan kantarında vebali süzdüm
Örflere yenildim nazlımı üzdüm,
…Şeytana uymadım yorma be ustam.
Ben azından deyim çoğunu anla
Benim işim olmaz şöhretle şanla
Zalimler Nuh demez akıl izanla,
…İyilikle bir bağ kurma be ustam.
Sevda dergahında sabırmış direk
Dayanamaz oldu bu garip yürek
Senin çaren bende yoktur diyerek
…Ne olur huzurdan kovma be ustam.
Ne gerekse yaptım sonucu hüsran
Sevdi diye insan olur mu düşman
Sonuç ölüm olsun değilim pişman
…Kerem eyle baştan savma be ustam.
Sözün bittiği yer tamam burası
Divane sevdamın söndü çırası
Akıl vermen gerek şimdi sırası
…Ceyhan helâk oldu kırma be ustam.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sorma sakın...
Belki bir gün gelir diye
Bekledim gelmedin niye
Yordum her şeyi iyiye
…Daha bana gelme sakın.
Yanılmışım şimdi bildim
Ne sevindim nede güldüm
Yaşarken bin kere öldüm
…Şu halimi görme sakın.
Kabul et hiç görmemişiz
Ölesiye sevmemişiz
Kader kötü bilmemişiz
…Neye yarar bilme sakın.
Esti rüzgâr geldi geçti
Bir sağanak seldi geçti
Sevmek değil deldi geçti
…Çok üstünde durma sakın.
Hasret tamam serisi yok
Bu masalın da gerisi yok
Ceyhan diye de birisi yok
…Huzur bitti sorma sakın
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Sorma sevdiğim...
Bu zalim talihe her gün yenildim
Gözyaşlarımı ben kendim sildim
Derdimin dermanı sendedir bildim
…Neler geldi başa sorma sevdiğim.
Dost bildiklerim kaçmış yürekten
Ne zulümler gördüm zalim felekten
Vuslata hazırken döndüm direkten
…Kader vurdu sen de vurma sevdiğim.
Bir hayal uğruna bir ömür verdim
Rüyalarda bile, hep hüzün gördüm
Sen böyle yaparsan işte ben öldüm
…İpim çekeceksen durma sevdiğim.
Hasret derya olmuş bende bir gemi
Aç gözlü dünyanın ben oldum yemi
Bana zindan oldu ömrün her demi
…Benim işim bitmiş yorma sevdiğim.
Önce umut verip sonra kandırma
Dermanım kesilir sevip yandırma
Ben dalıp gideyim hiç uyandırma
…Baştan savacaksan sarma sevdiğim.
Bir ben miyim bu dünyanın delisi
Ceyhan’a tuzakmış ilham perisi
Gerçek neymiş bul anlatsın birisi
…Cana yazık hayal kurma sevdiğim.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sormadan...
Bizedir feleğin bitmez gazabı
Niçin layık görür bunca azabı
Sorup dinlemeden yapmış hesabı
…Yazık değil mi savunma olmadan.
Kastı bize kalmamış say hicabı
Denk gelemez günahıyla sevabı
Açık sordum şimdi versin cevabı
…Tek taraflı karar almış sormadan.
Çok şey istemedik gölge etmesin
Bıraksın peşimiz hırsta gütmesin
Kafam bozuluyor kontra gitmesin
…Daha yatar mıyım tedbir almadan.
Çok şey değişecek bıraksa biraz
Sorun çözülecek inşallah bu yaz
Beddua etmedim sadece niyaz
…Sokaktan geçmesin süre dolmadan.
Yapma felek biz sadece sevmişiz
Sevgiyi paylaşıp gönül vermişiz
Sözle de kalmadık yemin etmişiz
…Vazgeçsen kolum dalım kırmadan.
Çabamızın boşa gitmiş yarısı
Sevenler kavuşsun bize darısı
Bağışlasın kusur kalsın gerisi
…Tez af çıkar ecel bizi bulmadan.
İst./2008
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sorulur bir gün...
Deli gönül seller gibi çağlarsın
Seninde suların durulur bir gün
Çaren mi tükendi niye ağlarsın
...Her şeyin hesabı sorulur bir gün.
Kimsenin yaptığı yanına kalmaz
Kendisini bilen hiç vebal almaz
Gözler görmeyince gönül inanmaz
...Yolların sonuna varılır bir gün.
Uzaktan hoş gelir davulun sesi
Çok naz usandırır kırar hevesi
İş başa düşünce kalmaz kimsesi
...Can ummadığına darılır bir gün
İstemekle olmaz Tanrı vermezse
İnsan katlanamaz eğer sevmezse
Son deminde arzumana ermezse
...Sıfat kocar dizler yorulur bir gün.
Daha ne beklenir mutsuz hayattan
Önemli şey yokmuş sağlık sıhhattan
En sonunda düşer güçten takattan
...Bu Ceyhan kefene sarılır bir gün
Adana/2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyle bakalım...
Tek uçlu ben miyim nasılda sezdin
Kuşlar mı uçurdu söyle bakalım
Niye bu sevgiden çabucak bezdin
…Baş göğe mi erdi söyle bakalım.
Asudeydin hayallerde gezince
Dilin kemiği yok insan bezince
Eline ne geçti böyle üzünce
…Baş göğe mi erdi söyle bakalım.
Yalan mıydı pınara dönen gözler
Nerde kaldı o yeminler o sözler
Vefasız sevgili başka şey özler
…Baş göğe mi erdi söyle bakalım.
Bitmez ahım yakar kavurur seni
Acılarım mutlak saklar hisseni
Sevgi katilisin kahrettin beni
…Baş göğe mi erdi söyle bakalım.
İnancın olsaydı yılmaz koşardın
Kalbini dinlesen mutlak aşardın
Tebrik ediyorum nasıl başardın
…Baş göğe mi erdi söyle bakalım.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyle buna yaşamak mı diyorsun...
Özlemiyle yanıp tutuşuyorsan
Sevenin yanına varamıyorsan
Ne haldesin diye soramıyorsan
…Söyle buna yaşamak mı diyorsun.
Rüyalar da hain göremiyorsan
İki satır mektup veremiyorsan
Seni sevdim bile diyemiyorsan
…Söyle buna yaşamak mı diyorsun.
Bir saniye yalnız kalamıyorsan
Yaşamaktan bir tat alamıyorsan
Bir selâmı olsun salamıyorsan
…Söyle buna yaşamak mı diyorsun.
Yollar parsellenmiş gelemiyorsan
Konulan yasağı delemiyorsan
Daim ağlıyorsan gülemiyorsan
…Söyle buna yaşamak mı diyorsun.
Gönül huzuruyla sevemiyorsan
Umut Kaf dağında bulamıyorsan
Hangi yol doğrudur bilemiyorsan
…Söyle buna yaşamak mı diyorsun.
Bu kadar zulüme dayanmaz insan
Kusurun tamamını yine bende san
Deliye dönerdin sen Ceyhan olsan
…Söyle buna yaşamak mı diyorsun.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyle Erciyes...1
Senin de sevdaya düşer mi başın
Kızılırmak gibi sel midir yaşın
Sen niye yalnızsın yok arkadaşın
…Söyle dilini mi yuttun Erciyes.
Dört mevsim
Saklama boş
Yoksa hasret
…Ömür boyu

tepeler boranı kar mı
yere sevdiğin var mı
koyan o zalim yar mı
yas mı tuttun Erciyes.

Ali dağı derler senin çömez mi
Edep erkan usul neyi bilmez mi
Sual etsem bana cevap vermez mi
…Söz mü dinlemedi attın Erciyes.
Hasan dağı yakın kaldır el salla
Benim işim olmaz yaprakla dalla
Senide mi kandırdılar masalla
...Nasıl huzur bulup yattın Erciyes.
Özden olmayana inanma kanma
Her seven murada erecek sanma
Akıl vermek gibi olmasın amma
…Nasıl oldu böyle battın Erciyes.
Her gelip geçtikçe durur bakarım
Baktıkça artıyor gamım efkârım
Vaktim olsa ta zirvene çıkarım
…Yollarımı yokuş ettin Erciyes.
Acırım haline mahzun durursun
Hasret çekme Ozan gibi kurursun
Sen yüce bir dağsın çare bulursun
…Derdime bin bir dert kattın Erciyes.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyle Erciyes...2
Dağlar sıra sıra sen niye teksin
Mademki vefasız sevmeyeceksin
Anlaşıldı cevap vermeyeceksin
…Niye bu işlere kalktın Erciyes.
Kaderimiz aynı yazgımız aynı
Gönülden yüreğe sezgimiz aynı
Kim bilir belki de ezgimiz aynı
…Yâre hangi gözle baktın Erciyes.
Bende çok sevdim aşka inandım
Elimden aldılar özlemle yandım
Yokluğuna yıllar boyu dayandım
…Dermanı kimlere sattın Erciyes.
Gelmişim kapına bundan dolayı
Gerçekten acırdın bilsen olayı
Bana bir yol göster varsa kolayı
…Madem ayrılığı tattın Erciyes.
Son anıma kadar sürer yeminim
Hesap soracağım yok bir zeminim
Bildiğin sırlar var buna eminim
…Niye kaşlarını çattın Erciyes.
Kurbanın olayım bir kelâm eyle
Dostun dosta tavrı revamı böyle
Her kimin kusuru var ise söyle
…Susarak Ceyhan’ı yıktın Erciyes.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyle Erciyes...3
Geliyorum sen kıyamet koparsan
Şimdi alınmam mı surat yaparsan
Selâm esirgerim yoldan saparsan
…Bu canıma kastın mı var Erciyes.
Kaç mecnunu ağırladın bu yanda
Ceylanların otluyor mu savanda
Tek tek hesabın var yüce divanda,
...Sığındığın dostun mu var Erciyes.
Ben avcı değilim maral peşinde
Deli divaneyim aşkın döşünde
Bir günde beni gör n’olur düşünde
…Delinmeyen postun mu var Erciyes.
Çok şey mi istedim bu nazın niye
Seven suçlanıyor çok sevmiş diye
Gören ruhsat verir böyle sevgiye
…Sözün geçmez üstün mü var Erciyes.
Huzur nasıl bir şey bulup tatmadım
Yüreğime başka sevgi katmadım
Uykum gelmez geceleri yatmadım
…Benden başka mestin mi var Erciyes.
Umutlar tükenmiş kapına geldim
Gözlerim kan ağlar yüreği deldim
Bir çare olmazsan işte ben öldüm
…Dolmayacak testin mi var Erciyes.
Sevda gemilerim batmış deryada
Kaybedecek neyim kaldı dünyada
Kerem eyle bakmaz mısın feryada
…Şu Ceyhan’a jestin mi var Erciyes.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyle ne kaldı…1
Az önceye kadar sadece eldik
Arkamı dönünce göz göze geldik
Yıldırım aşk buysa yasağı deldik
…Şaşırmaktan başka söyle ne kaldı.
Bir bakış ki tam yürekten deliyor
Aklıma bin türlü şeyler geliyor
Neler hissettiğim sanki biliyor
...Heyecandan başka söyle ne kaldı.
Şöyle baktım belli değil niyetin
Ateşinde yakmak mıdır diyetin
Sence reva mıdır şu eziyetin
…Çekinmekten başka söyle ne kaldı.
Bir şey demiyorsun endişem artar
Hızlıca düşündüm uzaktan tartar
Yoksa bu kız bana çalım mı satar
…Sabretmekten başka söyle ne kaldı.
Rabbim nasıl masum içime batar
Gönle yasak koysam yüreğe çatar
Kendime dedim ki bu heves yatar
…Beklemekten başka söyle ne kaldı.
Sen benden bekleme nerde o yürek
Susmakla olmuyor söylemen gerek
Sen bir kelam eyle biz cevap verek
…Şaşkınlıktan başka söyle ne kaldı.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyle ne kaldı…2
Kömür gözlüm cesaretim sönüyor
Durduğuma bakma başım dönüyor
Yürek tandır olmuş görsen yanıyor
…Yakışlardan başka söyle ne kaldı.
Yerinden fırlayan kalbim vuruyor
İçimden geçenler dilde duruyor
Dil diyecek amma ağzım kuruyor
…Bakışlardan başka söyle ne kaldı.
Yerde miyim gökte miyim bir halim
Yemin olsun hiç kalmadı mecalim
Biraz yardım etsen olmaz mı zalim
…Hayallerden başka söyle ne kaldı.
Bir akıl git diyor öbür aklım kal
Yürek yalan bilmez ondan feyiz al
Tut şu gönlü kaldır yerden yere çal
…Korkulardan başka söyle ne kaldı.
Doğrusu hangisi mecbur şaşırdın
Şimdi çeker gider sabrın taşırdın
Ne desem az sen fırsatı kaçırdın
…Pişmanlıktan başka söyle ne kaldı.
Ulan sefil Ceyhan yandın ki yandın
Issız yerde güçler yetmez civandır
Sevdaya düşmeyi kolay mı sandın
…Yalnızlıktan başka söyle ne kaldı.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyle ne kaldı…3
Zaman daralıyor o hâlâ sessiz
Zorlama kendini kaldın nefessiz
Sevgi kuşa benzer ancak kafessiz
…Bağlamaktan başka söyle ne kaldı.
Kem küme ne hacet ne ise söyle
Çakılıp kaldınız yakışmaz böyle
Yoldan gelip geçen ya görse öyle
…Saklanmaktan başka söyle ne kaldı.
Aradaki mesafeyi kapatıp
Ellerini tutsan gözüne bakıp
Ceylana benziyor bence tıpatıp
…İkrarından başka söyle ne kaldı.
Seviyorum desen dünya mı batar
Beklediği buysa kaygısın atar
Sanma artık rahat huzurla yatar
…İtiraftan başka söyle ne kaldı.
Ellerim terliyor inşallah görmez
Şu pısırık halim çok uzun sürmez
Tek dileğim o ki, ters cevap vermez
…Konuşmaktan başka söyle ne kaldı.
Demesine dedim gel de bana sor
Ne var bunda dedi haydi akıl yor
Birden alev aldı yürekteki kor
…Tutuşmaktan başka söyle ne kaldı.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyle şimdi mutlu musun kaderim...1
Her şey kader ise şeksiz inandım
Sevene kötülük yapılmaz sandım
Ayrı koydun elli yıldır dayandım
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
Nasipten değilse neden buluştuk
Bir bakışta ta yürekten tutuştuk
Korka korka tenhalarda konuştuk
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
Sevda çekenlere bizde karıştık
Huzur dedik hasret ile yarıştık
Susuz kalmış güller gibi buruştuk
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
Haydi ben deliyim ne ettin cana
Nasıl güvenmiştir kim bilir bana
Toplam günahımız yüklendi sana
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
Peki insafın yok göz de yummadın
Sağır mısın niçin bir şey duymadın
Çelme taktın halimize koymadın
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
Hey sana diyorum bezirgan başı
Dilerim Mevla’dan olursun şaşı
Kimsesiz Ceyhan'ı bir ömür taşı
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyle şimdi mutlu musun kaderim...2
Sevdasın taç ettim bu dertli başa
Bir dönüp bakmadın gözdeki yaşa
Biz kahırdan bittik hay zalim paşa
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
Yazıktır hem günah yüze gülmedin
Sen nasıl kadersin halden bilmedin
Allah’tan korkmadın yola gelmedin
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
Olmadık engeller güçler çıkardın
Zorluğu yaşasan vallah bıkardın
Çaresiz kalsaydın dağlar yıkardın
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
Boşa kürek çektik bitmez inadın
Bizi nasıl buldun çok mu aradın
Madem ayırmaktı senin muradın
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
Çıfıt çarşısına döndü bu aklım
Her şey sana ayan olur mu saklım
Ahrete kalmıştır varsa bir hakkım
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
Kahrın girdabında ömrün ahiri
Ozan Ceyhan dersen sevda şairi
Rüyadan hiç sorma bilmez tabiri
…Söyle şimdi mutlu musun kaderim.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyleme...1
Seher yeli sevdam seni görürse
Benden sual eder nicedir derse
Sakın ama sakın yemin de verse
…Canımdan çok sevdiğimi söyleme.
Sevmek yasak,tutsa velev sözünü
Biliyorum güldürmezler yüzünü
Yaşlar doldurmasın ahu gözünü
…Hasretinden bittiğimi söyleme.
Uzaktan da olsa görseydim diye
Aldığım kolyeyi verseydim diye
Ömrümü önüne serseydim diye
…Çevrede tur attığımı söyleme.
Karşı tepedeyim,baksa göremez
Diz boyu kardayım izim süremez
Kahpe felek bize ruhsat veremez
…Bir başıma çektiğimi söyleme.
Şeytan neler diyor içimde saklı
İnsanlıktan yana kullandım aklı
Beceriksiz derse bence de haklı
…Nefsimle cenk ettiğimi söyleme.
Aşkının harında yandı bu yürek
Yollara düşmüşüm kefen giyerek
Yeter ki yaşasın üzmem diyerek
…Başım alıp gittiğimi söyleme.
Unutmam diyorsa,boşa bu emek
Sorunu çözmüyor,aciz beklemek
Tek çarem kalıyor geriye demek
…Gurbet elde yittiğimi söyleme
Dost bildiklerimde tükenmiş vefa
Anladım Ceyhan’a yasakmış sefa
Kadermiş razıyım bitmez bu cefa
…Yollara göz diktiğimi söyleme.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyleme...2
Baka kaldın bir güzeli görünce
Göz göze geldiniz şaşırdın önce
Sevilmek bu ise yandın ömrünce
...Gözüm sakın gördüğünü söyleme.
İlk bakıştan geçer sevginin yolu
Yürek hızlı çarpar daha bir dolu
Kaderden kaçılmaz uzundur kolu
...Gönlüm sakın sevdiğini söyleme.
Sükut ikrardandır demiş erenler
Bunu böyle bilmiş gönül verenler
Kim bilir ne çekmiş içten sevenler
...Sabrım sakın yorulduğun söyleme.
Satırlar az geldi yaz kış demedin
Gücünü tükettin mola vermedin
Herkese dağıttın kendin dermedin
...Kalem sakın bıktığını söyleme.
Yumruk gibi ama dünya sığarmış
Sevgisiz kalsın sıkıntı boğarmış
Rast gitmeyecekse kesin doğarmış
...Kalbim sakın yanıldığın söyleme.
Yıllarca umutla bekledin durdun
Kötü düşünmedin hayaller kurdun
Şimdi viran olmuş o gönül yurdun
...Ceyhan sakın yıkıldığın söyleme.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyleyin o cana gelsin çabucak...
Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Kaç dağın ardıdır gurbet elleri
Derdi çok mu ağır sustu dilleri
…Söyleyin o cana gelsin çabucak.
Çukurova’ya da eser misiniz
Almazsam selâmı keser misiniz
Sizde Gülcan gibi küser misiniz
…Deyin de o cana gelsin çabucak.
Yönünüz doğumu kuzey batı mı
Amacınız gezmek yoksa yatı mı
Belki de yakınsınız kurşun atımı
…Buyurun o cana gelsin çabucak.
Selâmet mi yoksa başı darda mı
Yürek alevde mi gönlü harda mı
Sorun benim gibi ah u zarda mı
…Anlatın o cana gelsin çabucak.
Üzülmesin artık gül yüzü gülsün
Yeter ağlamasın yaşları silsin
Uğruna ölürüm bekliyor bilsin
…Duyurun o cana gelsin çabucak.
Bence ayan oldu belki duyuyor
Hasret pınarından içip doyuyor
Ceyhan’ı merakta niçin koyuyor
…Çıtlatın o cana gelsin çabucak.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Söyleyin...
Göz göze gelenler içten bakışır
Sevgi doğsun karşılıklı akışır
Kerem desin Aslı desin yakışır
…Benim gibi ikrar etsin söyleyin.
Sevginin kahrını zulüm sayalım
Yetmiyorsa çile çekip doyalım
Adımızı Leyla Mecnun koyalım
…Beğenmezse değiştirsin söyleyin.
Acım azalırdı yüzün göreydim
Saçlarını ellerimle öreydim
İsterse canımı o an vereydim
…O’na bin can feda olsun söyleyin.
Hüküm edilmiyor gönül sazına
Canım kurban edasına nazına
Ben çoktan razıyım ömrün azına
…Kalan ömrüm o’nun olsun söyleyin.
Gelmezse de selâmını kesmesin
Zoruma gidiyor n’olur susmasın
Kahrım olur suratını asmasın
…Bu can onsuz yaşayamaz söyleyin.
Ceyhan’a kaldıysa sevenler haklı
Bu dertli yürekte ne sırlar saklı
Hasret zor mu dersen, işte o farklı
…Ölümden daha zor, bilsin söyleyin.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Söz veriyorum...
Çok sevdiklerimi aldı elimden
Yaratana şükür düşmez dilimden
Bağışlar ayırmaz bu kez gülümden
…Kızım diyeceğim söz veriyorum.
Avşar babam gitti içim yanıyor
Rüyada bile insan baba arıyor
El asla göremez yürek kanıyor
…Babam diyeceğim söz veriyorum.
Can babamsın dedi o iş bitmiştir
Yerde insan gökte ruh işitmiştir
Rabbim inşallah kabul etmiştir
…Farzım bileceğim söz veriyorum.
Anladım kalbime bir hikmet geldi
Eminim Mevla’dan bir himmet geldi
Şu şaşkın aklıma ilk hürmet geldi
…Elin öpeceğim söz veriyorum.
Kudret haktan gerisini arama
Belki çare olur yürek yarama
Kan bağın yerini tutamam ama
…Özden seveceğim söz veriyorum.
Atamı sevmeği cennet bilirim
Unutmak cehalet, cinnet bilirim
Babaya hürmeti minnet bilirim
…Saygı duyacağım söz veriyorum.
Efkârı bitmeyen gönül yastadır
Sevgisiz kalınca yürek hastadır
Nasıl kuruyacak gözler yaştadır
…Mutlak sileceğim söz veriyorum.
Öz babamın yeri başka olsa da
Gönülde gül açıp açıp solsa da
Her an andığımda gözüm dolsa da
…Ağlamayacağım söz veriyorum.
Ömrüm ahirinde bu bir imtihan
Yüzümü ak eyler inşallah Gülhan
Huzurlu olarak göçer bu Ceyhan
…Mutlu gideceğim söz veriyorum.
İki tane babam var diyeceğim
Değerinizi daha çok bileceğim
Cenabı Mevla’ma şükredeceğim
…Hep övüneceğim söz veriyorum.
Mart/2012
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Gülhan Çabucak & Ozan Ceyhan
Ozan Nuri Ceyhan
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Söz yârim...
Bu ne güzelliktir gönlümü yakar
Kalbimin içinde şimşekler çakar
Gören Allah için bir daha bakar
…Besmelen çek değmesin göz yârim.
Dünya güzelini gönlüme koymam
Seninle bin yıl yaşasam doymam
Temelli çık gel ben bunu saymam
…Kimselere bakmam sana söz yârim.
Sevda denilen şey gözle görülmez
Yar dilinden gel olmazsa gidilmez
En büyük servettir asla verilmez
…Anlamaza sivrisinek saz yârim.
Vermiyorlar diye vaz mı geçerim
Zehrim olsa hiç korkmadan içerim
Çekinmem göğsümü siper açarım
…Bağlamışlar kollarımı çöz yârim.
Namerdim kötünün lafını yersem
Gam değil uğruna canımı versem
Yetinmem dünyayı önüne sersem
…Gök yüzünü sunsam yine az yârim.
Küçük yârim şirin yârim oy yârim
Güzel yârim nazlı yârim toy yârim
Gönlüm düştü yüreğine koy yârim
…Ceyhan’ın içinde yanar köz yârim.
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Sözüm kalmadı...
İçten sevmeyende olmazmış vefa
Boşuna çekmişim bu kadar cefa
Gözler pınar oldu günde bin defa
…Sana söyleyecek sözüm kalmadı.
Kimseyi koyamam senin yerine
Bir daha inanmam söze yemine
Ömür geldi hayatın son demine
…Başka bir acıya lüzum kalmadı.
En temiz hislerle sevdim güvendim
Esenlik vermez yıllara direndim
Sevip kavuşana bakıp imrendim
…Artık dayanacak özüm kalmadı.
Elde kötüler çok çilemiz bitmez
Fani dünya sensiz beş para etmez
Sayfalara döksem kâğıtlar yetmez
…Arama sevdiğim çözüm kalmadı.
Her şey ölür ama sevgi ölmezmiş
Kaçan fırsat artık geri gelmezmiş
Sevdiğine kavuşmayan gülmezmiş
…Hakka yalvaracak yüzüm kalmadı.
Çok sözler vermiştik seninle sahi
Bunda senin hatan olmasa dahi
Yakar küle çevirir sevenin ahı
…Yalancı dünyada gözüm kalmadı
İst./2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Sözüme geldin ya iş işten geçti…
Sevmeye gör istemezin çok olur
Aşırı nazlarda hoşnut yok olur
Şüphe yüreklere giren ok olur
…Sözüme geldin ya iş işten geçti.
İnanma demiştim her denen söze
Kimin umurunda biz geldik göze
Daha zor çıkarız bir daha düze
…Sözüme geldin ya iş işten geçti.
Sen hâlâ hayal kur geçecek diye
Havadan mutluluk gelecek diye
Hasret savaşmadan bitecek diye
…Sözüme geldin ya iş işten geçti.
Kadere kısmete suçu yükleme
Yürümeden yetişmeyi bekleme
Kimse yemez rivayetler ekleme
…Sözüme geldin ya iş işten geçti.
Nasıl olsa tamam diye mi baktın
Kendini harcadın beni de yaktın
Sen bunları bana yapmayacaktın
…Sözüme geldin ya iş işten geçti.
Çiğnemeden lokma asla yutulmaz
Fırsatlar kaçınca kaçan tutulmaz
Hayale sarılan dertten kurtulmaz
…Sözüme geldin ya iş işten geçti.
Yüzeysel okuma masal da sanma
Ozan’da yalan yok ellere kanma
İlk güne dönmeye razısın amma
…Sözüme geldin ya iş işten geçti.
H.Paşa/1984
Dost kalemden;
Yaşlandım dizim tutmaz, görmez gözüm
Bir zamanlar sana geçmiyordu sözüm
Öne eğik başım, sana bakmıyor yüzüm
....Sözüme geldin ya iş işten geçti.............Talat Semiz
Ozan Nuri Ceyhan
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Stresle başa çıkalım...
Bıraksın şu peşimizi yeter defolsun
Daha gözükmesin derhal kaybolsun
İnsanı üzmesin bunlar son olsun
…Stres ömre zarar başa çıkalım.
Dert etmeyip ümüğünden sıkalım
Yan gelelim keyfimize bakalım
Gelin dostlar kederi bırakalım
…Stres kalbe zarar başa çıkalım.
Bir çırpıda toplayın yakasını
Dalga geçin bozun fiyakasını
Pollyanna oyna kırın cakasını
…Stres her dem zarar başa çıkalım.
En güzel çare gülümseyin geçin
Oyalayacak başka bir şey seçin
Kafaya takmayın lütfen su için
…Stres her an zarar başa çıkalım.
Kısacık hayatta olsun hoş görü
Dertler ayrı yoldan sen ayrı yürü
Bu alçak ecelin bir başka türü
Stres sonsuz zarar başa çıkalım.
H.Paşa/1989
Ozan Nuri Ceyhan
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Suç kimin...
Değerin bilemedin yüce sevginin
Hata yoksa günah kimin suç kimin
Kaybolduk içinde kısır döngünün
…Hata yoksa günah kimin suç kimin.
Günahtır sevgini vermedin dersen
Sevgi yakındaydı dönüp bir görsen
Benim aşkım senden çoktu diyorsan
…Hata yoksa günah kimin suç kimin.
Gizli sevmek kitabımda yazmıyor
Senden saklamayı aklım basmıyor
Tek tarafsa gönül kulak asmıyor
…Hata yoksa günah kimin suç kimin.
Kavuşamazsa kurur sevda pınarı
Çok sevdiysem bana olsun zararı
Şimdi bırak zaman versin kararı
…Hata yoksa günah kimin suç kimin.
Ben derim ki bölüşelim kaygıyı
Suçlu diye kırmayalım duyguyu
Gel birlikte yaşatalım saygıyı
…Hata yoksa günah kimin suç kimin.
Adana/1977
Ozan Nuri Ceyhan
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Suçların çoğaldı...
Yıktın viran ettin gönül bendimi
Boynuma bağladın aşk kemendini
Nasıl affedersin bilmem kendini
…Şimdiden senin suçların çoğaldı.
Akıl sır ermiyor aşkın fendine
Nasıl ettin bağladın ya kendine
Rahatın yerinde düştüm derdine
…Bence de senin suçların çoğaldı.
Bana sevgi dolu mektup yetmiyor
Uzaktan bakmakla özlem bitmiyor
Seven yürek bunu kabul etmiyor
…Vefasız senin suçların çoğaldı.
Diyelim ki beni çok seviyorsun
Acele yok biraz sabır diyorsun
Ben hâlâ yalnızım ne bekliyorsun
…Vicdansız senin suçların çoğaldı.
Sevgidir sevenin gönlünde tozan
O sevgin değil mi hallerim bozan
Sonunda Ceyhan’ı ettin ya ozan
…Güzelim senin suçların çoğaldı.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Suçludur...
İki gönül birbirini sevdiyse
İnsanlık adına bu bir muştudur
Birini kendine lâyık gördüyse
…Aksini söyleyen herkes suçludur.
Doğruyu bilmeyen gürleyip esti
Dost sandıklarımız selâmı kesti
Bir Allah'ın kulu görmedi jesti
…Bizleri hor gören herkes suçludur.
Gerçeği bilmeden feryat ettiler
Masum sevgimizi berbat ettiler
Ne yazık ikimiz behbaht ettiler
…Bizi dinlemeyen herkes suçludur.
İşte gördün bütün işler karıştı
Niçin bu düşmanlık kime yakıştı
Bizim tek gayemiz sevgi barıştı
…Bizi anlamayan herkes suçludur.
Diyor musun bunlar alın yazısı
Allah'ın emriyse kuldan yarısı
Bak güzelim biz kaybettik yarışı
…Bizi çekemeyen herkes suçludur.
Şimdi kalan gök kubbede hoş seda
Kavuşmak güzeldir en zoru veda
Sevgiyle kal ceylan gözlüm elveda
…Bizleri ağlatan herkes suçludur.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Suçumuz yok...
Kavuşamadık diye kendini yorma
Bazen olmaz işler gelirmiş başa
Kaderimiz de geç üstünde durma
…Sevmekten öte suçumuz yok haşa.
Çare bitse mecburiyet doğuyor
Aklıma geldikçe sinir boğuyor
Düşününce yaşamaktan soğuyor
…Başı her gün vursam ne olur taşa.
Bakanlar göremez içteki hali
Hiç bir şey silemez bende hayali
Asla affetmem kimdeyse vebali
…Güzel gözün mahkûm olmasın yaşa.
Mecburen sende yuva kuracaksın
O yuvada sevgiyle duracaksın
Zaman zaman kendine soracaksın
…Cevap kaderse mahal yok telaşa.
Bu tarafta üç kız bir de oğlum var
Evladım gibi gelinim damatlar
Oğul balı dünya tatlısı torunlar
…Bak hiç ipotek koyamadık yaşa.
Çok hatıralar bıraktık geride
Gençlikte ki o heyecan nerede
Ben atmışı geçen ak saçlı dede
…Kim ne kazanacak dönersek başa.
Aralıklar alır götürür yanarsın
Duygu selinde geçmişi anarsın
Toparlanırsın eski hale dönersin
…Ceyhan olamadı sen mutlu yaşa.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Sularım...
Emsalsiz lütufsun büyük nimetsin
Canlıya hayat bahşeden sularım
Buluşmazsa bunca nebat ne yapsın
…Kararında rahmet olan sularım.
Bir yaz günü bile ne kadar serin
Yem yeşil tabiat senin eserin
Kabarıp kükresen doğa esirin
…Dünyayı hüsrana boğan sularım.
Yağmur olup topraklarla sevişir
Bir kızmaya görsün rengi değişir
Hiç engel tanımaz vurur dövüşür
…Boz bulanık sele döner sularım.
Güneş baba toprağımız yakınca
Her canlıya can verir akınca
Suladığın bağ bahçeye bakınca
…Çatlayan toprağın aşkı sularım.
Mevsiminde rahmet olur yağarsın
Umman derya bir musluğa sığarsın
Dizgin bende şimdi uslu akarsın
…Yokluğuna katlanılmaz sularım.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Suriye'de ki dram...
Amansız bir vahşet bu kadar olmaz
Dünya da seyirde bir önlem almaz
Günahsızın kanı hiç yerde kalmaz
…Buna göz yumanlar bin beter olsun.
Yazıktır günahtır bunlarda candır
Haklı haksız, neticede insandır
Oluk oluk akan su değil kandır
…Buna göz yumanlar bin belâ bulsun.
Teröre her zaman kucak açanlar
Petrol için pür hayale uçanlar
Köşe bucak saklanıyor sıçanlar
…Buna göz yumanlar koynunda bulsun.
Aç susuz perişan bunca ahali
İnsanım olmasa yamandır hali
Herkesin boynuna bunun vebali
…Buna göz yumanlar Allah’tan bulsun.
Beş devletin elindeymiş ipleri
Acı gözyaşıyla dolmuş küpleri
Bir birine benzer elbet tipleri
…Buna göz yumanlar kanda boğulsun.
Lağvedin gitsin birleşmiş milletmiş
Kime söz geçirmiş kime dinletmiş
Zulme ne yapmış masumu inletmiş
…Buna göz yumanlar perişan olsun.
Bakın birçoğunun gıkı çıkmıyor
Başına gelmezse dönüp bakmıyor
Hayret bu acılar yürek yakmıyor
…Ceyhan’ı duymayan acıya doysun.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Sustum bu gece...
Kadere küsersen yüzün gülemez
Şartlanırsan ömür böyle süremez
Sen dururken eller karar veremez
…Kâğıt yırtıp kalem astım bu gece.
Hayalle uğraşma ömre zulümdür
Sevgisiz yaşamak bil ki ölümdür
Ezelden yanığım kalan külümdür
…Lambada alevi kıstım bu gece.
Talihe kızılmaz kulun dahli yok
Keder arıyorsan başkasında çok
Acılar çullanmış zaten yürek tok
…Selâmı sabahı kestim bu gece.
Umudu tüketsen halin yamandır
Hep bunu anlattım hayli zamandır
Büyüttüğün dertler saptır samandır
…Deli poyraz oldum estim bu gece.
Kastım cana deme savaşın yarım
Ne karar verdiysen kesin uyarım
Boşuna saklama bir gün duyarım
…Uykuya düşlere küstüm bu gece.
Manası olmayan karar vermişler
Huzuru gıyaben tevkif etmişler
Söz gümüşse sükût altın demişler
…Senin hatırına sustum bu gece.
İst/2012
.
Ozan Nuri Ceyhan
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Sustun...
Karanlık ruhumu şad eden güzel
En şakrak çağında sen niye sustun
Sakın bunu dert etme yeter ki gel
…Yerine konuşurum boşa küstün.
Kalbimden sevgimi çalarken sessiz
Sevgi deryasında coşar gidersin
Muhabbet anında sanki bir dilsiz
…Bir duysam sen beni nasıl seversin.
Günlerce yalvarsam yine susarsın
Mümkün mü söyletmek sana kelâmı
Sevdiğin çok belli lâkin üzersin
…Nasıl salacağım bilmem selâmı.
Seviyorum demek bile yetiyor
Sevgine saygım var inan sözüme
Tek cümle gerçekten mutlu ediyor
…Ben seni çok sevdim sakın üzülme.
Sen dilersen ömrünce konuşma sus
İster ciddi olsun istersen mahsus
Ceyhan anlatmak için sevgisini
…Ne çıkar ömrünce kalsa uykusuz.
Ankara/21.Ekim.1964
(Konfor Otel)
Ozan Nuri Ceyhan
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Süreyya Ayhan...
Takdire şayan hır bitmeyen azim
Gurur kıvancımız oldun sen bizim
Bu kız koşmuyor uçuyor azizim
…Sen çok yaşa e mi Süreyya Ayhan.
Kimse yetişemez tempon muhteşem
Her madalya helâl bitmesin neşen
Kupalarla dolsun taşsın her köşen
…Bu gururda yeter Süreyya Ayhan.
Tak arkana dizilsinler sıraya
Bir tur bindir girmesinler araya
Elde bayrak çağırsınlar oraya
…Herkes alkışlasın Süreyya Ayhan.
Göz fal taşı nasıl koştu diyorlar
Türk kızı koşmuyor uçtu diyorlar
Önümüzden ceylan geçti diyorlar
…Ülkemin onuru Süreyya Ayhan.
İlgiyle izlendin tüm dünya gördü
Baktım ki yüz binler selâma durdu
Sevince gark ettin bu güzel yurdu
…Nazardan korusun Süreyya Ayhan.
Tüm rekorları kır tarihe yazdır
Çok teşekkür etsem yine de azdır
Şimdi dua etmek Ceyhan’a farzdır.
…Kocaman selamlar Süreyya Ayhan
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Şahitlerimiz...1
Hele düşün ne çok şahidimiz var
Şimdi diyeceksin şahit ne arar
Bunların hiç biri vermedi zarar
…Ben sana sayayım kimlerdi şahit.
Su arkı açtığım çamurlu kürek
Asma dalını tutan uzun direk
Sevgi ve heyecanla çarpan yürek
…Canlı cansız deme bunlardı şahit.
En birincisi bizim gözlerimiz
Mehtapla aydınlanan yüzlerimiz
Sevgiyle çalkalanan sözlerimiz
…Çevrene bir bakın kimlerdi şahit.
Korkusuzca buluşan ellerimiz
Sonsuz sevgiyle saran kollarımız
Sevgiye yemin eden dillerimiz
…Hatırla bakalım kimlermiş şahit.
Dört bir yana koku saçan çiçekler
Gece bile susmak bilmek böcekler
Görsünler kimseye demeyecekler
…Düşünsen bulursun kimlerdi şahit.
Bunlar ancak yazdığımın yarısı
Henüz petek yapmaz gönül arısı
Başka bir zamana kalsın gerisi
…Saymakla biter mi onlarca şahit.
G.Antep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Şahitlerimiz...2
Ararsan bulursun çoktur tanığım
Sevmek suçsa en birinci sanığım
Emrine ve hükmüne sığındığım
…Sevgiyi yaratan Mevla’mız şahit.
Dallar suya değmiş varsın eğilsin
Issızda da kalsan yalnız değilsin
Sakın demeyesin nereden bilsin
…Bize görünmeyen melekler şahit.
Canlımı istersin semalara bak
Üstüne bastığın mübarek toprak
Hışırtı çıkaran dalda ki yaprak
…Bizi aydınlatan mehtapta şahit.
Korkma karanlıktan bizi saklıyor
Dallardaki kuşlar dönüp bakmıyor
Hiç bir acı hasret kadar yakmıyor
…Ağaçlardan vuran gölgeler şahit.
Bir sevdadır yürekleri kavuran
Göz göze gelince ruhu doyuran
Perçemini omuzlardan savuran
…Toroslardan esen rüzgârlar şahit.
Sıralama yapsam gelir mi sonu
Müzeviri saymam o başka konu
Rabbim ıslah etsin düşünme onu
…Dahası mektuplar resimler şahit.
Dile düşmeyelim oluruz talan
Büyük günah işler ahımız alan
Yalnız seni sevdim ötesi yalan
…Ceyhan’ın yazdığı şiirler şahit.
Gaziantep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Şaka mı saydın...
Gerçek hislerimdi şaka mı saydın
Mahcup halime dikkatli baksaydın
Madem anlamadın açık sorsaydın
…Mest olan gözler sevginin kanıtıdır.
Söze gerek olmaz hisler konuşur
Büyük sevgi ilk gözlerde oluşur
Sevgi hüküm verir eller buluşur
…Bu, sevmenin sevilmenin adıdır.
Nasıl şaka olsun böyle sevgiler
Onca âşık şakadan mı sevdiler
Ne mutlu ki sevdiler sevildiler
…Sevgi Hakkın en güzel sanatıdır.
Gerçek sevgilerde bulunmaz riya
Karanlık gecede nurdan bir ziya
Boşa harcanmasın ömür bir rüya
…Ben demedim aşkın kanaatıdır.
Her şeysiz yaşanır sevgisiz asla
Şu güzel başını göğsüme yasla
Yürek nasıl vurur başka bir hazla
…Seni çok sevdiğimin beratıdır.
G.Antep/1971
Ozan Nuri Ceyhan
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Şanından ağam...
Maharet atanda, ne okta yayda
Acemi çıraktan olmazmış fayda
Hatalarım varsa bin özre say da
…Büyüklük âlimin şanından ağam.
Lokmalar öğüten azı dişidir
Usul erkân bilmek edep işidir
Kusurunu bilen kâmil kişidir
…Gelmişim çevirme kapından ağam.
Bilmeyeni bir olur mu bilenle
Ne yaparsan o gidiyor seninle
Bir maruzatım var fakiri dinle
…İnsan da insanın kanından ağam.
Üstünlük kültürle ilimle olur
Milletlerin farkı bilimle olur
Adalet eşitlik dilimle olur
…Tek sevgi üstün canından ağam
Dostluğu gözetip hatırlar sormak
Cana eza verir boş yere durmak
Ceyhan densizine akıllar vermek
…Eksiltmez kişinin malından ağam.
H.Paşa/1991
Ozan Nuri Ceyhan
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Şaşkın gezme gafil...
Şaşkın gezme gafil bulursun çare
Yatan aslandan gezen tilki yeğdir
Elden gelen öğün olmaz biçare
…El’e el açmayan paşadır beydir.
Otel mi bu dünya yatmaya geldin
Ne kararlar aldın neye yöneldin
At şu miskinliği yeter dinlendin
…Çalışma azminin hazzına değdir.
Kovayla dökmekle kuyu dolmazmış
Çalışan kimseye muhtaç olmazmış
Tedbir alan yolcu yolda kalmazmış
…Bir musibet bin nasihatten eydir.
İnsan şaşırıyor nasıl davransın
Bahse varım bu fakirden sağlamsın
Taşı sıksan su çıkarır adamsın
…Talih senden korksun başını eğdir.
Öyleyse tez başla var güçle çalış
Ter çok mübarektir dökmeye alış
Her şeyi bilmek zor bilene danış
…Erkek adam sözünün eridir.
Bu bir nasihattir sanma vaizdir
Tembel kulağını çekmek caizdir
Sen hâlâ diyorsan bu bir tacizdir
…Tokatlasam ayıp olmaz yeridir.
İst./2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Şaşma doğruluktan...
Hoş görülü olmak güzel meziyet
Haklı haksız vermeyelim eziyet
Bir gün ters döner durum vaziyet
…İstemediğin şeyi kimseye yapma.
Şaşma doğruluktan çıkar gözetme
Her yardıma koşup asla söz etme
Kıymet bilinmezse yine pes etme
…Mütevazı ol sorsalar abartma.
Adalet hiç şaşmaz bulur yerini
Hak ecre döndürür damla terini
Hayra gark ederek siler şerrini
…Bu güzel kapıyı sakın kapatma.
İnsanlık gereği bu bir yarıştır
Emek çaba hak yoluna varıştır
Manevi ticaret alış veriştir
…Dostunu bir dinle, istersen tutma.
Neleri yaşadım çok şeyler gördüm
Yine de yılmadım bir ömür verdim
Yanlışa düşmedim menzile erdim
…Kulağın aç sözümü yabana atma.
Mübarek eylesin doğruysa yolun
İç huzurun varsa yorulmaz kolun
Dosta gark edilir sağın ve solun
…Ceyhan'dan tavsiye sakın unutma.
İst/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Şehitten Annesine...
Hasret yürektedir kara bağlama
Mübarek nurdandır kapımız anam
Şehit oldum diye sakın ağlama
…Cennet sarayıdır tapumuz anam.
Bana ağıt yakıp hasret yollama
Her an sizinleyim yolu kollama
Gurur duymalısın şehit olmama
…Burada değişti yapımız anam.
Ne mutlu ki; biz kazandık yarışı
Dökülen damla kan titretir arşı
Hiç isyan etmeyin kadere karşı
…Seveni yerime öpünüz anam.
Acil bir müjdem var size buradan
Şahadet beratım verdi yaradan
Önce annem babam sonra sıradan
…Cennette oluruz hepimiz anam.
Kanlarımız yerde kalır belleme
Soğuk taşta hayır yoktur elleme
Sende kalsın bu sırrımı söyleme
…Nurlara gark olduk topumuz anam.
Vatanım sağ olsun ordum sağ olsun
Toprağımız gül bahçesi bağ olsun
Canımız bir değil bin feda olsun
…Hiç açık gitmedi gözümüz anam.
Şair Ceyhan hak yolunda yürürsün
Ufacık riyam yok doğru görürsün
Mümkün olsa yerimize ölürsün
…Bir tamam senettir sözümüz anam.
İst./2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Şehri Sultanım...
Doğanın sihirli gücü el atmış
Her köşene ayrı güzellik katmış
Dört tarafı elvan elvan donatmış
…Eşin emsalin yok şehri sultanım.
Ecdat yadigârı baş tacım yerin
Medara gark oldun hatıran derin
Gönlüne taht oldun tüm sevenlerin
…Bin düvele bedel şehri sultanım.
Dünyaya eş değer toprağın taşın
Cihanda arasam bulunmaz eşin
Senin başka doğar batar güneşin
…Seyri de doyumsuz şehri sultanım.
Bütün Acem feda diyen hakanın
Hak ödenmez gül gülistan yapanın
Sonu berbat sana kem göz bakanın
…Gözbebeğimizsin şehri sultanım.
Aziz İstanbul namın cihan aşıyor
İlk görenler hayran kalıp şaşıyor
Dörtte bir insanım sende yaşıyor
…Bir büyük devletsin şehri sultanım.
Candan kıymetlim şevkle bakacağız
Mamur ve müreffeh bırakacağız
Şu mübarek koynunda yatacağız
…Ermişler yatağı şehri sultanım.
İst.//2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Şen olasım Çukurova'm...
İşte geldim gidiyorum
Bazen sitem ediyorum
Şimdilik sabrediyorum
…Şen olasın Çukurova’m.
Çok acılar tattırsan da
Bazen tepem attırsan da
Haklı haksız çattırsan da
…Şen olasın Çukurova’m.
Yüzümüzü güldürmedin
Kusur neyse bildirmedin
Mahkûm ettin öldürmedin
…Şen olasın Çukurova’m.
Fena yordun hal kalmadı
Tutacağım dal kalmadı
Bu kovanda bal kalmadı
…Şen olasın Çukurova’m.
Nasipte varsa gelirim
Seni toprağım bilirim
Zaten hazırda kabirim
…Şen olasın Çukurova’m.
Bu dünyanın direği yok
Tokmağı yok fireği yok
Fazla lafın gereği yok
…Şen olasın Çukurova’m.
Ozan’ım tuttum sözümü
Hasretlik dağlar özümü
Mahşere kalmış çözümü
…Şen olasın Çukurova’m.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Şeytana figüran olamam hocam...
Bir güzelin sevdasına düşmüşüm
Arzulara dizgin vuramam hocam
O günahsız, kaderime küsmüşüm
…Onsuz hayal bile kuramam hocam.
Ceylan gözlerine biçemem paha
Ben çöle dönmüşüm o yeşil vaha
Göze yasak kondu göremem daha
…Dünyada eşini bulamam hocam.
Zalimin fermanı ciğer sökerken
Ahu gözlüm gözyaşları dökerken
Efkârlı yüreğim hasret çekerken
…El pençe divana duramam hocam.
Kusur töredeyse düşman arama
Kimse şifa olmaz gönül yarama
Şeytana uysaydım çare var ama
…Kötülüğe akıl yoramam hocam.
Benim kitabımda hainlik yazmaz
Merhemim olursan yaralar azmaz
Ne dersen razıyım bu beni bozmaz
…Belki de bir işe yaramam hocam.
Sevdamın türküsü yürekte kama
Felek zorlasa da demedim dama
Her haltı bilirim çömezim amma
…Şeytana figüran olamam hocam.
Bir cahil ademim sense pınarsın
Miskin halim görüp beni kınarsın
Kim bilir Ceyhan’ı böyle sınarsın
… Cevapsız sorular soramam hocam.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Şeytanı gördün mü...
İyicene düşünmelisin cevap vermeden
Uyduğum dediğin o şeytanı görmeden
Nasıl bir bühtana battığını bilmeden
…Şimdi doğru söyle sen şeytanı gördün mü?
Dilden söylenecek hiçbir lafa bakılmaz
Her aza'n tekmil verecek başa çıkılmaz
Günahlarını toptan yüklesen yıkılmaz
…Yemin ettirecek hiç şeytan gördün mü?
Yüreğin vicdanın gerçekleri saklamaz
Günaha devam edeni tövbe paklamaz
Suçu şeytana yüklemek seni aklamaz
…Ömründe şeytanı bir kerecik gördün mü?
Gençken kavak yeli eser durur başında
Aman iftiradan korun şu son yaşında
Mizan günü onu göreceksin karşında
…Hayatında şeytanı bir defa gördün mü?
Hangi konuda yardım ettiğin soracak
Gözler görmediyse akıl o gün duracak
Bin dereden su getirip seni yoracak
…Hakikaten o şeytanı bir gün gördün mü?
Dese ki Rabbim bu kişi beni görmüş mü
Bilenler söylesin varlığım görülmüş mü
Günaha attıysam yüzüme tükürmüş mü
…Ne diyeceksin şeytanı bir kez gördün mü?
Bence haksız değil kendini savunacak
Mecbur tek doğrusu onunla avunacak
Kötülüğe meyletmeyen kurtulur ancak
…Yaşadığın müddetçe şeytanı gördün mü?
Güzel kardeş şu an şeytan senin nefsinde
Damarında, gözlerinde ve hatta sesinde
Tek derdi gününü gün etmek hevesinde
…De bakalım şeytanı sahiden gördün mü?
Nefsi terbiye et şeytan haklı çıkmasın
Mağrurlanmasın alaycı gözle bakmasın
Hesap günü kimsenin yüzü kızarmasın
…Ceyhan diyor ki şeytanı cidden gördün mü?
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Şiir aleminde cengimiz vardır...
(Değerli dost Mecit Aktürk’e)
Doğrudur söylemek düşünüp sözü
Dostluk ve dürüstlük her işin özü
Sevmeyi bilenin temizdir yüzü
…Bilmeyene bizim yergimiz vardır.
Dilimden çıkarken seçilir kelam
Kime zarar verse kırılsın kalem
Başım üstündedir verilen selâm
…Gönülden gönüle sezgimiz vardır.
Amacımız sevmek değildir yarış
İnce uzun yoldan dostluğa varış
Biz her ahvalde de sağlarız barış
…Bizden küçüğüne sevgimiz vardır.
Örfümüz güzeldir bizde biliriz
Söz verirsek zamanında geliriz
Seversek uğruna canlar veririz
…Tanrı konuğuna saygımız vardır.
İltifat etmişsek marifet’tendir
Bize hoş görünüz zarafet’tendir
Dostum yazmışsa kabiliyet’tendir
…Senin gibi dosta övgümüz vardır.
Ustalık zor iştir bize mi kaldı
Güzel sözleriniz petekte baldı
Okuyan eminim çok hazlar aldı
…Sevenlere boyun borcumuz vardır.
Güzellik insanın doğasında var
Nezaket Ceyhan’ın duasında var
Sitemler sevginin davasında var
…Şiir âleminde cengimiz vardır.
İst.2012
Dost Kalem
Gülümüz vardır.
Gönlümde ne varsa odur kabimda,
Incitmek ne demek? yok kitabimda,
Düsünür söylerim, her hitabimda,
Edeple gidilen yolumuz vardir...
Yavuzca yazsa da bazen kalemim,
Incitmez kimseyi tek bir kelamim,
Hic geri dönmedi dostca selâmim,
Dervisi andiran halimiz vardir...
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Amac gökkubbede hosca bir sadâ,
Bir gün bu aleme etmeden veda
Kopsa da kiyamet, gelse de nidâ
Bizim de tutacak dalimiz vardir...
Gelenek biliriz, usul biliriz,
Dost olana hizmet nasil biliriz,
Belli olmasa da FASIL biliriz
Iki laf edecek dilimiz vardir.
Kapimiz aciktir her gelen dosta,
Masraf olur diye olmayiz hasta,
Sayet bulunmazsa hazirda pasta,
Gelene sunacak balimiz vardir...
Sor ki ne bilmezsin? taslama bilmem,
Besmelesiz ise baslama bilmem,
Eti cok severim, haslama bilmem
Denizde batmayan salimiz vardir.
Iltifat ettiniz, dediniz SAiR,
Öyle görünüyor oradan zahir,
Ne mutlu bize ki kitabimiz bir,
Alemlere RAHMET gülümüz vardir.
Usta şairsiniz; tezgâhtan belli,
Siirler kırk yıllık dergâhtan belli,
Yarıştan ürktügüm eyvahtan belli,
Dostlara serili halımız vardır........Mecit Aktürk
Ozan Nuri Ceyhan
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Şiir yorgun, kalem yorgun, söz yorgun…1
Kavil kurduk yalan çıktı sözümüz
Yollara bakmaktan yıldı gözümüz
Üstü küllense de sönmez közümüz
…Yaz kış yorgun, bahar yorgun, güz yorgun.
İsmini anarken yanmakta dilim
Yazmak istesem de titriyor elim
Düşünemez oldum ben aklıselim
…Dilek yorgun, niyaz yorgun, öz yorgun.
Umutla beklenir bir selam salsın
Beden huzur bulup uykuya dalsın
Gönlünden çıkarsa aklında kalsın
…Selam yorgun, sevgi yorgun, göz yorgun.
Yalnız hayaline bin şiir yazdım
Kötü kelam etmem kadere kızdım
Sarhoştur demişler içmeden sızdım
…Gönül yorgun, yürek yorgun, giz yorgun.
Sedef döşlü sazım gayri çalamam
Gitme kal desen de daha kalamam
Kavuşmazsam var git elim alamam
…Teller yorgun, mızrap yorgun, saz yorgun.
Bir gün unutmadım bu ise korkun
Bin ah duyacaksın kalbime dokun
Hakkım helâl olsun bittiyse sorgun
…Niyet yorgun, arzu yorgun, naz yorgun.
Dallar yapraklanıp çiçek açınca
Kokusunu dört bir yana saçınca
Şiir döşenirdim uykum kaçınca
…Şiir yorgun, kalem yorgun, söz yorgun.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Şiir yorgun, kalem yorgun, söz yorgun…2
Çimende yatardım yastığımsa taş
Tutulmazdı boyun ağrımazdı baş
Şimdi tek yaptığım uykuyla savaş
…Gündüz yorgun, gece yorgun, düş yorgun.
Göz çatal görüyor baktığı cismi
Bakış puslanıyor buhar mı sis mi
Akla sorsan bilmez duyduğu ismi
…Kafa yorgun, fikir yorgun, his yorgun.
En sevdiğim şeyin kalmamış tadı
Sonunda tuş oldu sabrın inadı
Kader cellât başı, felek baş Kadı
…Sabır yorgun, sebat yorgun, biz yorgun.
Ahmak gönlüm devam diye asılır
Salak nefsim kasım kasım kasılır
Dermansız yarama tuzlar basılır
…Hedef yorgun, vuslat yorgun, iz yorgun.
Hüzünle yarışta ömrün her demi
Sevda oltasının hasretmiş yemi
Rıhtıma yanaşmış beklenen gemi
…Beden yorgun, ayak yorgun, diz yorgun,
İnsan bu dünyanın neyini sevmiş
Ölümüne sevmek manasız şeymiş
Ömrünü adamak buna değmezmiş
…Kavil yorgun, ikrar yorgun, dil yorgun.
Ceyhan’ın sevgisi yürekten taşkın
Neresinde kaldık bilmem bu aşkın
Yazarken şaşkınım okurken şaşkın
…Şiir yorgun, kalem yorgun, söz yorgun.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Şiir...
Sanki bir çiçek bahçesi
Tabiat kadar çeşnili
Baharlar kadar çekici
…Sevgili gibi özlemdir.
Aşka benzer hudutsuz
Hasret misali koşulsuz
Yıldızlar kadar sayısız
…Berrak akan çağlayandır.
Düşlerin gibi esrarlı
Hayaller kurar ısrarlı
Satırlar boyunca sıralı
…Gönle ışıklar saçandır.
Dallardaki zarif yaprak
Gül bitiren güzel toprak
Bülbül gibi şen şakrak
…Ve bir tatlı heyecandır.
Umutların ışığıdır
Mutluluğun kaşığıdır
Gönüllerin aşığıdır
…Bazen çılgın sevgilidir.
Türlü duyguya tercüman
Yüce gönüldeki harman
Her türlü dertlere derman
…Tüm hislerin feryadıdır.
İst./1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Şiirlerde geçen her isim sensin…
(Yazdığım tüm isimler mahlasın)
Boşuna arama hiç bulamazsın
Şiirlerde geçen her isim sensin
Biliyorum yine tatmin olmazsın
…Bağlama çaldığım Mihriban sensin.
Adını yazamam duymasın yad’lar
Dilden dile düşmek sırrın ispatlar
Bir an üzgün görsem acımı katlar
…Selâmlar saldığım Perihan sensin.
İsimleri boş ver dünyamda teksin
Bir haber gelir mi bekleyeceksin
Kim bilir belki de gelmeyeceksin
…Düşlerde sardığım Keriman sensin.
Bir sürü adın var, kızman gereksiz
Mecburum sevdiğim deme yüreksiz
Zulüm şaha kalkar şeksiz şüphesiz
…Gözden sakındığım Neriman sensin.
Bunlar kaç ki çok isim göreceksin
Uygun görürsen bir ad seveceksin
Ne yazarsan yaz benim diyeceksin
…Hasrette kaldığım Ceylan’da sensin
Hangisin dilersen beğen beğen al
Hiç değişme canım lütfen öyle kal
Habersiz bırakma n’olur selâm sal
…İlhamlar aldığım Bircan’da sensin.
Leylâ, Şirin, Aslı’ysan ne fark eder
Mecbur hasret sevdiğini kahreder
Sensiz olmak bu Ceyhan’ı mahveder
…Başa taç yaptığım Gül Can’da sensin.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Şiirlere kızılmaz ki...
Yürekten geçeni anlatır daim
Aslını bilmeyen,olamaz naim
Duygular her şartta şiirle kaim
…Zavallı şiirlere kızılmaz ki.
Yazılırsa her fırsatta okunur
Diyemediklerin hilafsız konur
Silah olur,zülfü yâre dokunur
…Doğruysa şiirlere kızılmaz ki.
Dost gibi görülür,sırlar dökülür
Nasır olan dertler,bir bir sökülür
Yazdıkça hislenir,boyun bükülür
…Riyasız şiirlere kızılmaz ki.
Mektup da yazılır,şiirde olmaz
Yalan bir kelime,satıra konmaz
Hayal edilmezse,sayfalar dolmaz
…Yalansız şiirlere kızılmaz ki.
Aşka bayılır nakış gibi dokur
En gamsızı bile,mecburen okur
İster düşünde gör,ister hayal kur
…Kusursuz şiirlere kızılmaz ki.
Ne varsa sırada,uhde kalmasın
Aşkı esir koyan,tutsun salmasın
Şair Ceyhan,daha vebal almasın
…Günahsız şiirlere kızılmaz ki.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Şiirleri senin için yazmışım...
Sana şiir yazıp sayfanda tuttum
Arasına güller koyup kuruttum
Kaçtır dersen sayısını unuttum
…Şiirleri senin için yazmışım.
Bulamazsın ismini hiç arama
Şifre koydum satırlarda tarama
Sen üzülme kimse girmez arama
…Cümlesini senin için yazmışım.
Bir sürü isim var onlar mahlasın
Tek dileğim sensin Allah saklasın
Yalvarırım seni benden almasın
…Niyaz ile senin için yazmışım.
Güzel adın yüreğimde sakladım
Kir bulaşmaz sevgi ile pakladım
Yazmayan kalemi kırıp hakladım
…Ben hepsini senin için yazmışım.
Ah! çekerim gece gündüz anarım
Sonu hayır derler bende kanarım
Bir kez okumadın ona yanarım
…Ağlayarak senin için yazmışım.
Bir gün okur dedim onlarca yazdım
Bizim suçumuz yok talihe kızdım
Perhizimi bozdum içmeden sızdım
…Kahrederek senin için yazmışım.
Sen beni tanırsın var mı yalanım
Ben bildiğin ayni Ozan Ceyhan’ım
Her satır destursuz senindir canım
…Tamamını senin için yazmışım.
İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Şikâyetim var...
Küçük alâmetler bir bir tükendi
Ahir zaman işte bu zaman dendi
Mehdiler çoğaldı başımız döndü
…Resulüm sana çok şikâyetim var.
Sahte İncil bir furyadır yarışta
Hiç uğruna bütün dünya savaşta
Zalimlerin gözü yoktur barışta
…Resulüm sana çok şikâyetim var.
Depremler sıklaştı arzı turluyor
Çoğu gamsız el belinde duruyor
Tedbir varken tarih saat soruyor
…Resulüm sana çok şikâyetim var
Saray camilere herkes gelmiyor
Usul edep erkân çoğu bilmiyor
Musalla taşından ibret almıyor
…Resulüm sana çok şikâyetim var.
Güçlüler bir türlü doymuyor kana
Yaşlı genç demeden kıyıyor cana
Çok rekor kırıldı günahtan yana
…Resulüm sana çok şikâyetim var.
Suçlu dendi türban takan kızımız
Kusur aramakta sönmez hızımız
İrtica temposu tuttu bazımız
…Resulüm sana çok şikâyetim var.
Tümden başörtüsü dile dolandı
Bühtan çoktur veballere ulandı
Asılsız iddia büyük bir yalandı
…Resulüm sana çok şikâyetim var.
Mescide gidene gerici dendi
Kadın erkek cinsleriyle evlendi
Lût kavmini geçtiğimiz söylendi
…Resulüm sana çok şikâyetim var.
Daha yazacağım kızarır yüzüm
Bunları göremez olsaydı gözüm
Kahırla geçiyor gecem gündüzüm
…Resulüm sana çok şikâyetim var.
İst./2007
Ozan Nuri Ceyhan
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Şimdi çek cezanı...
Sabrı denemedin ömür boyunca
Sevende vazgeçti uzak durunca
Hava aldın onca hayal kurunca
…Şimdi çek cezanı divane gönül.
Yolu bulamadın bana mı sordun
Davetsiz otağa meskeni kurdun
Hayale koşturdun bedeni yordun
…Şimdi çek cezanı divane gönül.
Yüzüne gülen gülücük saçınca
Sahte sevgilere yelken açınca
Boşa kürek çektin fırsat kaçınca
…Şimdi çek cezanı divane gönül.
Bırak desem tutar mısın sözümü
Yalan dolan esir aldın özümü
Kimselere bakmaz ettin yüzümü
…Şimdi çek cezanı divane gönül.
Yükseklerden uçan engine konar
Kader kısmet deyip haline yanar
Ceyhan akıllandı sanma ki kanar
…Şimdi çek cezanı divane gönül.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Şimdi deyin hanginize kızayım…1
(Göz-Gönül-Nefis)
Aklımızda yokken buluşturdunuz
Bitmeyen bir sevda oluşturdunuz
Başından hasrete kavuşturdunuz
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Çok geç anladım pusu kurdunuz
Sevenleri ömür boyu yordunuz
Bu kadar veballe nasıl durdunuz
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Bu üçlünün sevenlerle zoru var
Yüreklerde ateş yakar koru var
Size diyeceğim bir tek soru var
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Acı çektirmeyi çok mu sevdiniz
Seveni kahredin bu mu derdiniz
Bu soruyu bir düşünün kendiniz
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Sabır da hataymış nasıl pişmanım
Bundan böyle üçünüze düşmanım
Ağzımı bozmayım yanıyor canım
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Herkes kusurlu da bir siz mi haklı
Ne kadar hıncım var içimde saklı
Sevmişken karıştı Ceyhan’ın aklı
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Şimdi deyin hanginize kızayım…2
(Göz-Gönül-Nefis)
Belli değil ilk bakışta renginiz
Faka bastırmakmış onca çenginiz
Şimdi soruyorum hain hanginiz
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Hanginiz beysiniz hanginiz ağa
Zavallı Ferhat’ı sürdünüz dağa
Mühürü vurdunuz her geçen çağa
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Mecnun’u yandırıp attınız çöle
Keremi kandırıp ettiniz köle
Dediniz sevenler hasretten öle
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Nefse hiç lafım yok o zaten fetbaz
Sevenlere düşman,güzellik katmaz
Şer’e sarılmadan bir gece yatmaz
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Gaddarlıktır bunu esas tanımı
Kuruttunuz yüreğimde kanımı
Buyrun alın çok lazımsa canımı
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Ne yazık ki çok sonradan fark ettim
İş işten geçince mecbur çark ettim
Siz Ceyhan’dan alın aşkı terk ettim
…Şimdi deyin hanginize kızayım.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Şimdi nerdesin...
Seven gönlümüzde çiçek açardı
Yüreğim sevinçten pır pır uçardı
Bir gün görmeyince uykum kaçardı
…Hülyamın güzeli şimdi nerdesin.
Kudretten sürmeli saçlar ibrişim
Allah şahidimdir gönül vermişim
Bu dünyada yalnız seni sevmişim
…Ey ceylan bakışlım şimdi nerdesin.
Gönül bahçemizde sarardı güller
Açılmayan güle konmaz bülbüller
Başımdan aşağı döküldü küller
…Kokulu çiçeğim şimdi nerdesin.
Güzellikle olsun yazıktır dedim
Başları eğik olmasın istedim
Tel duvak içinde almak niyetim
…Gençliğimin aşkı şimdi nerdesin
Yanıldım bizi anlarlar sanmışım
Sevgiye güvenmiş söze kanmışım
Şiire dökmesem hepten yanmışım
…Uğruna kahroldum şimdi nerdesin.
Sitemin haklıdır şimdi sen başla
Ne dersen yeridir beni bir haşla
Dinlemedim şu kafamı ez taşla
…Ceyhan’ın sevdası şimdi nerdesin.
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...1
(Acele etme dedim daha ne deyim)
Onlarca yazmışım yine yetmedi
Acel etme dedim daha ne deyim
Benim sözüm kimseye kâr etmedi
…Acel etme dedim daha ne deyim.
Yazıktır günahtır yiten her cana
Yolları bir türlü doymuyor kana
Haydi söyle şimdi ne deyim sana
…Acel etme dedim daha ne deyim.
Taşıtta kusur yok, iftira çalma
Tedbiri baştan al hiç yolda kalma
Başkasına çarpma vebal de alma
…Acel etme dedim daha ne deyim.
Kural ihlalinin sonu ölümdür
İnsanları üzmek keza zulümdür
Elde olmayan şey ayrı bölümdür
…Acel etme dedim daha ne deyim.
Usul gitsen dağlar taşlar aşarsın
Dikkat etsen uzun ömür yaşarsın
Dilerim ki herkes bunu başarsın
…Acel etme dedim daha ne deyim.
Kör nefsine uyma, sen ona bakma
Kendin de üzülme kimseyi yakma
Her kimin var ise yasta bırakma
...Acel etme dedim daha ne deyim.
Daha ne yazayım bende şaşırdım
Ceyhan’a kızmayın sabrı taşırdım
Kötümser olmayım belki başardım
…Acel etme dedim daha ne deyim.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...10
(Acele edersen bende yazmam mı)
Onca yazdım acılar hiç dinmiyor
Bu canavar yakamızdan inmiyor
Her gün faal yorulmayı bilmiyor
…Acele edersen bende yazmam mı.
Yaşlı genci kimseleri kayırmaz
Fakir zengin hiç birini ayırmaz
Geldiğini önceden de duyurmaz
…Acele edersen bende yazmam mı.
Hava güzel yol açıksa bitti mi
Kral sensin dedi kabul etti mi
Bu canavar bırakıp da gitti mi
…Acele edersen bende yazmam mı.
O da herkes gibi kendi işinde
Sen görmedin ama hâlâ peşinde
Yolun bekler çoluk çocuk eşinde
…Acele edersen bende yazmam mı.
İmkân elinizde fırsat vermeyin
Şartlar öyle ben bilirim demeyin
Can berhava olur hem de emeğin
…Acele edersen bende yazmam mı.
Kural niye konmuş uyulsun diye
Onlarca yayın var duyulsun diye
Hep yazdım aklında bulunsun diye
…Acele edersen bende yazmam mı.
Bak yine burdayım sense yollarda
Temennim canavar gider sollarda
Ben görmek istemem seni kollarda
…Acele edersen bende yazmam mı.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...11
(Acele etmesen n'olur arkadaş)
Yazdım ama sayısını unuttum
Acele etmesen n’olur arkadaş
Darılma hepsine çetele tuttum
…Acele etmesen n’olur arkadaş.
Çoluk çocuk yaşlı genç yan yana
Yazıktır günahtır bu kadar cana
Korkunç canavar doymuyor kana
…Acele etmesen n’olur arkadaş.
Madalya takılmaz çabuk varırsan
Mahşerde yanmışın vebal alırsan
Ömür boyu hicran canlı kalırsan
…Acele etmesen n’olur arkadaş.
Bütün canlar önce sana emanet
Hiç mazeretin yok resmen ihanet
Nasıl diyeceksin lütfen metanet
…Acele etmesen n’olur arkadaş.
Gizli buzlanmaya dikkat edecen
Küçük ihmal ölüm bunu bilecen
Tüm tedbiri baştan alıp gidecen
…Acele etmesen n’olur arkadaş.
Trafik terörü bitmez kaygımız
Yüreği acıtır her gün kaybımız
Dikkatli olana sonsuz saygımız
…Acele etmesen n’olur arkadaş.
Kural niçin kondu kaza olmasın
Acılar düşmesin yüzler solmasın
Ozan’ın gözüne yaşlar dolmasın
…Acele etmesen n’olur arkadaş.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...12
(Bir yanlış tüm doğruları bitirir)
Şoför kardeşim;
Sorumsuz davranan ecele gider
Bir sürü yuvayı perişan eder
Hâlâ diyor musun bu yine kader
…Bir yanlış tüm doğruları bitirir.
Şoför kardeşim;
Kural niye konmuş uyulsun diye
Bir çok şiir yazdım duyulsun diye
Her an göz önünde bulunsun diye
…Boş veren şansını tümden yitirir.
Şoför kardeşim;
Dilimde tüy bitti, yazmaktan bıktım
Yoktan dert edindim yollara çıktım
Çok şey değişmemiş dikkatle baktım
…Kazalar çok zaman ölüm getirir.
Şoför kardeşim;
Müneccim olmaya var mı bir gerek
Onlarca kazadan yandı çok yürek
Her zaman diyorum dikkatli sürek
…Bir düşünün neler alır götürür
Şoför kardeşim;
Mücbir sebeplere hiçbir sözüm yok
Kurallara uymazsanız çözüm yok
Sonra pişmanlığa zaten lüzum yok
…Yanlışlar ne yazık ocak söndürür
Şoför kardeşim;
Hep şeytan mı bu işlere karışan
Mutlak zarardadır bilsin yarışan
Uzun yaşar kendisiyle barışan
…Bunlardan ders alan şansı döndürür.
Şoför kardeşim;
Dikkatsiz tedbirsiz asla gezmeyin
Mümkün ise, karıncayı ezmeyin
Şu Ozan Ceyhan’ı lütfen üzmeyin
…Yaşlar sele döndü nasıl durdurur.
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İst./2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...13
(Acele edenler ecele gider)
Bunu ben demedim,erenler demiş
Canavar görünmez tuzaklar sermiş
Bir sene içinde kimler can vermiş
…Her Allah’ı günü görmek ne demek.
Yine sürat,yine yollar kan gölü
Onlarca yaralı, bilmem kaç ölü
Üzülmekten bıktım Allah’ın günü
…Hakimiyeti kaybetmek ne demek.
Kaç cana mal oluyor pervasızlık
Nasıl bir hastalık umursamazlık
Adını koyalım vurdum duymazlık
…Son sürat ile seyretmek ne demek.
Kaç kere korumuş,seni melekler
Kimseyi kurtarmaz,güzel dilekler
Bir düşün, kaç kişi yolunu bekler
…Kuralı çiğneyip gitmek ne demek.
Bu kadar kazayı,bakıp görmezsen
Kurallara uygun halde sürmezsen
Kendine bir çeki düzen vermezsen
…Zamansız mekansız,ölmek ne demek.
Kusur senin amma,canlar gidiyor
Geride kalanlar feryat ediyor
Yapma be kardeşim ömür bitiyor
…Yaşarken hayatı bölmek ne demek.
Dikkat etmek varken niçin coşarsın
Sağ gelirsen sevdiğine koşarsın
Ben istiyorum ki herkes başarsın
…Ceyhan’ı devamlı üzmek ne demek..
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...14
(Acelen niye?)
Bir türlü kavramam acelen niye
Durup bir düşünsen üç beş saniye
Laflarım kâr etmez bir çok faniye
…Öyle ise anlatmakta zorum var.
Durumdan vazife çıkardım sanma
Yollar senin olsun nefsine kanma
Sonra pişman olup ne olur yanma
… Trafiği denetleyen kurum var.
Herkes uysun diye kaide konmuş
Gerekli her yere levha konulmuş
Bana göre hep tersinden okunmuş
…Bu konuda türlü türlü yorum var.
Şartları zorlamak tehlike saçar
Akıl sabitlenir mantık da kaçar
Pişmanlık faydasız kalınır naçar
…İçinden çıkılmaz kesin durum var.
Yasa niçin konmuş uyulsun diye
Tedbir alsın yola koyulsun diye
Onca şiir yazdım duyulsun diye
…Beni haklı bulan çok okurum var.
Nerde kaza duysam acıyor canım
Akıl almaz şeyler donuyor kanım
Ceyhan’a kızmayın bende insanım
…Cevap aradığım bitmez sorum var.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...2
(Acele etme geç olsun güç olmasın)
Diye diye tüy bitirdim dilimde
Her gün kaza olur benim ilimde
İşte buna cevaz yoktur bilimde
…Acel etme geç olsun güç olmasın.
Gazlarsan uçuyor hıza kanarsın
Bir anlık gaflete dalma yanarsın
Ömür boyu kahırlara banarsın
…Acel etme geç olsun güç olmasın.
İşin şakası yok her şey bir anlık
Umutların söner başlar karanlık
Kuralı çiğnemek daim noksanlık
…Acel etme geç olsun güç olmasın.
Diyelim ki önemi yok bu canın
Ya sakat kalırsan kıtsa imkânın
Nasıl geçer hele düşün zamanın
…Acel etme geç olsun güç olmasın.
Sen kurtulsan bile şansı zorlama
Bir şey olmaz diye lafım horlama
Yeşil yanmış olsa hemen fırlama
…Acel etme geç olsun güç olmasın.
Hükümetten rica ettim duymadı
Hızı düşür dedim kimse uymadı
Ceyhan kaç gecedir hiç uyumadı
…Acel etme geç olsun güç olmasın.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...3
(Acele edene hiç fark etmiyor)
Acele etmişse hiç fark etmiyor
Yanlışa sevdalı hiç çark etmiyor
Huylu huyunu hiç terk etmiyor
…Yazıktır günahtır ölen her cana.
Bin kaza görse de değişmez bakış
Kaptırmış gitmekte ölümle yarış
İş işten geçmekte boştur haykırış
…Bu canavar belli doymuyor kana.
Kavşağa gelmişin ne olur yavaş
Her yer ışıl ışıl sandım ki savaş
Ne zaman bitecek gözlerde ki yaş
…Daha ne diyeyim bilmem ki sana.
Bu ne sabırsızlık her kaza dehşet
Kaideler rafta bu resmen vahşet
Yüce rabbim biraz itidal bahşet
…Bir şey olmaz deme ne olur bana.
Mobeseye baktım kanım donuyor
Önlemler alınıp kural konuyor
Azrail ne yapsın hazır buluyor
…Dilediğin tarzda sen çıkart mana.
Daha ne yazayım aklım duruyor
Ateş düşen yürek mecbur kuruyor
Bu canavar tam hedeften vuruyor
…Her şey saçılıyor bakın dört yana.
Bunlar kaza değil cidden intihar
Deme bana bir şey olmaz ihtiyar
Amacım kin değil düşünme zinhar
…Hepsi gerçek sen kızsan da Ozan’a
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...4
(Acel etme dedim kimse duymamış)
Acele etme demiş boşa yazmışım
Yanlış yapanlara çokça kızmışım
İşim yokmuş gibi asap bozmuşum
…Acel etme dedim kimse duymamış.
Vazife çıkardım bir yol dolaştım
Üşenmeden saydım yüzü de aştım
Seksende kemer yok vallahi şaştım
…Acel etme dedim kimse duymamış.
Hızda limit çok yakında artacak
Bin yasak koy bildiğine bakacak
Kemer ne lazım ki niçin takacak
…Acel etme dedim kimse duymamış.
Sağ el tutmuş telefon sol kulakta
Rekor bizde fantaziler kurmakta
Hatalar sağ selim aynen durmakta
…Acel etme dedim kimse duymamış.
Erkek kadın fark etmiyor aynısı
Lafta kalmış kurallara saygısı
Yine bana düştü bunun kaygısı
…Acel etme dedim kimse duymamış.
Bütün yollar senin olsa uçulmaz
En küçük ihmalde kaza kaçılmaz
Can bu kadar ucuz değil saçılmaz
…Acel etme dedim kimse duymamış.
Bin teşekkür kurallarla uyana
Bende saygılıyım saygı duyana
Biraz kulak verin nolur Ozan’a
…Aman dikkat dedim kimse duymamış.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...5
(Acele edenler beni duysa)
Acele etmek her ahvalde zarar
Bilenler söylesin ne imiş yarar
İş başa gelince gözler dost arar
…Acele edenler beni bir duysa.
Zararı yok gibi şöyle bakınca
Peki diyeceksin nerde sakınca
İçinde köz olur canlar yakınca
… Acele edenler beni bir duysa.
Bazı konularda belki elzemdir
Bazen elde olmaz oda özlemdir
Trafikte sökmez buda gözlemdir
...Acele edenler beni bir duysa.
Acelen bir sürü hatayı katlar
Neye odaklansan değişir hatlar
Bunun ceremesi başında patlar
… Acele edenler beni bir duysa.
Kavşaklarda acemilik diz boyu
Tatile mi çıktı sende beş duyu
Onca önlemlerin çıkmıştır suyu
… Acele edenler beni bir duysa.
Ozan kızıyorsa kastı var sanma
İyice bir düşün sonradan yanma
Şoför kitabını sen yazdın amma
… Acele edenler beni bir duysa.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...6
(Acele edenler lütfen okusun...)
Üşenmeyin dikkatlice okuyun
Kendinizi bazen yerime koyun
Üzülmek kesmez acıya doyun
…Acele edenler lütfen okusun.
Önce tedbir cana mala faydadır
Bir musibet çok ilaçtan evladır
Sığınacak makam yüce Mevladır
…Acele edenler lütfen okusun.
Bu neyin hırsıdır bilenler desin
İnsansan beşersin değilse nesin
Şeytan dürtüyorsa başını yesin
…Acele edenler lütfen okusun.
Her an izliyorum çok kaza elîm
Sürekli yas tutar şu gönül telim
N’olur yeter desin bir aklı selim
…Acele edenler lütfen okusun
Değişen bir şey yok hep ayni film
Onca kural koydu ne yapsın bilim
Neler yazacağım varmıyor dilim
…Acele edenler lütfen okusun.
Ceyhan duacınız yoktur özelim
Gelin şu sorunu toptan çözelim,
Kazasız belâsız gamsız gezelim,
…Acele edenler lütfen okusun.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...7
(Bir de aykırı yazayım dedim…)
Her gün ayni fasıl aynı terane
Ecel gelmiş derler kaza bahane
Önleme gerek yok akıl şahane
…Acele edenler lütfen okusun.
İntiharın başka başka yolu var
İnanmayan baksın bir çok kolu var
Siz kendiniz bulun bence dolu var
…Acele edenler lütfen okusun.
Kemer falan takma kurala uyma
Çoğu ahkâm keser dinleme duyma
İlk yardım çantası falan da koyma
…Acele edenler lütfen okusun.
Kırmızı ışıkta sakın ha durma
Bildiğinden şaşma kafanı yorma
Bütün yollar senin kimseye sorma
…Acele edenler lütfen okusun.
Sana ne kim ağlıyorsa ağlasın
Yürekleri kahırlarla dağlasın
İsterse bir ömür kara bağlasın
…Acele edenler lütfen okusun.
Falların değişmez neyse niyeti
Artarak ödenir bunun diyeti
Test edilir sanma samimiyeti
…Acele edenler lütfen okusun.
Minnetten ricadan alan olmadı
Yaşıyorsan daha süren dolmadı
Ceyhan usta anlayanın kalmadı
….Acele edenler lütfen okusun.
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...8
(Osmanlı ninem diyor ki)
Benim torun,sizi hep ikaz etmiş
Ah güzel evladım aceleniz ne
Bu kadar çabası hep boşa gitmiş
…Ah güzel evladım aceleniz ne?
Kurallara uysan,kaza olmasa
Kimseler ölmese,sakat kalmasa
İnsanlar üzülüp,yürek yanmasa
…Ah güzel evladım aceleniz ne?
Her acı olaydan,bir ibret alsan
Yerde yatanları evladın sansan
Kendini onların yerine koysan
…Ah güzel evladım aceleniz ne?
Bende bir anayım,gitti canlarım
Bu ne demek,en iyi ben anlarım
Her kazaya kuzum diye ağlarım
…Ah güzel evladım aceleniz ne?
Herkes kral şoför,basınca gaza
Kaçınılmaz olur elbette kaza
Her vakit elimi açtım niyaza
…Ah güzel evladım aceleniz ne?
Ne senin canın yansın,nede sen yak
Usulünce kullan,kemerini tak
Evine sağ salim döneceksin bak
…Ah güzel evladım,aceleniz ne
Ozan’a sözüm var fazla kızmayım
Sabah sabah asabımı bozmayım
Adam gibi sürün bende yazmayım
…Ah güzel evladım aceleniz ne?
Seyhan/2012
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun...9
(Acele edenler)
Halâ anlamadım,nedir acele,
Oku şu yazımı,tek tek hecele,
Bu kadar mı sevdalısın ecele,
…Acele edenler,bu sözüm size.
Her gün acı haber,niçin alalım,
Niye yoktan üzüntüye kalalım,
Biz dedik ki; gel dikkatli olalım,
…Acele edenler bu sözüm size.
Kuralda ki hızdan fazla gidilmez,
Ecel nerde vuracaksa bilinmez,
Hiç bir mazereti kabul edilmez,
…Acele edenler bu sözüm size.
Anan baban eşin,niçin ağlasın,
Varsa çoluk çocuk kara bağlasın,
Sağ selim gel ki yuvan çağlasın,
…Acele edenler bu sözüm size.
Ben yazmaktan bıktım pes ki pes.
Bir sürü olaydan alınmaz mı ders,
Dalgasını geçmiş,nasıl versin ses,
…Acele edenler bu sözüm size.
Sürat felakettir,ne güzel yorum,
Kazasız belasız gidin diyorum,
Beş vakitte hep dua ediyorum,
…Acele edenler bu sözüm size.
Ne üzülün ne de,Ceyhan’ı üzün,
Kurallara uy ki bitsin şu hüzün,
Vebal verdim,şu şiiri bir süzün,
…Acele edenler bu sözüm size.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Şoför kardeşlerim lütfen okusun…15
(Bu kaçıncı şiir ben de unuttum)
Her gün ayni haber yakar özümü
Acım dinmez kapatırsam gözümü
Madem elimizde bunun çözümü
…Buyrun kurallara lütfen uyalım.
Yanlışı görünce gülüp geçmeyin
Şansa bırakmayın şeri seçmeyin
Araç süreceksen n’olur içmeyin
…Gördüğümüz anda tepki koyalım.
Ani frende mecbur savuruyor
Ateş düştüğü yeri kavuruyor
Sonu gelmez acıya doyuruyor
…O elemi içimiz de duyalım.
Bizim başımıza gelmez demeyin
Bir anda hebadır bütün emeğin
Sakın canavara boyun eğmeyin
…Lütfen uymayanları uyaralım.
Kavşağa gelince yavaş girelim
Kimin hakkı ise yolu verelim
Sağdan soldan gelenleri görelim
…Kırmızı ışıkta kesin duralım.
Benim asıl derdim kaza olmasın
Güzel hanenize hüzün dolmasın
Dilerim hiç kimse yolda kalmasın
…Tek çaremiz çok dikkatli olalım.
Durumdan vazife çıkardım sanma
Ne kadar güvensen gücüne kanma
Ceyhan’ın ricası boş yere yanma
…Kazasız yaşayıp huzur bulalım.
Üsküdar/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Şov yapmayın...
Çok çalışın dermiş şu anayasa
İşi yok aşı yok ne gam ne tasa
Devlet malı deniz ye tıka basa
…Bilenler bilir sakın şov yapmayın.
On milyon az çok konuşun öderim
Bir de kalkıp küsseniz ne ederim
Bilemedim cahil geldim giderim
…Görenler görür sakın şov yapmayın.
Sağlık masrafına ettikse ayıp
Gününü gün edin olmasın kayıp
Karıştırıyorsam şakaya sayıp
…Duyanlar duyar sakın şov yapmayın.
Ben hesabını sandıkta sorarım
Kusur benim kendimedir zararım
Gidenler şimdiden mumla ararım
…Gelenler gelir sakın şov yapmayın.
Hakkıyla hizmete talip oldunuz
Meclise girip çabuk kayboldunuz
Güvenim sıfır tebrikler bildiniz
…Gidenler gider sakın şov yapmayın.
Kimi dayı uçakta hostes döver
O kutsal mecliste alenen söver
Kimiler kendini elden çok över
…Azanlar azar sakın şov yapmayın.
Dokunmazlık zırhına bürünmeyin
Kaybolun ve gözüme görünmeyin
Her şey orta da sakın övünmeyin
…Alanlar alır sakın şov yapmayın.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Şu çağdaki zulme bakın…
(Suriye’de yıkıntıdan çıkarılan
güzel bebeğe)
Koca yer küre kaynıyor
Şu çağdaki zulme bakın
Hain son kozun oynuyor
…Şu çağdaki zulme bakın.
Yardım edene kızıyor
Sonu hüsrandır azıyor
Tarih bunu da yazıyor
…Şu çağdaki zulme bakın.
Şaştım bu nasıl bir kindir
Ölen masum kaç yüz bindir
Rabbim göz yaşların dindir
…Şu çağdaki zulme bakın.
Çoluk çocuk katlediyor
Hâlâ ben haklıyım diyor
Utanmaz her haltı yiyor
…Şu çağdaki zulme bakın.
Bütün dünya seyre dalmış
Yaşamayan masal sanmış
Mazlumlar çaresiz kalmış
…Şu çağdaki zulme bakın.
Kötüler zulümden bıkmaz
Bak kimsenin gıkı çıkmaz
Karşı koysan yuva yıkmaz
…Şu çağdaki zulme bakın.
Ülke harabeye dönmüş
Ümitler hayaller sönmüş
Dünyada insanlık ölmüş
…Şu çağdaki zulme bakın.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Şu İstanbul...
Sabah akşam bir koşmaca
Bir garip kent şu İstanbul
Bir hengâme boğuşmaca
…Bir bulmaca şu İstanbul.
Kör dövüşü sanır bakan
Dört nala bir seldir akan
İhtişamla yürek yakan
…Sevgilidir şu İstanbul.
Denmiş taş toprağı altın
Komşu kapısından yakın
Her gece gündüz akın akın
…İstilada şu İstanbul.
Hısım toplayıp getirdik
Örf âdetleri yitirdik
Denizde balık bitirdik
…Gelenler gitmez İstanbul.
Nüfus çok ülkeden fazla
Dolup taşmış bahar yazla
Kimseye yok demez asla
…Çok doğurgan şu İstanbul.
Bakıp kim kimdir seçemem
Baş tacımız vazgeçemem
Yazsam çizsem beceremem
…Ceyhan ne yapsın İstanbul.
H.Paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş...1
Göz görürse gönül vurulur derdi
Sevda başköşeye kurulur derdi
Seller göl bulunca durulur derdi
…Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Gönülden sevilen güzeldir derdi
Herkesin sevdiği özeldir derdi
Rabbimin takdiri ezeldir derdi
…Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Sevgisiz göz aşkla bakışmaz derdi
Özünden geçmezse çakışmaz derdi
Gönülsüzü sevmek yakışmaz derdi
…Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Yollar geçit vermez yürünür derdi
Kavuşmayan yasa bürünür derdi
Ömür yar yolunda sürünür derdi
…Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Yüreğin hasretle dağlarsın derdi
Yas tutar karalar bağlarsın derdi
Gözyaşın sel olur ağlarsın derdi
…Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Çok üzülme kahra yararsın derdi
Her saat her dakka ararsın derdi
Düşlerinde bulsan sararsın derdi
…Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Kendim gibi sanıp kanarsın derdi
Kimseye güvenme yanarsın derdi
Ceyhan oğlum beni anarsın derdi
…Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
İst/2013
(Hayatımın pusulası
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş...2
Bilmediğin yoldan gitme demişti
Bilinmeyen suya girme demişti
Faydasız ilimler görme demişti
… Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Nefsinle yarenlik etme demişti
Tedbiri almadan yatma demişti
Gururlanıp çalım satma demişti
… Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Gönülsüze gönül verme demişti
Zamanı gelmeden derme demişti
Küf olur yaş yere serme demişti
… Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Sırrın varsa yad’a açma demişti
Ukalalık yapmak saçma demişti
Yiğitlik belâdan kaçma demişti
… Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Hayal zaman kaybı kurma demişti
Namerdin yanında durma demişti
Düşen düşman olsa vurma demişti
… Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
Kelâmı yalandan sakla demişti
Kendi vicdanında pakla demişti
Suçsuzsan Ceyhan’ı akla demişti
… Şu Osmanlı ninem doğru söylemiş.
İst./2013
(Hayatımın kılavuzu
Osmanlı ninem)
Ozan Nuri Ceyhan
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Şu töreye taktım oldum olası…1
Şu töreye taktım oldum olası
Can dayanmaz örfün eziyetine
Çağlar değişse de yoktur molası
…Köpekler gülmez mi meziyetine.
Sevgi dediğin şey yürekte daim
Duygusuzun gücü töreyle kaim
Rabbim belasını versin her daim
… Başlarım kavganın haysiyetine.
Ne hakkın var sevenleri yermeye
Seven masumları vurup sermeye
Hangi kanun sarih ceza vermeye
…Kaldıysak insafın hamiyetine.
Başkasına bol keseden atanlar
Duyduğu her söze riya katanlar
Zalimin zulmüne alkış tutanlar
…Toptan ortak töre cinayetine.
Yalakalar öyle ahkâm kesmesin
Tek başına korkar yele esmesin
Çaresiz kalanlar sakın küsmesin
…Sığınsın Rabbimin inayetine.
Ozan’ın ahı var yerde sürünsün
Evlat acısından ömrü çürüsün
Şimdi günahıyla hakka yürüsün
… Ölsün kimse gelmez ziyaretine.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Şu töreye taktım oldum olası…2
Şu töreye taktım oldum olası
Kanmam kötülerin rivayetine
Gözlerine kara toprak dolası
...İnanmaz sevdanın kutsiyetine.
Evladını kem gözlerden korurken
İçin sızlamaz mı çekip vururken
Sevgiye melekler selam dururken
…Küfür etsem haktır şahsiyetine.
Sevgisiz yaşar mı şu insan oğlu
Seveni katletmek bu mudur yolu
Mevla elbet görür kırar o kolu
…Fındık aklın ermez hidayetine.
Sen Tanrı mısın nedir bu gurur
Masum yürekler zulümle kurur
Vicdan muhaseben nerede durur
…Sende bir hesap tut nihayetine.
Yaptığın yanına kâr kalır sanma
Devran benim diye hırsına kanma
Allahtan korkmasam bilirim amma
…Düşmek istemedim vaziyetine.
Tüm zalimler acılara doysunlar
Kulak açıp şu Ozan’ı duysunlar
İkimizi bir mezara koysunlar
…Sen de aynını yaz vasiyetine.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Şu vatanın kıymetini bilelim...
Havası bir başka suyu bir başka
Bu vatanın kıymetini bilelim
Bir başka düşülür burada aşka
...Şu vatanın kıymetini bilelim.
Dereler çağıldar, coşkundur nehri
Birbirinden güzel beldesi şehri
Yakıp kavursa da hasretin zehri
...Şu vatanın kıymetini bilelim.
Kendine özgüdür bahar yazımız
Hem ağlatır hem oynatır sazımız
Ferhat gibi dağlar deler bâzımız
...Şu vatanın kıymetini bilelim.
Çoğu aylar üç mevsimi yaşarız
Sevda yol verdiyse dağlar aşarız
Konuk gelsin izzet ikram şaşarız
...Şu vatanın kıymetini bilelim.
Kudretten sürmeli oğul kızımız
Sevdadan yanadır yürek sızımız
Ayrı gayrimiz yok toptan hısımız
...Şu vatanın kıymetini bilelim.
Yaylada otlanır koyun kuzumuz
Küçüktür nefistir yerli muzumuz
Yemeğe tat katar kaya tuzumuz
...Şu vatanın kıymetini bilelim.
Bir kahveye kırk yıl hatır sayarız
Kar yağınca ne bulursak kayarız
Umut bitmez hep zamana yayarız
...Şu vatanın kıymetini bilelim.
Dillere destandır güçlü ordumuz
Bir başka güzeldir esen tozumuz
Tel bilek tek yürek asıl kozumuz
...Şu vatanın kıymetini bilelim.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Şu yalan dünyada gülmem imkânsız...
Gece gündüz hep ismini ansam da
Hasretinle cayır cayır yansam da
Uzaktan sevmeyi huzur sansam da
...Şu yalan dünyada gülmem imkânsız.
Zamanla yarışta haftalar aylar
Göz açıp kapadık tükendi yıllar
Bin heves sarıldık kırıldı dallar
...Sensiz bu ömürü sürmem imkânsız.
Kahırla tükendi ömrün çağları
Viran oldu sevdamızın bağları
Güç versen aşardık yüce dağları
... Ferhat’ın ilmine ermem imkânsız.
Satırlara döktüm tekmil derdimi
Acep bir tanıyan görüp verdimi
Neler yazdım meramıma erdi mi
...Kendi ellerimle vermem imkânsız.
Gözünle göreydin belki kanardın
Tek bir satır okusaydın yanardın
Dilinden düşürmez her an anardın
...Bunları yüzüne demem imkânsız.
Hayali çok güzel, yaşamasak da
Engeller dağ olmuş aşamasak da
Hedefe varmayı başarmasak da
...Arayıp bulsam da görmem imkânsız.
Ceyhan’ı düşünme bir garip fani
Dünyası kararmış çıkmazda yani
Sevgiyi suç sayan her insan cani
...Yürek parça parça dermem imkânsız.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Şükürler olsun...
Dürüst olmaya çalıştım
Zorluk varsa da alıştım
Toruna torbaya karıştım
…Şükürler olsun Tanrıma.
Çilelerle çok savaştım
Kin gütmek ayıp barıştım
Yâr olmak için uğraştım
…Şükürler olsun tanrıma.
Çekmeze kin tutmadım
Dostlarımı unutmadım
Aşıma haram katmadım
…Şükürler olsun tanrıma.
Rabbim ne istedim verdi
Sayısız nimetler serdi
Bu gözler çok şeyi gördü
…Şükürler olsun tanrıma.
Dost düşmana doğru oldum
Kendi yağımla kavruldum
Bu sayede huzur buldum
…Şükürler olsun tanrıma.
Bir gün bunlarda bitecek
Tek yolum kaldı gidecek
Asıl korkum ne diyecek
…Ümidim sonsuz tanrıma.
Yarınlar neler getirir
Ecel okların batırır
Ceyhan’ı kimler götürür
…Binlerce şükür tanrıma.
İst./1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Ta ezelden bu yana seviyoruz desek mi…
Sevgi Rabbimdendir hikmeti sual olmaz
Beraberlik kavliyle ettiğimiz yeminin
Aşka acımaması mantıken muhal olmaz
…Rotasını sen çizsen bindiğimiz geminin.
Varsın hüzün çektirsin adı sevdaysa eğer
Biz bilerek düşmüşüz imkânsızın peşine
Yalnızca bir bakışın bütün ömrüme değer
…Canım dahil nem varsa koysunlar ateşine.
Gel beraber duralım bütün olmaza inat
Yaşatalım bir tanem gönülden aşkımızı
Her şeyin bir sonu var nasılsa dolar miat
…Korkusuzca söyleriz bitmeyen şarkımızı.
Felek böyle istedi bunda da var bir hayır
Kadere isyan etmek boyumuzu aşmaz mı
Yolumuz düze düşer bir gün biter bu bayır
…Bu cengi kazanırsak, hayal diyen şaşmaz mı.
Vuslatımız zor deyip sakın buna inanma
Berzah alemindeyken bu sevgimiz oluştu
Misaller sakız olmuş yalan yanlışa kanma
…Benim gönlüme ayan, ruhlarımız konuştu.
Mutlak mîsâk anında vermişler iksirini
Sevgiye kanat takıp rüzgârlarla esek mi
Mecbur tanıdığım gün gösterdi tesirini
…Ta ezelden bu yana seviyoruz desek mi.
Eğer böyle olmasa aşk zamanla yiterdi
Elli yıldır görmeden ayni hazla sevilmez
Sevdanın bahçesinde başka otlar biterdi
…Takdirine sığınıp bunca ömür verilmez.
Bir bakışla başlar mı ezelden gelmiyorsa
İşte bu yalan olmaz, gerçek aşkın süruru
Ceyhan’a sor söylesin erenler bilmiyorsa
…Kavuşmasak da yeter, bize bunun gururu.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Takvimleri saya saya yoruldum...
Dilerdim ki sevdam menzile ersin
Sence kaç takvimi tükettik dersin
Kim yalan söylüyor başına versin
…Takvimleri saya saya yoruldum.
Günlere kalemle çentikler attım
Bunca sene her gün acılar tattım
Her yaprağı ağlayarak koparttım
…Yaprakları saya saya yoruldum.
Kaç yıldır sensizim soruyor musun
Gönülden sevdanı koruyor musun
Sen hâlâ sözünde duruyor musun
…Yokluğunu saya saya yoruldum.
Kaç mevsim eskittik biliyor musun
Yürekten kavuşmak diliyor musun
Yoksa defterinden siliyor musun
…Mevsimleri saya saya yoruldum.
Zaman şahit oldu bitmez çileme
Düşman olsa kötü kader dileme
Aşkı hançer yapıp sakın bileme
…Dilekleri saya saya yoruldum.
Zulümler servetim acılar kârım
Katlanıp artıyor hüzün efkârım
Bitmesin diyorsan şu ahu zarım
…Kasvetleri saya saya yoruldum.
Çaresiz kaldıysan ona sözüm yok
Halılar serseler yolda gözüm yok
Yaşamasın bu Ceyhan’a lüzum yok
…Kahırları saya saya yoruldum.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Talih kuşu...
Talih kuşu niye gelmez
Biz yoluna mı çıkalım
Gelir geçer yine görmez
…Allah kerim dur bakalım.
Açık adresim verelim
Hele gelsin bir görelim
Niçin gelmezmiş soralım
…Cevap versin sor bakalım.
Dargın kalmış barışalım
Bitsin hasret kavuşalım
Şöyle dostça konuşalım
…Düşü hayra yor bakalım.
Kahve falın baktıralım
Türbeye mum yaktıralım
Mavi boncuk taktıralım
…Ocağa çay vur bakalım.
Bekliyoruz gelmese de
Beklediğimiz bilmese de
Şu bahtımız gülmese de
…Hallerimiz zor bakalım.
Adana/1974
Ozan Nuri Ceyhan
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Tarifler aciz kalır...
Tarifler aciz kalır seni bilmeye
Göz canını verir bir an görmeye
Bastığın yerlere yüzün sürmeye
…Ümmetler yarışta yüce Resûlüm.
Var olmak sebebim senin eserin
Mana âleminde sevgin çok derin
Gönüller dar gelir baş tacı yerin
…El açık dil yalvarışta Resûlüm.
Adın zikretmeyen diller utansın
Kokun saçmayan güller utansın
Seni şakımayan bülbül utansın
…Ruh daima yakarışta Resûlüm.
Sonsuz özlemindir gönülde yanan
Nasıl hasret kalsın can ile canan
Yürek durur ayrı kaldığı zaman
…Arefe’miz can verişte Resulüm.
Bu dünyada kalmak sevene zulüm
Gözyaşı içinde geçmekte günüm
Kavuşmak vuslatsa hoş gelsin ölüm
…Seni ister son varışta Resulüm.
Canlar sükûn bulur gördüğü zaman
Sancağın altında durduğu zaman
Kevser’in başına vardığı zaman
…Asıl bayram buluşmakta Resulüm.
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Taşlarım...
Güncel mevzulara el atacağım
Arif olan anlar yok satacağım
Kim diyorsa yan gelip yatacağım
…Bilmem kime değer, vurur taşlarım.
Ters giden varsa uyarmak görevim
Kimi sözle bense yazıyla döverim
Şair geçinmekse bundan hünerim
…Bilmem kime değer, vurur taşlarım.
Aslını savunmak esas şartımız
Yanlışa taviz yok budur farkımız
Yazsak da çizsek de açık kartımız
…Bilmem kime değer, vurur taşlarım.
Şan şöhrete kapalıdır gözümüz
Asla hakarete varmaz sözümüz
Doğruluktan yana olur özümüz
…Bilmem kime değer, vurur taşlarım.
Yanlış yapanı görürsem yererim
Israr edeni çarmığa gererim
Gücenmek yok komiklere gülerim
…Bilmem kime değer, vurur taşlarım.
Taş dediysek kaya maya sanmayın
Ben ciddiyim güleç yüze kanmayın
Gerçeği yazarım sonra yanmayın
…Bilmem kime değer, vurur taşlarım.
H.Paşa/1992
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tavuğuna kış mı dedik...
(Yapma felek)
Gözlerine kaş mı dedik
Yüreğine taş mı dedik
Tavuğuna kış mı dedik
…Niye bize kızıyorsun.
Çekin dedin çekmedik mi
Hasrete gam ekmedik mi
Sana boyun bükmedik mi
…Haksız surat asıyorsun.
Sevgi şah dedin övdürdün
Kansızı bize sövdürdün
En güçlü lafla dövdürdün
…Kendini çok kasıyorsun.
Biz demedik neyi duydun
Her an gözümüzü oydun
Sevgiliye hasret koydun
…Kader sen mi yazıyorsun.
Sabır şimdi etmez para
Başımız düşürdün dara
Kalkışma şimdi inkâra
…Her işimi bozuyorsun.
Kendimizce kavil kurduk
Çıkış var mı akıl yorduk
Çilen bitmez biliyorduk
…Bir de bize küsüyorsun.
Zorluklara fır döndürdün
Garip halime güldürdün
Ceyhan’ı çoktan öldürdün
…Üzüm üzüm üzüyorsun.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Tebrik ediyorum...1
Kime kalmıştır ki bana kalacak
Gücü yetse bir çırpıda salacak
Kara toprak vakti gelsin alacak
...Yalan dünyayı tebrik ediyorum.
Bir anda buluştuk gözler bakıştı
Gözlerden gönüle şimşek çakıştı
Amacın hasretmiş bence yakıştı
...Tesadüfleri tebrik ediyorum.
Kral sanıp her konuda yarıştı
Dile gelse tüm amacı barıştı
Sevgi hasret birbirine karıştı
...Deli gönlümü tebrik ediyorum.
Başıma olmadık çoraplar ördü
Olanlar ortada cümlalem gördü
Hüzünlere katıp keyfini sürdü
...Kaderimi de tebrik ediyorum.
Hayalde sınır yok çabuk inildi
Çeken muradına erer denildi
Küp taşınca senelere yenildi
...Sabırlarımı tebrik ediyorum.
Huzur diye hüzünlerde yatırdı
Aşk dediği karalanmış satırdı
Kavlimizi kızgın suya batırdı
...Talihimi de tebrik ediyorum.
Nasıl inanmıştım çok sevdiğine
İmzamı koyardım her dediğine
Ceyhan’ı kahrettin sor istediğine
...En çok da seni tebrik ediyorum.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Tebrik ediyorum...2
İpe sapa gelmez ne varsa yazdım
Güya hasretlere mezarlar kazdım
İlham perim meşgul usulca azdım
...Kalemlerimi tebrik ediyorum.
Gönül havalandı maralım diye
Düşler nöbet tutar saralım diye
Vuslatın şehrine varalım diye
...Rüyalarımı tebrik ediyorum.
Zamana güvendim ilaçtır diye
Cevherde aslolan inançtır diye
Beklemek hedefte araçtır diye
...Bunak aklımı tebrik ediyorum.
Sanki kâhin tüm yokları yaratır
Gönlü rüzgâr yapar zülüf taratır
Lazım olsa gelmez her gün aratır
...Hayallerimi tebrik ediyorum.
Bilirim gittiğim hiç bir yol çıkmaz
Kim ne derse olur canımı sıkmaz
Düşürmüş acırsa bir daha yıkmaz
...Umutlarımı tebrik ediyorum.
Serseri mayından var mı farkımız
Felek posta koyar koptu çarkımız
Her dem ağlatacak bizim şarkımız
...Sene de bir gün tebrik ediyorum.
Güler geçer halimizden bilmeyen
Melül mahzun bir yürektir inleyen
Kalmamışsa şu Ceyhan’ı dinleyen
...Mısralarımı tebrik ediyorum.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Tebrik ediyorum...3
(Bu tebrikte sana)
Benim bu ahvalim ayan değilse
Yalan ikrarından cayan değilse
Dileğim minnete sayan değilse
...Nedametini tebrik ediyorum.
Hasret yüreğini dağlamıyorsa
Ahu gözler artık ağlamıyorsa
Izdırabım seni bağlamıyorsa
...Ferasetini tebrik ediyorum.
Beni bir kalemde silip attıysan
Gönülden çıkarıp ele kattıysan
Acımadan kaygısızca yattıysan
...Nezaketini tebrik ediyorum.
Adımı dilinden kesin sildiysen
Geleceği kahin olup bildiysen
El acırken halimize güldüysen
...Zarafetini tebrik ediyorum.
Kendi kaderine boyun büktüysen
Boşa akan gözyaşları döktüysen
Hasret koyup iflahımı söktüysen
...Marifetini tebrik ediyorum.
Sitem demişlerse yarısı nazdır
Duygusuza sivri sinekler sazdır
Şahsına bin şiir demek ki azdır
...Letafetini tebrik ediyorum.
Yazma dedim ama kalem yürüyor
Ceyhan’ı bıraktım beden sürüyor
Sen gözünü kapat Rabbim görüyor
...Metanetini tebrik ediyorum.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tebrik ediyorum...4
(Bu tebrikte kendime)
Hiç hesapta yoktu karşıma çıktı
Gözden gönle giden yollar açıktı
Bakışmamız yetti dünyamı yıktı
...Bu bir mucize tebrik ediyorum
.
Göz göze gelince koptu fırtına
Şimdi ne yazayım gönül kartına
Uymam gerek bu bakışın şartına
...Gülen talihi tebrik ediyorum.
Ahu gözlerine sermest olmuşum
El ayağım çarşaf donup kalmışım
Umut rüzgâr girdabına dalmışım
...Şaşkınlığımı tebrik ediyorum
Nasıl çarptı kan beynime üşüştü
Elimde ne varsa top yekün düştü
Beden sanki bir heykele dönüştü
...Ürkek halimi tebrik ediyorum.
Taçsız kral idim yerle bir tahtım
Belki bu sevgiyle değişir bahtım
Fırsatlar kaçarsa mahvolur ahtım
...Karmaşık fikri tebrik ediyorum.
Gözler fiske vurur gönül telime
Seni sevdim demek iki kelime
Bir daha bu imkân geçmez elime
...Coşan yüreği tebrik ediyorum.
Bir aklım sus diyor bir akıl konuş
Elbet dilden geçer sevgiyi sunuş
Bir çırpıda desem yok başka buluş
...Diyen gönlümü tebrik ediyorum.
Seviyorum desem nasıl denecek
İlk lafı demezsen tandır sönecek
Haydi cesur yürek yoksa dönecek
...Güç veren aklı tebrik ediyorum.
Evet seni sevdim dedim herhalde
Kaybolup gitmişim bu puslu selde
Ne var bunda dedi sen yanma gelde
...Kendi kendimi tebrik ediyorum.
Başka zaman bülbül gibi şakırdım
Ne zorumuş bir çift kelam lakırdım
Şeytanın bacağın bu sefer kırdım
...Başardın Ceyhan tebrik ediyorum.
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Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Tebrik ediyorum...5
(Bu tebrikte ilham perime)
Ben yolu çıkmaza o ilham verdi
Önüme sayısız imkânlar serdi
Kılavuzum oldu eksiltti derdi
...Lokman hekimim tebrik ediyorum.
Ne zaman daralsam orada bitti
Amansız her düşü perişan etti
Perim benim için büyük nimetti
...Veli nimetim tebrik ediyorum.
Vesveseye dalsam hepsini sildi
Kimse anlamıyor ancak o bildi
Sayesinde tüm hüzünler eksildi
...Bulunmaz dostu tebrik ediyorum.
Felek her manada zora getirdi
Çoğu zaman umudumu yitirdi
Karşı koydu hüsranımı bitirdi
...İlham meleğim tebrik ediyorum.
Bu halimle sıkıntıdan patlardım
Sabır çare değil kesin çatlardım
Gözü kapar sonsuzluğa atlardım
...Minnetim sonsuz tebrik ediyorum.
Dört elle sardırdı seneler boyu
Demişti yalnızlık karanlık kuyu
Sen kavi durursan değişir huyu
...Akıl danemi tebrik ediyorum.
Baştanbaşa her konuya el attık
Bambaşka huzuru onunla tattık
Kalem defter ve o birlikte yattık
...Sadık arkadaş tebrik ediyorum
.
Can borçluyum sana iyi ki varsın
Şiirde namussun Ceyhan’a arsın
Sen bu dünyada ki en tatlı yarsın
...İlhan perimi tebrik ediyorum.
Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Tebrik ediyorum...6
(Bu tebrikte şiirlerime)
Baştaki üç tebrik takdir değildir
Aslında sitemdir tektir değildir
Siz kararı verin haktır-değildir
...Haklı gördünüz tebrik ediyorum.
Yıllarca dayandım hayasızlara
Daim boyun eğdim hayırsızlara
Nasıl gönül koymam vefasızlara
...Yardımınızı tebrik ediyorum.
Kader desen o doğuştan karalı
Kısmet zaten hüzünlerin haralı
Mahzun gönül ta ezelden yaralı
...Şifam oldunuz tebrik ediyorum.
Ek ufak riya yok hepsi gerçektir
Şu aklım diyor ki hepsine çektir
Mermi manyağı yap topunu sektir
...Desteğinizi tebrik ediyorum.
Bir ömür hasrete etmişim talim
Siz olmasaydınız yamandı halim
Evet sayenizde kaldım sağ salim
...Güveninizi tebrik ediyorum.
Çaresizdim her kapıyı açtınız
Kararan ruhuma huzur saçtınız
Onlara bir sorun niçin kaçtınız
...Adalet mülktür tebrik ediyorum.
Şahsıma çabanız büyük emektir
Yaralı gönlüme deva demektir
Kayıtsız şartsız destek vermektir
...Katkınız büyük tebrik ediyorum.
Ne çok yazdık sayısını unuttum
Onsuz kaç bahara çetele tuttum
Göz yaşımı sayenizde kuruttum
...Emeğiniz çok tebrik ediyorum.
Hiçbir gülü dermem bilsem rızasız
Kahırdaysa ömür geçmez nizasız
Hep gerçeği yazdık hem de riyasız
...Yüzümüz güldü tebrik ediyorum.
Ne gizlimiz vardır ne de saklımız
Nasıl ödenecek bilmem hakkınız
Ceyhan’a gururdur bence katkınız
...Lütufkârsınız tebrik ediyorum.
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Köln/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Tek bir dostum kalmış...
Kaç kere yırtmışım kaç kez atmışım
Kaç kez perişanım kaç kez batmışım
Bitmemiş çileme dertler katmışım
…Tek bir dostum varmış o’da şiirler.
Bir bir sorun kaç tür acı tatmışım
Kaç gece odamda rahat yatmışım
Kim almış götürmüş kime satmışım
…Tek bir dostum kalmış o’da şiirler.
Gün olmuştur yerden yere çalmışım
Gören zanneder ki bir hayf almışım
Bilmezler ki çıkmazlarda kalmışım
…Tek bir dostum varmış o da şiirler.
Sayfa sayfa yazıp içim dökmüşüm
Çok çaresiz kalıp boyun bükmüşüm
Dostluk ne demekmiş onu sökmüşüm
…Tek bir dostum kalmış o’da şiirler.
Hakaret etmişim bana kızmamış
Kötü kelam etsem asla yazmamış
Bana baş kaldırıp grev yapmamış
…Tek bir dostum varmış o’da şiirler.
Bende hakkınız çok nasıl öderim
Kusurum çok fazla kabul ederim
Bağışla Ceyhan’ı pişmanım derim
...Tek bir dostum kalmış o’da şiirler.
İst./1998
Dost kalemden;
İnci inci dizdim olmaz demedi
Yazdım çöpe attım boyun eğmedi
Dikdi,diklenmedi sözün yemedi
.....Tek bir dostum klmış o da şiirler....Hazan Öz
Ozan Nuri Ceyhan
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Tek seni düşündüm hep sana yazdım...
Bunca yıldır neler yaptın diyorsan
Tek seni düşündüm hep sana yazdım
Ömrümce yandım aşkı soruyorsan
…Tek seni düşündüm hep sana yazdım.
Gündüz hayalimde gece düşümde
Hasret yanar alev topu döşümde
Kahrın fırtınası her dem peşimde
…Tek seni düşündüm hep sana yazdım.
Başka bir yolu var bana uymadı
Yakam yıkam dedim inanç koymadı
Dünya duydu zalim felek duymadı
…Tek seni düşündüm hep sana yazdım.
Kalkan oldu şu sabrıma şaşarım
Seni kaybedersem sanma yaşarım
Bir kere görmeye dağlar aşarım
…Tek seni düşündüm hep sana yazdım.
Hasretimiz bitmez kenar durursan
Elden farkın kalmaz eli korursan
Ben hep buradayım pişman olursan
…Tek seni düşündüm hep sana yazdım.
Dertler harman yazılara döşendim
Sen sılanda ben gurbete düşendim
Kadere kızsam mı dedim üşendim
…Tek seni düşündüm hep sana yazdım.
Sen görmedin bütün dünya okuyor
Her bir satır yürekleri yakıyor
Ozan Ceyhan hep özlemle bakıyor
…Tek seni düşündüm hep sana yazdım.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Tek suçu insan olmak...
Tek suçu insan olmak…
Özge Can’a reva görülen zulme milletçe kahrolduk. Bundan daha elîm
acı olabilir mi? Güzel kızımıza gani gani rahmetler diliyorum. Yattığı yer pir nur makamı
cennet olur inşallah. Acılı ailesine sabrı cemil niyaz ediyorum.
Düşündüm de;
Özge Can’ın canice ve vahşice katledilmesi davasıyla ilgili dosya
farzımuhal benim başkanı olduğum mahkemeye verilmiş olsaydı, işin müstaceliyetine
binaen tüm delilleri toplar, duruşmaya ara vermeden ve gece gündüz demeden birkaç
gün için de aşağıda ki kararları ihdas ederdim. (Kimse bunu ihsası rey kabul edemez)
Eski bir adliye mensubu olarak kararların yazılış usullerini biliyorum ama hoşgörünüze
sığınarak, teferruatları saf dışı bırakıyorum.
Türk Ulusu Adına
Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili
Tarsus Birinci Ağır Ceza Mahkemesi
Tarsus C.Başsavcılığının..tarih ve..sayılı iddianamesi ile mahkememize
tevdi edilen dosya ve münderecatı etraflıca tetkik edilmiş; Sanıkların açık ikrarları,
yardım ve yataklık edenlerin tevil yollu ifadeleri, adli tıbbın kesin raporu, olay yeri
inceleme zabıtları, tanık beyanları olayı aydınlatmış ve vicdani kanaat hasıl olmuştur.
İsimlerini telaffuz etmek istemediğim dosyada adı geçen canilerin, maktul
Özge Can Aslan’ı taammüden katlettikleri anlaşmış, tahkikata konu başkaca işlem
kalmadığından duruşmaya son verilerek aşağıdaki karar sanıkların vicahlarında hüküm
altına alınmıştır.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanıkların; hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın müsnet suçu müştereken
ve müteselsilen işledikleri anlaşılmıştır.
(İdam cezasının kalkmış olması vicdani kanaatleri rahatsız etse de, bu
caniler için en kısa kurtuluş yolu olurdu)
BİNAENALEYH:
1Her üç sanığın Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi gereğince takdiren ve
teşdiden AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HÜCRE cezası ile tecziyelerine,
2Cezalarında her hangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına,
3Ayrıca bir genel veya kısmi affın çıkması halinde, İşbu cezaların af kapsamı
dışında bırakılmasına,
4Ayrı hücrelere konulmalarına, haftada bir saat ve birbirlerinden ayrı yerlerde ve
tek başlarına havalandırmaya çıkarılmalarına,
5Münhasıran hiç bir şekilde hiç bir kimseyle açık-kapalı görüşe çıkarılmamalarına.
6Bu kararın buna benzer bütün davalarda emsal sayılmasına,
7Mahkememizden sadır olan bu karar metninin İl ve İlçelerde ki
münteşir
gazetelerde 30 günde bir yayımlanmasına,
8Karar suretinin maktul ve sanık yakınlarına tebliğine,
9Sanıkların eş ve çocuklarının koruma altına alınmasına,
10Ölmeleri halinde kimsenin bilmeyeceği bir yere bir defnedilmesine. Nüfus
kayıtlarının silinmesine,
11Davacı anne ve babanın sanıklar aleyhine tazminat davası açmakta
muhtariyetine,
12Dosyanın infazı için C.Başsavcılığına tevdiine oy birliği ile karar verilmiştir.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Z.Kâtibi

Üye

Üye

Üye

Mahkeme Başkanı

Üsküdar/20.02.2015
Not: Fantezi de olsa okuyunca yüreğinizin bir nebze rahatlayacağını tahmin ediyorum.
Özge Can Aslan’ın katillerine en ağır cezayı veren Muhterem Ağır Ceza Mahkemesi
Heyetine kendi adıma taktir, teşekkür ve minnetlerimi ifade ediyorum. Henüz gerekçeli
kararı okumadım.
Ozan Nuri Ceyhan
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Tek suçunuz sevmek olsun...
Sevilmekten sakın korkma
Tek suçunuz sevmek olsun
Çok sevmekten sakın bıkma
…Tek suçunuz sevmek olsun.
Hele bir sev kalmaz uyku
Bayram eder cümle doku
Şüphen varsa küser duygu
…Tek suçunuz sevmek olsun.
Yanlış anlayan çıkacak
Bir gün sabır da bıkacak
Aşk tüm engeli yıkacak
…Tek suçunuz sevmek olsun.
Önünde dağlar duramaz
Bin ok atsalar vuramaz
Sevmeyen yuva kuramaz
…Tek suçunuz sevmek olsun.
Kusur değil bu bir haktır
Nanköre sevmek yasaktır
Hasret kalsa müstahaktır
…Tek suçunuz sevmek olsun.
Yaz desen sığmaz satıra
Yüklense almaz yüz Tıra
Bitmek bilmez bir hatıra
…Tek suçunuz sevmek olsun.
Fırsat kaçarsa yanmayın
Yine bulurum sanmayın
Çapkın nefise kanmayın
…Tek suçunuz sevmek olsun.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Tek taraflı...
Tek taraflı karar vermek olur mu
Sorup dinlemeden paylamak olmaz
Hak adalet yerin böyle bulur mu
…Ucuz kurtularak sıyrılmak olmaz.
Kim derse yaptığım yanıma kalır
Hiç ummadık yerde cezasın bulur
Düşünmez mi akşam sabah ah alır
…Hatır gönül diye kayırmak olmaz.
Kahır veren ıstıraplar çekecek
Karun olsa ayni yoldan geçecek
Ahir ömrün bu şerbetten içecek
…Aslını bilmeden duyurmak olmaz.
Haklıysan adalet bulur yerini
Piri pak eyler gönlün şehrini
Helâl kazanç için akıt terini
…Bedeni haramla doyurmak olmaz
Özür dilenene şarttır barışmak
Neye yarar yanlışlarda yarışmak
Ceyhan yoldan çıksa farzdır karışmak
…Başta torpil geçip ayırmak olmaz
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Telli turnam...
Telli turnam bizim ele vardın mı
Vefasız güzele selâm verdin mi
Senin ettiklerin yanlış dedin mi
…Gözlerim yollarda beklerim turnam.
Irmak boyu Avanos’u geçtin mi
Gök pınardan bir soğuk su içtin mi
Gün inmeden Erciyes’i aştın mı
…Sağ selim gelesin beklerim turnam.
Çiçek dağı günü erken batırır
Meşelikler kurdu kuşu yatırır
Gece uçma poyraz alır götürür
…Çabuk gel yolların beklerim turnam.
Hasan dağı tektir çabuk geçiver
Toroslara girme gökten uçuver
Avcı çoktur yükseklere kaçıver
…Merakla yolların beklerim turnam.
Rüzgâr önden esiyorsa yorulma
Mola ver sakın ha tedbirsiz olma
Aman telli turnam sakın vurulma
…Dört gözle yolların beklerim turnam.
Sen var iken umudumu kesmedim
Selâm yoksa üzülsem de küsmedim
Neler duydum ama kulak asmadım
…Ceyhan’da yolların bekliyor turnam.
H.Paşa/1982
Ozan Nuri Ceyhan
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Toprak ana seni bekler dört gözle…1
Her şeyin sonu var sakın unutma
Toprak ana seni bekler dört gözle.
Küçük bir tavsiyem istersen tutma
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Doğumla başlıyor menzil seferi
Kurtuluşu yoktur herkes neferi
Bu ne şanstır ne de azmin zaferi
…Toprak ana seni bekler dört gözle.
Sebepsiz gelmedin hele bir düşün
Zaman var desen de kesin dönüşün
Takmıyorsan seni bağlar görüşün
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Tüm günler sayılı en başta nefes
Can firara hazır göğüs bir kafes
Sonunda anlarsın boşaymış heves
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
İşin çözmez son anında nedamet
Kimseye kalmıyor anla bir zahmet
Birbirine değmez düşen her rahmet
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Kadere hükmü yok biçare kulun
Bit kadar dahli yok paranın pulun
Asla mezun vermez ömür okulun
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Kılavuz ne lazım bildiysen şayet
Ömrün sona erer bir gün nihayet
Tercüman gereksiz açıktır gayet
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Toprak ana seni bekler dört gözle…2
Övünmek bir gaftır bakılmaz soya
Yaşamak istersin hep doya doya
Gitmek istemezsin karanlık koya
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Kaygısız yaşamak cana zulümdür
Ömür gelir geçer bölüm bölümdür
Uyku dediğin şey küçük ölümdür
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Namına bakılmaz ağaymış beymiş
Krallar sultanlar boynunu eğmiş
Şimdi anladın mı son durak neymiş
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Kimlere kalmış ki sana kalacak
Ummadığın anda hemen dalacak
Bin yıl yaşasan da canın alacak
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Boşa konuştuysan yorulur çene
Derler ki fetvaya başladın gene
Herkes bizar olur istersen dene
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Misaller ortada görmezse gözler
Bulmacaya döner en basit sözler
Bir zaman gelir ki ölmeyi özler
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Şu yalan dünyanın neyine kandın
O kervan bu köye uğramaz sandın
Günahla gidersen yandın ki yandın
...Toprak ana seni bekler dört gözle.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Toros dağı anlamadın derdimi…
Toros dağı anlamadın derdimi
Ahu gözlüm bana bir şey dedi mi
Çabuk söyle sana bir sır verdi mi
…Seni dost diyerek seçmem bilesin.
Ben sana ne dedim hayale dalma
Gözünü açık tut uykuda kalma
Buradan geçecek sakın ha salma
…Yollarından gelip geçmem bilesin.
Bahane üretme nasıl duymadın
Anlaşmıştık sen kavline uymadın
Yolu kesin dedim beni koymadın
…Dağlarında konup göçmem bilesin.
Sevgiyi anlattım kusurdan saydın
Çare göstermedin zamana yaydın
Öksüz koyup gitmiş gözlerin aydın
…Bir daha sırrımı açmam bilesin.
Güvenemem artık kurda kuşuna
Hayaller kurmuşum boşu boşuna
Benden hayır gelmez desene şuna
…Hayal aleminde uçmam bilesin.
Ne diyeyim Allah’ından bulasın
Günden güne kuruyarak solasın
Sende benim gibi yarsız kalasın
…Susuzluktan ölsem içmem bilesin.
Hoşuna gider mi Ceyhan överse
Güzel oymuş gönül kimi severse
Yüce Mevlâ bana ruhsat verirse
…Yiğitlik şanımdır kaçmam bilesin.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Toros dağı sevgimize selâm dur...
Bilirim yücedir karlıdır başın
Sevdiğimi sordum bu mu telaşın
İnşallah kurumaz seninde yaşın
…Toros dağı sevgimize selam dur.
Başka yolumu var buradan geçer
Zalimde vicdan yok töreyi seçer
Yel ekenler bir gün fırtına biçer
…Toros dağı sevgimize selam dur.
Deme ki görmedim, sana inanmam
Nasılda güvendim onadır yanmam
Dilerim mutludur ama ben sanmam
…Toros dağı sevgimize selam dur.
Hakka asi olmam hiddetim sana
Bir haber vereydin ne olur bana
Huzur bulma e mi sevdadan yana
…Toros dağı sevgimize selam dur.
Mutlu olan ömür boyu ağlar mı
Yüreğini aşk közünde dağlar mı
Onca yıllar geçmiş kara bağlar mı
…Toros dağı sevgimize selam dur.
Bizi vurup yatırsaydın koynuna
Nasıl düştün bak zalimin oynuna
Bütün günahımız senin boynuna
…Toros dağı sevgimize selam dur.
Geçti ömrün çağı geçti ne çare
Seninde yüreğin olsun bin pare
Ceyhan ne diyecek şimdi o yare
…Toros dağı sevgimize selam dur.
Adana/1972
Ozan Nuri Ceyhan
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Tozpembe rengine...

Tozpembe rengine gönül verdiğim
Her türlü cefasın göğüs gerdiğim
Yıllar sonra asıl yüzün gördüğüm
…Bir kavli kararda kalmayan dünya.
Çok anasız koydun kimini yârsız
Sen kendi deminde durursun arsız
Kul sevsin mi sevmesin mi kararsız
…Zevki sunup haddini bilmeyen dünya.
Doğarken ölürken var mı bir gülen
Şanslıya hayatın kılsan da şölen
Krallar sonuçta değil mi kölen
…Mührü Süleyman’a kalmayan dünya.
Sen bilirsin gerçi çoktur kahreden
Ne karşılık bulmuş çaba sarf eden
Kimine doğduğun bin pişman eden
…Gözü gönlü zulme doymayan dünya.
Mahkûmuz diyerek hatırın sayıp
Mecbur misafiriz yaptığın ayıp
Sevgiyle kandırdın yıllarım kayıp
…Ahu feryadıma bakmayan dünya.
H.Paşa/1985
Ozan Nuri Ceyhan
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Töre denen bela hâlâ hükümdar...
Sevenin gönlünde çiçekler açar
Bin bir hayal kuran umuda uçar
Gece haram olur uykular kaçar
…Ömür yalnız çekilmiyor çekilmez.
Seven alkışlanır budur insanlık
Akıl ermez niye yapar düşmanlık
Bir işe yaramaz sonra pişmanlık
…Taşa kazık çakılmıyor çakılmaz.
Zalimler sorgusuz karşı çıkıyor
Kötülük manasız seven bıkıyor
Her şeyi anlarım töhmet yıkıyor
…Başa çalsan sökülmüyor sökülmez.
Mesele yorumsa en büyük dindar
Yürekten sevene nedense kindar
Töre denen bela hâlâ hükümdar
…Ayran suyu dökülmüyor dökülmez.
Başın bağrın yesin musibet tören
Sana zindan olsun inşallah yören
Lütfen haber versin nazlımı gören
…Zulme boyun bükülmüyor bükülmez.
Habersiz kalırsam deli olurum
İzini kaybetsem nasıl bulurum
Çöllere düşerim zehir solurum
…Dert artıyor, küçülmüyor küçülmez.
Kadere kızsam da sesimi duymaz
İsyana kalkışsam Rabbime uymaz
Ceyhan’ın ahını yerlerde koymaz
…Aşk kantarda ölçülmüyor ölçülmez.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Törelerin korkusu...
Çorak topraklarda törelerin korkusu
Asırlar boyu yapılamamış sorgusu
Körü körüne uyulmuş işin doğrusu
…Birileri hesabını sorsun kardeşim.
Gerçek ne ise senin gibiler yazacak
Aslını görenler kumpasları bozacak
İşine gelmeyenler mutlaka kızacak
…Sineklerin vızıltısı dersin kardeşim.
Hırs ve öcün tarifini yazmışlar taşa
Yaşayan acılarıyla kalmış baş başa
Hiç dersini alamamış gelmiş son yaşa
…Zindan olan ömrü öyle sürsün kardeşim.
Töreyi yaratan sözüm ona Müslüman
Dinde zorlama yok, örf adetleri yaman
Keza bir çelişki doğmuyor mu o zaman
…Okuyucular notunu versin kardeşim.
Kaç dul gelin, zorla verilmiştir kaynına
Rızasız ve gönülsüzce girmiş koynuna
Vebal, törem diyen zalimlerin boynuna
…Bitmeyen yanlışlar yaz ki dursun kardeşim.
Gördüğün olaylar devede bir kulaktır
Değişmeyen yazgıları yoldur yolaktır
Haft dediği yerler at sulanan yalaktır
…Herkes katıksız öykünü görsün kardeşim.
Çaresiz insanlar kaderim der avunur
Hakkı gasp eden adaletiyle övünür
Başa iş gelince yatar kalkar dövünür
…Cehaleti zincire vur, kalsın kardeşim.
Gam yemem töre yanlışı bununla kalsa
Tek dileğim gerçeklerden bir ibret alsa
Bir gün bozuk düzen değişecek nasılsa
…Biz Ceyhan’lardan dersini alsın kardeşim.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Töreye kol kanat gerdiysen yandın...
Sevgiyi yaratmış kurda kuşuna
Kelamın doğrusu gitmez hoşuna
Beş vakit namazı kılma boşuna
…Masuma eziyet ettiysen yandın.
İlk sualin kul hakkından olacak
Asla kaçışın yok mutlak soracak
Helâllik aldıysan kurtarır ancak
…Mazluma eziyet ettiysen yandın.
Hüdâ çok adildir hesap etmez mi
Kulu hor görene gazap etmez mi
Seveni üzersen azap etmez mi
…Sevene eziyet ettiysen yandın.
Eğer töreye kol kanat gerdiysen
Yapılan yanlışa doğru dediysen
Suçsuza bilerek ceza verdiysen
…İnsana eziyet ettiysen yandın.
Dünyadaki şana şöhrete bakmaz
İğne ucu kadar hakkı bırakmaz
Kusursuz günahsız olanı yakmaz
…Sözüne inanmam dediysen yandın.
İyice düşünün Hakka varmadan
Kimseyi kırmadan vebal almadan
O tarafta darda zorda kalmadan
…Kimse karışamaz dediysen yandın.
Bana sorarlarsa duyardım derim
Çok yazdım şiirle uyardım derim
İnsana yapmadı hiç yardım derim
…Şahidin var mıdır dediysen yandın.
Sen bilmeden yazmaktadır kâtibin
Kadir Mevla başka yoktur sahibin
Günahın aldınsa suçsuz garibin
…Ceyhan’a hiç sorma temelli yandın.
Adana/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Trenim...
Ayrılıklar başlatan, hasreti bitirensin
Sevgiliyi ayıran, ya ona götürensin
Kimine saadet kimine gam getirensin
…Böyle giderse senin halin çok zor trenim.
Ray üstünde yarıştır menziline koşarsın
Sarp dağların vız gelir dünyaları taşırsın
Gün geçmez Toros'taki tünelleri aşarsın
…Tanıdıklar nasılmış hallerin sor trenim.
Sevinç keder hiç bitmez biz sadede gelelim
Konfor ve sürat sende helâl olsun diyelim
Çok büyük bir nimetsin kıymetini bilelim
…Başkent komşu kapı ineceğim dur trenim.
Demiryolcular mutlu böyle bir eserinden
Bir kıvanç bir huzur duyuyorum sesinden
Kaza belâsız dön dileğim her seferinden
…Tehir yapmayasın bu da bize ar trenim.
Beni alıp götürür müsün gittiğin yere
Ne olursa olsun gidelim, sorma nereye
Şiir yazdım Ozan Ceyhan’dan sana hediye
…Haydarpaşa Gar’a asacağım gör trenim.
H.Paşa/1987
________________________________________
Ozan Nuri Ceyhan
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Tut ellerimden.
(Sevilmeye en layık olana)
Cana zulüm hasretlerin türküsü
Yolları gözlemek ömür törpüsü
Çabuk kapanmadan sırat köprüsü
…Beraber geçelim tut ellerimden.
Kavi ol kavlimiz düşmesin zora
Yürekteki alev dönmeden kora
Sevda denizinde yelkenler fora
…Beraber açalım tut ellerimden.
Hoyratlara açma gönlün şehrini
Yalnız yüzemezsin sevda nehrini
Doldur bardaklara aşkın zehrini
…Beraber içelim tut ellerimden.
Hep iç çekeceğiz uzaktan bakıp
Hasret içimizde kalmasın yakıp
Gel ki Kaf dağına kanatlar takıp
…Beraber uçalım tut ellerimden.
Kaderler ayrıdır süren yarışta
Zalim olan kusur arar barışta
Hedef büyültürüz sona varışta
…Beraber seçelim tut ellerimden.
Ömür sayılı gün biter nihayet
Fırsatlar kaçarsa etme şikâyet
Benimle her şeye var isen şayet
…Beraber kaçalım tut ellerimden.
Ayrılık sevene bir tamam zulüm
Kararsız kalırsak yazık be gülüm
Dinle şu Ceyhan’ı ölümse ölüm
…Beraber göçelim tut ellerimden.
Çukurova/2017
Ozan Nuri Ceyhan
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Tut şu ellerimden...
Tut şu ellerimden, sakın bırakma
Kapat gözlerini kimseye bakma
Düştüm ateşine bir daha yakma
…Sevgilerinle sar, sakın bırakma.
Tut şu ellerimden, sımsıcak sarıl
Çok sevdin diyerek istersen darıl
Yoksa kavuşmamız mahşere kalır
…Sevgilerinle sar, sakın bırakma.
Tut şu ellerimden, ne olur gitme
Sevginle sarhoşum perişan etme
Aşkın bana yeter hasrete atma
…Sevgilerinle sar, sakın bırakma.
Tut şu ellerimden, beni uyandır
Sevgini belli et lütfen inandır
Sensiz koca dünya bana virandır
…Sevgilerinle sar, sakın bırakma.
Tut şu ellerimden, istersen ölem
Sevdim seveli ben bende değilem
Günlerim zor geçer ben nasıl gülem
…Sevgilerinle sar, sakın bırakma.
Siirt/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Tutukla Ceyhan’ı muradın olsun…
Vefasız sevdiğim neme darıldın
Çevirme gözünü muradın olsun
Çok mu çektin hüzünlere sarıldın
…Döndür gül yüzünü muradın olsun.
Hasretlik olmasın azar yaramız
Bir daha kapanmaz inan aramız
Küsmeyelim tez gelmesin sıramız
…Güldür şu yüzümü muradın olsun.
Verdiğin sözlerde duruyor isen
Sevdamı kalbinde koruyor isen
Bende sevgi sağlam soruyor isen
…Sürdür bu sevdayı muradın olsun.
Hayalle yaşamak gerçekten zordur
Bana inanmazsan bul birin sordur
Yüreğimde yanan dinmeyen kordur
…Söndür şu yangını muradın olsun.
Mevsimler bezirgan yıllar yarışta
Asla yanlış olmaz sağlam barışta
Pişmanlık faydasız sona varışta
…Durdur şu yılları muradın olsun.
De ki benim ecel herkese duyur
Yetki verilmişse hazırım buyur
Çilekeş şu beden sorunsuz uyur
…Tutukla Ceyhan’ı muradın olsun.
G.Antep/1974
Ozan Nuri Ceyhan
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Tüm ömür bir an'a bedel olamaz...
(Sevgili Zeybek Hoca’ma)
Hocam buyurmuşsa durmak olur mu
Madem öyle demiş yormak olur mu
Yazayım mı diye sormak olur mu
…An vardır özünde sözlerden uzun,
…Tüm sözler bir an’a bedel olamaz.
Yıllar geçti azalmadı hasretim
Acılardan yana yaver kısmetim
Ak saçlar kârım, ahlar servetim
…An vardır özünde ömürden uzun,
…Tüm ömür bir an’a bedel olamaz.
Sevgiyi yaratan sunmuş kusursuz
İnsan nesli her konuda fütursuz
Duygusuz yürekler daim huzursuz
…An vardır özünde öyküden uzun,
…Tüm öykü bir an’a bedel olamaz.
Keşke felek hesap kitap etseydi
Haklı görse bu ayrılık bitseydi
Yuva kursak dumanımız tütseydi
…An vardır özünde günlerden uzun,
…Tüm yıllar bir an’a bedel olamaz.
Küllense de ateş sönmüyor hocam
Canı versen talih dönmüyor hocam
Yürekte ki hüzün dinmiyor hocam
…An vardır özünde çağlardan uzun,
…Tüm çağlar bir an’a bedel olamaz.
Lisanla anlatmak kolaydır sanma
Sevdada hüzün çok hislenip yanma
Nefse uysam neler yapardım amma
…An vardır özünde düşlerden uzun,
…Tüm düşler bir an’a bedel olamaz.
Kapalı yazsam da çekenler anlar
Neler görür neler yaşar o canlar
Zulüm karşısında nakıs imkânlar
…An vardır özünde hayalden uzun,
…Tüm hayal bir an’a bedel olamaz.
Yaşadığını bilmek sabır sağlıyor
Zamana yenildim kolum bağlıyor
Ceyhan’ı hiç sorma nasıl ağlıyor
…An vardır özünde dilekten uzun,
…Tüm dilek bir an’a bedel olamaz.
İst/2013
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ozan Nuri Ceyhan
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Türkiyem...
Ekonomik krizle bütün devler çöküyor
Allah’a şükürler Türkiye’m yine büyüyor
İnanmayanlar hayretler içinde bakıyor
…Kalkınmada çoğunu solladık el görüyor.
İhracat hamlemiz rekorlara koşuyor
Uyum yasalarıyla bir güven oluşuyor
Çiftçimiz tarlasıyla yeniden buluşuyor
…Milli hasılamız artıyor dünya görüyor.
Dibe vurduk diyerek şevkimizi kırdılar
Koca ülke dar geldi, işi dışa kurdular
Hortumcunun sırayla defterini dürdüler
…Borçları bir bir sileceğimizi görüyor.
Birlik olursak yere gelmez artık sırtımız
Başarı yönünden ağır gelsin şu tartımız
İnançla çalışalım tescillenir farkımız
…Olacakları bizden önce onlar görüyor.
Bize düşen her neyse fazlasıyla verelim
Bizim bizden başka dostumuz yoktur bilelim
Milletçe çok çekmişiz yetti gayri gülelim
…Ceyhan daha şimdiden geleceği görüyor.
İst./2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Türkü bahçesi...
Güzel Anadolum türkü bahçesi
Her yöresi ayrı farklı lehçesi
Bizde âşık olmak gönül çilesi
…Yöresi şivesine kurban olurum.
Davul çalar halay çeker oynatır
Uzun hava hüzün verir ağlatır
Ayrılık özlemler kara bağlatır
…Ağıta deyişe kurban olurum.
Her türkünün ayrı ayrı dili var
Ruhu saran bir mübarek eli var
Yaylasında kovan dolu balı var
…Türkü şarkısına kurban olurum.
Karadeniz’in horonları teptirir
Kemençeyi duyan hemen kaptırır
Gönülden gönüle köprü yaptırır
…Dile lehçesine kurban olurum
Folklorumuz başı çeker yarışta
İçim titrer her mızraba vuruşta
Herkes Ceyhan gibi ayni görüşte
…Türkü bahçesine kurban olduğum.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Umarım...
Bir yaz akşamı senle karşılaştık
Sessiz ve tebessümle selâmlaştık
Biran göz göze gelince bakıştık
…Umarım ki beni mahcup etmezsin.
Gönlüme sihirli bir el değmişti
Gözlerim sevdana boyun eğmişti
O bakışla sanki her şey değişti
…Umarım ki beni pişman etmezsin.
Aradığım cümleyi kurabilsem
Yürekten geçeni bir diyebilsem
Nasıl cevap verecek bilebilsem
…Umarım beni rencide etmezsin.
Sorma heyecanımdan titriyorum
Güya sana hiç belli etmiyorum
Sevdiğimi söylemek istiyorum
…Umarım ki beni rüsvay etmezsin.
Sonunda cesaretimi topladım
Seviyorum dedim bir rahatladım
Ne var bunda dedin ben kanatlandım
…Umarım beni perişan etmezsin.
Mademki böyle evvel söylesene
Yorup üzmeden müjdeni versene
Benden önce seviyorum desene
…Umarım Ceyhan’ı mutsuz etmezsin.
Konya/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Umudumu yitirirsem ölürüm...
Öyle bir sevda ki bitmez özümde
Nokta virgülüne durdum sözümde
Dünyayı verseler yoktur gözümde
… Umudumu yitirirsem ölürüm.
Nasip kısmet diyenleri dışladım
Ömür boyu hayalinde kışladım
Çareyi geç saydırmaya başladım
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Gönülden yalvarıp seni dilendim
Kadere düşmanım fena bilendim
Ne günahım vardı suçlu bellendim
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Vazgeçirin demiş bilen bilmeyen
Ahkâm keser zora dara gelmeyen
Bir garip âşığım bahtı gülmeyen
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Kimseye inanmam vız gelir çile
Herkes başka şeyler söylese bile
Dedim ki sevdiğim düşmesin dile
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Dilerdim ki herkes olmalı yansız
Söz birliği etmiş cümle vicdansız
Biliyorum kavuşmamız imkânsız
… Umudumu yitirirsem ölürüm.
Hasretten başka şey beni üzemez
Şifremiz karışmış bakan çözemez
Ozan Ceyhan kimselere benzemez
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Umudumu yitirirsem ölürüm…
Gözlerin gözüme çakılıp kaldı
O bakışmak var ya aklımı aldı
Anladım ki o an gönlümü çaldı
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Ferhat gibi bende dağı delseydim
Yollar ruhsat verse sana gelseydim
Ceylan gözlerdeki yaşın silseydim
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Kavil kurduk yalan çıktı sözümüz
Yollara bakmaktan yıldı gözümüz
Üstü küllense de sönmez közümüz
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Her şeye razıyım hasretten başka
Böyle mi yanıyor her düşen aşka
Keşke bütün bunlar olsa bir şaka
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Görünüş aldatır bedense yorgun
Asla unutmadım olmasın korkun
İçim rahat etmez var ise sorgun
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Yıllarca bekledim bir selam salsın
Şu bitap gözlerim uykuya dalsın
Gönlünden çıkarsa aklında kalsın
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Hasretin elinde savrulan tozum
Seni sevmiş olmak yegâne kozum
Bir kere göreyim budur son arzum
…Umudumu yitirirsem ölürüm.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Umut çiçeklerim soldu neyleyim…
Azmettim hasrete dayandı yürek
Her türlü zorluğa göğüs gererek
Bin ümitle geldim bekler diyerek
…Ümitlerim suya düştü neyleyim.
Kavlime yenildim kapanmaz ara
Çok şey hatırlanır düşünce dara
Yoksan şifa bulmaz gönülde yara
…Baharım kışlara döndü neyleyim.
Güçlü durmak sadakati tesciller
Ahde vefa görmek aşkı perçinler
Ben kime diyorum beni kim dinler
…Bütün ışıklarım söndü neyleyim.
Sevgi dosdoğrudur yalanı sevmez
Özünden değilse hiç değer vermez
Bir kez kırıldıysa yalvarsan gelmez
…Umut çiçeklerim soldu neyleyim.
Sevgiye bulaşmaz hiç kötü şeyler
Hasret çeken beden uykuyu neyler
Nerde hata yaptım geldi hey heyler
…Bağıma baykuşlar kondu neyleyim.
Sensin geçen ömrün tamamı çile
Kaderde kavuşmak olmasa bile
Kim ne derse desin düşürmem dile
…Düşlerime hüzün doldu neyleyim.
Bir tek seni sevdim yeminse yemin
Gariban yüreğim sevgimden emin
Meğer sevgimize yokmuş keremin
…Eyvahlar Ceyhan’ı buldu neyleyim.
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Umut varsa her dağ yakındır oğlum...1
(Oğlum Erhan’a)
Süreli hasretler geçer çabucak
Evladı sevgiyle sarar her kucak
Zaman dediğin şey bil ki oyuncak
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Evlat taze körpe sürgün dalıymış
Torun badem içi oğul balıymış
Hasretin tamamı karaçalıymış
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Kahrın meramını sonsuz sanırsın
Yavruların kokusundan tanırsın
Gözünden sakınır çok kıskanırsın
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Dünyaya gücenme virajdır yolu
Bazen kar yağdırır bazen de dolu
Kaderden kaçılmaz uzundur kolu
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Zaman ilaç değil gönül yarama
Çok sevmişsen ötesini arama
İki şeyin hiç dermanı yok ama
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Biri yaşlılıktır menzil buluştur
Diğeri ölümdür o kurtuluştur
Aslolan acıya muhkem duruştur
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Bazı işler gitmek bilmez yolunda
Özün yanar durur sevda korunda
Sayısal nefesler bitmek zorunda
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Özlemler kısaysa kahrına değmez
Çok yolu denersin felek baş eğmez
Yıllar gelir geçer Ceyhan değişmez
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Umut varsa her dağ yakındır oğlum...2
(Oğlum Erhan’a)
Hasret hüzün katar en güzel aşka
Binde bir mutludur o konu başka
Şartlar biraz makul olsaydı keşke
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Yürekten seversen bitmiyor çaba
Sevgi histir ama sığmaz her kaba
Çok kimse kendini çekmez hesaba
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Aşkın romanını yazan yazana
Yaver gitmeyince kızan kızana
Tarifler başkadır yoldan azana
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Bir değeri yoktur şanın ünvanın
Sonu hüzün biter meşru rüyanın
Böyledir kanunu kahpe dünyanın
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Göz yüreğe esir uykuya dalmaz
Nasihat beyhude hiç laftan almaz
Daha açık yazsam gizemi kalmaz
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Manasız yaşadım bu kadar sene
Aslını bilsem de pes etmem gene
Sonuç değişmiyor istersen dene
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum
Talihe kırgınım dönse barışmam
Ne karar almışsa alsın karışmam
Torpil yaptım dese artık yarışmam
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Seneler geçse de gözde tütüyor
Felek her kumarda kesin ütüyor
Ceyhan’a dert değil ömür bitiyor
...Umut varsa her dağ yakındır oğlum.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutma yeter...
İyi günler nasıl çabuk geçiyor
O güzel günleri unutma yeter
Ayrılıklar sevenleri seçiyor
…Ayrılık özlemdir unutma yeter.
Bu kadar hasretlik canıma yetti
Kadere küskünüm isyankâr etti
Sayamadım sensiz kaç mevsim bitti
…Bahar aylarını unutma yeter.
Ayrı geçen tüm günlere düşmanım
Gelir geçer sandığıma pişmanım
Kuşun kanadıyla bir gelsen canım
…Özlemle beklediğimi unutma yeter.
Anladım candan sevmek bir eziyet
Sabırla beklemek büyük meziyet
Kendi yerine koy düşün bir zahmet
…Sabır taşım çatlar unutma yeter.
Tüm bunları duyup ne diyeceksin
Gelip görsen halim hak vereceksin
Eminim bende çok üzüleceksin
…Hâlâ bekliyorum unutma yeter.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutmadım, unutamam, unutmam...
Sırma saçlarınla ceylan gözünü
Unutmadım unutamam unutmam
Harf harf satır satır her bir sözünü
…Unutmadım, unutamam, unutmam.
Umutlara doğru açmışken yelken
Günlerimiz heyecanla geçerken
Neler geldi başa huzur beklerken
… Unutmadım, unutamam, unutmam.
Ne kadar mesuttuk özden severken
Hiç düşünmemişiz sözler verirken
Alem düşman oldu bilip görürken
… Unutmadım, unutamam, unutmam.
Utangaç tavrınla mahzun bakışın
Gözden sicim gibi dökülen yaşın
Zulme döndü bunca çaban telaşın
…Unutmadım, unutamam, unutmam.
Sevdanın adını yanlış koymuşlar
Şeytan denen bir lanete uymuşlar
Biz sakladık ama yine duymuşlar
…Unutmadım, unutamam, unutmam.
Hesaplaşmak vardı bana uymadı
Dedim ki inşallah gönül koymadı
Sağır sultan duydu onlar duymadı
…Unutmadım, unutamam, unutmam.
Yalvardım yakardım tutmadı dilek
Hoşgörü olmazmış biz nerden bilek
Bütün kusur senin hey kahpe felek
...Unutmadım, unutamam, unutmam.
Adana/1981
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Unutmak istersen...
Sevgiyi baş köşeye koymuyorsan
Yokluğumda acıyı duymuyorsan
Kuralları pas geçip uymuyorsan
…Unutmak istersencanın sağ olsun.
Sevdim lafzı,zarif güzel bir kelam
Bana huzur verse,yazdığım kalem
Bir değil beş değil almazsan selam
…Unutmak istersen canın sağ olsun.
Cevap vermiyorsan vesvese düşer
Bin türlü şey gelir manalar şişer
Hasret köze döndü yüreğim pişer
…Unutmak istersen canın sağ olsun.
Yaşamadan anlatılmaz bu duygu
Unutulmak hissi en büyük korku
Her gün gece haram firar da uyku
…Unutmak istersen canın sağ olsun.
Ömür kirmen olmuş,büker eğirir
Sevda okun can özüme değirir
Kulağım çınlarken gözüm seğirir
…Unutmak istersen canın sağ olsun.
Dikkatli okursan sitem yazmadım
Ahdime vefam var asla bozmadım
Feleğe kızsam da sana kızmadım
…Unutmak istersen canın sağ olsun.
Evet diyorsan tüm mesele bitmiştir
Hayır diyorsan Rabbim işitmiştir
Ceyhan her ne dersen kabul etmiştir
…Unutmak istersen canın sağ olsun.
İslâhiye/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutmak istiyorum…1
Mahzun bakışlarını o badem gözlerini
Hayalimden çıkarıp unutmak istiyorum
Baharı çağrıştıran gözlerinin rengini
…Aklımdan da çıkarıp unutmak istiyorum.
İpek sarı saçların omuzdan dökülürdü
Zülüfler dalga dalga yanağa bükülürdü
Seni ağlamış görsem ciğerim sökülürdü
…Boyunu endamını unutmak istiyorum.
Büyülü güzelliğin tutsak etti ömrümü
Fasılasız yıllarca kuşattı dört yönümü
Hasret çile kol kola kapattılar önümü
…Huzursuz günlerimi unutmak istiyorum.
İlk görüşüm ne ise değişmedi hiç yüzün
Kulağımda yankısı söylediğin her sözün
Şimdi söyle sen bana nasıl biter bu hüzün
…Yalnızlığın kahrını unutmak istiyorum.
Yürekten sevilince gönül vuslatı umar
Aşka zar mı atılır nasıl oynanır kumar
Gece olsun istemem uykularım tarumar
…Vicdansız rüyaları unutmak istiyorum.
Sevda ile boy süren umutları kuruttum
Yalnızlığa nikahlı bir ömür oruç tuttum
Ceyhan sabır diyerek ahvalimi unuttum
…Yaşadığım her anı unutmak istiyorum.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutmak istiyorum…2
Kaderi ben yazmadım istesem de silemem
Sonunda vuslat var mı işte bunu bilemem
Çektiğimiz bu zulmü düşmanıma dilemem
…Kaderle kavgamızı unutmak istiyorum.
Canımdan öte idin gözlerimden sakındım
Derman diye arayıp her çareye bakındım
Hayallerde düşlerde ancak öyle yakındım
…Son bulmaz cezamızı unutmak istiyorum.
Çaresizdin sana asla kusur atfedemem
Haklısın desen bile kendimi affedemem
Şartları çok zorladım töreyi alt edemem
…Kırk yıllık davamızı unutmak istiyorum.
Müsterih olsam bile asıl korkutan vebal
Kıyamete bırakma varsa bu dünyada al
Lütfen kır zincirimi kurtar azat eyle sal
…Bitmeyen nizamızı unutmak istiyorum.
Örflere bağladılar sevdanın her yolunu
Ne yapsam kıramadım şu inadın kolunu
Mezun olmamız yasak hasretin okulunu
…Ruhsatsız sevdamızı unutmak istiyorum.
Ceyhan’ı tanıyorsun mazerete sığınmam
İstemeden üzmüşsem işte onadır yanmam
Alın yazı diyerek mümkün değil avunmam
…Tükenmez sabrımızı unutmak istiyorum.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutmam mümkün mü...
Güzel yüzünü,
Ceylan gözlerini,
Zarif ellerini,
Can alan bakışlarını,
Mahzun duruşunu,
Utangaç tavrını,
Hıçkırarak ağlayışını,
Beni kahredişini,
Unutmam mümkün mü?
&
Servi boyunu,
Gelişini,gidişini,
Yürüdüğün yollarını,
Omuzlara dökülen saçlarını
Rüzgârda savrulan atkını,
Biraz mahcup gülüşünü,
Masumca sevdim deyişini,
Beni deli divane edişini,
Unutmam mümkün mü?
&
Mor mendili,
Verdiğin beyaz tespihi,
Resimleri,
Gözüm gibi saklıyorum.,
Elime her aldığımda,
Öpüp kokluyorum,
Her sefer içim titriyor,
Gözlerim doluyor,
Dünya başıma dar geliyor,
Unutmam mümkün mü?
Seyhan/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutmuşsun...
Acı tebessümü gördüm yüzünde
Aynen yansımış ne varsa özünde
Sanki çaresizlik sezdim gözünde
…Anladım mutluluğu unutmuşsun.
Yazık zaman derde ilaç olmamış
Yıllar vurup gitmiş çile dolmamış
Gülen o gözlerden eser kalmamış
…Anladım yaşamayı unutmuşsun.
Kadere boyun eğmek de yetmiyor
Yürekte kök salan hüzün bitmiyor
Vazgeçtim desende çekip gitmiyor
..Anladım paylaşmayı unutmuşsun.
Sevgi-hasret asla kardeş olmuyor
Zulme karşın ne diyecek bilmiyor
Neşesin kaybeden yürek gülmüyor
…Anladım sevinmeyi unutmuşsun.
Nerden mi biliyorum fazla sorma
Tahmin etmişin de üstünde durma
Ömrüm son virajda kafanı yorma
…Anladım geçmişi de unutmuşsun.
Kimseye güvenme bana dönersin
Umut tükenirse hepten sönersin
Ceyhan zaten bitmiş neyi önersin
…Anladım sevmeyi de unutmuşsun.
İst 29.01.2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Unuttum desen de unutamazsın…
Öyle kolay değil çabuk unutmak
Unuttum desen de unutamazsın
İşkenceden berbat yasını tutmak
…Unuttum desen de unutamazsın.
Yürek ister bir sevdaya tutulmak
Maharettir güç umuda tutunmak
Keşke kolay olsa atıp kurtulmak
…Unuttum desen de unutamazsın.
Sevda dediğin şey koşulsuz yakar
Gözler her nesneye hüzünle bakar
Yaşlar sele döner durmadan akar
…Unuttum desen de unutamazsın.
İşlenmişse hasret gönül kartına
Karşı koymak zordur aşkın şartına
Dinmek bilmez yürekteki fırtına
…Unuttum desen de unutamazsın.
Gezdiğin yerleri her gördüğünde
Çevreye bakınıp her durduğunda
Kendi yüreğine her sorduğunda
…Unuttum desen de unutamazsın.
Sen ne yaptın diye hele bana sor
Kar’ı koysan yakar içimdeki kor
Ben bilirsem işin Ozan’dan da zor
…Unuttum desen de unutamazsın.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Unuttum diyebilsem…
Hayalimden resmini
Dudağımdan ismini
Varlığını cismini
…Unuttum diyebilsem.
Aklım alan gözünü
Ezberimden sözünü
Endamını yüzünü
…Unuttum diyebilsem.
Gözlerinin rengini
Esir eden sevgini
Şeklini şemalini
…Unuttum diyebilsem.
Can alan bakışını
Yürekten yakışını
Kirpiğini kaşını
…Unuttum diyebilsem.
Saçlarının telini
Suskun olan dilini
Tuttuğum ellerini
…Unuttum diyebilsem.
Kaderin sillesini
Ceyhan’ın çilesini
Dertlerin cümlesini
…Unuttum diyebilsem.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Unuttum sandıysan işte orda dur...
Ben seni unutmak için sevmedim
Unutamam seni ben bahar gözlüm.
Sözlere yemine lüzum görmedim
… Unutamam seni ben bahar gözlüm.
Unuttum sandıysan işte orda dur
Gölgeni görsem de diyorum odur
Gücün yetiyorsa hasreti durdur
…Unutamam seni ben bahar gözlüm.
Bu mendebur lafı ağzına alma
Seraplar kandırır hayale dalma
İstiyorsan bana selamda salma
…Unutamam seni ben bahar gözlüm.
Önce kendine sor nedir unutmak
Benim için onur gönülde tutmak
Acı büyük lokma kolay mı yutmak
… Unutamam seni ben bahar gözlüm.
Sevgi madem kutsal o beni aklar
Son nefese kadar yüreğim saklar
Bilmekteyim bitmeyecek yasaklar
…Unutamam seni ben bahar gözlüm.
Bin yasak koysalar güler geçerim
Ben sevgi ekmişim sevgi biçerim
Sen verirsen zehir koysan içerim
… Unutamam seni ben bahar gözlüm.
Elli sene geçmiş sanki dün gibi
Uykular firarda gecem gün gibi
Ceyhan düşlerinde gördüğün gibi
… Unutamam seni ben bahar gözlüm.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Unuttuysanız...
Ben sondan başlayım izin verirsen
Sevdiğini söylemeyen sevmez mi
Sevginin anlamı sevmektir dersen
...Seven yürek sevdiğini bilmez mi?
Sitemlere bakma hasret kokuyor
Sevene kırılmak zulüm değil mi
Ayrılık her gönle hançer sokuyor
...Hasretle yaşamak ölüm değil mi?
Kırdığım olmuşsa kendimi yerim
Hiç bir zaman darda kalmasın başı
Bir değil yüz bin kez özür dilerim
...Kahrıma sebeptir tek damla yaşı.
Özlemek ne demek bunu bana sor
Gözlerimde tüter yüreğim kanar
Söylemesi kolay yazmak hâlâ zor
...Sönmez bir ateş ki bir ömür yanar.
Kaybettiysen arayıp bul diyorsun
Yaşadığın bilmem yaşam sebebim
Gerçekten doğru şeyler diliyorsun
...Lâkin zorda koyma diyor edebim.
Bilmekteyim yasak huzuru tatmam
Kendimi tutmasam gözyaşım gürler
Unutmadım, unutamam, unutmam
...Ceyhan’dan bacıma çok teşekkürler.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutursun diye çok korkuyorum…1
Bir bakışın yetti gönül vermişim
Ceylan gözlerine boyun eğmişim
Ömrüm boyu seveceğim demişim
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Karların altında beklediğimi
Gerçekten üstüne titrediğimi
Bilirsin canımdan çok sevdiğimi
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Mehtap da baş başa kaldığımızı
Sevgimizden kuvvet aldığımızı
Yıldızlarla selam saldığımızı
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Sabretmeyi senden öğrendiğimi
Koşulsuz kavlimde direndiğimi
Her zaman sevgine güvendiğimi
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Siirt uzak aramızda dağlar var
Eteğinde mor sümbüllü bağlar var
Sana hasret iki gözü ağlar var
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Gurbet elde hayal umut vermiyor
Kimse üstümüze kanat germiyor
Güller açsa Ceyhan birin dermiyor
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutursun diye çok korkuyorum…2
Yürekteki kudret sevginin özü
Hep üstümüzdeydi alemin gözü
Ettiğin yeminler verdiğin sözü
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Her şey geçer kötüye kin bileme
Sen yine de yanlış bir şey dileme
Sevgi beş harf ama bir tek kelime
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Kahredip kendi kendini yiyordun
Bak yarısı bitti, bitmez diyordun
Canına zulmettin beni de yordun
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Çekmeyen bilemez şu kadere vay
İki sene ömrümüzden çalmış say
Kul kölen olurum ona da hay hay
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Bir görsem şu yüzünün güldüğünü
Sen nerde istersen yapam düğünü
Mahzun şarkımız,sene de bir günü
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Bir mendil bir tesbih, birde resmini
Sayıklar dururum her dem ismini
Ceyhan denen sevdalımın cismini
…Unutursun diye çok korkuyorum.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutursun mühür gözlüm...1
Unutamam deme sakın
Unutursun mühür gözlüm
Dediklerim çıkar yakın
…Unutursun mühür gözlüm.
Yarin olur el dediğin
Yalan olur dil dediğin
Çabuk solar gül dediğin
…Unutursun mühür gözlüm.
Elbet olur oğlun kızın
Uçar gider bahar yazın
Seninde tükenir nazın
…Unutursun mühür gözlüm.
Günler geçer aylar geçer
Yıllar tırpan ömrü biçer
Mutsuz olan zehir içer
…Unutursun mühür gözlüm.
Tüm kaviller yalan olur
Has bahçeler talan olur
Türkümüzü çalan olur
…Unutursun mühür gözlüm.
Dünya benim olsa ne ki
Onulmaz yara bendeki
Nasip dersen şartsız peki
…Unutursun mühür gözlüm.
Siyah zülfü taradın mı
Ceyhan’ı hiç aradın mı
Hasret senin öz adın mı
…Unutursun mühür gözlüm.
H.paşa/1983
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutursun mühür gözlüm...2
Unutamam deme sakın
Unutursun mühür gözlüm
İnanmazsan şöyle bakın
…Unutursun mühür gözlüm.
Bu nasıl kaderdir öyle
Bir eşimiz var mı söyle
Sevenlerin çoğu böyle
…Unutursun mühür gözlüm.
Anladım ki dönüşü yok
Sarp yokuşun inişi yok
Şansın huzurla işi yok
…Unutursun mühür gözlüm.
Hasret bağrımızı deşer
İnsanoğlu şaşar beşer
Sevda kor ateşte pişer
…Unutursun mühür gözlüm.
Sabır çekip sığındığım
Başardım diye sandığım
Boşa imiş hep yandığım
…Unutursun mühür gözlüm.
Bana sorma unutamam
Göz yaşımı kurutamam
Sana hiç vebal atamam
…Unutursun mühür gözlüm.
Bu can her an eza görür
Dertleri peşinden sürür
Ozan Ceyhan sensiz ölür
…Unutursun mühür gözlüm.
H.Paşa/1983
Ozan Nuri Ceyhan
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Unutursun mühür gözlüm...3
Unutamam deme bana
Unutursun mühür gözlüm
Ne diyeyim şimdi sana
…Unutursun mühür gözlüm.
Pelit ektim meşe olmuş
Kavuşanlar köşe olmuş
Yuvalara neşe dolmuş
…Unutursun mühür gözlüm.
Onlara bakıp imrendim
Bitecek dedim direndim
Hüzün çekmeyi öğrendim
…Unutursun mühür gözlüm.
Neden niçin diye sordum
Yıllar boyu hayal kurdum
Viran oldu gönül yurdum
…Unutursun mühür gözlüm.
Yas tutmanın yok yararı
Yüce yerdenmiş kararı
Bana kalsın tüm zararı
…Unutursun mühür gözlüm.
Sonum hüsran biliyorum
Ne yazmışsam siliyorum
Sonsuz huzur diliyorum
…Unutursun mühür gözlüm.
Lütfen bunu sitem sanma
Unut Ceyhan gibi yanma
Hayaller hiç bitmez amma
…Unutursun mühür gözlüm.
H.Paşa/1983
Ozan Nuri Ceyhan
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Usandım...
Nasibin değilse ummana varsan
Bir damla ararsa bulamaz insan
Bilmem hangi sözle anlatır lisan
…Bedenden usandım belden usandım.
Baharı görmedim yazı görmedim
Yokuşa tırmandım düzü görmedim
Biraz ümit veren sözü görmedim
…Ağızdan usandım dilden usandım.
İstemezim çoktu Rabbim korudu
Fesatlarla başa çıkmak zor'udu
Her gün su içtiğim pınar kurudu
…Boz bulanık akan selden usandım
Dünya bir deryadır insanda gemi
Acımasız zulmün biz olduk yemi
Asude geçmedi ömrün bir demi
…Nalıncı keseri elden usandım
Yarın dünden güzel olacak diye
Gönlüm alıştırdım bu teselliye
Felek izin vermez bir esenliğe
…Kavilinden cayan Gül’den usandım.
Dişlisi kırılmış dönmez çarkımız
Hazan yaprağından yoktur farkımız
Ölüm baş üstüne olmaz korkumuz
…Hasrete savuran yelden usandım.
İst./2007
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uslanmadın...
Gönlüm azdın insaf eyle
Daldan dala konma böyle
Sana yakıştı mı söyle
…Bence sen hiç uslanmadın.
Son deme yaklaştı yaşın
Besmelesiz kaynar aşın
Sanma göğe erer başın
...Bence sen hiç dinlemedin.
Kader atlı kaldın yaya
Ömrün döndü deli çaya
Bir gün bulunmadı hayâ
…Bence sen hiç utanmadın.
Hayta ömür boşa geçer
Rüzgâr eken tayfun biçer
Gönülde tek çiçek açar
…Bence sen hiç anlamadın.
Hesapsıza bunlar azdır
Unutma bir yere yazdır
Beddua değil niyazdır
…Bence sen hiç arlanmadın.
Adana/1996
Ozan Nuri Ceyhan
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Ustaları unutmayalım...
Türkü şehidi Pir Sultan Abdal’ı
Serhat türküsüyle Dadaloğlu’nu
Güzeller aşığı Karacaoğlan’ı
…Büyük ustaları unutmayalım.
Devrani Baba, Kul âşık Himmet’i
Derleme rekortmen Sarısözen’i
Mahalli ozan Aşık Daimi’yi
…Büyük ustaları unutmayalım.
Aydos bozlağı Muharrem Ertaş’ı
O Kırşehirli Şemsi Yastıman’ı
Güney Doğuda Celâl Güzelses’i
…Büyük ustaları unutmayalım.
Çeşmi siyahı Mahsuni Şerif’i
Ey yar ey yar’la Davut Sulari’yi
Urfa yöresi Kazancı Bedi’ği
…Büyük ustaları unutmayalım.
Toprak sevdalısı Âşık Veysel’i
Haydar Haydar Ali Ekber Çiçeği
Fahri Kayahan, Nida Tüfekçi’yi
…Büyük ustaları unutmayalım.
Kizir oğlu, Murat Çobanoğlu’nu
Bolu Bey belâlısı Köroğlu’nu
Üçlü yareniyle Özay Gönlüm’ü
…Büyük ustaları unutmayalım.
Tarihte usta çok sayamadığım
Hâlâ dinlemeye doyamadığım
Yürekten öteye koyamadığım
…Büyük ustaları unutmayalım.
İst./2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Utanıp mehtaba bakamıyorum...
Şahit tuttuk sevgimizi büyüttük
Bütün dertlerimiz onda öğüttük
Hasrete yenildik gözlerde tüttük
…Utanıp mehtaba bakamıyorum.
Sırma saçlarına tel tel vururdu
Karanlık gölgeden bizi korurdu
Gitmeyi unutur sanki dururdu
…Utanıp mehtaba bakamıyorum.
Biz demeden halimizden bilirdi
Bakışırken sanki huzur verirdi
Korkular kaplasa birden erirdi
…Utanıp mehtaba bakamıyorum.
Ne çabuk geçerdi sayılı zaman
Sevgi bal teknesi ayrılık yaman
Saatler hızlanır vermezdi aman
…Utanıp mehtaba bakamıyorum.
Hatırla bakalım neler demiştik
Ellerin elimde sözler vermiştik
Onun huzurunda yemin etmiştik
…Utanıp mehtaba bakamıyorum.
Engel çoktu yalan oldu sözümüz
Hasretleri mesken tuttu özümüz
Bu utançla nasıl baksın gözümüz
…Utanıp mehtaba bakamıyorum.
Bin özür dilersek var mı yararı
O bizden bilecek berbat kararı
Bağışlarsa Ceyhan çeksin zararı
…Utanıp mehtaba bakamıyorum.
Çukurova/2013
Değerli dosttan;
Sanma ki unuttum, kaldı anısı
Hasretinle geçti, ömrün yarısı
Yüzüme vurdu bak, hazan sarısı
....Utanıp mehtaba, bakamıyorum...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan
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Uyan artık hey Allah’ın delisi…2
(Ozan Nuri Ceyhan’a)
Sevgide kusur yok arama boşa
Bazen olmaz işler gelirmiş başa
Mevla nazar eder gözdeki yaşa
…Uyan artık hey Allah’ın delisi.
Gül diye sarıldın dikenli dalmış
Uçup giden yıllar huzuru çalmış
Bir düşün bakalım elde ne kalmış
…Bitmeyen sevdanın hasret meyvesi.
Geçmişi geriye döndüremezsin
Bu tandırı böyle söndüremezsin
Yazmakla dertleri öldüremezsin
…Istırapla dolmuş gönlün heybesi.
Alın yazın buymuş karışamazsın
Gençlik uçup gitti yarışamazsın
Talihe küsmüşsen barışamazsın
…İsyan günah, gözyaşıdır tövbesi.
Çalakalem yazıp emekler verdin
Sevdalı yüreğin daha çok gerdin
Her an tazelenir biter mi derdin
…Daha çok can yakar lanet töresi.
Kederle yaşamak bedene zarar
Göçüp gideceksin bu neye yarar
Ne kadar desem de almışın karar
…Dilerim tez inmez ecel perdesi.
Anladık zır deli, tekmil Ozansın
Adı sanı namı diğer Ceyhan’sın
Sözüme gücenme kader utansın
…Sonsuz değil hiç bir şeyin süresi.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Uyan artık hey Allah'ın delisi...1
(Ozan Ceyhan’a)
Hani sevgi kara kovanda baldı
Hasretin büyüğü sana mı kaldı
Belli ki bu sevda her şeyin aldı
…Uyan artık hey Allah’ın delisi.
Umutsuz bir sevda nasıl taşınır
Yara kabuk tutmayınca kaşınır
Bunca yıldır taş olsaydın aşınır
…Sabır dünyasının huysuz velîsi.
Başka bir kalemdir kaderi yazan
Kadersiz olana her mevsim hazan
Nasıl bulacaksın dünya bir kazan
…Bütün aklın bu mu nerde gerisi.
Boşa kürek çektin olur mu böyle
Bilmediğin mekan bulunmaz öyle
Teşhisim doğrumu şimdi sen söyle
…Nerde kaldı senin ilham perisi.
Vefasızı sevdin bu mudur nizan
Aramak istersen bulunur Fizan
Ben yardımcı olam var ise rızan
…Duruyor mu sende öte berisi.
Bakırköy’de senin gibi sürüyle
Çok uğraştın yıllar boyu kiriyle
Aşkın kenarından tutsan biriyle
…Seni cezp edecek yok mu birisi.
Daha ne diyeyim bilmem ki sana
Yetmedi mi çilen yazık bu cana
Allah akıl versin Ozan Ceyhan’a
…Bir tek o mu bu dünyanın hurisi.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uzak yakındır...
Çöllerde kavrulur suyunu içmem
Çarelerim olsa önünden geçmem
Dünyayı verseler hiç kucak açmam
…Yaş kemale erdi, uzak yakındır.
Beyhude ümitle kocattık yaşı
Yıllar bir silindir ağarttık başı
Şu halimi görsen olursun şaşı
…Herkes biliyor ki, uzak yakındır.
Kavak yeli değil başımda esen
Aşılmaz engeller yolumu kesen
Neye yarayacak doğrudur dersen
…Baksan aynalara, uzak yakındır.
Sermayemiz hasret kârımız ahlar
Elbet ardımızdan söylenir vahlar
Aşka boyun eğen sultanlar şahlar
…Hepsi gelip geçti, uzak yakındır.
Kavuşana dünya handan demişler
Ayrılan vazgeçer candan demişler
Hasret varsa ömür zindan demişler
…Yüz sene yaşasan, uzak yakındır.
Kim bilir nerede hazır yerimiz
Kapıyı çalmakta ecel perimiz
Bu dünyadan ayrılırsak birimiz
…Bil ki diğerine, uzak yakındır.
Bir başkası bile çıksa bahtıma
Kimseler giremez gönül tahtıma
Yüce Rabbim şahit olsun ahtıma
…Ceyhan'a sorarsan, uzak yakındır.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Uzaklarda arama....
Uzaklarda arama!
Gönlünün köşkünde
Aklının köşesinde,
Hayalinin içinde,
Kalbinin ortasındayım.
Uzaklarda arama!
Sevgi diyorsan
Özlem diyorsan
Yeter diyorsan,
Bitmeyen telaşındayım.
Uzaklarda arama!
Rüyalarında star
Gözlerinde yaş
Dudağında türkü,
Hüzünlü bakışındayım.
Uzaklarda arama!
Dilinde hece
Ağzında sakız,
Aldığın nefes kadar
Çok yakınındayım.
Uzaklarda arama…
İst/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Uzaktan sevmek...
Sevda bir kasırga vermiyor aman
Geceler uykusuz geçmiyor zaman
Sevmek güzel amma ayrılık yaman
…Sevgiye inandım hayaller kurdum.
Bir gün kavuşuruz dedim direndim
Sabırlara avuç açtım dilendim
Kaderimi yenmek için bilendim
…Ne yazık yıllarca savrulup durdum
Sevgi sarhoşuydum elbette kandım
Hasreti gönlümce bitecek sandım
Sabır da yetmedi bin türlü yandım
…Sonu gelmez çilelerden yoruldum.
Kimse bana sen suçlusun demesin
Bilmeden boşa gürleyip esmesin
Dinlemeden hüküm verip asmasın
…Nerde hata yaptık çok defa sordum.
Kim bilir dert çeken kimler sırada
Mutlu sona ulaşanlar vardır arada
Sevdiğim mutludur bilsem orada
…Özlem çeker bir şekilde dururdum.
İst./1992
Ozan Nuri Ceyhan
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Üç düşman...
Taş bağladım yüreğime sevmesin
Alçak gönül sakın deyim gelmesin
Gözün feri sönsün daha görmesin
…İnanmayan varsa bilene sorsun.
Bakar, gönül göz kor, diğeri sever
Düzen kurup kandırırlar her sefer
Üç kuvvet komutanı, beden nefer
…İnanmayan varsa kanana sorsun.
Korku bilmez bodoslama dalıyor
Berbat bir cesaret fikri çeliyor
Aklım esir geriye dert kalıyor
…İnanmayan varsa çekene sorsun.
Üç gizli düşmana çabucak kandım
Sanki başım göğe erecek sandım
Öncesi tozpembe sonradan yandım
…İnanmayan varsa yanana sorsun.
Hüküm verdim falakaya yatırın
Beş öğün az lütfen dozu artırın
Yetmez ise kaynar suya batırın
…İnanmayan varsa sevene sorsun.
Tamam desen bir düzende kalmıyor
Başa buyruk laftan sözden almıyor
Sevmesen olmuyor sevsen olmuyor
…İnanmayan varsa Ceyhan’a sorsun.
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Üç nal bir at...
Adam yerde eski nalı bulunca
Nasibi olmayan alamaz demiş
Bir atım üç nalım daha olunca
…Artık sırtımız yere gelmez demiş.
Çenesi bir açılmış yol boyunca
Balya yaparız otlar kuruyunca
Hanımı sevinmiş bunu duyunca
…Arpaya da para vermeyiz demiş.
Evde ki eski takımı vuralım
Arabaya koşup köye varalım
Anam babam hatırını soralım
…Diyen hanımını adam terslemiş.
Üç nalı bulup bir at alacağım
Acer atı köye mi salacağım
Atsız kalıp perişan olacağım
…Diye kadını dövmeye başlamış
Akılsız herif deli misin nesin
Vallah keçileri kaçırdın kesin
Atta araban da başını yesin
…Yerden taş alıp adama fırlatmış.
Kafasına değince akmış kanı
Tabi adamın fena yanmış canı
Olmayan üç nal ile atın hani
…Beyinsizsin adam diye haşlamış.
Adam bakmış eldeki eski nala
Üç nal ile bir atı eksik hâlâ
Boşuna hayal kurmak başa belâ
…Haklısın diyerek özür dilemiş.
Adana/1974
Ozan Nuri Ceyhan
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Ülkemden manzaralar...1
Plâncılar mantar gibi doğuyor
Hüküm kuran adaleti boğuyor
İnsanları koyun gibi sağıyor
…Alıştık efendim, şak şakta şakşak.
Bir kurtulsa ortalığı yakacak
Karar vermiş icabına bakacak
Boş hezeyana gülerler ancak
…Gülüştük efendim, şak şakta şakşak.
Endazesi kaçtı kantar topunun
Kıymet harbiyesi yoktur çapının
Tartışması bitmez sahte raporun
…Görüştük efendim, şak şakta şakşak.
Saklı gizli ne var ise meydanda
Güvendiği güçler imiş payanda
Yalanlar bir yanda riya bir yanda
…Giriştik efendim, şak şakta şakşak.
Boş sözlerle karnımızı doyurduk
Her konuda sesimizi duyurduk
Bir şey olmaz dedik yattık uyuduk
...Uyuştuk efendim, şak şakta şakşak.
Kardeşlik bağımız özden söküldü
Masum insanların boynu büküldü
Hayal bahçemize korlar döküldü
…Çeliştik efendim, şak şakta şakşak.
Ne tarafa dönsek oyun pazarı
Zülfü yâre değsek yeriz azarı
Kim sevecek benim gibi yazarı
…Sataştık efendim, şak şakta şakşak.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Ülkemden manzaralar...2
Mecliste düello gırla gidiyor
Parmağı sallayıp tehdit ediyor
Milletvekiliysem kralım diyor
…Dikleştik efendim, şak şakta şakşak.
Yüz kızartan suçlar çağı atlıyor
Her geçen gün sayısını katlıyor
Ar damarı utancından çatlıyor
…Dertleştik efendim, şak şakta şakşak.
Ahlâksızlık spora da bulaştı
Boyutları Kaf dağına ulaştı
Federasyon bir çırpıda uzlaştı
…Birleştik efendim, şak şakta şakşak.
Suçüstü kesinkes iftira demek
Dumura uğradı ahlâk ve emek
Sıradan sayıldı gönül eğlemek
…Devleştik efendim, şak şakta şakşak.
Hüküm giyen sokaklarda turluyor
Vicdanları karartmaya zorluyor
En üst mercilerden medet umuyor
…Genişlik efendim, şak şakta şakşak.
Devşirme topçuya süper denildik
Eften püften takımlara yenildik
Hayal kurup mutlu sona gelindik
…Alıştık efendim, şak şakta şakşak.
Neresinden tutsam elde kalıyor
Yeni mezar bulan hemen dalıyor
Altın tavan yapmış dişler çalıyor
…Yarıştık efendim, şak şakta şakşak.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ülkemden manzaralar...3
Cenaze peşinden şaplak çalıyor
Tabutu tutmaktan geri kalıyor
Bana sorarsanız çok ders alıyor
…Çakıştık efendim, şak şakta şakşak.
Töre nakıs kaldı medyumcu coştu
Darda zorda kalan falcıya koştu
Günümüz gün olsun gerisi boştu
…Çağdaşlık efendim, şak şakta şakşak.
Esrarlar paketten çuvala döndü
Ahlâkı meşrebi toprağa gömdü
Güzel hasletlerin tamamı söndü
…Çeşitlik efendim, şak şakta şakşak.
Sırra eren parmak kadar sayılı
Boşanma davalar rafta kayılı
Cakasına baksan dersin dayılı
…Çeşnilik efendim, şak şakta şakşak.
Beyaz camı magazinden geçilmez
Kim kimin koluna girer seçilmez
Diziler turfanda baha biçilmez
…Geliştik efendim, şak şakta şakşak.
Toptan âşık olduk toptan da şair
Günü birlik yazdık sevdaya dair
Elifi bilmeyen mertekten mahir
…Yazıştık efendim, şak şakta şakşak.
Bu çömez Ceyhan’a dediler ozan
Bence gerçek şair yürekten yazan
Ben kepçesi oldum şiirler kazan
…Yarıştık efendim, şak şakta şakşak.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Üstüne...
Bülbül öter gül üstüne
Ballar aksın dil üstüne
Gözyaşların sil üstüne
…Yola çıktım geliyorum.
Hilâl ay kaşın üstüne
Oturma taşın üstüne
Selâmın başım üstüne
…Bekle beni geliyorum.
Söz olmaz sözün üstüne
Su dökme közün üstüne
Gözyaşın yüzün üstüne
…Damlamadan geliyorum.
Ahu gözler ağlamasın
Yürekleri dağlamasın
Sakın kara bağlamasın
…Ne denir bunun üstüne.
Ayrılık ölümden yaman
Hasretin vermiyor aman
Çabuk gel dediğin zaman
…Durulmaz bunun üstüne.
Siirt/1967
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Van depreminin simgesi...
(Deprem şehidi Yunus Geray’a)
ocuk bedeninde böyle bir yürek
O gözlerde korku yoktu Yunus’um
Beton kolon sanki kâğıttan direk
…Cesaret sembolü çıktı Yunus’um.
Çevrene sessiz sakin bakıyorsun
Dünya şahittir yürek yakıyorsun
N’olur dayan, az kaldı çıkıyorsun
…O bakışta mana çoktu Yunus’um.
Şaşkınım bu yüke nasıl direndin
Buna tevekkülü kimden öğrendin
Sabır selâmettir çok mu imrendin
…Öyleyse kurtuluş haktı Yunus’um.
Kurtuldun diye ne kadar sevindim
Tamam dedim bir o kadar emindim
Yolda can vermişin yasa büründüm
…Gözyaşım sel oldu aktı Yunus’um.
Elinden tutmayı ne çok isterdim
Çalışanı tek tek öpmek isterdim
Herkes gibi bende dua gönderdim
…Sevincimi hüsran yıktı Yunus’um.
Azra bebek Van’ın küçük simgesi
Çok şükür sevince boğdu herkesi
Türkiye’m yardım sevenler ülkesi
…Duyanlar ağıtlar yaktı Yunus’um.
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Vardı...
Göz göze geldik arkama dönünce
Birden heycan bastı öyle görünce
Hazırlık yapsaydım gelmeden önce
…Bakışla bir şeyler soruşu vardı.
Selâm dedim şaşkınlıktan almadı
Kem küm ettim çoğunu anlamadı
Hatırını sormaya zaman kalmadı
…Meraklı gözlerle süzüşü vardı
Karşımda durdu melektir sandım
Bir bakışı var ki yürekten yandım
Gözler bir içim su içmeden kandım
…El bağlamış boyun büküşü vardı.
Herhalde çarpılmak buna deniyor
Baştan aşağı kaynar su iniyor
Sırtını tuş edip resmen yeniyor
…Yüreğim yerinden söküşü vardı.
El ayağım çarşaflara dolaştı
Kalbim küt küt son noktaya ulaştı
Sevda bir zehirse kana bulaştı
…Manalı manalı bakışı vardı.
Çok da sakin bana öyle geliyor
Dikkat ettim mimikleri gülüyor
İçimden geçeni bence biliyor
…Sen söyle der gibi duruşu vardı.
Çekinme aslan parçası ha gayret
Seni sevdim dedim kızmadı hayret
Asır geçti sandım güldü nihayet
…Şaşkın, hülyalara dalışı vardı.
Kayseri/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Varsa söyle...
Yeminimiz unuttuysan
Başka bir eli tuttuysan
Şimdi sahiden mutluysan
…Çekinmeden varsa söyle.
Sevgiler saf duru bir su
Yolunu bulur doğrusu
Sakladığın bir hususu
…Çekinmeden varsa söyle.
Özünden seven unutmaz
Kandıranlar sözü tutmaz
Yürek yalanları yutmaz
…Ne yapalım varsa söyle.
Yeminlerin yalan olmuş
Gönül bağı talan olmuş
Bana hasret kalan olmuş
…Kader derim varsa söyle.
Gayri kimseye inanmam
Söze yeminlere kanmam
Bir daha sana güvenmem
…Ceyhan bilsin varsa söyle.
Ereğli/1967
Ozan Nuri Ceyhan
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Varsın tükenmesin benim göz yaşım...
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Kim bilir ne dendi fikrini çeldi
Uğruna dökülen yaş değil seldi
…Varsın tükenmesin benim gözyaşım.
Gözler bir içim su yüzün güleçti
Gönlüme dahlim yok o seni seçti
Ömrüm bir hayali sevmekle geçti
...Varsın tükenmesin benim gözyaşım.
Bir tek doğru varsa oda sevgimiz
Hoyratlarca talan oldu sergimiz
Hasreti bellemek bizim dersimiz
…Varsın tükenmesin benim gözyaşım.
Üzmesinler dedim adım atmadım
Seni düşünmeden asla yatmadım
Sevgin haricinde sevgi tatmadım
…Varsın tükenmesin benim gözyaşım.
Kahırla yaşamak ölümden beter
Sen mutlu olursan o bana yeter
Göz yaşlarım ecel vurunca biter
...Varsın tükenmesin benim gözyaşım.
Efkârlanıp yazdım isyandır sayma
Ne karar aldıysan sakın ha cayma
Ceyhan kahrolsa da şeytana uyma
...Varsın tükenmesin benim gözyaşım.
İst./2013
Değerli dostlardan;
Benden gayrısını görmesin gözün
Muhabbetle coşup kaynasın özün
Yeter mahzun olma, solmasın yüzün
Varsın tükenmesin benim gözyaşım..........Mehmed İhsan USLU
Ozan Nuri Ceyhan
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Vatan topraklarında...
Ne kadar mesudum ne kadar hürüm
Doğup büyüdüğüm toprak üstünde
Hiç düşünmem vatan için ölürüm
…Can feda yurdum her şeyin üstünde.
Uğrunda ölmek emellerin yücesi
Türkiye’m kalacak yıllar geçse de
Düşünmeden şehit oldu nicesi
…Takmam ölmek için henüz gençsem de.
Uğrunda korkusuz can veren asker
Bak şimdi ben giydim urbalarını
Kanıyla tarih yazan şanlı nefer
…Düşmansa çekerim kulaklarını.
Bu giysiyi torunlarda giyecek
Göz kırpmadan bekleyecek vatanı
Kahraman ırkın evladıyım diyecek
…Asla unutmaz kefensiz yatanı.
Ruhun şad olsun sen nur içinde yat
Ben mevzideyim serhat boylarında
Miras bıraktığın bu özgür hayat
…Hep kalacak vatan topraklarında
SİİRT- l965
(2.Jandarma Er Eğt.Taburu)
Ozan Nuri Ceyhan
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Vatan...
Havamdır suyumdur,
Ekmeğimdir aşımdır,
Şerefimdir şanımdır,
Namusumdur arımdır
Hayalimdir düşümdür,
Batmayan güneşimdir,
Gönlümde sarayımdır,
Tükenmeyen sevdamdır,
En kutsal varlığımdır,
Özgürlüğümün simgesi
Bir yalın tutkudur VATAN…
&
Anamdır babamdır,
Canımdır cananımdır,
Damarımda kanımdır,
Aldığım her nefestir,
En büyük hazinemdir,
Koynunda huzurla yatacağım,
Cennete eş değer toprağımdır,
Şu ömrümü düşünmeden
Seve seve vereceğim,
Gözümün nuru evlatlarımdan
Bir adım öndedir VATAN…
&
Minarelerinde ezanların
Mahşere kadar susmayacağı,
Gölgesine kurban olduğum
Gönderinde ay yıldızlı
Al bayrağımın dalgalandığı,
Koç yiğitlerin otağı,
Doğudan batıya
Kuzeyden güneye,
Her karış toprağı
Şehit kanlarıyla sulanmış,
Her çakıl taşı mübarek
Ecdat yadigârımdır VATAN…
&
Güzelliği dillere destan,
Yedi düvelin yutkunduğu,
Dünyada eşi benzeri olmayan,
Dağlarında mor çiçeklerin açtığı,
Nice şehitler gaziler yurdu,
Yürekten sevenlerin sevgilisi,
Yaşını başını almış
Bu sefil Ceyhan’ın,
İki bin yirmi üç yılını görmek için,
Yüce Rabbinden
Ömür talep ettiği yerdir VATAN…
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Vazgeçersen ayıp olur diyorlar...
Hasrete düçar’ım aşka doymadan
Bittiğini son kez senden duymadan
Sevdamıza son noktayı koymadan
…Vazgeçersen ayıp olur diyorlar.
Sen bırak diyorlar o çeksin başı
Sevgi kolay bitmez sen şevkle taşı
Sebepsiz döktürme günahtır yaşı
…Ağlatırsan ayıp olur diyorlar.
Yılları devirdik,ne kaldı şur da
Çıkar kâğıt kalem hesaba vur da
İstersen sen yine hayaller kur da
…Sabretmezsen ayıp olur diyorlar.
Tek başıma yazık değil mi bana
Felek tuzak kurmuş acımaz cana
Ah şimdi ne deyim bilmem ki sana
…Bırakırsan ayıp olur diyorlar.
Onlar bilmiyorlar sabır küpüyüm
Dalında kurumuş ardıç çöpüyüm
Müşkül kaldım elinizden öpüyüm
…Ozan Ceyhan ayıp olur diyorlar.
Çukurova/2004
Ozan Nuri Ceyhan
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Vazgeçmem...
Çılgın seveni yürek durdurmaz
Felek arattırır fakat buldurmaz
Sevenin yerini kimse doldurmaz
…Bulamasam bile asla vazgeçmem.
Göz göreni sevsin durur bakışır
Güzel olan yırtık giysin yakışır
Sevmek kâfi değil herkes karışır
…Ne etse nafile yine vazgeçmem.
Bitmeyen hasretim uzun sürse de
Rabbim kırk yıl daha ömür verse de
Beden yıllar boyu zulüm görse de
…Sefam olsun derim yine vazgeçmem.
Bir kere severim başka sevemem
Dünya güzel olsa gönül veremem
Göz yeminli başkasını göremem
…Buyurun mil çekin yine vazgeçmem.
Her şey alın sevgimiz alamazlar
Çok derinde arasın bulamazlar
Sevgi neymiş manasın bilemezler
…Asmaya götürün yine vazgeçmem.
Bir riyamız var mı dikkatle bakın
Hasret ömrü yedi sonumuz yakın
Ölümden korkmayız lütfen bırakın
…Kırk parçaya bölün yine vazgeçmem.
Bin can feda olsun sevda yoluna
Allah sabır versin Ceyhan kuluna
Dilerim mahşerde çarem buluna
…Yüz kurşun sıksalar yine vazgeçmem.
Adana/1996
Ozan Nuri Ceyhan
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Vebaliniz büyük...
İki suçsuz insan karalanmışsa
Ayrı koyup yürek paralanmışsa
Gencecik gönüller yaralanmışsa
...Vebaliniz büyük affınızda yok.
Amacımız sevmek hıncınız niye
Katlimiz vacipmiş sevmişiz diye
Birden kesildiniz toptan hafiye
...Vebaliniz büyük affınızda yok.
Güzellik dediğim her işin başı
Kaçan göçen yok ki neyin telaşı
Şimdi kafanıza vurun her taşı
...Vebaliniz büyük affınızda yok.
Kudretli olmak bu hakkı vermez
Sevgi muhteşemdir aklınız ermez
Sevgisiz yürekler huzuru dermez
...Vebaliniz büyük affınızda yok.
Başlarınız yesin bitmez töreniz
Yerle yeksan olsun uyuz yöreniz
Bence de doluyor artık süreniz
...Vebaliniz büyük affınızda yok.
Bu gün hüküm sizin yarını da var
Ben kime diyorum yüzünüz duvar
Yaradan mutlaka huzurdan kovar
...Vebaliniz büyük affınızda yok.
Sevdiğim insanın günahı neydi
Hep lafla dövdünüz başını eğdi
Ceyhan’ın ahı var göklere değdi
...Vebaliniz büyük affınızda yok.
H.Paşa./1984
Ozan Nuri Ceyhan
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Veda etmek farz oldu...
Dost dediğim mesajımı almazsa
Gönül koyup selâmını salmazsa
Kusur neyse suratıma çalmazsa
…Beklesem de, veda etmek farz oldu.
Söz verince sözlerinde durmazsa
Rica minnetimiz kabul olmazsa
Günlerce unutup hatır sormazsa
…Üzülsem de, veda etmek farz oldu.
Üzüntünü paylaş haberleşelim
Dedim ki derdini ver bölüşelim
Uzaktan olmuyor gel görüşelim
…Gelmesen de, veda etmek farz oldu.
Duygular her zaman şiirle kaim
Tükenmeyen servet dostluktur daim
Bana inanmadın gel de gör halim
…Görmesen de, veda etmek farz oldu.
Yüreğin borcudur dostlukta vefa
Dostun dosta tavrı en büyük cefa
Çok şey istemedim ayda bir defa
…Sormasan da, veda etmek farz oldu.
Çaresi olmayan tek şey ölümdür
Dostun kırılması cana zulümdür
Ezelden yanmışım kalan külümdür
…Bilmesen de, veda etmek farz oldu.
Kahrediyor beni mahzun bakışın
Ceyhan’ın dertleri boyundan aşkın
Yazarken şaşkınım okurken şaşkın
…Duymasan da, veda etmek farz oldu.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Vefa yok...
Hasret şarkıları şevkimi yıkar
Ayrılık özlemler gönüller yakar
Sevmeyi bilmeyen hayretle bakar
…Sevgide vefa yok kulda vefa yok.
Özdeşmişler sanki olmazsa olmaz
Bülbül güle âşık her dala konmaz
Mevsim hazan ise arar bulunmaz
…Bülbülde vefa yok gülde vefa yok.
Kimler gelir geçer dikenli yoldan
Felek ne ister ki biçare kuldan
Ağaca fayda yok kurumuş daldan
…Yeşilde vefa yok çölde vefa yok.
Sabrın yoksa selâmete varılmaz
Gönlün yarası boş lafla sarılmaz
Dost acı söylerse kimse darılmaz
…Yakından vefa yok elde vefa yok.
Eksik tatmin etmez çoğu bıktırır
Dönmese de bin ümitle baktırır
İstesin Ceyhan’a neler yaptırır
…Parada vefa yok pulda vefa yok.
Stuttgart-2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Vermezse vermez...
Dünyanın tüm malı dünyada kalır
Sevenler murada ermezse ermez
Sevgiyi tutmayan sınıfta kalır
…İçten sevmeyene vermezse vermez.
Rabbim türlü türlü sevgi yaratmış
Gönlün sevgisine hasreti katmış
Hazıra konmasın demiş aratmış
…Amacı kötü olan görmezse görmez.
Aşkı malı sanan yan gelip yatar
Kıymetin bilmeyen kaldırıp atar
Hakkı gözetmeyen sonunda batar
…Göz görmez el tutmaz gelmezse gelmez.
Gözden gönle,ordan yüreğe düşer
Zamanla yerleşir burada pişer
Cana bağlı ya hayır olur ya şer
…Zapt etmeye kalkma durmazsa durmaz.
Sevgi artar durur yolun bulursa
Huzur verir insan sözde durursa
Çok da uzun sürer seven korursa
…Değer veremezsen sürmezse sürmez.
Koşulsuz sevelim canı gönülden
Şeyda bülbül gibi gonca gülünden
Sevgiyle yaşasın korkmaz ölümden
…Ceyhan kovsa bile gitmezse gitmez.
İst./2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Veysel'im...
Görmeden, göreninden çok sevdası
Kader vurmuş saza söze cefası
Şehri Sivas ozanların dehası
...Sen büyüksün, sen ulusun Veysel’im.
Görmeden, görüyor gibi yaşamak
Bıkıp usanmadan sevgi taşımak
Bir mucize böylesini başarmak
...Sen mimarsın, sen ustasın Veysel’im.
Görmeden, birinden talim almadan
İrticalen bir yerlere yazmadan
Öğretmeni öğreteni olmadan
...Gerçek büyük şair sensin Veysel’im.
Görmeden, kurtla kuzuyu dost eden
Bundan ders alalım diye kasteden
Düşmanını dostunu da mest eden
...Sen bir sevgi, sen barışsın Veysel’im.
Görmeden, görüyor olmak ne güzel
Kıssadan hisseleri vermek ne güzel
Sabırla menzile ermek ne güzel
...Sen buradasın gibi varsın Veysel’im.
H.Paşa/1974
Ozan Nuri Ceyhan
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Viran olan gönüllerde...
Gönül hasret çekse sevgi kalır mı
Yaşam zehre dönse bir tat alır mı
Bundan sonra güzel şeyler olur mu
…Sanki kandırmaca benim gördüğüm.
Dünya cennet olsa yaşanmaz onsuz
Mutluluk dediğin sürmeli sonsuz
Hedef olmayınca her şey sonuçsuz
…Sevgiler karışmış olmuş kördüğüm.
Aşk meramın bilemedim ne ise
İnsan niye yansın madem iyiyse
Niçin çıkmazdayım öyle değilse
...Haydi cevap verin budur sorduğum.
Ömrün bir gün bitecek belli bir yoldur
Cevapsız soru ararsan çeşidi boldur
Dünya dersen mezun vermez okuldur
…Çıkmaz bir yol olmuş izin sürdüğüm.
Madem böyle vazgeç desen olmuyor
Gönül denen zavallım hiç durmuyor
Daldan dala konsa bir şey sormuyor
…Ceyhan’sa çaresiz kesin bildiğim.
Stuttgart/2005
Ozan Nuri Ceyhan
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Vuslata hasret sevda…1
Sen unuttum sandıysan ettiğimiz yemini
Tanımamışın demek, anladım şimdi beni
Ben ispata hazırım bulsam fırsat zemini
…Başıma taç ederim, eğer görsem gölgeni.
Sevgiye bel bağladık, gamsız zamana inat
Yeminler yalan değil, yalan olan kavlimiz
Ben sözümü yemedim, özlemle doldu miat
…Günyüzü göstermedi, sence suçlu hangimiz.
Durmadan fetva verir, içimdeki şu yürek
Bilmez ki Aslı’sına hasret kalan Kerem’im
Sen değilsin bu aşkı, benim çeken diyerek
…Demek tatmin etmemiş, elli yıllık eylemim.
Vuslata hasret sevda, sabırlara sığamaz
Seveni Mecnun etmiş sevilen ise Leyla
Unutmak elzem ilen öldürseler kıyamaz
…Meramım anladın mı acaba sen Süheyla.
Sen yine diyeceksin ben Süheyla değilim
Nerden çıkıyor böyle hep değişik isimler
Adın kasamda saklı nasıl söylesin dilim
…Aslını yazar mıyım değişse de mevsimler.
Ne kadar isim varsa birer birer mahlasın
Bunların değeri yok yüreğimde hep teksin
Dile düşersek yandık, aman Allah saklasın
…Ben sevdalı arıyım sen kovanda peteksin.
Senden ayrı kalmışsa önemi yok bu canın
Bu ömür olmaz olsun, yaşasam ne olacak
Doğuştan bahtı kara zaten Ozan Ceyhan’ın
…Viran olan gönlüne mecbur hüzün dolacak.
Çukurova/2014

Değerli dostlardan;
İSİMSİZ KADIN
Senelerdir hüzünlü dizelerimde gizliydi adın
Köpüren şiir denizimde yüzen gizemli kadın..... İnci Germenliler
Senden ayrı kalmaya tahammülü yok bu canın
Senin en çok sevdiğim bu gizem dolu yanın
Dünyaya duyuralım bu aşkla kaynasın kanın
Sensiz viran olacak ikimizde anlayalım bunu.......Reyhan Altaş
Ozan Nuri Ceyhan
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Vuslata hasret sevda…2
Vuslata hasret sevdam yeri göğü taradım
Yıldığımı düşünme sabır niçin bıkmışsa
Şahidimiz mehtaptı sormak için aradım
…Aradan yıllar geçti, ya hatrından çıkmışsa.
Gönül gözlere tabi benim ona sözüm yok
Zemheride yanarken Ağustosta donsa da
Düşler barış sağlasa bizim için çözüm yok
…Talihe hiç güvenmem, dallar bulup konsada.
Erteleme olmasın, bedenimi derdest et
Hiç silah taşımadım bak elimi kaldırdım
İfademi almadan gözlerimden bir test et
…Yeter ki gel dedin ya, şarkımızı çaldırdım.
Düyuna bırakırsan zaman yetmeyebilir
Gurbet elde yiterim arasan bulamazsın
Pazarlık yapamazsın kabul etmeyebilir
…İzim kaybolur gider kimseye soramazsın.
Tutunacak dal bulsam kalan ömrü veririm
Sensiz olduktan sonra bu âlem bana zindan
Kutuplar donduramaz hasret korsan eririm
…Katlime cevaz varsa kılıç çıksın kınından.
Ben yazdım sanıyordum sevdanın kitabını
Analar ne yiğitler doğurmuş dedim ki pes
Kırk yıl sürse çözemem yürekten hitabını
…Benim ki yolda kalır, şahika olmuş her ses.
Kimselere özenmem, benimse budur çapım
Bildiğim doğru neyse başka yöne sapamam
Bir başıma kalmışsam nasıl değişsin yapım
…Ceyhan unut diyorsan, işte bunu yapamam.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Vuslata hasret sevda…3
Bitmeyen ümitlerle hayaller kuruyorum
Etrafımda toplanmış melânet şürekâsı
İsterse bin yıl geçsin, sözümde duruyorum
…Zalimlerin ilmi yok buna ermez zekâsı.
Çare nerdedir desem diyecekler Fizanda
Madem çok biliyorsa neresidir göstersin
Bunun karşılığı yok ne akıl ne izanda
…Sorumun cevabını yine benden istersin.
Süslü lafları sevmem, cümlesi bir hezeyan
Dilimden dökülenler yüreğimin sesidir
Hasret kokan sevdayı satırlara bezeyen
…Can özümde yaşayan aşkımın nefesidir.
İçimden neler geçer kendimi tutuyorum
Nefis horon tepiyor şeytan çatlasa uymam
Kötüye cevap hazır mecburen yutuyorum
…Hırsımı biliyorum, taş üstünde taş koymam.
Korkum seni kaybetmek, asla göze alamam
Vuslata hasret sevda, fütursuz bekliyorum
Azcık umut olmasa bu dünyada kalamam
…Tek Rabbime güvenip hayırlar diliyorum.
Dünyadaki varlığın biraz huzur sağlıyor
Bilesin ki sevdiğim sana bağlı yaşamam
Hasret korlara dönmüş yüreğimi dağlıyor
…Eğer sensiz kalırsam, bilesin yaşayamam.
Engeller bu hayatın değişmeyen düsturu
Ceyhan gibi sevenler er geç zorluğu aşar
Biz huzuru bulalım, kusur kalsın küsuru
…Herkese örnek olur, haydi bunu sen başar.

Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Vuslata hasret sevda…4
Vuslata hasret sevda, özüm közde pişiyor
Şu hayalin olmasa sensiz nasıl yaşarım
Yürek bir yangın yeri bedenimse üşüyor
…Küçücük bir ümit ver dünyaları aşarım.
Mevkuresi özeldir sığmaz hiç bir misale
Sevgi izafi kavram her duygu farklı olur
Galeyana gelmişse kalem yazsın risale
…Her şey yazılır amma, isimler saklı olur.
Saçının tek teline helal gelmesin derdim
Bir gün biter diyerek sığındım sabırlara
Sevgi hayal sandılar, ben aksine direndim
…Şu hatırın olmasa banmıştım kahırlara.
Kırmaya karar versek esaret zincirini
Yeniden doğmuş olur selamete çıkardık
Birlikte karşılardık şu sabahın fecrini
…Bu gün bir başka gözle, sefa ile bakardık.
Dökülen her damla yaş boşaltacak zehrini
Ağlamak da ibadet, melekler not düşecek
Gel birlikte kuralım gönlümüzün şehrini
…Yoksa masum yüreğim ömür boyu pişecek.
Kışım bahara döner, gelsen güller açardı
Bülbüller güle konar iştiyakla dinlerdik
Çiçekler buram buram kokusunu saçardı
…Mehtabın doğuşunu sarılarak izlerdik.
Dünya benim olurdu sana geldim deseydin
Mutluluğa koşardık, koy verirdik gemini
Şu evrene sığmazdık Ceyhan’a el verseydin
…Kulun kölen olurdum, sana namus yemini.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ya cennet ya cehennem…
Rabbimiz bir,
Adem ve Havva’dan
Yaratılmışız
Katıksız kardeşiz,
Yaşadığımız dünya tek,
Renklerimiz ayrı
Dinlerimiz dillerimiz farklı olsa da
Şekil olarak aynıyız,
Ayni havayı soluyoruz,
Dünya nimetlerini paylaşıyoruz,
Acılarımız sevinçlerimiz aynı,
Doğup büyüyor yaşlanıyoruz
Çeşitli nedenlerle ölüyoruz
Ayni toprağa gömülüyoruz,
Hesaba çekileceğiz
Orada da gideceğimiz yer
Nasip olursa iki mekan,
Kimsenin dahli yok
Tercih bizim
Ya cennet ya cehennem…
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Ya unutursan...
Sözüne güvendim sana inandım
Özüm gibi bildim koşulsuz kandım
Her şeyi gönlümce olacak sandım
…Unutmam diyorsun ya unutursan.
Hasrete atarsan kalmaz mecalim
Hiç düşündün mü ne olur halim
Ben mağdur olurum sen ise zalim
...Unutmam diyorsun ya unutursan.
Unutulmak önce yürekten vurur
Gönül bahçemizin tamamı kurur
Birazcık aklım var o anda durur
…Unutmam diyorsun ya unutursan.
Sevda dergahında yanar pişerim
Yoluma ışık tut görmem düşerim
Aşkın şakası yok lütfen hemşerim
...Unutmam diyorsun ya unutursan.
Hayallerim birer birer yıkarsın
Hevesimi kursağıma tıkarsın
Mahşerde huzura nasıl çıkarsın
…Unutmam diyorsun ya unutursan.
Umutla bağlandım kapına geldim
Bu aşkın fermanı sendedir bildim
Unutsan Ceyhan’ı bil ki ben öldüm
…Unutmam diyorsun ya unutursan.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Yadigâr...1
Sevginle yaşarken boşluğa düştüm
Sevdanın sırrına ermez bu rüştüm
İlk başından rüyasını görmüştüm
…Düş gerçekmiş sezemezdim Yadigâr.
Elim kolum bağlı böyleymiş yarış
Nasıl mümkün olur menzile varış
Sabret sağlanacak diyorsan barış
…Bu aklımla çözemezdim Yadigâr.
Hayat toz pembedir aşkın gözünde
Yürek yanar durur sevda közünde
Şartsız seven çok az dünya yüzünde
…Hasret zormuş bilemezdim Yadigâr.
Duygusuz yürekler dönüşmüş taşa
Çağlar maratonda geldik bu yaşa
Zulüm deryasında bir baştan başa
…Sen olmadan yüzemezdim Yadigâr.
Kıyamete kadar sürsün ezgimiz
Kim önce gidecek yolcu hangimiz
Parçaya bölünmüş bağlı dengimiz
…Sen görmeden dizemezdim Yadigâr.
Çekmeye razıyım hasretse hasret
Gel beni dinlersen vakurla sabret
Ya da Ceyhan gibi kadere kahret
…Bundan fazla üzemezdim Yadigâr.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Yadigâr...2
Çileler kaplamış sevda nehrini
Tarumar etmişler aşkın şehrini
Bala katsalar da zulmün zehrini
…Sen vermeden içemezdim Yadigâr.
Dağlar taşlar çatlar tatsa ahımı
Tuzla buz ettiler aşk dergahımı
Duruyor sandığım güzergâhımı
…Felek yıkmış gezemezdim Yadigâr.
Kader nerden vurur bilinmez imiş
Yazdığı hiç bir şey silinmez imiş
Koyduğu kurallar delinmez imiş
…Düşünsem de bilemezdim Yadigâr.
Dostla bile sarılmazmış yaralar
Dile düşmek gönlümüzü paralar
Her satırda ismin var mı ararlar
…Ölsem bile diyemezdim Yadigâr.
Toptan yazılmıştır kulun görgüsü
Ayrılık bir tamam ömür törpüsü
Sabrın taşıp yıkılmışsa köprüsü
…Gel desende geçemezdim Yadigâr.
Ceyhan kimden sorsa hepsi afaki
Hasret dağa çıkmış bildiğin şaki
Tek inandığım şey aşkımız baki
…Senden başka sevemezdim Yadigâr.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Yağmur gözlüm...
Kendimi bıraktım senin gönlüne
Ömrümü çul ettim serdim önüne
Canım feda olsun kötü gününe
...Yeter ki ağlama sen ceren gözlüm.
Sevginin önünde bir şey duramaz
Kimse bu duyguya yasak koyamaz
Seven yüreklerden hesap soramaz
...Düşünme ağlama sen üzüm gözlüm.
Yağmur gözlüm sevgi su olur akar
Bir girmeye görsün yürekler yakar
Göze yasak koydum tek sana bakar
...Üzülme ağlama sen ceylan gözlüm.
Hiç kimseden korkma uzat elini
Korkma kör talihin kır şu belini
Dünyaya değişmem tek bir telini
...Umut var ağlama sen zeytin gözlüm.
Hüdâ ruhsat versin Ceyhan kuluna
Canım feda olsun senin yoluna
Elbet gireceğim bir gün koluna
...Sevin hiç ağlama sen kara gözlüm.
Adana/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Yağmura sevdalıyım…
Yağmura sevdalıyım,sulansın her yerlerim
Gördüm çoğu kaçıyor,ben durur ıslanırım
Dışım gibi ruhumdan temizlenir kirlerim
…Yanağıma damlalar düştükçe hislenirim.
Hele cama vurdukça,bir çok şeyi anlatır
Sevgiliden bir haber verir gibi coşkusu
Beklerken ıslansam da kulağımı çınlatır
…Ben ona sevdalıyım olur mu hiç kuşkusu.
Atletimden çoraba neyim varsa su olur
O’nu az mı bekledim altında saçakların
Bu can ezelden aşık,kimden korkusu olur
…Sığınak çam dalları sevdalı kaçakların.
Saçından yanağına dökülürken damlalar
Yüzündeki gülücük,mutluluğum katlardı
Nasılda anlamazdık, yel gibiydi zamanlar
…Benim çene açılır, o gülmekten çatlardı.
Koynuna akan damla ben olayım isterdim
Yalana hiç gerek yok,biraz da kıskanırdım
Şu mübarek rahmet,ne kadar şanslı derdim
…Sevdalıyım arkadaş, yağdıkça ıslanırdım.
Felâkete dönmeden sakin sakin yağdı mı
Yeşilliği karartan akar gider toz toprak
Bulutlardan sıyrılıp bir de güneş doğdu mu
…Işıl ışıl parıldar yüze güler her yaprak.
Ceyhan saçma deseniz,ben böyle bir deliyim
Bir hafta aç kalırım,susuz kalsam ölürüm
Sevda sağanak yağmur,bense akan seliyim
…Yeter ki kavuşalım,bin yıl sürsün yürürüm.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Yakındır...
Dünya devletleri hayretle izliyor
Protestolar yarışacak yakındır
Sonu neye varır diye gözlüyor
…El etek öpüp barışacak yakındır.
Çünkü gafillerin mayalarında var
Yoldayız desek kaçacak delik arar
Bu sefer mazlumlara verdiği zarar
…Cezalarını katlayacak yakındır.
Sen bilene sor şamarımın tadını
İyice düşün attığın her adımı
Anladım yememişsin sen tokadımı
…Suratlarında şaklayacak yakındır.
Atamın barış diyen sözlerine bak
Heyhat yanlış ulusu seçtin avanak
Madem istedin senin başında kabak
…Kısa zamanda patlayacak yakındır.
Duymalısın Taksimde gürleyen sesi
Ulan hırt topuğa iğne neyin nesi
Çakalın kursağında kalır hevesi
…Kıçın potinim şutlayacak yakındır.
Ceyhan da heyheylerde aman kızmasın
Yanına kalır sanmış sakın azmasın
Tükrükle boğarız kafamız bozmasın
…Sabır taşımız çatlayacak yakındır.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Yakışmadı, yakışmadı be dostum...
Öyle bir alem ki etmeyen bulmaz
Yanına kâr kalsa adalet olmaz
Bir gram kötülük asla kaybolmaz
…Yakışmadı, yakışmadı be dostum.
Kolaymış arkadan vebal yüklemek
Meğer bir oyunmuş sessiz beklemek
Gerçeği görmeden kusur eklemek
…Yakışmadı, yakışmadı be dostum.
Kuşkulanma beni karalar diye
En kötü sözlerle yaralar diye
Başkası duysaydı paralar diye
…Yakışmadı, yakışmadı be dostum.
Biz adam satmayız düşsek de dara
Bir kusur var ise kendinde ara
İş işten geçmişse şimdi kaç para
…Yakışmadı, yakışmadı be dostum.
Paşa gönül senin ona karışmam
Haddimi bilirim boşa yarışmam
Hiç özür dileme ölsen barışmam
…Yakışmadı, yakışmadı be dostum.
Beddua etmedim kinde güdemem
Tekrarlanan hatayı affedemem
Ağırlanmadığım yere gidemem
…Yakışmadı, yakışmadı be dostum.
Tanışmamış olmak sorunu çözer
Ne dargın kalınır ne kimse küser
Ceyhan bir anlasa dost niye üzer
…Yakışmadı, yakışmadı be dostum.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yakışmıyor dersen bir daha yazmam…
Hayalle yaşamak kolay sanırsın
Yakışmıyor ise bir daha yazmam
Sen beni herkesten fazla tanırsın
…Yakışmıyor dersen bir daha yazmam.
Çaresiz kalmışım tükenmez ahım
Her yolu denedim şahit Allah’ım
Ölümüne sevdim budur günahım
…Yakışmıyor dersen bir daha yazmam.
Seni sensiz sevdim kime ne zarar
Sen bensiz olmağa vermişsen karar
Yüz bin şiir yazsam bu neye yarar
…Yakışmıyor dersen bir daha yazmam.
İsmini yazmadım yine de yazmam
Darağacı kurun ikrarım bozmam
Talihimden başka kimseye kızmam
…Yakışmıyor dersen bir daha yazmam.
Seneler gücümden çalıp gitse de
Bu aşkın uğruna ömrüm bitse de
Hakkın var diyenler kabul etse de
…Yakışmıyor dersen bir daha yazmam.
Felek toptan savar bin türlü derdi
Yürek hayır desin sorgusuz verdi
Savunma yapmadan yerlere serdi
…Yakışmıyor dersen bir daha yazmam.
Ben derdimi satırlara dökmüşüm
Aşkta adalet yok ancak sökmüşüm
Ozan’ı hiç sorma ruhen çökmüşüm
…Yakışmıyor dersen bir daha yazmam.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaktın ciğerimi yaktın kardeşim…
(Kardeşim Zabit Ceyhan’a)
Bu nasıl yazgıdır olur mu böyle
Yaktın ciğerimi yaktın kardeşim
Nasıl dayanırım şimdi sen söyle
…Yaktın ciğerimi yaktın kardeşim.
İki yaşındayken annesiz kaldın
Ecel perin gelmiş uykuya daldın
Bizi tükenmeyen yaslara saldın
…Yaktın ciğerimi yaktın kardeşim.
Yakışmadı ölüm bu genç yaşına
Sen orada kaldın yalnız başına
Şimdi ne yazayım mezar taşına
…Yaktın ciğerimi yaktın kardeşim.
Zaten hiç gülmedik acılar pınar
Emre karşı olsak melekler kınar
Yüce takdir Hakkın elbette sınar
…Yaktın ciğerimi yaktın kardeşim.
Yıllar gelip geçsin biter mi acın
Gözü yaşlı kaldı kardeşin bacın
Bizi kahretmekmiş senin amacın
…Yaktın ciğerimi yaktın kardeşim.
Elimde büyüdün gözüm sendeydi
Tevekkül etmiştim sıra bendeydi
Ozan Ceyhan hepinizden öndeydi
…Yaktın ciğerimi yaktın kardeşim.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalan mıydı...
Gönül hesabımda yoktun
Yüreğim tandıra soktun
Unutur diye mi korktun
...Bakışların yalan mıydı.
Kolay gelir sözler vermek
Sevda artı hasret demek
Ziyan oldu bunca emek
...Yeminlerin yalan mıydı.
Kavrulsan su içemezdin
Sevgiden vazgeçemezdin
Başka birin seçemezdin
...Ağıtların yalan mıydı.
Hani benimle mutluydun
Her konuda umutluydun
Ne denildi neler duydun
...Gülüşlerin yalan mıydı.
Beni görmeden durmazdın
Bensiz hayaller kurmazdın
Hiç kimseye inanmazdın
...Dediklerin yalan mıydı.
Kesişmiyor yollarımız
Boşta kaldı kollarımız
Nasıl şaştı pusulamız
...Dileklerin yalan mıydı.
Bak nasıl oldular mani
Tuzağa düşmüşüz yani
Resti çekecektik hani
...Kavillerin yalan mıydı.
Konya/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalan olmasın...
Sevgi ciddi iştir yoktur şakası
Gönül kırılırsa olmaz takası
Yürek incinirse gelmez bakası
…Doğrular sonra yalan olmasın.
Niçin fikirlerin böyle karışık
Bazen küsüyorsun sonra barışık
Kime ne anlatsın bu garip âşık
…Yeter ki her söze kanan olmasın.
Ara bozucular kârlı çıkmasın
Kıs kıs gülüp peşimize bakmasın
Çok güçlü olalım kimse yıkmasın
…Boş yere aşkımız talan olmasın.
Dil kemiksiz olmayanı var eder
Sevenlere bu dünyayı dar eder
Düşündün mü insan niye kahreder
…Mümkünü yok ettiğini bulmasın.
Yaptıkları yeter isyan edelim
Ver elin elime çekip gidelim
Her ne diyeti varsa ödeyelim
…İçimizde bir pişmanlık kalmasın.
Bana sarıl yalnız ölüm ayırsın
Gören varsa duymayana duyursun
Gücü yetiyorsa ferman buyursun
…Sevgimize bühtan atan olmasın.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalandır...
Yalandır murada ermeler yalan
Uyanınca bitecek bir anlık düş
Eskiyen hatıra geriye kalan
…Parçalanmış anılar eciş bücüş.
Yalandır kudretli hükümler yalan
Hazine tıka basa servetler gani
Bağ bahçe tarumar çiçekler talan
…Kara toprak doymak bilmez bir cani.
Yalandır âleme hükmetmek yalan
Sonsuz imkânlara kimdendir mani
Bir yaşam ki zaman içinde zaman
…Göz kamaştıran güzellikler hani.
Yalandır yeminler akitler yalan
Kimler gelip geçti, geçmekte kimler
Büyük bir irade hâkimdir her an
…Hafızada kalan yalnız isimler.
Yalandır en doğru koca bir yalan
Ölüme söz yok, onun hakkı mahfuz
Dünya çift kapılı handır oyalan
…İster gül ister ağla şansa mahsus.
Yalandır öyleyse tüm şeyler yalan
Hoş bir seda boş kubbe de çınlanan
Her an bitecek bilerek yaşanan
…Ömür yalan, sürülen devran yalan.
İst/1998
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalanım var ise...
Bağlarım kurudu çiçekler susuz
Gündüzler serap gecem uykusuz
Sevgiler hicapsız hisler duygusuz
…Yalanım var ise çekene sorun.
Günlerim perişan seneler yorgun
Hasret maratonda barışa dargın
Sevgi katilinden kaldı mı farkın
…Suçlu diyorlarsa mahkeme kurun.
Niyetime göre çıkmazmış falım
Hazana dönmekte yaprağım dalım
Tek senin boynuna benim vebalim
…Kılımı oynatmam suçluysam vurun.
Hasretten ağardı saçım sakalım
Boşa geçen yıllara bir bakalım
Hesap kitap öyle mi bırakalım
…Söz sırası benim hele bir durun.
Çok sevmeyi suç saymamış erenler
Allah için şahit olsun görenler
Doğruyu söylerlerse yeter bilenler
…Ceyhan haksız ise boynunu vurun.
Adana/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalanmış...
Bitmeyen kahırlar tükenir sandım
Çok acılar çektim çektikçe yandım
Kadersiz gülemez çok geç anladım
…Lambada titreyen alev yalanmış.
Gün güne eklenir haftalar aya
Ben bıktım usandım gün saya saya
Madem çok seviyor çıkıp gelse ya
…Yâr deyince düşen kalem yalanmış.
Neden kısmetsizlik bir bilebilsem
Hasret biter sesin bir duyabilsem
Onsuz yaşamak zor bir diyebilsem
…Hudut tanımayan sevgi yalanmış.
Kavlime sadığım ömrüm oldukça
Hayale sarıldım fırsat buldukça
Elde kâğıt kalem yalnız kaldıkça
…Yüzlerce yazdığım şiir yalanmış.
Deli divaneye döndü şu gönlüm
Yılların elinde oyuncak ömrüm
Eğer çektiğimiz değilse zulüm
…Dağları deldiren sevgi yalanmış.
Ödlek talih semtimize uğramaz
Allah için bir güzellik sağlamaz
Canı cehenneme artık bağlamaz
…Ceyhan’ı kandıran yemin yalanmış.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalanmışsın yalan dünya...
Daha küçükten başladın
Ömür boyunca taşladın
Fırsat yarattın haşladın
…Zalimmişsin yalan dünya.
Sevdiklerimi koymadın
Ne açgözlüsün doymadın
Hiç bir kurala uymadın
…Hainmişsin yalan dünya.
Sevdim dedim olmaz dedin
Süre dedim dolmaz dedin
Zulüm dedim yılmaz dedin
…Gaddarmışsın yalan dünya.
Ne bir içten gülebildim
Ne huzuru bulabildim
Ne de dertsiz kalabildim
…Kahırmışsın yalan dünya.
Misafirsek ikram gerek
Kim istedi senden börek
Hani nerde sende yürek
…Rüyaymışsın yalan dünya.
Ne baharım yazım kaldı
Ne tezenem sazım kaldı
Ne diyecek sözüm kaldı
…Hayalmişsin yalan dünya.
Daha çok canları yutar
İnancım nefsimi tutar
Şu Ceyhan’ı alda kurtar
…Yalanmışsın yalan dünya.
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalansa hangisi doğru...
Satırlara dokuduğun
Bir çırpıda okuduğun
Taşa döner dokunduğun
…Yalansa hangisi doğru.
Hasreti methediyorsun
Kendine kahrediyorsun
Seveni mahvediyorsun
…Yalansa hangisi doğru.
Nerde Aslı nerde Kerem
Dünyayı kapına serem
Bu sevdanın sonu verem
…Yalansa hangisi doğru.
Sonsuz hasretin yelisin
Sevda çekenin dilisin
Anladım firkat ehlisin
…Yalansa hangisi doğru
Vekil misin kuşa kurda
Haydi söyle hele dur da
Bir çelişki yok mu burda
…Yalansa hangisi doğru.
Gönül sevmiş silemezsin
Yaşamadan bilemezsin
Kavuşmadan gülemezsin
…Yalansa hangisi doğru.
Ozan’a Yusuf diyorsun
Sevgiye kesif diyorsun
Sevene pasif diyorsun
…Yalansa hangisi doğru.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalnız hayaline bin şiir yazdım…3
Sonu gelmez hayallere dalmışım
Gittin diye per perişan kalmışım
Şiirler güç verdi yoksa yanmışım
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Hasret bitmeyince sabır taşıyor
Zorluklara rağmen sevgi yaşıyor
Kadere hükmetmek bizi aşıyor
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Gönül kırıldıysa özr kabul etmez
Bu aşkın hicranı bir ömür bitmez
Tek satır okusan zoruma gitmez
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Rüzgâr pişman olsa bile dal kırık
Umut Kaf dağında bitmez hıçkırık
Ömrümüzden yedi batsın ayrılık
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
İşte bizim sevda böyle bir masal
Cihanı arasan bulunmaz misal
Sevmek yasak olsun şiirler yasal
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Tez ölürdüm el yerine koysaydın
Ceyhan gibi zulümlere doysaydın
Ne karar verirdin hâkim olsaydın
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalnız hayaline bin şiir yazdım…1
Unutsaydım satırlarda olmazdın
Yalnız hayaline bin şiir yazdım
Unutsaydım hiç akılda kalmazdın
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
İlk zamanlar sevda sımsıcak yeldi
Hasret çok betermiş bağrımı deldi
Aklımdan geçmeyen başıma geldi
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Elli sene geçmiş dönüp bakınca
Damla yaşın kahrım olur akınca
Düşler hülyamıza çelme takınca
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Söylenmesi kolay yaşanması zor
Nasıl dayanmışım gel de bana sor
Böyle seven var mı hadi akıl yor
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Neler yazdığımı bilmeyeceksin
Belki de rüyama girmeyeceksin
Çıkıp gelsen bile görmeyeceksin
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Ceyhan aciz kaldı yetmedi çabam
İsterim mahşerde görülsün davam
Sen okumasan da yazmaya devam
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalnız hayaline bin şiir yazdım…2
Unutsaydım yüreğimde olmazdın
Yalnız hayaline bin şiir yazdım
Unutsaydım satırlara dolmazdın
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Sevgin has misafir sanma kiracı
Gönüldür sevginin kutlu miracı
Gelir misin tekmil salsam ricacı
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Gözlerine bakmak tarifsiz hazdır
İlham perim sen ol hep şiir yazdır
Yüz bin sayfa yazsam yinede azdır
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Sesini yakından duymak isterdim
Hece hece aşk dokumak isterdim
Hepsini yüzden okumak isterdim
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Değişik ad yazdım şaşırma sakın
Kendini bulursun dikkatle bakın
Ne çare üzgünüm sonumuz yakın
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Dile düşmeyelim bunlar mahlasın
Diliyorum kem gözlerden saklasın
Yüce Rabbim şu Ceyhan’ı aklasın
…Yalnız hayaline bin şiir yazdım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalnız seni sevdim gerisi yalan...
Yıllar çok şeyimi aldı elimden
Yalnız seni sevdim gerisi yalan
Adın dua gibi düşmez dilimden
…Yalnız seni sevdim gerisi yalan.
Arzular umutlar bir bir kurudu
Közlenen sevgiyi yürek korudu
Zamanla hayaller toptan eridi
…Yalnız seni sevdim gerisi yalan.
Ne hedefim kaldı ne de amacım
Çareler tükendi geçmiyor acım
Ayrılığı sorma bitmeyen sancım
…Yalnız seni sevdim gerisi yalan.
Gönlümü avuttum bitecek dedim
Nazlı yâr bir gün gelecek dedim
Bizimde yüzümüz gülecek dedim
…Yalnız seni sevdim gerisi yalan.
Ne gelen giden var, ne selâm salan
Sevda bahçemizi sen ettin talan
Hırsız sayılmaz mı sevgiyi çalan
…Yalnız seni sevdim gerisi yalan.
Daha tutunacak dalım kalmadı
Kader atacağın çalım kalmadı
Derdi anlatmaya halım kalmadı
…Ceyhan seni sevdi gerisi yalan.
Adana/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya…1
(Tarihler bizi yazar, tarihi de biz)
Başın bağrını yesin senin kokmuş birliğin
Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya
Yakındır paran paran bozulur kof dirliğin
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Pek çoğu bayrak açar buysa elindeki koz
Ortakların tüyüyor şamarı yemeden boz
Olmadık şeyi düşle ben yer miyim zırtapoz
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Kerhen evet denmiştir tutuşunca paçanız
Döneklik size mahsus yemedi mi maçanız
Her şeye hodri meydan sandınız ki kaçarız
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Manş’tan öte ortağın taşlarını dökmüştür
Medeniyet dediğin son dişini sökmüştür
Ey korkaklar birliği demokrasin çökmüştür
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Benim adım geçince mendebur surat asar
Başa oynayan ödlek görsen kendini kasar
Beğenmediğiniz ülkem hepinize on basar
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Gizlimiz saklımız yok bizde her şey apaçık
Bütün dünya biliyor bunlardan olmaz cacık
Ozan paşam sen döktür, belki algılar azcık
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya…2
(Tarihler bizi yazar, tarihi de biz)
Canımıza bin minnet asla olmaz derseniz
İnsanım ölse gelmez yola güller serseniz
Dönüp bir kere bakmaz dünyaları verseniz
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Bizde adet böyledir biz vermeden almayız
Belli düsturumuz var ruhsatsızsa dalmayız
Benim halkım asildir zan altında kalmayız
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Görünüşe aldanma Türk’te yürek engindir
Lokmamızı böleriz gönlümüz çok zengindir
Bizden sana yar olmaz soytarılar dengindir
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Baş tacıdır konuklar izzet ikram bıkmayız
Bizde zaman sınırsız yüzümüzü yıkmayız
Sizin gibi destursuz bol keseden sıkmayız
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Mutlak başına bela kışkırttığın hainler
Size de madik atmış belli ki ol kâhinler
Silahsız şaha kalktı gördüğün şu şahinler
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Gönlümden neler geçer edebimi korurum
Her soruya cevap var on ikiden vururum
Kim yamuk yapıyorsa karşısında dururum
…Yalvarsan girmiyoruz yallah başka kapıya.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yan yana koysunlar bizi mezara...
Tek bir dileğim var olursa kabul
Çaresiz kalanın son sözü makbul
Ben önce ölürsem lütfen ara bul
...Yan yana koysunlar bizi mezara.
Sayılı gün zor geçse de bitmez mi?
Yürekten dilesek kabul etmez mi?
İkimize bir Fatiha yetmez mi?
…Birlikte çıkardık büyük huzura.
Yüce Rabbim kantarını kuracak
Kendi bilir amma bizden soracak
Sevda katilleri haz rol duracak
…Hiç kimse bakmasın artık kusura.
Sevdik diyeceğiz yalnızca sevdik
Yasaktır dediler boynumuz eğdik
Sabra sığınmışız bir ömür verdik
…Birkaç adım kaldı şu son vapura.
Mantık almaz örfe denilmiş töre
Buna esir olmuş bilcümle yöre
Cehalet diz boyu göz göre göre
…Şeytan avaneyle çıkmıştır tura.
Dört kitapta açık açık duyurmuş
Canlıya cansıza sevin buyurmuş
Değeri bilmeyen pişman olurmuş
…Şansını kaybeden çekemez kura.
Rabbime ayandır benim niyetim
Buralarda sensiz kalmışım yetim
Bence ödenmiştir bitmez diyetim
...Sevmeyenin aklı ermez bu sırra.
Üsküdar/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Yanar mı dersin...
(Sırdaşım Halıcıoğlu kardeşime)
Sadık dostum sil gözünün yaşını
Dönemezsin geçtik yolun başını
Bir daha uçursak gönül kuşunu
...Sevda dallarına konar mı dersin?
Bahara çevirmez bir gün kışımı
Meçhule mi gitsem alıp başımı
Ben ne deyim bu kaderin hışımı
...O da benim gibi yanar mı dersin?
Vefasız olanlar böyle sever mi
Hasrete yol açan sevgi hüner mi
Aslını bilseydi bilmem döner mi
...Vebalimi aşka yükler mi dersin?
Deli oluyorum gelmez sanmasın
Sana sorsun el âleme kanmasın
Sen şahitsin günahımı almasın
...Kusurum hasrete ekler mi dersin?
Ana yok baba yok nasıl kaçalım
Soysuz namertlere el mi açalım
Vatan borcum bitsin şaha uçalım
...Mazeretim kabul eder mi dersin?
Nasıl ne haldedir desem soramam
Çaresiz kalmışım sakin duramam,
Ben kadersiz hiç bir işe yaramam,
...Benim gibi hasret çeker mi dersin?
Yüce dağdan serin yeller eser mi
Dost dediğin vara yoğa küser mi
Sorup dinlemeden selâm keser mi
...Biçare Ceyhan’ı bekler mi dersin?
G.Antep/1976
Ozan Nuri Ceyhan
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Yanarsın ah, pınar gözlüm yanarsın...1
Mevsimler hazana döndüğü zaman
Gönlünde umutlar söndüğü zaman
Gözlerin gerçeği gördüğü zaman
...Yanarsın ah, badem gözlüm yanarsın
Akşamlar gündüzü kovduğu zaman
Mehtap tabak gibi doğduğu zaman
Efkâr can özünü boğduğu zaman
…Yanarsın ah, bahar gözlüm yanarsın.
Ağaçlar yaprağı döktüğü zaman
Tan ağarıp şafak söktüğü zaman
Hayallere kâbus çöktüğü zaman
...Yanarsın ah, elvan gözlüm yanarsın.
Gençliğin hükmü geçtiği zaman
Hasret yürekleri deştiği zaman
Sevda köze dönüp piştiği zaman
...Yanarsın ah, pınar gözlüm yanarsın.
Saçlarına aklar düştüğü zaman
Ümitler kaybolup,uçtuğu zaman
Sevenler ölüme koştuğu zaman
...Yanarsın ah, kara gözlüm yanarsın.
Senede bir gün gel, çaldığı zaman
Candan kıymetlini aldığı zaman
Tarifsiz hüzünler kaldığı zaman
...Yanarsın ah, ahu gözlüm yanarsın.
Perçemine rüzgâr vurduğu zaman
Bakışlar sebepsiz durduğu zaman
Ceyhan musallaya konduğu zaman
...Yanarsın ah, mühür gözlüm yanarsın.
Çukurova/2011
Değerli dosttan;
saçlarına aklar düştüğü zaman
dertlerin bardaktan taştığı zaman
huzurun bozulup kaçtığı zaman
yanarsın ah ela gözlüm yanarsın..Şair yusuf değirmenci
Ozan Nuri Ceyhan
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Yanarsın ah, pınar gözlüm yanarsın...2
Sevdanın rüzgârı estiği zaman
Dostların selâmı kestiği zaman
Hayaller düşlere küstüğü zaman
…Yanarsın ah, alev gözlüm yanarsın.
Ruhun yokluğumu sezdiği zaman
Gönlün ayrılıktan bezdiği zaman
Ayaklar amaçsız gezdiği zaman
…Yanarsın ah, ceren gözlüm yanarsın.
Mehtap karşı dağı aştığı zaman
Çaresiz duygular şaştığı zaman
Yüreğin kabarıp taştığı zaman
…Yanarsın ah, üzüm gözlüm yanarsın.
Radyoda şarkımız çıktığı zaman
İçin sabretmekten bıktığı zaman
Kader umutları yıktığı zaman
…Yanarsın ah, hüzün gözlüm yanarsın.
Gözler ufuklara baktığı zaman
Özlemim bağrını yaktığı zaman
Yaşlar yağmur gibi aktığı zaman
…Yanarsın ah, ceylan gözlüm yanarsın.
Bahçende ki güller açtığı zaman
Reyhan kokusunu saçtığı zaman
Gece uykuların kaçtığı zaman
…Yanarsın ah, güzel gözlüm yanarsın.
Dostlar el sözüne uyduğu zaman
Seven kötü haber duyduğu zaman
Ceyhan’ı toprağa koyduğu zaman
…Yanarsın ah, pınar gözlüm yanarsın.
Çukurova/2012
Değerli dostumdan
Saçlarına aklar düştüğü zaman
Dertlerin bardaktan taştığı zaman
Huzurun bozulup kaçtığı zaman
Yanarsın ah ela gözlüm yanarsın..Şair Yusuf Değirmenci
Ozan Nuri Ceyhan
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Yanarsın ah, pınar gözlüm yanarsın...3
Saçlarına güller taktığın zaman
Hasrete türküler yaktığın zaman
Maziye bir dönüp baktığın zaman
…Yanarsın ah, yağmur gözlüm yanarsın.
Pınarın başında durduğun zaman
Boşuna hayaller kurduğun zaman
Vicdanına hesap sorduğun zaman
…Yanarsın ah, kömür gözlüm yanarsın.
Gittiğim yollardan geçtiğin zaman
Mevsimlere ömür biçtiğin zaman
Karların suyundan içtiğin zaman
… Yanarsın ah. zeytin gözlüm yanarsın.
Rüyanda hayalim sardığın zaman
Sevinçte zirveye vardığın zaman
Uyanıp hüzünler kardığın zaman
…Yanarsın ah, mahzun gözlüm yanarsın.
İsmimi gönülden andığın zaman
Yüreğine şartsız kandığın zaman
Gölgemi yanında sandığın zaman
…Yanarsın ah, çiğdem gözlüm yanarsın.
Serap deryasına daldığın zaman
Yalnız bir başına kaldığın zaman
Huzursuz nefesler aldığın zaman
…Yanarsın ah, bulut gözlüm yanarsın.
Sonumuz kara yer bildiğin zaman
Sel olan gözyaşın sildiğin zaman
Ceyhan’ın sözüne geldiğin zaman
…Yanarsın ah, pınar gözlüm yanarsın.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Yandığımla kalırım...
Emek ve çabamız gitti boşuna
Acı çekmek kimin gider hoşuna
Kısmetten öte yok desene şuna
…İnanmıştım kandığımla kalırım.
Ölüm ayırmazdı sözümüz vardı
Diyordum ki fırsat bulsa arardı
Olamaz dediler dünyam karardı
…Tek başıma yandığımla kalırım.
Sevmek meziyetse bu nasıl oyun
Yapılan doğru mu adını koyun
Hatırın olmasa eğmezdim boyun
…Ben divane olduğumla kalırım.
Kötü talih bir sen misin düşmanım
Gam yemezdim biraz olsa imkânım
Gönlü dinlemedim nasıl pişmanım
…Ben dersimi aldığımla kalırım.
Neler geçti istemezler eline
Yalan yanlış doladılar diline
Onsuz yaşayamaz böyle biline
…Yalnız ömür sürdüğümle kalırım.
G.Antep/1969
Ozan Nuri Ceyhan
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Yanımda olsaydın...
Ne yorulur ne de bıkardım
Yanımda olsaydın eğer
Hayata başka bakardım
…Yanımda olsaydın eğer.
Sevgine kucak açardım
Alır dört nala kaçardım
Mutluluk bulur uçardım
…Yanımda olsaydın eğer
Hasretinle sürünmezdim
Böyle sersefil gezmezdim
Can verir seni vermezdim
…Yanımda olsaydın eğer.
Sensiz bitmeyecek hasret
Diyor musun hâlâ sabret
Bilirdim ki sensin kısmet
…Yanımda olsaydın eğer.
Gelseydin özlem olmazdı
Ruhuma hüzün dolmazdı
Bu garip yalnız kalmazdı
…Yanımda olsaydın eğer
Siirt/l5.10.1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Yanlış kapı çalmışım...
evdamı satırlara döktüm senin için
Okursun diyordum bakmadın niçin
Sevdalı delikanlıyım bu mu suçum
…Demek ki yanlış gelmişim bilmeden.
Sevdanla yanmakta bilesin içim
Sende bu tertemiz duru suda çim
Ben böyleyim canım yok başka biçim
…Kader bu sevilir bilinmeden.
Yarattım diyen palavra inanma
O Rabbime dair yalandır kanma
Gönül bir güzellik arıyor amma
…Etraflıca düşün karar vermeden.
Aşk tatmayan iç âlemi göremez
Yol bilmeyen sevgi falan veremez
Tek taraflı sevda aksar yürümez
…Demiş oldum sen bunları sormadan.
Kâfir sevgi aramakla bulunmaz
Göz görür severse karşı konulmaz
O çok başka duygu onsuz olunmaz
…Hüsran olur vazgeç hayal kurmaktan.
Kapın yanlış kusuru benim olsun
Talep haktır tamamı senin olsun
Sevmem artık bir daha yemin olsun
…Aşk kâfi gelmiyor seven bulmadan.
İst./2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Yanmaksa kaderim...
Yanmaksa kaderim sevdadan yana
Razıyım perişan kalır giderim
Böyle kahır çekmek lâyıksa cana
…Öyleyse revadır alır giderim.
Aşkın ıstıraplar saçsa gönlüme
Aşılmaz engeller çıksa önüme
Sana gitsin yeter bakmam yönüme
…Her zorluk kabulüm güler giderim
Kara sevda buysa iflah eylemem
Sorguya çekseler yalan söylemem
Zaman ilaç mıdır onu bilemem
…Yalancı düşlere dalar giderim.
Bana inanmasan gülüp geçsen de
Kaçıp kurtulmaya yelken açsan da
Peşindeyim daim benden kaçsan da
…Aşkı danışmadan çalar giderim.
Baharlar da sensiz açmasın güller
Niçin mahzun olsun seven gönüller
Tüm sevene berat çıksın hükümler
…Yoksa bu âlemden çeker giderim.
G.Antep/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Yapar mı yapar...
Kimseler düşmesin sevda çölüne
Hasretten yürekler erir mi erir
Bir gün kavuşmazsa gonca gülüne
…Gece gündüz serap görür mü görür.
Zaman ne gösterir kim bilebilir
Kâhin fallar açsa ne diyebilir
Dermanlar kayıpsa kim verebilir
…Çile dört yanından sarar mı sarar.
Sevda kuşu her dala konmaz
Yürekten akmayan sözlere kanmaz
Başkası karışsın o sevda onmaz
…Belli olmaz bir gün arar mı arar.
Kaderinde çile çekmek varsa var
Menzile ermezse bu neye yarar
Gülleri kurutmak bülbüle zarar
…Ayrılık bir ömür sürer mi sürer.
Hasretin harmanı başta savrulur
Sevda çeken yürek yanar kavrulur
Ruhsat versin ateş güle çevrilir
…Garip kuş yuvasın yapar mı yapar.
Sevginden eminsen korku boşuna
Rabbimiz gözlerin bakar yaşına
Talih kuşu bir gün konar başına
…Ceyhan gibi şair eder mi eder.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Yapma be dayı! ...
(Sevgili dayım Süleyman Çayır’a)
Skoda’yı çok sevmiştin ihanet etti
Sağ olsun bizi kurtardı kendisi gitti
Sandım ki araba aşkın böylece bitti
…Etme çok geçmeden yine tutuldun dayı!
Senin prenses asildir benimse çarkıt
Birbirine sıkı bağla baraja sarkıt
Saat başı zamlanıyor feleksiz yakıt
…Sen önden gidene dikkat etmedin dayı!
Bunlar yaşlı biri şahin öteki japon
Otobüse resti çektin kırıldı tampon
Miadları doldurmuş geçmiyor kupon
…Olsun faciaya fırsat vermedin dayı!
Otonu karşıya kestirmeden indirdin
Kavşağı es geçtin taş duvara bindirdin
Direksiyonu da korkusundan sindirdin
…Kırmızı ışığı da kesin görmedin dayı!
Arka tekerin patlamış bijon sökülmez
Havalara zıplatmışın ama dökülmez
Bir usta şoförsün senin elin bükülmez
…Virajlı yollarda böyle sürmedin dayı!
Allah’tan ki yengem arabada değilmiş
Yoksa her günü başının etini yermiş
Fazlaca hasarın yok ön düzen eğilmiş
…Sana göre çok süratli gitmedin dayı!
Kabul et rabbimiz biliyor da vermiyor
Seni sevdiği meydanda yere sermiyor
Nasıl sağlam çıkmışız hiç aklım ermiyor
…Olur böyle şeyler kulak asmadın dayı!
Neyse genç değilsin otobanı tutardın
En kral arabanın anasını satardın
Kızmaya gör tepeden aşağı atardın
…Ceyhan çok yalvardı duymadın dayı!
Adana/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaprağı dökülen dallar ağlasın...
Kuşlar meyletmez kuruyan dala
Arı dönüp bakmaz peteksiz bala
Bize yanlış yapan sevgisiz kala
…Yaprağı dökülen dallar ağlasın.
Hasretiyle geçti biçare ömrüm
Bu yaşamak değil zorla sürürüm
Son defa yüzünü nasıl görürüm
…Özlemle kavrulan canlar ağlasın.
Aşkın dergâhında yazdım okudum
Sevda tezgâhında sevgi dokudum
Satırlara kalem vurup dokundum
…Güfteye dökülen sözler ağlasın.
Bana yükle derdin çoğunu böl de
Hangi balık yaşar kurumuş gölde
Kavuşmayan âşık yanarmış çölde
…Mecnunu kavuran çöller ağlasın.
Bir başıma kaldım şimdi çaresiz
Hasrete mahkûmum artık süresiz
Seven nasıl dursun gönül paresiz
…İsmini zikreden diller ağlasın.
Sevdiğim bilseydi kalmışım darda
Hasretle kavrulup yanmışım harda
Tomurcuk açmamış gül ahu zarda
…Bülbülü küstüren güller ağlasın.
Biz yürekten sevdik sandılar oyun
Sevgi olmasaydı eğmezdim boyun
Tek derdimiz aynı mezara koyun
…Ceyhan’ı savuran yeller ağlasın.
Adana/1979
Ozan Nuri Ceyhan
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Yarabbi...
En büyük hediyen sevgi merhamet
En güzel sevdiğin şükür ibadet
En çok istediğin tövbe nedamet
…Hiç birinden eksik koyma yarabbi.
Aşkınla oluşan her şey mükemmel
Rızana yapılan en kutsal amel
Lâyık bir kul olmak en yüce emel
…Cümle erenlerden eyle yarabbi.
Camiler çok güzel saray yavrusu
Cuma günü hatırlarız doğrusu
Kulda azalmasın Allah korkusu
…Lütfen hidayete erdir Yarabbi.
Bencillikle sevgiyi kurutmuşuz
Adalet merhameti unutmuşuz
Şaşırmışız başka yolu tutmuşuz
…Kuru yanda yaşı yakma yarabbi.
Saklı yok her halimizi bilensin
Her nimetin karşılıksız verensin
Sevip övülmeye en lâyık sensin
…Kalbimizde sevgin yeşert Yarabbi.
Gönlü Allah aşkıyla dolanlardan
Bizleri hak yolunu bulanlardan
Tövbesinde samimi olanlardan
…Eyle, halimize koyma Yarabbi.
İst./2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Yarınlarımı istiyorum…1
Benim çocukluğumda;
Her ürün doğaldı,
Hepsinin ayrı ayrı
Kendine özgü tadı vardı,
Gözünüz görmese
Eliniz değmese bile,
Çoğunu kokusundan
Bir çırpıda anlardınız.
&
Kazanda kaynatılan
Buğdayın hediğinden
Sahan sahan yerdik,
Ya da kışın buğdayla çedene
Saçta kavrulurdu,
Kuru üzümle kral olurdu.
Çerezlerimi istiyorum…..
&
Çekirdeği tırnağım gibi
Simsiyah,
İçi kıpkırmızı,
Dilimleri damarlı,
Suyu şireli
İçini biz,
Kabuğunu mallarımız yerdi
Karpuzlarımı istiyorum…
&
Tozunun kokusu
Yıkasam da çıkmayan
Dalında kızarmış
Yeşille kırmızının renk cümbüşü
Kabuğu zar gibi,
İki avucuma zor sığan
Domateslerimi istiyorum…
&
Üç saatle pişmek bilmeyen,
Göğsü beyaz
Butları esmer,
Suyuna yapılan çorbalar enfes,
Kokusu dışarılara taşan,
Pilav üstünde ağız sulandıran
Tavuklarımı istiyorum…
&
Dünümü unutamam,
Bu günümü çaldılar,
Yarınlarımı istiyorum…
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Yarınlarımı istiyorum…2
Benim çocukluğumda;
Hava temiz,
Geceleyin gök yüzü
Yıldız kaynardı,
Çeşmede su,
Musluksuz iki oluktan
Gece gündüz akardı,
Pınarlarımı istiyorum…
&
Geniş yaprakların
Arasında saklanıp büyüyen,
Çiçeği burnunda
Toprak üzerine yaslanmış,
Üzeri hafif tüylü,
Kabuğu soyulmadan yenen
Hıyarlarımı istiyorum…
&
Bahçelerin padişahı
Püskülleri morarmış,
Sütlü taneleri inci gibi,
Şişlere takılarak
Tandırda pişirilen,
Tadına doyum olmayan
Mısırlarımı istiyorum…
&
Özsüz diye dışlanan
Unumuzdan yapılan yufka ekmek,
Sulandığında pamuk olurdu,
Çiğ patates,soğanla doldurulan,
Sarımsaklı yoğurt ve tere yağlı
Salça gezdirilmiş mantıya
Sevdalıydım.
Mantılarımı istiyorum…
&
Organik tarıma kıran mı girdi?
GDO diye bir şey yarattılar,
Yani;
Genetiği değiştirilmiş organizmalar,
Belki fazla ürün alındı ama,
Canım yiyeceklerin,
Renkleri değişti,
Görüntüleri değişti,
Tatları değişti,
Her şeyi değişti…
&
Dünüm uzaklarda kaldı
Bu günümü çaldılar
Yarınlarımı istiyorum…
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaser Arafat'a...
İnsanlık dramı kimse görmüyor
Görseler şaşarım kana doymuyor
Göz kapatmış kulakları duymuyor
…Akan yaşlar bir gün diner General.
Esaret zinciri mecbur kırılır
Sanma ki bu yolda insan yorulur
Günü gelince tüm hesaplar sorulur
…Tarih sayfasında girer General.
Zafer olsun tüm yaralar sarılsın
Dost bildiklerin varsın darılsın
Silahsıza kalkan eller kırılsın
…Zulüm biter devran döner General.
Mum ışığın olmamışsa olmasın
Yeter ki ufkunda ışık solmasın
Bu haklı mücadelen yarım kalmasın
…Tarifsiz kahırlar biter General.
Tarihler tekerrür edecek bir gün
Zamanı geldiyse işte gün bu gün
Özgürlük eserin öğünde öğün
…Bunu istemeyen yiter General.
Çevrendeki din kardeşe yuh olsun
Seni yalnız koyanlara tuh olsun
Yüzü kara çıkanlara oh olsun
…Mazlumlar sonunda yener General.
Benim çok ahım var sürüp gitmesin
Haklı mücadelen sakın bitmesin
Dik dur yedi düvel kabul etmesin
…Yalancı mum çabuk söner General.
Stuttgart/2003
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşadım hasret çekerek...
Yaşadım hasret çekerek
Umut hazan çile gerçek
Benim için dünyada tek
…Hayal kurma işindeyim.
Vurulduğum gözlerinin
Ezber yaptım sözlerinin
Yürek yakan közlerinin
…Sönmeyen ateşindeyim.
Bulunmayan tesellinin
Bitmez hasret seferinin
Gönül denen serserinin
…Elli yıldır peşindeyim.
Neler verirdim görmeye
Felek bırakmaz ermeye
Razıyım canım vermeye
…Hicran olsa düşündeyim.
Sabırda hüsran buluşun
Güvende pişman oluşun
Ölüm denen kurtuluşun
…Şimdi tam eşiğindeyim.
Hiç gülmedi kara bahtım
Viran oldu gönül tahtım
Ceyhan derse kaldı ahtım
…Pişmanlık telaşındayım.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşam kavgamız...
Nasıl da hızlı gidiyor arkasına bakmadan
O hep önde biz arkada yıllarca bıkmadan
Yahu biraz soluklan şu canımız çıkmadan
…Ekmek atlı biz yaya yokuş çıkılmasa da.
Bir an duracak gibi hiç esprisi olmadan
Biz mola vermeyelim yılmadan yorulmadan
Bir kerecik at başı fani ömrü dolmadan
…Peşindeyiz azalan ümitler kırılmasa da
Gözden kaybolmasın da yoksa hapı yutarız
Ramazan orucu az, bütün bir yıl tutarız
Hayal kurmak bedava yoksam nasıl yatarız
…Aramızda ki mesafeler kısalmasa da.
Az yüzümüz gülse saflığımızdan coşarız
İş ekmek davasıysa dağ taş demez aşarız
Bu hayat hikâyemiz zor olsa da yaşarız
…Hayal ettiğimiz hedefe varılmasa da.
Aksi halde raydan çıkardı yaşam kavgamız
Herkes hayale dalar, karışırdı sıramız
Yoksa devamlı hasım kalmaz mıydı aramız
…Kuru ekmeğe razı imkân verilmese de.
Bitmeyen bir telaşın ortasında kalmışız
Yarınlar güzel olsun biz her işe dalmışız
Pek anlamadım ama bayağı ders almışız
…Umulan güzel günler bir an görülmese de.
Adana/2003
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşamadan bilemezsin...
Gözlerinle görmediysen
Kulağınla duymadıysan
Kurallara uymadıysan
…Yaşamadan bilemezsin.
Sevda derdi çekmediysen
Aşka boyun bükmediysen
Önünde diz çökmediysen
…Yaşamadan bilemezsin.
Ateş olup yanmadıysan
Özlemlere kanmadıysan
Sabırlara doymadıysan
…Yaşamadan bilemezsin.
Hayalini kurmadıysan
Sözlerinde durmadıysan
Kollarında sarmadıysan
…Yaşamadan bilemezsin.
Sen bu sırra ermediysen
Sevgi gülü dermediysen
Sevdiğine vermediysen,
…Yaşamadan bilemezsin.
Yaşamadan anlatılmaz
Yoksa kulak çınlatılmaz
Sevgiye yalan katılmaz
…Yaşamadan bilemezsin.
Kolay gelir dilde kelâm
Canı verir bir tek selâm
Görmek bile cana bayram
…Yaşamadan bilemezsin.
Sakın sitem etme bana
Az laftan çok anlasana
Ne olur güven Ceyhan'a
…Yaşamadan bilemezsin.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşamadım hey...
Gönül dağım fırtınaya tutuldu
Verilen sözlerin hepsi yutuldu
Bütün alacağım peşin ütüldü
...Kaderimle başa çıkamadım hey.
Zalım hasret başımıza dolandı
Dert çoğaldı tesbih oldu ulandı
Sabır çoktan can özüme sulandı
...Plânlar kurulmuş çakamadım hey.
Rüyalar durmadan talim ettirdi
Gözler uyku haram diye tutturdu
Gönül bu doğrudur dedi yutturdu
...Yürek karşı geldi sıkamadım hey.
Sevince gönüller olurmuş mihrap
Benim gördüklerim düpedüz serap
Vuslat umudu yok halimiz harap
...Güzel gözlerine bakamadım hey.
Tamamı avukat dert olmuş ele
Dedim ki adını düşürmem dile
Özel yaptırdığım yüzüğü bile
...Yârin parmağına takamadım hey.
Bir halta yaramaz temenni dilek
Kusurumuz neymiş anlatın bilek
Suçluyu aradım dediler felek
...Kaçıp gitmiş vurup yıkamadım hey.
Hüdâ sevin demiş kul suç sayar mı
Kendi yapar töre diye dayar mı
İnsan olsa suçsuz cana kıyar mı
...Onca yazdım başa çıkamadım hey.
Ceyhan usta sen bunları yaşadın
Şeytana uysaydın kesin aşardın
Kavle göre doğrusunu başardın
...Başarıysa ben hiç yaşamadım hey.
Adana/18.4.2011
Değerli dost kalemden;
'Değerdim gençlikte, güneşe aya
Zamanla yarıştım, bak kaldım yaya
Dikildin karşıma, sanki bir kaya
....Bir senin derdini, çekemedim hey...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşanası bir dünya istiyorum...
(Bütün dünyaya sesleniyorum.)
Havasında barut duman kokmayan
Sokağında insan kanı akmayan
Kavgasız ve gönül hatır yıkmayan
…Huzur dolu bir dünya istiyorum.
Her manada her kurala uyulan
Her hitapta sevgi saygı duyulan
Taşına toprağına kurban olunan
…Rahat güzel bir dünya istiyorum.
Doğuştan kardeşiz anne baba bir
Niçin husumet var neden bu cebir
Haksız ve zamansız dolmasın kabir
…Kinsiz dertsiz bir dünya istiyorum.
Ömür zaten kısa yaşamak bu mu
Huzursuzluk her an böler uykumu
Nefret kaplamasın gönül yurdumu,
…Sessiz sakin bir dünya istiyorum.
Gün be gün artıyor âlemde şiddet
Kanı donduruyor bakınca dehşet
Bu insanlık mıdır bu nasıl vahşet
…Silah susmuş bir dünya istiyorum.
Amaç barış değil başkaysa niyet
Kavramı değişmiş bitmiş adalet
Kan gözyaşlarıyla ödenmez diyet
…Adaletli bir dünya istiyorum.
Rabbim her kitapta barış buyurur
Mazlum el açtıysa mutlak duyurur
Zalim kör nefsini kanla doyurur
…Yansız kansız bir dünya istiyorum.
Kimse aç kalmasın masum ölmesin
Din, dil, ırk diyerek kimse bölmesin
Dilerim Allahtan, yapan gülmesin
…Hırsız gürsüz bir dünya istiyorum.
Düşmanlıklar bitsin selâmlaşalım
Küskünlükler kalksın tokalaşalım
Her yıl dönümünde bayramlaşalım
…Güler yüzlü bir dünya istiyorum.
Düzene kahreden Ozan Ceyhan’ım
Herkes mutsuz yaşar buna isyanım
İnsan doğup geldiğime pişmanım
…Yaşanası bir dünya istiyorum.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çukurova/2012
Değerli dostlardan;
Neden böyle gelmiş böyle gidiyor,
Ocaklarda sönmüş duman tütüyor,
Hiç uğruna canlar, cansız yatıyor.
İnsanca yaşanır dünya istiyorum...........Bilal Özcan
'El ele tutuşsun, bütün insanlık
Nurlansın dünyamız, bitsin karanlık
Ne hanlık olsun, ne hanedanlık
...Işıl ışıl bir dünya istiyorum...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Çocuklar anasız babasız kalmasın
Parklar okullar sesleri ile çınlasın
Savaşlar geleceklerini çalmasın
….Kavgasız gürültüsüz bir dünya istiyorum…....Nehir ÖZEN
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşanmadan bilinmezmiş...
Ölüm mü zor ayrılık mı demişler
Yaşanmadan bilinmezmiş sevdiğim
Ayrılıktan yana hüküm vermişler
...Alın yazın silinmezmiş sevdiğim.
Görür görmez ölümüne sevmişim
Ben bu aşka koca ömrü vermişim
Sabır selâmetse büyük dervişim
...Gizli sırlar denilmezmiş sevdiğim.
Hasretle yaşamak ateşten gömlek
Ayakta tutan güç yürekten sevmek
Son nefese kadar şarttır beklemek
...Söz verince dönülmezmiş sevdiğim.
Ayrılık en başta gönülden vurur
Hayaller ümitler çırpınır durur
Bitmeyen sevgiyi melekler korur
...Özündeyse sökülmezmiş sevdiğim.
Görmeye razıyım çıkarsan cama
Bakışmak acıma küçük bir yama
Ayrılık sevgiyi bitirmez amma
...Başkasına verilmezmiş sevdiğim.
Yürekten sevmişsen ayrılık niçin
Ölmek kurtuluştur çekenler için
Hasret bitmeyecek tez kefen biçin
...Ecel bulur üşenmezmiş sevdiğim.
Sevginin yerini bir şey doldurmaz
Yıllar gelip geçer sevgi kaybolmaz
Vazgeç Ceyhan deme işte bu olmaz
...Aşka bağdat sorulmazmış sevdiğim.
İst/2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşar belleme...
Sevgi suçmuş hesabını sorsunlar
Ben hazırım kaçmıyorum bulsunlar
Sen arkama geç ki beni vursunlar
…Kör kurşun hedeften şaşar belleme.
Yanımda olursan ölümden korkmam
Belâ baş üstüne şekline bakmam
Sen istemezsen kimseye bırakmam
…Yüz kurşun yesem de düşer belleme.
Leyla Mecnun dünya âlem dilinde
Çok can yandı zalimlerin elinde
Kötülük son bulur günün birinde
…Zulümler her zaman coşar belleme.
Bahane çok, cehalet bitmedikçe
Zalim türer nefsinde görmedikçe
Köküne ayran suyu dökmedikçe
…Töre yanlışlardan kaçar belleme.
Eğer sen olmasan başa çıkarım
Ne denmişse boğazına tıkarım
Bu dünyayı başlarına yıkarım
…Kötülük dağları aşar belleme.
Bizi de vursunlar kaderde varsa
Bu can ölür senden ayrı kalırsa
Böyle aşkın sonu hüsran olursa
…Ceyhan bu dünyada yaşar belleme.
G.Antep/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşatan sensin...
Bir başka rayiha tatlı nefesin
Sevgini alırsan ölürüm kesin
Varsın eller bana sevdalı desin
…Beni âşık eden yaşatan sensin.
Yaşadığım yeri zindan sanırım
Dünyaya karışsan bulur tanırım
Seni gözümden bile kıskanırım
…Beni yârin eden yaşatan sensin.
Sevgin buhar olup içime sinsin
Bilirim başkası değil bu sensin
Yanlışa bakarsam ışığım sönsün
…Beni mutlu eden yaşatan sensin.
Sevgi ateşidir yürekte yanan
Çınlasa bilirim sensin o anan
Var mıdır dünya da sevgiye kanan
…Bana huzur veren yaşatan sensin.
Benimle ağlayıp benimle gülen
İçimden geçeni gözümden bilen
Bütün mutluluğu benimle bulan
…Bana sevgi veren yaşatan sensin
Sen olmasaydın bir hiç olurdum
Ben sensiz sevgiyi nasıl bulurdum
Yalnız yaşar yine yalnız ölürdüm
…Ceyhan’ı gönülden yaşatan sensin.
Siirt/1966
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşayamam bilesin...
Bahar gözlüm,
Ben senin
Sesini duymadan,
Ellerini tutmadan,
Gözlerine bakmadan,
Saçlarını okşamadan,
Nefesini hissetmeden,
Sevgine kanmadan,
Yaşayamam bilesin…
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşıyorum sanma...
Umutlar hayaller cebren yıkıldı
Yaşıyorum sanma çoktan ölmüşüm
Dört mevsim canıma zehir sıkıldı
…Yaşıyorum sanma, çoktan ölmüşüm.
Gönlümde yeşeren çiçekler soldu
Tomurcuk gülleri hoyratlar yoldu
Hayatım tarumar hüsranla doldu
…Yaşıyorum sanma, çoktan ölmüşüm.
Gözlere meftunum görüp çarpıldım
Tayfun olup vurdu mecbur kapıldım
Meğerse kusurmuş suçlu yapıldım
…Yaşıyorum sanma, çoktan ölmüşüm.
Kendimce sevmiştim sözde âşıktım
Kaderle savaştan hep yenik çıktım
Böyle yaşanmıyor gerçekten bıktım
…Yaşıyorum sanma, çoktan ölmüşüm.
Yıllar geçip gitmiş sevgi duruyor
Kim ne derde desin yürek koruyor
Ömrüm finallerde sona vuruyor
…Yaşıyorum sanma, çoktan ölmüşüm.
Hatırdan çıkamaz beyne kaydettim
Kimseler bulamaz ruha nakşettim
Seven kavuşmazmış bunu keşfettim
…Yaşıyorum sanma, çoktan ölmüşüm.
Pişmanlık faydasız çok yazık ettim
Görünüşe bakma ben çoktan bittim
Ceyhan’ı bağışla baştan kaybettim
…Yaşıyorum sanma, çoktan ölmüşüm.
İslâhiye/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşlar zehri söker ağla sevdiğim...
Sevenin varsa ise vız gelir dünya
Sende seviyorsan bitmez bu rüya
Çok seven murada erermiş güya
…Coşkun pınar gibi çağla sevdiğim.
Sabırdan hiç şaşma Mevla’ya sığın
Dertler mecbur biter olsa bir yığın
Unutulur gider geçmez sandığın
…Hayal kur esenlik sağla sevdiğim.
Bazen talih yaver gitmeye bilir
Hasretin süresi bitmeye bilir
Kaviller dilekler tutmaya bilir
…Yüreğin hasretle dağla sevdiğim.
Düşlediğin şeyler tersine döner
Dört yana çabala ümidin söner
Bir şey biliyorsan bana da öner
…Yaşlar zehri söker ağla sevdiğim.
Kötülük kolayda bize yakışmaz
Sevgiye küserse gözler bakışmaz
Kader kavi Ceyhan ölse takışmaz
…Bir ömür karalar bağla sevdiğim.
Erdemli/2015
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaşlıyım diye tutturan dosta...
(Mecit Aktürk kardeşime)
Yaşlıyım diyerek beni kandırma
Kardan helva olsa yerim aldırma
Henüz gençsin yaşlılığa saldırma
…Daha yüz fırın ekmek yemen gerek.
Hemen geliyorsan buyur burdayız
Gençleşelim diye müthiş kurdayız
Sıktığıma bakma toptan hurdayız
…Uzaktan olmaz gelip görmen gerek.
Gelirsen yaşlı der rozet takarsın
Ehli kâmil görsen şaşkın bakarsın
Saat sürmez bu kulüpten çıkarsın
…Daha on beş yıl ömür sürmen gerek.
Hepten inanmazsan yaşlılara sor
Etme güzel kardeş hakikaten zor
Dost gerçek söylerse iyiliğe yor
…Bunları iyice öğrenmen gerek.
Ozan Ceyhan dosttur bunu bilecen
Yaş yetmişe değip, sonra gelecen
Bilmekteyim kahkahayla gülecen
…Önceden şiirle atışman gerek.
İst/2012
Dost kalemden
Bizim grupla aram bu aralar hoş değil,
Ne yazmışsam hakikat inan ki boş değil.
On beş yıl bekleyemem bir istisna yapınız,
Bilirim ki dostsunuz,hep açıktır kapınız.
Böl! dediniz bölündü hayli acayip oldu
Mis gibi kokan gülüm,bak sayenizde soldu.
Sayfama uğrayınca,böyle ansızın ani
Yardım gelecek sandım,yardım bumu yani…..Mecit Aktürk
Ozan Nuri Ceyhan
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Yaza yaza ben usandım erenler...
Çare dedik bulamadık kendimiz
Yardımı esirger duyan ferdimiz
Zorlukları ezber etmek derdimiz
…Dize dize ben usandım erenler.
Kadere kızsam da keyfi yerinde
Beni baştan savdı her seferinde
Çıkışı olmayan hasret nehrinde
…Yüze yüze ben usandım erenler.
Bozuk plak gibi hep başa sardık
Zamanı sabırla bir güzel kardık
Rabbim bilir ama sonlara vardık
…Seze seze ben usandım erenler.
Zorluk çıkaranlar biran bıraksa
Razıyım bir kere uzaktan baksa
Boşuna emektir hayal kurmaksa
…Geze geze ben usandım erenler.
Sevgimize şahit tuttuk mehtabı
Hiç ümit vermiyor dostun hitabı
Bulmacaya döndü aşkın kitabı
…Çöze çöze ben usandım erenler.
Temcit pilavına döndü konumuz
Çıkmaz sokaklara daldı yönümüz
Kara topraklarda biter sonumuz
…Kaza kaza ben usandım erenler.
Felek tehdit eder her gün ölümle
Ozan nasıl yaşar bunca zulümle
Hayat romanımı kurşun kalemle
…Yaza yaza ben usandım erenler.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Yazarım beni sınama...
Mest-i nâzım gözlerine
Sevdim diyen sözlerine
Tandırda ki közlerine
…Yazarım beni sınama.
Canım alan bakışına
Bakıp yürek yakışına
Kolye yüzük takışına
…Yazarım beni sınama.
Bahçende ki güle dala
Kovana peteğe bala
Gezindiğin tozlu yola
…Yazarım beni sınama.
Sadık yar toprağa taşa
Çektiğin sürmeye kaşa
Sondan ortasına başa
…Yazarım beni sınama.
Köye kente yöresine
Çok kızdığım töresine
Hasretliğin süresine
…Yazarım beni sınama.
Obasına boylarına
Oymağına soylarına
Denizine koylarına
…Yazarım beni sınama.
Yaylasına yüce dağa
Üzüme yaprağa bağa
Ozan’ı harcayan çağa
…Yazarım beni sınama.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yazık...
Hiç ümit kalmadı sevdadan yana
Özlem çeken gönül nasıl dayana
Ne dense yeridir aşka kıyana
…Bizde esir kalan sevgiye yazık.
Hasretle yaşamak zulmettir cana
Sabır çilem oldu günahtır bana
Şimdi ne diyeyim bilmem ki sana
…Sevgiyle titreyen yüreğe yazık.
Sevginiz karın doyurmaz demiştir
Bilmem mi başın etini yemiştir
Mutlaka vazgeçmeni istemiştir
…Kusur etmediğim saygıya yazık.
Aşkı göz göremez yürekte saklı
Meydana çıkamaz zira yasaklı
Kaderine kızma onlarda haklı
…Bıkmadan kurduğum hayale yazık.
Talihe küselim umuru duymaz
En azılı düşman sevgiye kıymaz
Unutmak istesek içimiz koymaz
…Geceler uykusuz düşlere yazık.
Bizim tek şarkımız bizi anlatan
Her an her saniye kulak çınlatan
Yalvar yakar ruhumuzu inleten
…Gel bana sene de bir güne yazık.
İst./2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Yazıktır günahtır bizde insanız...
Hangi kitapta var sevgiye yasak
Yazıktır günahtır bizde insanız
Şaşırmış kalmışız nasıl anlatsak
…Yazıktır günahtır bizde insanız.
Huzurun yerini almış düşmanlık
Kötülük çok kolay hepsi bir anlık
Kalp kırılmış ne yarar pişmanlık
...Yazıktır günahtır bizde insanız.
Yürekten sevmenin neresi kusur
Gönülde taşımak ne büyük huzur
Her şeye razıyız koy verse muzur
…Yazıktır günahtır bizde insanız.
Her yana dönüyor vicdansız diller
Dinlemeden suçlu görmüş akiller
Buna da tez kanun yapsın vekiller
…Yazıktır günahtır bizde insanız.
Sevilmek yasakmış bu nasıl karar
Ayrı geçen ömrün her günü zarar
Gül yüzlüm kusuru kendinde arar
…Yazıktır günahtır bizde insanız.
İnsafınız yok mu hele bir durun
Biz nasıl sevmişiz önce bir sorun
Adalet isterim mahkeme kurun
…Yazıktır günahtır bizde insanız.
Ne kadar diyorum yazmayım diye
Şu kahpe dünyaya kızmayım diye
Kadersiz Ceyhan’ı üzmeyim diye
…Yazıktır günahtır bizde insanız.
İst./2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Yazıktır...
Çok sevmişiz suç saydılar
Söylemesek de duydular
Her şeye yasak koydular
…Suçsuz sevgiye yazıktır.
Demek ki hiç sevmemişler
Aşk ne demek bilmemişler
Böyle gönül vermemişler
…Mutsuz sevgiye yazıktır.
Uydurmuşlar töre derler
Anlamam nasıl severler
Çoğu kez hasret ölürler
…Böyle sevgiye yazıktır.
İnsan sevdiyse ne denir
Kötü laflar nasıl yenir
Her yanlış bin hüzün verir
…Süren sevgiye yazıktır.
Bize hüküm kurma peşin
Yahu yakamızdan düşün
Ceren gözlüm zordur işin
…Bitmez sevgiye yazıktır.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Yazlarım bir türlü gelmez sevdiğim…
Etme ahu gözlüm bu nasıl bakış
Seveni mahveder yürekten yakış
Senin gönlün bahar benim ise kış
…Yazlarım bir türlü gelmez sevdiğim.
Bu yalnızlık cana reva mı söyle
Bir türlü bitmiyor olur mu böyle
Şu gönül yarama bir kerem eyle
…Yoksa bu acılar dinmez sevdiğim.
Hasret mahkûmunun vuslat ilacı
Sevgimiz kahretti bizden davacı
Sana kavuşmazsam bitmez bu acı
…Tabipler çaremi bilmez sevdiğim.
Yıllar geçer ömrün her demi zarar
Danış şu gönlüne versin bir karar
Fırsatlar kaçmakta bu neye yarar
…Giden ömür geri gelmez sevdiğim.
Esenliğe çıkmaz bir gün başımız
Sonlara yaklaştık derken yaşımız
Nihayet kaybolur mezar taşımız
…Yürekteki ateş sönmez sevdiğim.
Toros dağı geçit vermez sevene
Güllerim kurudu döndü kevene
Ceyhan’ı sararlar beyaz kefene
…Yola çıkan yolcu dönmez sevdiğim.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Yeminimiz...
Yeminimiz yalan oldu sonradan
Öyle sandın ben değilim aldatan
Anladım ki sevgi yalan aşk yalan
…Tertemiz kalbimi yaktın günaha.
Kara gözlüm böylemiydi kavlimiz
Şimdi viran oldu gönül bahçemiz
Birimiz suçluyuz bilmem hangimiz
…Tek teselli umut kalmadı daha.
Ömrün her gününü sana ayırdım
Bir laf ettirmedim daim kayırdım
Sabır çarem değil aklı sıyırdım
…Bu güzel sevgiye biçilmez paha.
Sevgimde gizlendi bütün sırlarım
Hüsrana boğuldu tüm arzularım
Kader dizgin vurur onda yularım
…Ben bir çöl yazıyım sen ise vaha.
Yeminler yalansa her şey yalandır
Hayat kör misal boşa dolan dur
Sevgisiz ömür bana kalandır
...Bundan sonra çıkmaz yürek felaha.
Ben hâlâ eski düşlerle meşgulüm
Böyle yapılır mı olmaz be gülüm
Umutları kırdın buyursun ölüm
…Ceyhan’ın kahrını çıkardın şaha.
Konya/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Yeni yıllar...
Bir umut bir özleyiştir
Tam bir sene bekleyiştir
Ümitle yol gözleyiştir
…Yeni yıllar yeni yıllar.
Kimi züğürt kimi gani
Bir tutarsa köşe yani
Yoksul milyoner ya hani
…Yeni yıllar yeni yıllar.
Piyangoda milyon verdi
Çulu bu kez kime serdi
Bizimle yoktur bir derdi
…Yeni yıllar yeni yıllar.
Bulunmayan sayı tuttu
Şansımız yine kuruttu
Bu kuş adresi unuttu
…Yeni yıllar yeni yıllar.
Çıkmadı diye haşlarım
Şairim ya çok taşlarım
Öbür yıl yine başlarım
…Yeni yıllar yeni yıllar.
H.paşa/1983
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yeniden doğdum...
Yıllarca aradım bittim mahvoldum
Kırk küsur senedir yanıp kahroldum
Şans bir kez gülünce izini buldum
…Sevinç yumağına döndü bedenim.
Hasretle yaşayıp özlemle doldum
Henüz göremeden bir tuhaf oldum
Yürek maratonda öylece kaldım
…Kalp çıkacak gibi titriyor elim.
İşte bu gün için bir ömür verdim
Bin umut içinde kapına geldim
Burada değilsen o zaman öldüm
…Daha tutunacak kalmaz bir dalım.
Bunun hayalini kurdum ömrümce
Kapını çalan kim bir düşün önce
Sakın çok şaşırma beni görünce
…Ben senden şaşkınım tutulur dilim.
Yüzdeki çizgi ak saçlara bakma
Sevinçten olsa ağlamaya kalkma
Sana geldim canım sakın bırakma
…Bilesin şimdi ben yeniden doğdum.
İst/2006
Ozan Nuri Ceyhan
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Yere atan o elleri kırarım...
(Bayrağıma özel, herkese şamil)
Onun yeri gökler yere yakışmaz
YERE ATAN O ELLERİ KIRARIM
Düşman olsa sıkar buna kalkışmaz
…YERE ATAN O ELLERİ KIRARIM.
Ebadı küçük olsun ne fark eder
Akıl başa değer bir gün çark eder
Devran döner bu yanlışı terk eder
…YERE ATAN O ELLERİ KIRARIM.
Al bayrağım şerefimdir arımdır
Âşığıyım can özümde varımdır
Bayrağı olmayan insan yarımdır
…YERE ATAN O ELLERİ KIRARIM.
Gidin baştan başa dünyayı gezin
Bütün bayrakları sıraya dizin
En güzeli seçin bak benden izin
…YERE ATAN O ELLERİ KIRARIM.
Göreceksin ki ondan güzeli yok
Dikkatle bakın bundan özeli yok
Bu kadar uyumlu bir benzeri yok
…YERE ATAN O ELLERİ KIRARIM.
Bayraksız olmak ölümden beter
Vatansız kalanın gözünde tüter
Dalgalansın bana gölgesi yeter
…YERE ATAN O ELLERİ KIRARIM.
Yurdumun döşünde solmayan gülsün
Sen hırsla dalgalan alemler görsün
Ey şanlı bayrağım sevmeyen ölsün
…YERE ATAN O ELLERİ KIRARIM.
İst/2013
Değerli kalemlerden;
Armağan ettiğin ulu şanım var
Uğruna akacak çok çok kanım var
Verecek değersiz birde canım var
YERE ATAN O ELLERİ KIRARIM...... Türk Gökhan Ateş
Bayrağım şerefim bayrak şanım dır,
Bayrağım nazlıdır saray hanımdır,
Üstündeki al renk akan kanımdır,
YERE ATAN O ELLERİ KIRARIM...Ali Uzun
Ozan Nuri Ceyhan
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Yere batsın törelerin...
Kusuru insanca sevmek
Yere batsın törelerin
Onun da hakkı sevilmek
…Yere batsın törelerin.
Kocayı el’ler seçecek
Gönülsüz gelin gidecek
Ömrü sevgisiz bitecek
…Yere batsın törelerin.
Kızın mal gibi satacak
Sonra yan gelip yatacak
Yanlış ne zaman bitecek
…Yere batsın törelerin.
Seven çaresiz kaçacak
Köşe bucak saklanacak
Çok azı kurtulur ancak
…Yere batsın törelerin.
Aile meclis kuracak
En yakını vurduracak
Kim infazı durduracak
…Yere batsın törelerin.
Töredir diye kanacak
Vahşeti şeref sanacak
Sonra ömrünce yanacak
…Yere batsın törelerin.
Cehalet her işin özü
Bak çevrene aç şu gözü
Ozan’ın ders olsun sözü
…Yere batsın törelerin.
G.Antep/1962
Ozan Nuri Ceyhan
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Yerimde olsaydın...
Sevgi mukaddesse niçin görmüyor
Peşin hüküm verip bize sormuyor
Kimse diyemez sözünde durmuyor
...Yerimde olsaydın sen ne yapardın.
Sevgi ruhtur tahminle ölçülemez
Görüp bilmeden hüküm biçilemez
Kin bitmeden zorluklar geçilemez
...Yerimde olsaydın sen ne yapardın.
Karşı çıkacaklarını sanmazdım
Bilseydim asla minnetçi salmazdım
Sana inanmasam böyle yanmazdım
...Yerimde olsaydın sen ne yapardın.
Yalvarırım güzel olsun diyorsun
Başım üstüne tamam biliyorsun
Her yolu denedim yok, görüyorsun
...Yerimde olsaydın sen ne yapardın.
Sevgi istemezin nazarımı var
Bir başka amacın pazarımı var
Acından ölenin mezarımı var
...Yerimde olsaydın sen ne yapardın.
Ne yapayım kimse yola gelmiyor
Yasak koydu zalim anan vermiyor
Ceyhan şaşkın çare nedir bilmiyor
...Yerimde olsaydın sen ne yapardın.
İst./2008
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yeter ki dost kırılmasın...
Alıştım boyun bükmeye
Razıyım kahır çekmeye
Korkarım hatır yıkmaya
…Yeter ki dost kırılmasın.
Gam kederi bana gelsin
Ne derse kıramam bilsin
Dostumun gözleri gülsün
…Yeter ki dost kırılmasın.
Selam almazsa almasın
Cevap salmazsa salmasın
Dilerim darda kalmasın
…Yeter ki dost kırılmasın.
Sevgi gül olsa deremem
Vadem yeterse göremem
Ben bu hesabı veremem
…Yeter ki dost kırılmasın.
Bağlarımız çözülürse
Gözyaşları süzülürse
Kahrım olur üzülürse
…Yeter ki dost kırılmasın.
Söz dediğim bir nidadır
Boş kubbede hoş sedadır
Ceyhan’ın ömrü fedadır
…Yeter ki dost kırılmasın.
İst./2013
Sevgili kardeşimden;
Başım tacı koca çınar,
Sayfanda mekik dokurum,
Şiirlerin zemzem pınar,
Sen yazarsan ben okurum....Ali UZUN
Ozan Nuri Ceyhan
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Yeter ki sen ağlama...
Sen ağlama kahrım olur sevdiğim
Dünya yansın yeter ki sen ağlama
Damla yaşın zehrim olur sevdiğim
…Dünya batsın yeter ki sen ağlama.
Dertleri çağırma hazır gelmeye
Çok mu yeminlisin biraz gülmeye
Ağıttan fırsat yok sevip sevmeye
…Gönlün olsun yeter ki sen ağlama.
Akşamlar kâbusum serime çöker
Bir can uzaklarda gözyaşı döker
Yapma etme derim boynunu büker
…Yüzün gülsün yeter ki sen ağlama.
Can özümde hissederim duyarım
Ne karar aldıysan mecbur uyarım
Sonuç hicran dersen ona da varım
…Sözün olsun yeter ki sen ağlama.
Her neyse dileğin hayır mı dedik
Bahçede gülüne çayır mı dedik
Ağıt yak maniler çağır mı dedik
… Arzun olsun yeter ki sen ağlama.
Müneccim istemez bunu bilmeye
Geleceğim gözyaşların silmeye
Ceyhan hazır senin için ölmeye
…Dünya bilsin yeter ki sen ağlama.
İslâhiye/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yeter ki sen iste dağlar aşarım...1
Hasretin sinemi yakar diyorsun
Gözlerim yoluna bakar diyorsun
Gözyaşım sel oldu akar diyorsun
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
İki yıl çok uzun geçmez diyorsun
Hayalin gözümden gitmez diyorsun
İçimde hüzünler bitmez diyorsun
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
Gurbet Nur dağına uzak diyorsun
Feleğin tüm derdi tuzak diyorsun
Gel şu kavlimizi bozak diyorsun
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
Sevda içimizde kordur diyorsun
Vuslata ermemiz zordur diyorsun
Bana inanmazsan sordur diyorsun
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
Engeller çığ gibi çoktur diyorsun
Kalbime saplanan oktur diyorsun
Sevdiğim çaremiz yoktur diyorsun
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
Ozan tut elimden kaçır diyorsun
Alıp gökyüzüne uçur diyorsun
Yapamazsan zehir içir diyorsun
…Bir onu yapamam dağlar aşarım.
Siirt/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Yeter ki sen iste dağlar aşarım...2
Görmeden de ben her şeyi bilirim
Rabbim nasip etsin çıkar gelirim
Ben senin uğruna bil ki ölürüm
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
Aynen öyle hasret yakar içimi
Ayrılık zulümün başka biçimi
Şükredelim bu kaderin seçimi
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
Siirt dağlarından ufka bakarım
Şiirler yazarım türkü yakarım
Göğe çıkar yağmur olur akarım
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
Engeller çok olsun kırar geçeriz
İki yoldan doğrusunu seçeriz
Ya tez kavuşuruz ya da göçeriz
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
Töreler olmasa çoktan kaçardık
Kanat takıp gökyüzüne uçardık
Mutluluğa doğra yelken açardık
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
Yollarına baş koymuşum inansan
Düşte görüp uykulardan uyansan
Ozan sensiz ölür n'olur dayansan
…Yeter ki sen iste dağlar aşarım.
Siirt/1965
Ozan Nuri Ceyhan
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Yetmiş dokuz milyon omuz omuza…
(Canilere; ben ölmeye hazırım, sen hazır mısın?
diye bağıran yaşı küçük, yüreği kocaman
Kahraman kızıma)
Bir avuç akılsız bir avuç cani
Sinsice planın sağlamdı hani
Top tüfekte işe yaramaz yani
…Yetmiş dokuz milyon omuz omuza.
Vatan hainliği bir soysuz illet
Ülküsüz yaşamak işte o zillet
Yine tarih yazdı bu asil millet
…Yetmiş dokuz milyon omuz omuza.
Göğsünde imanı bayrak elinde
Tekbir nidaları coşmuş dilinde
Hangi tank duracak onun yelinde
…Yetmiş dokuz milyon omuz omuza.
Dev gibi kükreyen kızıma bakın
Kıyamete kadar bitmez bu akın
Dışardan ürene güvenme sakın
…Yetmiş dokuz milyon omuz omuza.
Hava basıyordun bittin vicdansız
Düşmana yalvarır dinsiz imansız
Ölmeyi yeğlemez bunlar tabansız
…Yetmiş dokuz milyon omuz omuza.
Milletim tek bilek sanki azgın sel
Dünya hâlâ şaşkın kenetlenmiş el
Cansa can kansa kan ödenir bedel
…Yetmiş dokuz milyon omuz omuza.
İsyanını duydum nasıl dururum
Seni yaratana kurban olurum
Kalemde bir silah yazar vururum
…Yetmiş dokuz milyon omuz omuza.
Çukurova/2016
Ozan Nuri Ceyhan
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Yetti be gayri...
Bu nasıl bir acı bu nasıl vicdan
Bir türlü dinmiyor akıtılan kan
Kaç binleri geçti katledilen can
…Kesin hesabını yetti be gayri.
Yıkın dağı taşı yakın kavurun
Allahsız dinsiz imansız gâvurun
Küllerini dört bir yana savurun
…Kökünü kazıyın yetti be gayri.
Kanı yerde kalır sanan gafiller
Bu yolda çıkış yok hain sefiller
Şehit hakka çıkar elinde güller
…Susturun şunları yetti be gayri.
Atam ta o zaman uzağı sezmiş
Dahili harici bedbahtlar demiş
Türkün seveni yok nasılda bilmiş
…Son sözü söyleyin yetti be gayri.
Asil kan taşıyan bunu yapamaz
Türk-Kürt kardeştir asla kopamaz
Bir tek çakıl taşımızı kapamaz
…Suyu kökten kesin yetti be gayri.
Yabancının bu ülkede işi ne
Bir sürü kansızı takmış peşine
Demir leblebiyim yazık dişine
…Dostluk falan zırva yetti be gayri.
Analar ağlarken göbek atıyor
Bunlar bu vicdanla nasıl yatıyor
Gün tamamdır artık güneş batıyor
…Sarın dağı taşı yetti be gayri.
Ceyhan’ın acısı yürekte harman
Sulh çare değilmiş olmuyor derman
Yanlışa ödün yok çıkarın ferman
…Kırın şu başları yetti be gayri.
Çukurova/2012
Dost yüreklerden;
Bıçak kemiğe dayandı
Memleket kana boyandı
Sağır sultanlar uyandı
Yetti be gayri... Yetti be gayri...
Gücün yetmiyorsa çeker gidersin
Bunca canın hesabını sen ödersin
Akan gözyaşlarımızı nasıl silersin
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Yetti be gayri….Yetti be gayri…….Talat Temiz
Çekerler tasmanı ileri geri
Biter mi sanırsın TÜRKÜN neferi
Hadi oradan avanak serseri
.....Verilecek toprakmış yetti be gayri
Ağa baban gelse gücünüz yetmez
Çanakkale ruhu yaşar ilelebet bitmez
Emperyalist yolunuz buradan geçmez
.....Hadi oradan avanak yetti be gayri......Bülent BAYSAL
baş ettik seçtik güvendik size
her gün ateş düştü yüreğimize
yedi düvel baş edemedi bize
salın mehmetciği yetti be gayri
okyanus ötesi söz söylemesin
kuzey Iraka girmeyin demesin
dost iseler istihbaratı versin
olmasa rest çekn yettibe gayrı...-şairYusuf Değirmenc
Ne yapmak lazım?
Tam şuramda büyüdü alazım!
Can paremin yüzüne,
Dönüp nasıl bakarım?
Utancımdan eriyip akarım!
Dilindeki son sözüne,
Dualarımı yakarım! i.....Arif Tatar
Ozan Nuri Ceyhan
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Yıkılmadık ayaktayız mağruruz…
Sevmek kusur değil, diyen utansın
Bu bizi bağlamaz kandırdım sansın
Hak eden yürekler sevgiyle yansın
…Bizi hakir görseler de mahzunuz.
Sevgi her manada kutsaldır, fakat
Töre’ye ram olan kafalar sakat
Gönülden bağlıyız budur sadakat
…Çile olsun, biz sevgiye mahkûmuz.
Bin cefa yapsalar kerhen susarız
Ömür boyu sürsün oruç tutarız
Bir gün gelir öfkemizi kusarız
…Ne yazık ki hoş görüden mahrumuz.
Çareniz kalmamış diyen yanılır
Tevekkül etmişsek bitmiş sanılır
Çok isyan edersek Rabbim alınır
…Ona her şey ayan elbet mağduruz.
Bilirim ayrılık ölümden beter
Sayılı gün geçer sonunda biter
İnan ki sevene bu gurur yeter
…Sabır zor olsa da buna mecburuz.
Bunca yıldır sevda sürüyor ise
Şaşmadan yolunda yürüyor ise
Ceyhan’ı yerenler görüyor ise
…Yıkılmadık ayaktayız mağruruz.
Çukurova/2014
Ozan Nuri Ceyhan
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Yıkmazdı dünyanın karı boranı...
Sözüm söz diyorsan bu sitem niye
Seven suçlanır mı çok sevdi diye
İnsan nasıl dönmez şimdi deliye
…Yolu yordamını bilemem deme.
Yokluğunu tam özümde duyarım
Dedim ki ne dersen ona uyarım
Bu başı yastığa nasıl koyarım
…Bekleme sevdiğim gelemem deme.
Yıkmazdı dünyanın karı boranı
Sevgi zalim değil hasret yoranı
Seven mahzun olur yoksa soranı
…Gereksiz ağlarım gülemem deme.
Her mevsim tazedir sevginin gülü
Sorma cevap vermez sanırsın ölü
Dil olsa mangalda bırakmaz külü
…Bal gibi bilirsin söylemem deme.
Kaleme sarılıp döktürüyorsun
Kelama bile diz çöktürüyorsun
Gönlün iflahını söktürüyorsun
…Hiç birini kabul eylemem deme.
Her telden çalınca olur mu düzen
Ozan mı sen misin hayalde yüzen
Çetele tutalım, sensin çok üzen
…Kahrım olur özür dilemem deme.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yıldızdoğan abartmış...
(Sevgili Mustafa Yıldızdoğan'a)
Yıldız doğan abartmıştı biraz kırıldım
Bu hale düşecek miydik demiş darıldım
Umutsuzluk niçin, kalemime sarıldım
…Kendi kendine yeter de artar Türkiye’m.
Gelip geçici aksaklık elbette olur
Yanlışlardan ders alanlar iyi yol alır
Dünle işimiz yok, ancak hatıra kalır
…Korkma emin adımlarla gider Türkiye’m.
Gencecik nüfusla gelecekte bir devsin
Bakir topraklar bizimken kim niye sevsin
Aziz millet Allah uzun ömürler versin
…Yakındır her konuda baş çeker Türkiye’m.
Zaman alacaktır endişeye mahal yok
Tam yol ileri demir bilek yürekte çok
Bütün bunlara rağmen yine gözümüz tok
…Avrupa ne dünyaları geçer Türkiye’m.
Endüstri sanayi çekmiş başı gidiyor
Müteahhitler zirvede ben varım diyor
Frenk, hiç hayra alâmet değil biliyor
…Batı yandı tüm tozunu atar Türkiye’m.
Yeter ki birlikte var güçle çalışalım
Ayrı gayri küslük olmasın barışalım
Sabır selâmettir korkmadan alışalım
…Güçlü kalkınarak ışık saçar Türkiye’m.
Olmadık şeyler söyler düpedüz bahane
Bunların çoğu bize yapılmış daha ne
Yol açık, başlar dik, menzilimiz şahane
…Diyorum ki, bu güç varken coşar Türkiye’m.
İst./2000
Ozan Nuri Ceyhan
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Yıldızlar dünyaya küsmüş yanmıyor…
Küçük bir çocuktum güneş batardı
Yaz günü çoğunluk damda yatardı
Karanlık gökyüzü yıldız kaynardı
… Yıldızlar dünyaya küsmüş yanmıyor.
Köyün semasını kaplıyor derdim
En erken doğana ismimi verdim
Sarışın mehtabı ne çok severdim
…Yıldızlar dünyaya küsmüş yanmıyor
Mehtap dolunayda sini gibiydi
Taşlar parlayınca çini gibiydi
Dağlar küçülürdü mini gibiydi
…Yıldızlar dünyaya küsmüş yanmıyor.
Büyükten küçüğe bir bir sayardım
Göz kırpar ses verir sanki duyardım
Biraz uzun olsam kalkıp tutardım
…Yıldızlar dünyaya küsmüş yanmıyor.
Kaç yıldız kayardı gözle tarardım
Yedi kardeşleri her gün arardım
Hayal kurar koca göğü yarardım
…Yıldızlar dünyaya küsmüş yanmıyor.
Şimdi aramızda kocaman perde
Ayın yüzü solgun puslu günlerde
Güzel yıldızlarım kim bilir nerde
…Yıldızlar dünyaya küsmüş yanmıyor.
Nerden bakarsan bak sema karanlık
Bir kaç yıldız zor görürsün bir anlık
Nerde o güzelim camdan saydamlık
...Yıldızlar Ceyhan’a küsmüş yanmıyor.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Yıllar boyu sabretmekten yoruldum...
Temiz duygularla sevdim güvendim
Çıkan her zorluğa şevkle direndim
Sevip kavuşana bakıp imrendim
...Hasretinle koşturmaktan yoruldum.
Sensiz geçen günün anlamı çile
Susmaya devam düşürmem dile
Vuslat ümidimiz olmasa bile
...Bir başıma yaşamaktan yoruldum.
Nasıl olmaz oldu nerde yanlışım
Görüp sevdim senden izin almışım
Hesabım bozuldu yalnız kalmışım
...Yıllar boyu sabretmekten yoruldum.
Yokluğunu çektim geçti bu ömrüm
Uzaktan sevmeye razıydı gönlüm
Yeter ki sen yaşa o da kabulüm
...Gönle yalan söylemekten yoruldum.
Ümit kırılmakta zaman geçiyor
Özlem maratonda ara açıyor
Tek bildiğin fırsat elden kaçıyor
...Huzur nerde aramaktan yoruldum.
Sabah olmak bilmez uykular yarım
Rüyama başkası girsin kovarım
Mahşerde buluşsak ona da varım
...Hayaline sarılmaktan yoruldum.
İst./2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Yiğitler...
“ Bir avuç kömür için
Bir ömür verenlere “
Kömür karasıyla yazılmış alın yazın
Eceliniz oldu zalim monoksit gazın
Yiğitlerin mezarını yan yana kazın
…Sonsuz rahmet diliyorum size yiğitler.
Ana baba, kardeş çocuk, eşin perişan
Şehitlik beratın aldın lâyık bir nişan
Herkese nasip olmuyor öyle yüce şan
…Sonsuz huzur diliyorum size yiğitler.
Yürek ister yerin dehlizinde çalışmak
Çok zor olacak yokluğunuza alışmak
Hakkınızdır nurun ışığında buluşmak
…Berat verilmiştir diliyorum yiğitler.
Elin yüzün, gözün terin kömür karası
Gayen çoluk çocuğuna ekmek parası
Sağ gönderip gelememen gönül yarası
…Kalanlara sabır diliyorum yiğitler.
Selam durdum yakınların metanetine
Dik duruşla karşı koydular vahametine
Hayran oldum milletimin merhametine
…Son acımız olsun diliyorum yiğitler.
Bin teşekkür var gücüyle çalışanlara
İnsanlık dersi verirken yarışanlara
Tekrar ömür bağışlandı kavuşanlara
…Geçmişleri olsun diliyorum yiğitler.
Bir avuç kömür için, bir ömür verenler
Göz yaşına boğuldu manzarayı görenler
Kabriniz nurla dolsun Hakka yürüyenler
…Gönülden rahmetler diliyorum yiğitler.
Adana/2014
Ozan Nuri Ceyhan
Değerli dosttan;
Yüzünüz kömür karası, vicdanınız aktır.
Hepinizin ana sütü temzidir, pir paktır
Ayrılık acısıdır, bu acı bir firkattır
Sonsuz mekanınız cennet olsun yiğitler....Talat Semiz
Ozan Nuri Ceyhan
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Yine ben oldum...
Sevdim amma muradıma ermedim
Suçlusun dediler cevap vermedim
Haksızlık diz boyu bir şey demedim
…Sonunda üzülen yine ben oldum.
Buda geçer dedim fazla durmadım
Yalın sevdim lâkin tuzak kurmadım
Kahretsem de kimseleri kırmadım
…Sununda üzülen yine ben oldum.
Bilerek kimseye yanlış yapmadım
İyilikten bir an olsun sapmadım
Hakkımdan fazlasın alıp kapmadım
…Sonunda üzülen yine ben oldum.
Ser versem de sırlarını açmadım
Özden sevdim bırakıp da kaçmadım
Kadere kahredip rakip seçmedim
…Sonunda üzülen yine ben oldum.
Sözüne güvendim bu bana yetti
Ölümüne sevmiş yeminler etti
Her şey yalan olsa sevgim senetti
…Sonunda üzülen yine ben oldum.
Manasız örflerin kurbanı olduk
Biz yine de bunlar geçer diyorduk
Meğer tuzak varmış hiç bilmiyorduk
…Sonunda üzülen yine ben oldum.
Neler denemedim çarem tükendi
Hasretin tüm yükü bana yüklendi
Kahır mı yaşatsam bu mu beklenti
…Sonunda üzülen yine ben oldum.
Şu nefesim nerde biter bilinmez
Gönüldeki yıllar geçse silinmez
Can verilir sevgi asla verilmez
…Sonunda üzülen yine ben oldum.
Adana/2001
Ozan Nuri Ceyhan
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Yok...
Tarumar edildi gönül sarayım
Aramadık yer mi kaldı sorayım
Bende bilemedim nerde durayım
…Nedir bu hallerin diye soran yok.
Hiç hesapta yoktu nasıl bulaştım
Seyyah olup dağı taşı dolaştım
Nerde dedilerse oraya koştum
…Dersiniz yerler yarıldı gören yok.
Kadere diyecek sözüm kalmadı
Ne çok yalvardım kabul olmadı
Yeter ki göreyim dedim bulmadı
…Çaresiz kalmışım akıl veren yok.
Sular akmayınca kurudu arkım
Düzeni bozuldu dönmüyor çarkım
Mecnuna rakibim kalmadı farkım
…Felek istemezse asla gülen yok.
Darağacı kursan adın der miyim
Akla uyup peşinden gider miyim
Yine gelsem bu haltları yer miyim
…Doğrusunu isterseniz bilen yok.
Bülbüller konmuyor açmayan güle
Nasıl kızmam şimdi soyka gönüle
Rest çekti yüzüme bakmıyor bile
…Ceyhan arasa da gelen giden yok.
H.Paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Yokluğuna alışmadı ne çare...
Sevgine sığındım aşka sarıldım
Kader razı değil bense darıldım
Seni düşününce bundan arındım
…Gönül aldım barışmadı ne çare.
Dileğim sensin meramım sensin
Dilerim doğrular yanlışı yensin
Feleğe yalvardım yakamdan insin
…Hoş görmedi yarışmadı ne çare.
Sevgiyi bilenler bir bağ kurdumu
Söz verenler kavilinde durdu mu
Viran eylediler hayal yurdumu
…Zulüm yapan yorulmadı ne çare.
Bu nasıl zihniyet bu nasıl kibir
Sevgiyi suç sayan aşkı ne bilir
İki gönül sevmiş layık mı cebir
…Kin sel oldu durulmadı ne çare.
Bu kader olamaz resmen eziyet
Onlar kazandılar bu imiş niyet
Bizim sevgimizle ödendi diyet
…Dostlar bile karışmadı ne çare.
Gülleri solsa da gönül bahçemin
Ceyhan’ına inan tek şeyden emin
Asırlarda geçse bak sana yemin
…Yokluğuna alışmadı ne çare.
Adana/2002
Ozan Nuri Ceyhan
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Yoktan var edilen bu zafer bizim...1
(Kurtuluş savaşının gizli kahramanlarından
Kastamonu Seydiler köyünden Şerife Bacı’ya ithaf)
Şanlı zafer mihenk taşın Sakarya
Çelik yürek Kocatepe’ye çıkar ya
Mavi gözler şimşek olup çakar ya
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Sathı yok, hattı müdafaa diyordu
Ya istiklâl, ya da ölmek diyordu
Türkün makûs talihini siliyordu
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Araç gereci az farklıydı durum
Savaş gücü aramızda uçurum
Hedefi Akdeniz kesindi yorum
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Ölmeye ant içmiş bir avuç nefer
Ya bitecek ya bitecek bu sefer
Dünyada eşi yok böyle bir zafer
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Bir büyük efsane Şerife Bacı
Sadakat ve iman onun kırbacı
Hangi gafil yıkacak bu inancı
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Kağnı ıslanınca fazla gıcılar
Cephane taşıyor anne bacılar
Çekilmeye değdi bütün acılar
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Küçük bebesiyle yollara düşmüş
Kim bilir kaç saat nasıl üşümüş
Kışla yakınında donarak ölmüş
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Görülmemiş kahramanlık timsali
Dünyada var mıdır bunun emsali
Tarihin boynunda bütün vebali
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Hain çapulcunun beli büküldü
Vatanın bağrından hepsi söküldü
Egeden denize bir bir döküldü
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Tarih kayıt düştü Türkler yenilmez
Yan gözle bakılmaz karşı gelinmez
Doğuştan özgürler bir şey denilmez
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
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Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yoktan var edilen bu zafer bizim...2
< Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen,Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir………….
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur. 27.Ekim.1927 Mustafa Kemâl Atatürk >
Tarihini bilmeyen var olamaz
Hep başı eğilir dimdik duramaz
Vatansızlar ancak hesap soramaz
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Sen şehit oğlusun ya da torunu
Korkaklar hazırlar kendi sonunu
Ben eminim çözersin her sorunu
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Şehit kanlarıyla sulanmış vatan
Sizden vefa bekler kefensiz yatan
Gaflete düşersen en büyük hatan
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Yürekli gençlerim Türkiye sizin
Ne karar verirsen destursuz izin
Kim yan bakıyorsa sıraya dizin
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Özgürlük aşığı bu asil millet
Vatansız yaşamak en büyük zillet
Göster şu gücünü çağları inlet
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Ezelden dik durur daima başın
Canından azizdir tek çakıl taşın
Yurdunu korumak en kutsal işin
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Sen sakin durursan hainler azar
Bilmez ki şerefsiz kuyusun kazar
Ceyhan, dikkatli ol diyerek yazar
…Yoktan var edilen bu zafer bizim.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yokuşları...
Merdivenden koşar adım çıkardım
Cümlesini hep peşime takardım
Kış üşütmez yaz sıcağı yakmazdı
…Bu bedeni soğuk suyla yıkardım.
Gençlik denen divaneye inandım
Herkese güvenip seraba kandım
Deli gönlüm daldan dala konardı
…Gücü ve kudreti bitmezmiş sandım.
Heyecanın bile başkaydı tadı
Göz budaktan sakınmamaktı adı
Ölümüne sevdim sevmez olsaydım
…Bir güzel uğruna nede çok yandım.
Çılgın ve yılmayan adam bendim
Kahırdan bihaber o kadar şendim
Mevsimler seller gibi akıp gitmiş
…Zamanın kadrini bilmemek derdim.
Ancak bir hatırat geride kalan
Yaşanan yaşanmış biraz da yalan
Dalmışız dünyaya özden bihaber
…Aynaya bakınca elbet hak verdim.
Dizde derman gözün feri kalmazmış
Yokuşlar koşar adım çıkılmazmış
Yaşlıları görmüş hep es geçmişiz
…Pişmanın kusuruna bakılmazmış.
İst/1999
Ozan Nuri Ceyhan
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Yollarına baka baka yoruldum...
Nedir kusurumuz sadece sevmek
Bize ters geliyor olmaz ne demek
Çok ayıp seveni makul görmemek
…Hasretini çeke çeke yoruldum.
Bakmakta yasaktı bizim tarafa
Dedim ki sevdiğim dündü arefe
Gel bayramlaşalım bugün şerefe
…Yollarına baka baka yoruldum.
Etrafına bakın gören olmasın
Anan görüp saçlarını yolmasın
Aksilikler bu gün bizi bulmasın
…Engelleri yıka yıka yoruldum.
Dert anlatamadım zalım babana
Ben şaşıp kalmışım senin çabana
Falakaya koysun vursun tabana
…Yumruğumu sıka sıka yoruldum.
Kötülük gereksiz fikrimiz hayır
El açıp yalvardım Allah’ım kayır
Ne çare sevdiğim yolumuz bayır
…Yokuşları çıka çıka yoruldum.
Yanlışa bel versem âlemler kınar
Görüyorum canım gözlerin pınar
Sevgimiz büyüsün olsun bir çınar
…Göz yaşıyla aka aka yoruldum.
Çok şey istemedik bir küçük rıza
Ben perişan oldum yetmez mi niza
Tek Ceyhan’a verin gerekse ceza
…Ben kafama taka taka yoruldum.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan
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Yolumdan çekil...
Sen bilirsin git nereye gidersen
Gölge olma başka ihsan istemem
Rahat bırak Allah’ını seversen
…Gölge etme başka lütuf istemem.
Durduk yere ne hayaller kurmuşum
Umurunda mı perişan olmuşum
Kendime kahrettim hırsla dolmuşum
…Yanılmışım başka yalan istemem.
Ne yazık kadir kıymet bilmiyorsun
Bir türlü yakamdan inmiyorsun
Tek taraflı olmaz sen görmüyorsun
…Şu yolumdan çekil derman istemem.
Sevgimi kaybettin neyi korursun
Ben neler diyorum hâlâ durursun
Durma koştur lâyığını bulursun
…Yolun açık olsun ferman istemem.
Amacın bensiz yaşamaksa buyur
Duymayanlar varsa ilan ver duyur
Ceyhan bundan sonra deliksiz uyur
…Adım anma başka ihsan istemem.
H.Paşa/1993
Ozan Nuri Ceyhan
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Yoruldu...
Gözlerim yollarda kulağım seste
Yürek dayanamaz böyle bir reste
Haydi çık gel artık şu son nefeste
…Gönlüm yaralandı gözüm yoruldu.
Çok didindim çabalarım yetmedi
Şu yalan dünyanın kahrı bitmedi
Viran bahçemizde bülbül ötmedi
…Hükmüne geçmeyen sözüm yoruldu.
Uğrun durmak sevgimize zulümdür
Kavuşmazsak bunun sonu ölümdür
Bu hasretlik yetmediyse süründür
…Koşmaktan usandım dizim yoruldu.
Özlem buram buram içimde tüter
Kötü olmaktayım gün güne beter
Reva mı güzelim nazların yeter
…Bitip tükenmeyen yazım yoruldu.
Belki yetişirsin hemen çık da gel
Sakın korkma engelleri yık da gel
Ceyhan gibi yalnızlıktan bık da gel
…Hayaller tarumar özüm yoruldu.
H.paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Yuh olsun...
Bin hasret yaşadım baharı yazı
Gelip geçen mevsimlere yuh olsun
Ömrüm finallerde kaldı çok azı
…Sensiz geçen kışlara da yuh olsun.
Uykusuz geceler düşleri çaldı
Seneler bedenden çok şeyler aldı
Hesabı yap, şimdi bana ne kaldı
…Sensiz geçen günlere de yuh olsun.
Gözlerim etrafa umutsuz baktı
Yaşlar sele döndü durmadan aktı
Gönlüm hayal kurmaları bıraktı
…Sensiz geçen haftalara yuh olsun.
Huzur veren bir anımı görmedim
Umudum tükendi sefa sürmedim
Senden gayrisine gönül vermedim
…Sensiz geçen aylara da yuh olsun.
Çok seven kalp sevgisini dermiyor
Yıllar aldığını geri vermiyor
Hâlâ çıkmazdayım aklım ermiyor
…Sensiz geçen yıllara da yuh olsun.
Sor feleğe maksadını bildirsin
Kavuşturup yüzümüzü güldürsün
Hayır derse gel birlikte öldürsün
…Sensiz kalan Ceyhan’a da yuh olsun.
Adana/2008
Ozan Nuri Ceyhan
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Yüce Allah'ım...
Dünyaların benim olsa istemem
Bana sen gereksin yüce Allah’ım
Rızandan başka bir şey dilemem
…Bana sen gereksin yüce Allah’ım.
Hükme uyar yasağından kaçarım
Her koşulda sana avuç açarım
Günahım çok ümitliyim naçarım
…Bana sen gereksin yüce Allah’ım.
Ben acizim, sen almadan verensin
En darda kalmışı hemen görensin
Kul doğruysa rahmetinle örensin
…Bana sen gereksin yüce Allah’ım
Yanlışa daldıysam çevir yönümü
Hayırsızsa uğraşım kapat önümü
Rahmetsiz koyma hiç bir günümü
…Bana sen gereksin yüce Allah’ım.
Bütün güzel işlerinde yarıştır
Hidayetli kullarına karıştır
İmkân verip himmetine eriştir
…Bana sen gereksin yüce Allah’ım.
Resulüne lâyık ümmet olayım
İrşat eyle doğru yolu bulayım
Sevgin ile saygın ile dolayım
…Bana sen gereksin Yüce Allah’ım.
Hakkın yolunu bilenlerden eyle
İki dünyada gülenlerden eyle
Nur Cemal’ini görenlerden eyle
…Bana sen gereksin Yüce Allah’ım.
İst./1995
Ozan Nuri Ceyhan
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Yüreğe düşerse yanar köz olur...
Sevgi çok kutsaldır seveni arar
Yaşa başa bakmaz bedeni sarar
Aklı baştan alır vermezsen karar
…Yüreğe düşerse yanar köz olur.
Özden sevebilmek ayrı meziyet
Hasret varsa cana büyük eziyet
Bazen terse döner durum vaziyet
…Çekemeyen çoksa dilde söz olur.
Zaman her acıya derman olamaz
Sevda düğümlense çare bulamaz
Yol almışsa dur desende duramaz
…Hasrete düşersen ömür güz olur.
Aşkın ortası yok, yakar kavurur
Rüzgârına katar saçar savurur
Sen karışamazsın kendisi durur
…Ruhuna girdiyse canda öz olur.
Cesaretin varsa dağlar aşarsın
Hayaller kurarsın düşte yaşarsın
Ömür gelip geçmiş bakıp şaşarsın
…Yolların ya uçurum ya da düz olur.
Deneme şansın yok test edemezsin
Eğer gönlü yoksa mest edemezsin
Gücün yetmez cana kastedemezsin
…Derdin elli iken birden yüz olur.
Ceyhan haklı olsa çaredir sanma
Her dala konarsa gönlüne kanma
Belki mubah olur, doğrudur amma
…Hayaller tarumar düş dümdüz olur.
İst./2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Yürekle olur...
Elbet meler durur anasız kuzu
Yemek ota benzer atmazsan tuzu
Belâdan kaçmanın onda dokuzu
…Yiğitlik dediğin yürekle olur.
Besmelesiz olmaz kâmilin işi
Yetmeyen çıbanın iner mi şişi
Öfkesine sahip olamazsa kişi
…Son durağı kazma kürekle olur.
Nebatın tohumu ekilmez taşa
Sevda gönül işi bakılmaz yaşa
Sağlam ipin yoksa bağlama boşa
…Çadırın tavanı direkle olur.
Her söze atılma düşün bir zahmet
Dilin sahip olan bulur selâmet
Kör nefse uyanda azdır merhamet
…Büyüklük ancak affetmekle olur.
Dereyi görmeden paçan sıvama
Sabretmekle gelir her şey kıvama
Gönül bir sırçadır tutar mı yama
…Menziline varmak azimle olur.
Hoşgörü paha biçilmez meziyet
Doğruyu saklamak büyük eziyet
Ceyhan ustam işte böyle vaziyet
…Saygıya erişmek sevmekle olur.
H.Paşa/1987
Ozan Nuri Ceyhan
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Yürekler...
Dünyası değişir bir kez görünce
Gözden emir alır gönül verince
Sükûn bulur karşılıklı sevince
…Seveni huzura banar yürekler.
Yıllarca taşısın yorulmak bilmez
Ölümüne saklar kimseye vermez
Ne yapar ne eder akıl sır ermez
…Sevda ateşiyle yanar yürekler.
Sevip de hasrete düçar kalmışsa
Kahrederek hayallere dalmışsa
Yılların kahrıyla suskun olmuşsa
…Derinden derine kanar yürekler.
Umut bitmedikçe mesele kalmaz
Sabırla beklemek hiç sorun olmaz
İlk sevginin yeri bir daha dolmaz
…Hasret bitmeyecek sanır yürekler.
Yumruk kadar ama ummanı alır
Nokta kadar sevgi büyür çoğalır
Muhabbet olmazsa o yalnız kalır
…Ancak sevgiye inanır yürekler.
Her şeyi önceden hisseder duyar
Rabbinin emrine koşulsuz uyar
Kimse kandıramaz hükmünü koyar
…Doğruyu yanlışı tanır yürekler.
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Yürekteki ateş sönmedi hocam…
(Zeybek hocam yüreğimi okuyor)
Öyle bir sevda ki yakıp kavurdu
Toz dumana kattı saçıp savurdu
Ömrümüzü bin acıyla yoğurdu
…Yürekteki ateş sönmedi hocam.
Yazdığım her satır sevda kokuyor
Hasret şiirlerim hüzün dokuyor
Zeybek hocam yüreğimi okuyor
…Kaderimiz yüze gülmedi hocam.
Söz vermiştik kararda koymadılar
Koz onlarda eziyete doymadılar
Kulak vermediler çok duymadılar
...Kaçmak içimize sinmedi hocam.
Sabıra sığındım, sandı vazgeçtim
Üzmesinler dedim hasreti seçtim
Mecbur bile bile ben zehir içtim
…Onca yıldır acım dinmedi hocam.
Aşk ressam elinde fırçaya benzer
Yürek denilen şey sırçaya benzer
Bizdeki bölünmüş parçaya benzer
…Felek dalımızdan inmedi hocam.
Dünyaya rest çeksem emek hiç olur
Şeytana uysaydım mutlak suç olur
Geri saymak bundan sonra güç olur
…Kör talih bir kere dönmedi hocam.
Canı özden sevdim hayaller kurdum
Ozan’da yalan yok sözümde durdum
Kötü günler bir gün geçer diyordum
…Ömür bitti çilem bitmedi hocam.
İst/2013
Dost yürekler
Zeybek Hocam
Sağ olsun gözleri yormuş
Gönül defterim okumuş
Yanına balını koymuş
Bak ne güzel zeybek hocam
Her zaman yanımda oldu
Kötü günde halimi sordu
Gönül tasıma can doldu
Bal ne güzel zeybek hocam
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Önceden olsaydı hocam
Neşe dolardı hep bahcem
Yamardı yırtık bohcam
Ah ne güzel zeybek hocam
Taş savrulmaz esen yelden
Ders çıkarmış gurbet ilden
Sevgi dermiş gonca gülden
Oh ne güzel zeybek hocam
Bu alemde yeri saygın
Olmasın bil şüphen kaygın
Yürek okur zini aygın
Gör ne güzel zeybek hocam
Bahçeleri tek tek gezer
Gül kokusun hemen sezer
Nameleri özel dizer
Dost ne güzel zeybek hocam
Bu yolda garip bir puldum
Gün geldi saçları yoldum
Sizinle şu canı buldum
Hep sağ olsun hocalarım
Almanya
Ali-Şahin (Ebistanlı)
bir sevdim ateşine düştüm
tüm güzellikleri uğruna feda ettim
gençliğim gitti berduşa döndüm
yüreğimden sevda dudaklarımdan adı düşmedi hocam.. Levent Karakaş
Açmadım sırrımı, kaldı içimde
Yıl yılı arattı, başka biçimde
Sözüm belki geçmez, belki hiçim de
....Bir tatlı laf olsun, denmedi Hocam...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ozan Nuri Ceyhan
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Yürekteki yangın suyla sönemez...
Sevginin bedeli zorluk çekmektir
Hasretle beklemek büyük emektir
Bazen süresiz bir ömür demektir
…Kavuşmayan yürek mutlu olamaz.
Böyle bekleyenin biri de benim
Son nefese kadar yasta bedenim
Ne tür zulüm varsa kabul edenim
…Yüz bin tabip gelse çare bulamaz.
Seni düşünmeden edemiyorum
Bırakıp bir yere gidemiyorum
Sonrasını sorsan bilemiyorum
…Yaşamayan zaten bunu bilemez.
Ne haldesin diye bir beni düşün
Ah beni çıkılmaz yola sürmüşün
Çok mu zordu acep geri dönüşün
…Rüyalar olmasa yüzüm gülemez.
Seni üzmemek için zor dayandım
Gözyaşıyla uykulardan uyandım
Kimseye güvenmem sana inandım
…Yürekteki yangın suyla sönemez.
Hasım kesildiler bizden duyunca
Kimler ne kazandı karşı koyunca
Ceyhan hor görüldü yıllar boyunca
…Söz vermişse öldürseler dönemez.

G.Antep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Yürekten istesek döner mi dersin...
Deli gönül boşa kazan kaldırma
Aslını bilmeden hemen saldırma
Rüyadan ayırıp tekrar daldırma
…Hasretin yangını söner mi dersin.
Gözümde tütüyor nasıl özledim
Sevdasını can evimde közledim
Kendimi adadım canı sözledim
…Yürekten istesek döner mi dersin.
Düşüme girer mi uykuya dalsam
Kuşun kanadıyla selam mı salsam
Gözlerim yollarda öyle mi kalsam
…Doğru bir tanedir öner mi dersin.
Canımdan çok sevdiğimi bilir mi
Haydi söyle beni yine sever mi
Bir fırsat verseler çıkar gelir mi
…Talih kuşu başa konar mı dersin.
Benim gibi gece gündüz anar mı
Tanıdık yüzlerden beni sorar mı
Kötüler arkamdan pusu kurar mı
…Yapanlar buz tutar donar mı dersin.
Gözler sürmelenmiş sözleri baldı
Töreler hükmetmiş yadeller aldı
Tutunduğum her dal elimde kaldı
…Ceyhan bu dünyada onar mı dersin.
Adana/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Yüzüme gülmedin...
Yüzüme gülmedin...
Ömür boyunca yüzüme gülmedin
Çekilmez kahırlar bana mı kader
Ne acılar çektim gördün bilmedin
…Doğru söyle kastın cana mı kader.
Diyelim ki büyük kusur bendedir
Masumun günahı söyle kimdedir
Vebal arıyorsan kesin sendedir
…Tercihler çileden yana mı kader.
Maksadın üzmekse yazıktır cana
Severken bunalttın sevdadan yana
Onun hiç suçu yok vur şimdi bana
…Hasret bu sevgime revamı kader.
Mecbur kalsam yola gelir belleme
Felek vurmuş sana demem elleme
Hüküm vermiş isen benim kelleme
…Mahkûmu bekletmek cefamı kader.
Daha başka kahrın mı var verecek
Ne yapsan bu ömrüm sona erecek
Bundan sora gülsen fark etmeyecek
…Sence böyle menzil sefamı kader.
Ne söylesem dinlemezsin bilirim
Son durak nerdeyse bildir gelirim
Derdin cansa buyur hemen veririm
…Ceyhan boyun eğse vefamı kader.
İst./2009

Ozan Nuri Ceyhan
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Yüzüme söyle...
Aşka gücün yetmez sakın sınama
Kimseyi hor görme ve de kınama
Kendi gözünle gör duyup inanma
…Lafı dolaştırma yüzüme söyle.
Yanlış belletmişler sevgi satılmaz
Saf bir su gibidir bir şey katılmaz
Başlara taç olur söküp atılmaz
…Lafı dolaştırma yüzüme söyle.
Bahane yaparak hükme varılmaz
Rızasız gönülsüz gelen sarılmaz
Dost acı söylerse kimse darılmaz
…Lafı dolaştırma yüzüme söyle.
Taraflar çok olsun sevgiler tektir
Dil her yere döner seven yürektir
Güven kalmadıysa bitmiş demektir
…Lafı dolaştırma yüzüme söyle.
Senin kitabında yazanlar yanlış
Kopya çekemezsin az daha çalış
Baktın olmayacak bilene danış
…Lafı dolaştırma yüzüme söyle.
Benim derdim başkaları bilmesin
Dile düşüp arkamızdan gülmesin
Sevenlere haksız emsal olmasın
…Lafı dolaştırma Ceyhan’a söyle
Ereğli/1968
Ozan Nuri Ceyhan
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Zalim sevgiden nefret ediyorum...
Ne derseniz deyin beni bağlamaz
Zalim sevgiden nefret ediyorum
Diyorlar ki erkek adam ağlamaz
…Zalim sevgiden nefret ediyorum.
Lafsı güzel amma sonsuz bir çile
Her anında hüzün çok sevsen bile
Anmaktan yoruldu yazıktır dile
…Zalim sevgiden nefret ediyorum.
Hangi kaba koysam yine dolmuyor
Kahırda hudut yok asla doymuyor
Sevenleri bir kararda koymuyor
…Zalim sevgiden nefret ediyorum.
Çaresizsen gece gündüz ağlatır
Esenlik yerine zulüm sağlatır
Kandırmasın, vefasıza bağlatır
…Zalim sevgiden nefret ediyorum.
Masum gönüllere zehir ektirir
Yürekten sevene hasret çektirir
Layık olmayana halay sektirir
…Zalim sevgiden nefret ediyorum.
Kimse bana,sevgi hoştur demesin
Senin sitemlerin boştur demesin
Sonunda erersin koştur demesin
…Zalim sevgiden nefret ediyorum.
Ceyhan’a da palavralar dinletti
Yıllar boyu inim inim inletti
Tertemiz duygumun içine etti
…Zalim sevgiden nefret ediyorum.
Seyhan/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Zalim yüreklere sesleniyorum...1
(Töreniz başınızı yesin)
Önce tahkik edin gayemiz neler
Sevda denilen güç dağları deler
Sevmek ve sevilmek huzura beler
…Elimde olsaydı her şey sil baştan.
Ayırmak günahtır seven kalpleri
Sevip sevilmektir bütün dertleri
Yazık cendereye koydun fertleri
…Nasıl huzur gelir böyle bir aşktan.
Ağlattığı candı candan özüydü
Yerlere koymazdı iki gözüydü
Bıçak gibi kesen kendi sözüydü
…Yürek hiç titremez bu akan yaştan.
Gönülden sevene yasaktır der mi
Sevdi diye ona hiç hınç güder mi
Pişman olmak bu günahı öder mi
…Bu nasıl vicdandır betermiş taştan.
Ocağına düşsen düşman sanıyor
Gözüyle görmeden fala kanıyor
Hiç düşünmez kendi canı yanıyor
… Bir hayır gelir mi eğrilen kaştan.
Hoş görü dediğim zarif meziyet
Yakışmıyor böyle zulüm eziyet
Ceyhan’a bir sorun nedir vaziyet
…Seven yenik çıkar hazin savaştan.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Zalim yüreklere sesleniyorum…2
(Töreniz başınızı yesin)
Boşuna saklanma yaptığın zulüm
Açmadan kopardın kurudu gülüm
Senin sonun berbat, ödüldür ölüm
…Başta sevgi her konuda zararsın.
Sevmediğini kabul etse kusursuz
Kendi sevmiş olsa peşin namussuz
Kölen gibi satsan kurtuldu namus
…Haklı çıkmak için kılıf ararsın.
Namus ruhen sevip sevgi vermektir
Namus aşk özünde hakkı görmektir
Namus canı candan aziz bilmektir
…Soysuz vicdanına bir gün sorarsın.
Gönülsüz vuslatı kabul etmedik
Kaçıp gitmek kolay ama gitmedik
Kusurumuz sevmek sana yetmedik
…Kendini ne sandın neye yararsın.
Bu aklım olaydı çoktan yanmıştın
Ellerin böğründe şaşıp kalmıştın
Kaçmak için her kapıyı çalmıştın
…Hiç insafın yok mu niçin yorarsın.
Şimdi pişman olsan kime ne fayda
Vekil meleklerim geçmiştir kayda
Nefretim çığ olur her bitmiş ayda
…Kim bilir ne hain hinlik kurarsın.
Neler yazacağım varmıyor dilim
Ceyhan’ı görmüyor bir aklıselim
Huzuru mahşerde yakanda elim
…Dilerim şu ömrün solsun sararsın.
Çukurova/2013
Ozan Nuri Ceyhan
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Zalime ceza yok bunu bilesin...
Yeller eser mor belikler dolaşır
Sevgi şaşmaz yolu bulur ulaşır
Aşkın zehri yüreklere bulaşır
…Daha çaresi yok bunu bilesin.
Sevda dediğin şey bazen çiledir
Dünyaya aldanma hayal hiledir
Zulmün başlangıcı hasret iledir
…Zalime ceza yok bunu bilesin.
Sevda yayı kırılınca ok atmaz
Nasip de değilse sevinci tatmaz
Hüdâ’nın emrini hesaba katmaz
…Sevene huzur yok bunu bilesin.
Havalarda uçma çabuk inersin
O atlı sen yayan nasıl yenersin
Aklın almadıysa tekrar denersin
…Kadere hükmün yok bunu bilesin.
Alev alev tutuşur yürekteki har
Hasret adettendir belki hayır var
Vade tamam olsa bilmez nazlı yar
…Zaman mefhumu yok bunu bilesin.
Benim gibi bir çift göze mi kandın
Ne acılar çektin ne kadar yandın
Ceyhan’ı görünce mutlu mu sandın
…Yolun dönüşü yok bunu bilesin.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Zaman kalmadı...
Zaman kalmadı…
Bazen bir görüşte aşık olunur
İstemezler çoksa çare bulunur
Fırsatı kaçınca saç baş yolunur
…Kusuru bilmeye zaman kalmadı.
Önümüzde uzun yıllar var dedik
İşler yolunda diyerek boş verdik
Böyle değilmiş maalesef gördük
…Sorunu çözmeye zaman kalmadı.
Zamana yenildik sabrımız bitti
En küçük mesele büyüyüp gitti
Amansız sevmişiz bir ömre yetti
…Özlem bitirmeye zaman kalmadı.
Güya gizli sevdik âlemler duydu
Mümkün değil dendi yasağı koydu
Yanlış anlaşıldık korkumuz buydu
…Meram anlatmaya zaman kalmadı.
Baştan kızılmadı biz buna kandık
Her yüze güleni dostumuz sandık
Kimse yar olmadı hasretle yandık
…Aman yaman dedik zaman kalmadı.
Çok düşünemedik ağırdan aldık
Gençlik denen divaneye aldandık
Atı alan geçip gitmiş biz yaya kaldık
…Hayal kurmaya da zaman kalmadı.
G.Antep/1970
Ozan Nuri Ceyhan
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Zaman...
Sağanak yağmura mest oluyorum
Çevremiz tertemiz olduğu zaman
Kirden arınmış hava soluyorum
…Pırıl pırıl güneş doğduğu zaman.
Doğaya sevdam var yeşile hasta
Serinlik pür neşem gönlüm aheste
Birlik olmak isterim son nefeste
…Hayal kurup mutlu olduğum zaman.
İlham perim sıcaklarda gelmiyor
Rüzgârlar esmezse içim gülmüyor
Ahkâm kesmiyorum kimse bilmiyor
…Sessiz bir ortamda kaldığım zaman.
Başka duygu dört yanımı sarıyor
Zaman mevhumu olmadan arıyor
Deliksiz uykudan uyandırıyor
…Kalemle bir dostluk kurduğum zaman.
Hemen kaleme sarılsam kaçmıyor
Biraz oyalansam kucak açmıyor
Darılırsa semtimizden geçmiyor
…Zor gönül alırım bulduğum zaman.
Gönlümde fırtınalar dışa vuruyor
Bu başka bir dünya hayat duruyor
Ceyhan aramadan cümle kuruyor
…Huzur buluyorum yazdığım zaman.
İst/2010
Ozan Nuri Ceyhan
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Zarar sevdiğim...
Bir şey değişir mi ansızın gelsen
Ne hallere koydun gözünle görsen
Boynuma sarılsan özür dilesen
…Bundan sonra neye yarar sevdiğim.
Yıllar geçsin sevgi hâlâ duruyor
Deli gönül tutmuş hayal kuruyor
Hasret beni can evimden vuruyor
...Seven yürek şartsız arar sevdiğim.
Zamana yenildim kusur aramam
Hayata küsmüşüm işe yaramam
Sensiz kaldım buralarda duramam
…Aklım veremiyor karar sevdiğim.
Bir halta yaramaz bu kadar emek
Kaybolan yıllarım bir ömür demek
Sabrı sınamaksa böyle beklemek
…Her geçen gün ömre zarar sevdiğim.
Ben seni çok sevdim dünya biliyor
Niçin kabul görmem zora gidiyor
Elin gözü aydın bayram ediyor
…Allah elbet hesap sorar sevdiğim.
Sevdamız gönülde öylece kalsın
Kaderim bıraksın azledip salsın
Beklediği can'sa buyursun alsın
…Ceyhan hayalini sarar sevdiğim.
Adana/2009
Ozan Nuri Ceyhan
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Zavallı şaşkın...
Hani kral sendin kendi çapında
Acze düşmek bulunmazdı yapında
Güzel kızlar kol gezerdi kapında
…Gönül denen bunak zavallı şaşkın.
Hani gözün kessin çeker alırdın
Senden kaçılamaz arar bulurdun
Pes etmezdin civan gibi dururdun
…Gönül denen bunak zavallı şaşkın.
Hani küçük dağlar tez eğilirdi
Bir bakışmak yeter yola gelirdi
Aklın çok güzeldi niye delirdi
…Gönül denen bunak zavallı şaşkın.
Hani arı olsa şerden korkmazdın
Hiç düşünmez kafaya takmazdın
Sevmişsen başkasına bakmazdın
…Gönül denen bunak zavallı şaşkın.
Hani âşık olup yürek yakardın
Önünde sur olsa vurup yıkardın
Tüm güzeller benim diye sıkardın
…Ceyhan'dan bunak zavallı şaşkın.
H.Paşa/1990
Ozan Nuri Ceyhan
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Zemzem kızı gördünüz mü erenler...
Boşa değil benim bunca isyanım
Zemzem kızı gördünüz mü erenler
Nasıl dayanırım ben bir insanım
…Zemzem kızı gördünüz mü erenler.
Top mermisi düşüp yıktı ocağı
Kan dökerek kirlettiler bucağı
Yavruya zehroldu anne kucağı
…Zemzem kızı gördünüz mü erenler.
Annesi Zemzemi sarıp eğilmiş
Bir kardeş yaralı, üçü de ölmüş
O baba kim bilir nasıl üzülmüş
…Zemzem kızı gördünüz mü erenler.
Saçlar kömür karası gözleri üzüm
Ağzında memesi dayanmaz özüm
Vicdansız alçaklar, size bu sözüm
…Zemzem kızı gördünüz mü erenler.
Dayısının kucağında ağlıyor
Dört bir yana bakıp anne arıyor
Dediler ki kokusundan tanıyor
…Zemzem kızı gördünüz mü erenler.
Şu kahrımı anlatamam tarifsiz
Milletim güçlüdür kalmaz sahipsiz
O bombayı atan alçak şerefsiz
…Zemzem kızı gördünüz mü erenler.
Dilerim Zemzem’im sen uzun yaşa
Ben kurban olurum o göze kaşa
Ceyhan’ın gözünden şu akan yaşa
…Zemzem şahit gördünüz mü erenler.
Çukurova/2012
Ozan Nuri Ceyhan
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Zeytin gözler...
Zeytin gözler yakar gelir içimi
Ben anlamam gönül eyler seçimi
Bakın şimdi ikrar ettim suçumu
…Meftunum bir değer biçemiyorum.
Bir tek bakış şifa olur yaraya
Alıp taksam verilmiyor kiraya
Bütün gözler dizilseler sıraya
…Zeytin gözlerden vazgeçemiyorum.
O candan bakışlar kendine özgü
Aklımdan çıkmıyor dilimde ezgi
Bildiğim tek olay sonsuz bir sevgi
…Biran düşünmeden edemiyorum.
Baksın sinem paralasın isterim
Bir bakışla yaralasın isterim
Can bedenden aralasın isterim
…Tutulmuşum çekip gidemiyorum
Bilmeyene zeytin gözler sorulmaz
Başka bir güç var karşı konulmaz
Ceyhan ömür boyu baksa yorulmaz
…Bakıp başka gözde göremiyorum
H.paşa/l986
Ozan Nuri Ceyhan
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Zindan ettiler...
Bir anda tutulduk gözler bakınca
Yüreğimiz hop etmişti yakınca
Bilemedik varmış büyük sakınca
…Sevgimizi bize zindan ettiler.
Önümüze türlü engel çıkınca
Dünyamızı başımıza yıkınca
Hasret şaha kalkar sabır bıkınca
…Yaşamayı bize zindan ettiler.
Bir içim su olur güller takınca
Gizli sevdik ama bittik çakınca
Olmadık şeyleri başa kakınca
…Bu hayatı bize zindan ettiler.
Pek nazara almadılar ilkönce
Kin bürüdü kenetlenmiş görünce
Önümüze bin bir şartlar sürünce
…Bu âlemi bize zindan ettiler.
Doğruyu söyledik bize sorunca
Nasıl bozuldular karşı koyunca
Töre denen lanet şeyle vurunca
…Ömrümüzü bize zindan ettiler.
Boş yere kızıldı sevdik deyince
İnsan ortak olur böyle sevince
Vaz mı geçeceğiz ceza verince
…Bu dünyayı bize zindan ettiler.
G.Antep/1964
Ozan Nuri Ceyhan

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zor mu diyorsun...
Ne demek istedin bir türlü anlamıyorum
Çaresi yok yeni hayaller kur mu diyorsun
Bense kararlıyım kimseyi dinlemiyorum
…Ne olur bir delilik yapma, dur mu diyorsun.
Sevdamın ateşini deryalar söndüremez
Yoluna baş koymuşum hiç kimsem döndüremez
Benim yüzümü senden başkası güldüremez
…İmkânı yoktur kavuşmamız zor mu diyorsun.
Kimse üzülmesin diye güç belâ sabrettim
Kendi kaderime kızdım kendime kahrettim
Biliyorum hata yaptım yıllarım mahvettim
…Düşündüğün son çareye, başvur mu diyorsun.
Ebediyen kaybetmenin korkusu olmasa
Öbür tarafta bunların sorgusu olmasa
Yalan her zaman galiptir doğrusu olmasa
…Nasıl baş ederim, bilene sor mu diyorsun.
Madem yoksun terki diyar ettim evi barkı
Böyle hayatın cehennemden kaldı mı farkı
Gel bana senede bir gün tek bildiğim şarkı
…Yanlış anlama, başka türlü yor mu diyorsun.
Tek bir çaremiz var korkuların aşacaksın
Dört gözle beklediğin Ceyhan'a koşacaksın
Hasrete çalım atıp sevgiyle coşacaksın
…Şimdi söyle, şu teklifime var mı diyorsun.
İst./2011
Ozan Nuri Ceyhan
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Zülfün tellerine...
Zülfün tellerine dolandı gönlüm
Aradım huzuru tatmadı ömrüm
Kim bilir ölmeden nasıl görürüm
…Benim bu dünyada yüzüm gülmedi.
Mutlak bir izine rastlarım diye
Yine yollardayım durmadan yine
Bir kez görmek göze cana hediye
…Kahpe felek buna imkân vermedi.
Hasreti bitmiyor yollarda gözüm
Gönül inatlarda dayanmaz özüm
Sabrımı tükettim geçmiyor sözüm
…Anam babam dahil kimse bilmedi.
Kader denen zalim bakıp geçiyor
Kalbim viran etti yıkıp geçiyor
Yüzüme gülmüyor yakıp geçiyor
…Yalan dünya sıra bana gelmedi.
Şansıma kırgınım asla barışmam
Mahşere kalmış artık buluşmam
Azrail buyursun alsın karışmam
…Çok yalvardım şu canımı almadı
Ceyhan öldü deyin ağıtlar yaksın
Varsa vebalimi boynuna taksın
Karalar bağlasın resmime baksın
…Başka vereceğim bir şey kalmadı.
İst/2007
Ozan Nuri Ceyhan
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