
01.01.1947 yılında Çoru ili, Alaca İlçesi, Çikhasan Köyünde dünyaya gelen Ali ÇETİN, Henüz 
çocukluk yıllarında köylerine gelen aşıkları dinleyerek kendisinde büyük bir hayranlık uyanır 
ve alır sazı eline kendi kendine çalmaya başlar. 1963 yılında gönlü bir güzele vurulur. 
Sevdiğini alamayan Ozan atar sazı omzuna çıkar diyarı gurbete. Ankara’yı mesken tutar. 
Gündüzleri inşaatlarda çalışır, geceleri ise Saman pazarındaki Aşıklar Kahvesi’ne takılır. 
Aşıklar ve Ozanlarla tanışır. Gönül Muhabbeti esnasında K. Maraşlı Aşık Kul Ahmet’ten 
etkilenen Ozan, “NAÇARİ” mahlasını da kendisinden alır. Yazılarıyla her zaman mazlumdan 
yana olduğu için, Ankara, Çorum, Sinop, Amasya ve Alaşehir cezaevlerinde yatar.
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Türkiye genelinde faaliyet gösteren 19 Kültürel Derneğe üye olan Ozan, 97 Antolojide şiirleri 
yayımlanmış, 100’ü aşkın Gazete ve Dergilerde şiirleri yayımlanarak Etkinlik, Şölen, Seminer 
ve Konser gibi Kültürel faaliyetlere katılmıştır. 1997 de Anadolu Halk Ozanları Derneği’ni 
kurup bir dönem Başkanlığını yapan Ozan, Ozanlar Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği de 
yapmıştır.Zalimin zulmüne karşı daima direnen Ozan, Hümanist düşüncesiyle tüm insanları 
bir nazarda görür, gördüğüyle kalmayıp ruhani güzellikleriyle de ele alır. Onları eğitmeye 
çalışır. Ozan’ın kendi değimiyle “Tüm Dünya İnsanlarına Atomsuz, Füzesiz, Savaşsız, bir 
Dünya temenni ederim.” Der

.Ozan Naçari BABA'nın bugüne kadar yayınlanmış eserleri

1.Anadolu kültürü ve ozanlarımız..01.07.1995

2.Anadolu’yu gezen ozanlar..01.08.1997

3.Anadolu’nun çileli ozanı ..01.12.1997

4.Anadolu’yu gezen ozanlar 2.baskı ..01.12.1999

5.Ozanlardan bir demet.. 01.01.2000

6.Duygu rehberi ozanlar antolojisi..01.06.2002

7.Şah Plaktan Kaset,Sen Dur Sazım 2002

8.Anadolu’ya soluk verenler

Hazırlayan Prof. Dr. Sami SARIKAYA KONYA 2004

9.Anadolu’yu gezen ozanlar 3.

ÇALIŞANLARDNIZ

Dinleyin dostlarım herdem yazarım,
Biz emekçi ile barışanlarız,
Kokuşmuş düzene daim kızarım,
Hakkımız yiyenle vuruşanlarız.

Sosyal güvencesiz hem çalışırız,
Hayatta haksızla çok dalaşırız,
Amerika ile hep yarışırız,
Bizler Avrupa da yarışanlarız.

Bizler ne gazino ne de bardayız,
Kahve köşesinde her an zordayız,
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Vurguncu bal kaymak yerken dardayız,
Yıllarca yokluğa alışanlarız.

Düzanbaz elinde çok çektik çile,
Haykırır aslanlar hiç yoktur hile,
Alın terimizi dem sile, sile,
Narkımız verenle sarışanlarız,

Sömürü düzene karşı çıkarız,
Azmimizle nice kale yıkarız,
Karşı koyanlara yumruk sıkarız,
Halkımız içinde çalışanlarız.

Dağları yararız maden ararız,
Yıllardır çalışır kime yararız,
Gün gelir beylerden hesap sorarız,
Onlar ile daim dalaşanlarız.

Naçari’yim her gün bomboş gezerim,
Sahte patronlarda soygun sezerim
Soyguncu zalimin başın ezerim
Hep halktan yanı da konuşanlarız

Ozan Naçari

3


