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Nevzat Uçar (1970)
14/Aralık/1952 Malatya doğumluyum..Ailemin İstanbul'da yaşıyor olması
sebebiyle.Doğma büyüme İstanbul'lu sayılırım. Orta okuldan sonra tahsil
hayatıma devam edemedim. Çok zor ve genelde İsyankar bir delikanlılık
döneminden sonra Askerlik çağlarımda ilk Şiirim olan BEN  şiiriyle amatörce
yazmaya başladım..Çok şiir yazdığım dönemlerim de oldu,hiç yazmadığım
da..Halen kendi çapımda Amatörce birşeyler karaşamaya tabiri caizse
duygularımı resm'etmeye çalışıyorum..1995 yılının Haziran ayında kendi
çabalarımla...'ONLAR GİDERKEN BUNLARI BIRAKTILAR'' İsimli bir şiir kitabı
çıkarttım..Halen İstanbul'da yaşamaktayım,bir kız bir erkek iki çocuk
babasıyım..Herzaman olmasa da okumayı severim..müzik dinlemek en
sevdiğim uğraşılarımın başında gelir..Tüm şiir sever dostlarıma saygı ve
sevgilerimle..A.Nevzat Uçar.

Eserleri:

'Onlar Giderken Bunları Bıraktılar'isimli
1995 yılında kendi kişisel çabalarımla oluşturduğum bir Şiir kitabım var.
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1a Yolun AÇIK Olsun.

Zamansız,
İmkansız
Ve.. Göçebe sevdalardı yaşadıklarım.
Ulaşılması zor olanı tercih ettim hep.
.
Sevmelere inanarak
Severken için için yanarak
Sevgiyi bilmeyen yüreklere kanarak
Karşılık beklemeden,
Bencillik etmeden
Her geçen gün
Bir önceki günden daha çok isteyerek
İmanına kadar sevdim hep.
.
Sonra ne mi oldu..
Hiç beklenmedik bir zamanda
Yüreğimi koparıp
Kor ateşlerde yakarak
Adresini dahi bilmediğim
Çıkmaz sokakların birinde
Yolun açık olsun diyerek
Bırakıp da gittiler.
.
İşte sevmelerimin özeti bu
Çıkmaz sokakların birinde
YOLUN AÇIK OLSUN.
.
Ahmet Nevzat Uçar.
16/Nisan/2016... Saat:22:05.
-

Nevzat Uçar
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2a SANMA'ki.

.Sanma ki,
Hep böyle sürüp gidecek.
.
Nasıl ki,
Gecenin gizemini bitirir
Sabahın seherinde bir Ezan sesi
Ve..
Yakar ilk ışıklarını gök kubbe
Dağılır o kara bulutlar.
Aydınlanır yeryüzü
.
Bir Besmele ile kalk
Aydınlat yüreğinin karasını
Her ne kadar acı verse de
Belli etme yüreğinin yarasını.
Geçer.
.
Aynanın karşısında yüzleş kendinle
İlla ki seninde vardır hataların
Onları da ser ortaya
Sonra bir tebessüm kondur yüzüne.
Kendini iyi hissedeceksin.
.
Bırak hüzünler gecenin gizeminde kalsın
Sanma ki,
Hep böyle sürecek..
Sen hatalarınla yüzleştikçe
Öz eleştirini yapabiliyorsan eğer
Bir gün,
Yeniden,
Yeni baştan,
Yine en baştan
Seveceksin.
.
İnsansın,
Böyle sür git acılarla yaşayamazsın.

.
Ahmet Nevzat Uçar.
21/Nisan/2016.. Saat:03:10

.

Nevzat Uçar

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

a BİLEMEZSiNiz.

... Bilirmisiniz bu darmadağınıklığım
Bu olur olmaz zamanlardaki ani çıkışlarım
Ve.. istemeyerek de olsa öfkelenişlerim
Kırıp dökerek sonrasında pişman oluşlarım.
Nedendir.
Bilemezsiniz.
.
Bir tartışma sonucu.
Kopararak hayatın can damarlarını
Ters yüz ederek umut dolu geleceğini
Hiç tereddütsüz,
Yüz üstü bırakarak her şeyi
Alıp başını gitmek çok kolaydır
Ardında kalan enkazı düşünmeden gitmek yani.
Öyle.Şiddetli geçimsizlik var diye,
Evladını bırakarak gitmek çözüm değildir.
Hele de biri dört yaşında diğeri dokuz aylıksa
Acıyı Bal eyleyen nice yürekli Anneler varken
Başını alıp gitmek..
Kendini kurtardım sanmak hele de.
Çözüm olamaz.
Sonrasında Amcasıyla Memlekete gidip
Herkesin Öksüz diyerek
Acıyan gözlerle bakması
Bir çocuğu nasıl etkiler bilemezsiniz.
.
Çocukluğu elinden alınır
Daha on üçünde büyümek zorunda kalır o çocuk
Harman olur savrulur yıllarca tek başına
Hayata tutunmak istedikçe düşer
Düştükçe yeniden kalkar tek başına
Hoyrat.vurgun ve darmadağınıktır her zaman
Hayatın acımasız kurallarına boyun eğmek istemese de
Soluğu Sağmalcılar ceza evinde,
Siyasilerin koğuşunda alır.
Bir kaç aylığına da olsa
Volta da Tespih sallar yüreklice.
Yaşayamadığı çocukluğunu arar zaman içinde
Delikanlılık da geçip gitmiştir oysa.
.
Uzun yıllar sonra yüreğini kaptırır bir çift göze
Sever sevildiğinden emin olmasa bile
Çok sever..
Yıllarca sevgisiz yüreklerde kalmış
Sevgiye hasret yüreği ile çok sever.
Fakat..
Hayatın ona avans vermek istemediğini unutarak sever.
Acıtılır örselenir darmadağın edilir.
Sonra mı.?
İşte böyle kahır dolu dizeler yazar o çocuk
Yaşamadıysanız
Yaşatmayınız..
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Daha yolun başında tökezleyerek
Yaşama umudu elinden alınan
Hayata isyan ederek başlayan
Defalarca tökezlese de yılmayan
Yaşam kalitesi düşük öfkesine yenik düşen
Sevdiklerini bile kırıp inciten
Yüreğinden vurgun olmanın
Acısını bilemezsiniz.

.
A.Nevzat Uçar.
12/Şubat/2012.. Saat:18:15.

-

Nevzat Uçar
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a DOKUZUNCU GÜN

.. Dokuz gündür,
Dokuzuncu katta,
Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde
Dokuz yüz üç No.lu oda da
Öylece yatıyorum.
.
Dokuzuncu gün bugün,
Ameliyat öncesi elastiki bantlarla
Ayağımdaki Ödemi indirmek için
Her sabah yeniden sarıp sarmalıyor
Dr. Cem bey..
Kanatsız Melekler dediğim Hemşireler
Ve.. Genç stajyerlerde
Güler yüzleri ve içtenlikleri ile gönül alıyorlar.
Ameliyat ekibine söylenecek söz yok zaten
Muhteşem ve başarılı operasyonlara imza atıyorlar.
Sonsuz güven duyuyorum onlara.
.
Dokuzuncu gün bugün,
Gözlerim kapıda, kulağım ayak seslerinde
Hani diyorum,
Yürürken zemini titreten o adımların
Kapıya kadar gelse de
O Gülen gözlerinle göz göze gelsek
Sarılıp bir defa daha koklasam tenini.
Boş adımlar gelip geçiyor koridordan
Hiç birisi sen değilsin
.
Dokuzuncu gün bugün.
Kendimi bir anda 875 gün öncesinde düşünüyorum.
O gün bu gündür yoksun
Boşuna da olsa bekliyorum
Gelmeyeceksin biliyorum da.
İnadına bekliyorum.
Bir gün gelmek istediğin de
Geç kalmış olacaksın
Ondan korkuyorum.
.
Dedim ya..
Gelmeyeceğini bile bile bekleyeceğim
Beklediğimi bile bile sende gelmeyeceksin.
.
Dokuzuncu katta,
Dokuz yüz üç No:lu oda da yatıyorum.
Dokuzuncu gün bugün.

.
Ahmet Nevzat Uçar.
25/Aralık/2015. Saat:11:25.

-
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a İYİYİm İYİ.

*Gecenin sancısı çökerken şehre,
Sensizliğim depreşir içimde ince ince.
Gözlerim dalar uzaklara.
Ve.. kaldırır atarım kendimi yollara
Bir başıma dolaşırım
Boş sokak kaldırımlarında.
Yalnızlığımın pejmurdeliği ile
Sensizliğin kokusunu doldururum içime.
.
Bu kaçıncı gecedir bilmiyorum
Sabahı olsun istemediğim.
Kaçıncı yokluğun.
Sensizliğimin kaçıncı gecesi.?
.
Ağır aksak yürüyorum ıslak kaldırımlarda
Ameliyatlı ayağımla...
Akşam yağan yağmur bile
Soğutmadı yüreğimdeki ateşi.
Mevsimine kapıldığım sevda rüzgarı
Fırtınaya döndü içimde
Yoksun.
Sahilde kayaların üstünden
Seyre dalarım dalgalarını Denizin
Ne çok severim bilirsin Denizi
Yokluğunda.
Uykusuz gözlerime söz geçmiyor
Tükenmişliğim alarm veriyor yüreğimde
Özlemek değil artık,
Ölmeyi becerememek benimkisi
Bunca hasrete dayanan bu yürek
Nasıl da hala atıyor şaşkınım.
.
Neyse,
Bu kağıda sarılı şişede bitti sanırım.
Saat sabahın beşini geçti yine
Yağmurda ufaktan çiselemeye başladı hani
Radyo İstanbul da kar var demişti oysa
En iyisi ufaktan ufaktan eve süzülmek
Konyak bu..
Bakarsın şişede durduğu gibi durmaz
Ne olur ne olmaz.
.
Sen aldırma böyle şeyler yazdığıma
Yalnızlıkmış,
Unutulmakmış,
Unutamamakmış deli saçması bunlar
Bir şeyim yok iyiyim ben
Yokluğun eskisi kadar acıtmıyor canımı
İyiyim iyi.
Sen iyi olursan ben daha da İyi.

.
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Ahmet Nevzat Uçar.
14/Ocak/2016.. Saat:05:55.

-

Nevzat Uçar
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a KEşKE.

* Öyle böyle sıradan bir acı değil bu,
Yüreğin kızgın bir demirle
Cozzzzz diye dağlanmış gibi
Oluyorsun bir anda.
Nefes alamıyor konuşamıyor
Hatta düşünemiyor gibi oluyorsun.
Yaşanmışlıklar film şeridi gibi
Bir bir geçiyor gözlerinin önünden.
Yapamadıkların,söyleyemediklerin
Varsa pişmanlıkların kalıyor geride.
Velhasıl,,
Kardeş acısı başka bir acıya benzemiyor.
İkinci defa yaşıyorum bu duyguyu.
.
Haşaaa
Allaha isyan değil duygularım ancak
Yüreğimdeki acıdan olsa gerek
Keşke sıralı olsa
Kardeşler arsında ÖLÜM diyorum.
KEŞKE.!
.
A.Nevzat Uçar.
09/Aralık/2015. 05:25.

-

Nevzat Uçar
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a NE DERSİn.?

Kör karanlık gecelerde,
Bıçak sırtı sevdalara düştüm kaç kere
Işıkları yanmayan çıkmaz sokaklar
Ve..
Tek başına kalmışlığın adresleri var cebimde
Baykuş sesleri uğuldarken kulaklarımda
Hak edilmemiş terk edilmeler yaşadım
Sevda diye,
Aşk diye yanarken yüreğimde.
Sen bilmezsin mum ışığında
Sevdiğine şiirler yazmanın acısını
Bilemezsin..
.
Zamanı yok
Adresi yok bu sevda denen olgunun
Öyle bir tökezlenirsin ki.
Bıçak sırtı bir sevdayla
Düşüverirsin ateşin tam ortasına.
Yanarmısın,kanarmısın,
Yoksa yüreğini sevdiğinin
Avuçlarına bırakarak
Unutamamanın acısıyla
Küllerinden yeniden doğarmısın.
Bilinmez.
.
Ne dersin katlanabilirmisin
Bunları yaşadıktan sonra
Sen olsan
YAPABİLİRMİSİN.?
.
A.Nevzat Uçar.
13/Aralık/2015. Saat:10:45.

-

Nevzat Uçar
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a NE DİYORsUN

Hani diyorum,
Son konuşmamızdaki sözlerimi
Sesimi biraz yükseltmemi duymamış
Alınmamış,
Kalbi kırılmamış gibi
Sanki hiç gitmemiş gibi yapsan,
Yokluğunda yaşadıklarımı unuttursan
Hali nedir diye bir sorsan
Ve sanki hiç gitmemişsin gibi,
Çıkıp da gelsen diyorum.
.
Pişmanlıklarını da al yanına
Yırtıp atmadıysan
Şiirlerimi tak koluna
O koklarken içime doldurduğum kokunu sür boynuna
Yırtarak paramparça ettiğin,
Senin sevginle dolu yüreğime bir dokun diyorum.
.
Sarıl boynuma,
Kes ayaklarımı yerden.
Dokunsun dudaklarım tenine
Bir vuslat daha değsin yüreklerimize
Madem ki ölüm var,
Ölümsüz dediğin bu sevgiyi
Yaşayalım diyorum.
.
Gelişinle yeniden bağlanırım hayata
Yaşamaya başlarım diyorum.
.
Anlasana..
Sabahın fecrinde
Yüreğim düştü dilime
.. Gelmeyeceğini biliyorum da
Kendi kendime keşke diyorum.
Yokluğunda çaresizim,
Ölümümü bekliyorum.
Ne diyorsun.?

.
A.Nevzat Uçar.
Kasım/2014..

-

Nevzat Uçar
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a NEREDESİN.?

.Yokluğunda,
Anıları tazeleyerek avutuyorum kendimi
Her gece umuda sarılarak
Düşlerime alıyorum seni uykumda
Ne zaman ki,
Fırtına ağaçların dallarını kırarcasına
Uğuldamaya başlıyor dışarıda,
Uyanıyorum gecenin
Olur olmadık zamanlarında.
İşte o gecelerde..
Sessiz bir çığlık haykırıyor içimde
Neredesin.
.
Bahsettiğim o zifiri geceler var ya
Sensiz sevgisiz ve kimsesiz..
Vurduğun hançerin yaraladığı
Özleminin kasıp kavurduğu
Vurgun yüreğimin sızısıdır bu yazdıklarım.
Neredesin.
.
Uzak yolların
Yorgun yolcusudur o an yüreğim.
Gençlik yıllarımı yollara,
Gönlümdeki yüce sevgiyi de sana vermiştim.
Yolları ben terk ettim
Beni ve sevgimi de sen.
Neredesin
.
Biliyorum umurunda bile değildir
Feryat figan duygularım.
İki yakalı şehrin diğer yakasında
Aramız da bir köprü mesafesi olsa da.
Sızlamıyordur bile vicdanın.
Yoksa en kolay olan hiçliğe sarılarak,
Yüreksizce başını alıp gitmekmiydi sevgi.
Söylesene,
Neredesin.
.
Ben işte böyleyim yokluğunda
Hele de fırtınalar kopuyorsa dışarıda
Zorla değil ya,
Sensizliğe alışamıyor yüreğim
Gözlerin geliyor aklıma en çok
Saçlarını savurarak
Koşarak gelişin hayalım de hep
Boynuma sarılıp tenimi koklarken
Kaçamak da olsa öperken
Senin sevginle yaşamaya başladım
Ve..seni çok seviyorum derken
Sonumu hazırlayıp,
Ne olacağımı düşünmeden
Yüreğimi sökerek giderken
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Hiç mi sızlamadı yüreğin
Şimdi söylesene bana
Neredesin.
.
Öksüz duygularımı harman ettin bak yine
Her ne kadar gitmiş olsan da
Bil ki hala yüreğimde
Hala Bendesin.
Sen neredesin.?

.
Ahmet Nevzat Uçar.
08/Nisan/2016.. Saat:04:55.

-

Nevzat Uçar
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a SEVDAya SÜRGÜN

...Bilinmez kim çeker acıyı ah-ı
Her gülen yüzü sen mutlu mu sandın.
Sökülür içinden can-ı ervah-ı
Her gülen yüzü sen mutlu mu sandın?
-

Ödenmez bedeli kırdığın kalbin
Allaha uzanır ah-ı garibin
Susar söyleyemez olur dillerin
Her gülen yüzü sen mutlu mu sandın.?
.
Kapattım kalbimi sevdaya aşka
Son vurgun son sevda kolay mı sandın
Sevda sürgünü bu inan bambaşka
Her gülen yüzü sen mutlu mu sandın
.
Her yüze güleni seviyor diye
Sevgiyi vefayı biliyor diye
Ağlasa da içinden gülüyor diye
Her gülen yüzü sen mutlu mu sandın

-
Ahmet Nevzat Uçar.
24/Ocak/2016. Saat:05:35

-

Nevzat Uçar
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a SONRAsı YOK

..Sonrası yok
Ayrılığın acı veren hançeri
Deldiyse yüreğini
Sonrası yok bilesin.
.
Ne var ki kabul etmeli
Ve.. kendini alıştırmalısın
Beklemenin anlamı yok
Gidenlerin döndüğü görülmemiştir
Dönse de zaten eskisi gibi olmayacaktır.
Hiç bir şey..
İyisi mi benim yaptığım hataları sen yapma.
Yıkıp dökme umutlarını
Hissettirme kimselere yürek acılarını
Kabul et..
Giden gitmiştir dönmeyecektir
.
Yaşanılmış bir sevdanın,
Kırılmış narin kolları bedenini sarmayacaktır
Dost kalalım teraneleri
Yüreğindeki ateşi soğutrmayacaktır.
Onunla beraber olduğun yerler
Göz gözeyken elini tuttuğun
Sarılıp da öptüğün
O unutulmaz anlar
Sıra sıra geçse de gözlerinin önünden
Giderken sana yaşattığı acıları,
Yürek ateşinde demlesende her gece
Kendini malamat etmene değmez.
Bak bana..
Yorgun sevdaların
Vurgun yolcusuyum.
Boş yere kırılıp dökülme
Gururunu ayaklar altına alıp da
Yüreğindeki sevgi deryasını
Ve.. Umudunu tüketme değmez
Sonrası yok diyorum anlasana.
Hadi saklama göz yaşlarını
Ağlasana...

-
Ahmet Neczat Uçar
19/Mart/2016... Saat:05:10.

-

Nevzat Uçar
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a SÜRÜNECEKsin

*Yine akşam oluyor,
Birazdan şehrin üstüne karanlık
Yüreğime hüzün düşer nasılsa.
Üşüyen yüreğimi ısıtmak isteği ile
Karşıma alırım hayalini.
En çok da gözlerinde kalıyorum seni düşlerken
Sonra,
Dudak ucuyla o kekremsi gülüşün
Rüzgarda savrulan saçların
Ve.. Ellerin iki gözüm ellerin
Okşarken terleyen avuçların
Bakışlarındaki o büyü,
Islak dudakların
Teninin kokusu
Toplanarak hep birlikte
Efkar efkar çıkagelirler birazdan
.
Yani her akşam olduğu gibi
Yalnızlık makamında ikimiz olacağız yine
Abacı dan ''Birde sen olsan''
Şarkısı eşliğinde.
Yokluğun tütecek yine odamda.
.
Ulan Allahtan korkar insan,
Böyle aniden böyle hiç yoktan
Devirip giderken dağ gibi adamı
Nasıl bir vicdan taşıyorsun
Nasıl bir acımasızlık bu
Hiç mi yüreğine değmedi sevdam
O yazdığın,
Sevgi dolu sözlerden utanmadın mı.?
Yanına kalır mı sandın.
.
Neyse Akşam Ezanı okunuyor şimdi
Az sonra,
Beni bu hallerde koyan
Kahpece gidişinin şerefine başlarım.
Öperek tüm yaralarını sağaltırım demiştin
Açtığın yarayı kim sağaltacak şimdi KİM.?
Biliyorum korkaksın
Mutluluk sana göre değil biliyorum
Yıllar geçse de
Sen o sevdama hasret kalacak
Sevgisiz bir yürekte hor görülerek,
Sürüneceksin.
Sürün,
Sür.

.
A.Nevzat Uçar
01/Aralık/ Saat:16:55.
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-

Nevzat Uçar
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a ŞİİRLERİMİ YAKSINLAR.!

Öncekiler,
Sonrakiler,
Ve.. Sen.
Gözlerine meftun olduğum,
Yüreğindeki sancıları,acıları
Hüzün hüzün gözlerinden okuduğum Sen.

Uzun yıllar sevmekten
Ve sevgililerden ağır darbeler almış yüreğimi
Kapatmışken AŞK denilen olguya
Vefasız sevgilileri çıkartmışken yüreğimden
Mucize gibi,
Hiç hesapta yokken çıktın karşıma.

Hiç kimselerin bilmediği,bilemeyeceği
Anlayıp dillendiremeyeceği bir sevdayla
Yüreğime kattın yüreğini.
Yaralarımı gördün,
Beni olduğum gibi sevdin.

...Ben en güzel Şiirlerimi
Senin için yazdım Sevgili.
Ve..Senin için yazdığım şiirleri
Yalnız sen bileceksin.
Yaşadıkça kimseler tanımayacak seni
Bilemeyecekler adını.

Seni yüreğimden hiç çıkarmadım,
Kokunu hala unutmadım.
Dudaklarının ıslaklığı hala durur dudaklarımda.
Ben hiç bir Kadını senin kadar sevmedim.
En güzel Şiirlerimi,
Özlemini yüreğimin
Kor alevlerinde demleyerek.
En içten ve samimi duygularla
Seni severek yaşarken
Sana yazdım,
Seni yazdım
Sevgimi,sevdamı özlemlerimi yazdım.
O Şiirleri iyi sakla Sevgili...

Gün olur Hak vaki olur da
Gelirse sıram.
Yazdığım tüm ''Şiirlerimi yaksınlar'' diye vasiyet edeceğim.
Ve şunu bil ki
Meçhule seni severek gideceğim.

A.Nevzat Uçar.
23/Mart/2013. Saat:23.47.
-
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a UNUTAMIYORUM

İki ağzı da keskin,
Bıçak sırtı bir sevdaydı.
Sonu olmayan,
Yolu çıkmaz bir sevda.
Kapalıydı yürek pencerem oysa
Biteviye kanıyor,
İçin için yanıyordu.
Sular gibi durgun,
Olabildiğince yorgun,
Ölecekmiş gibi vurgundum.
Taaa ki gözleri gözlerime değene kadar.
.
Sihirli bir bakışı vardı gözlerinin
Ah.. o gözleriydi beni derbeder eden
Çıkmaz sokaklarda nefesimi kesen
Bakışlarında gizli bir sır var gibi
Gözleri ağlamaklıydı sanki.
Dudak uçlarında kekremsi bir gülüş belirdi
Sevgiye hasret..
Bakışlarında yürek yarası belliydi.
.
Nefesim kesildi karşısında
Durdum öylece kalakaldım.
Hani bir daha sevmeyecektim
Yaralı yüreğimi kimselere vermeyecektim ya..
Olmadı işte..
Sevdim,o da sevdi..
Zordu,yasaktı sevmesi
Gönül nikahımız olsada aramızda
Geç kalmışlığım vardı benimde.
Son sevdam, son kadınımsın demiştim
Sana inandım,sende yaşadım diyordu oysa
Ve.. aniden
Hiç yoktan çekip gitti,
Gidişiyle bende bittim.
.
Dedim ya...
İki ağzı da keskin,
Bıçak sırtı bir sevdaydı.
Düştüm kanıyorum,
İçin için yanıyorum.
Unutmak istiyorum da,
Unutamıyorum.

.
A.Nevzat Uçar.
05/Haziran/İKİBİN15. Saat:19:05.

-
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a YAŞAYAn BİR ÖLÜ

... Oldum olası sevmem veda etmeyi,
Soğuktur vedalar.
Hüzün kokar can yakar hemde.
Kaç sevgisiz yürek,
Veda ederek yaraladı gönülden
Ustura kesiği ne izler taşırım yüreğimde
Demiştim..
.
Bu sevgi bana Allahın mucizesi
Sevgisiz yüreğimin İlahisi diyordun.
İnandım,
İnandıkça daha da sevdim.
Sevdikçe bağlandım.
Sevginin her rengini her tonunu yaşattım sana
Gururumu hiçe sayarak,
Yüreğimi serdim önüne.
.
Keşke sende yaralasan örselesen
Yüreğimi kırıp döksen
Ve..
Gözlerime bakarak veda ederek gitseydin
Yapamadın,
Sevgiyi bilmeyen yüreğin
Veda etmeyi nereden bilsin
.
Şimdi,
Adeta kaçarak sessizce
Sebepsiz ve manasız gidişinin ardından
Sana üç yıl yaşattığım
O Efsane sevgiyi
Ayaklarının altına alarak
Gittiğin o kara günden tam üç yıl sonra
Sana bu Son şiirimi yazıyorum.
İstediğin kadar gurur duyabilirsin kendinle
Çünkü.. başardın.
.
Ecele bırakmadan
Aldın canımı..
Yaşayan bir ölüye döndürdün beni.
Yaşayan bir ölü.

.
Ahmet Nevzat Uçar.
02/Mart/2012.. Saat: 16:20.

-
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a YOKSUN.

..Yokluğunda,
Acılarım her gece içime doluyor
Ve..
Alnımın çatından vuruyor sensizliğime
Ne yapsam
Olmuyor öyle ki en olumsuz zamanlarda
Dağlanmış hançeri ile vuruyor yüreğime
Acıtıyor içimi.
.
Umudum kalmadı artık
Gelmeyeceğini bilerek beklemek
Sensizliğe alışabilmek,
Yokluğunda canımın parçalandığını hissetmek,
Nasıl da acılar veriyor bir bilsen
Seni ne Çok sevdiğimi,
Bir bilebilsen..
.
Aslında,
Yüreğimde sevmeye
Ve..sonrasında terk edilmeye de yer kalmadı
Yaşayamadıklarım,
Yaşadıklarımdan daha çok acıtıyor.
Hiç kimselere değil sitemim
Kendimle hesaplaşıyorum.
.
Uykusuz kahrolası geceler yaşıyorum
içten içe çürüyor bedenim
Hani arada dalsa da gözlerim
Şafağa yakın zamanlarda
Dağlanmış yüreğimle anıyor arıyorum seni
Yoksun.
.
Biliyorum bir daha olmayacaksın
İşte bu düşüncelerle
Sabaha ulaşıyor olsam da
Başlıyor yüreğimin sancıları
Korkuyorum.
.
Alışamadım yokluğuna Affet
Kokunu,
Gülüşünü
Öpüşünü
Ve.. sökerek yüreğimi gidişini
Unutamıyorum.
Son bir Umutla belki diyorum
Hani olur ya belki..
Boşa çıkıyor tüm belkilerim.
Sahi söylesene yüreğinden öptüğüm
Mutlumusun
Yoksun.

Ahmet Nevzat Uçar.
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A.n.u. UNUTTUM

Senden sonra
Keskin bıçak gibi çapraz sevdalara sırt vermişim
Herbirinin izi hala dün gibi acı verir canıma
Yanmaktan köze dönmüş yüreğimin
Dayanacak gücü kalmadı gitmelere
Zamansız ağardı saçlarım tel tel
Tez kırıldı kolum kanadım.
Ne zamandır bir dosttan mektup almadım
Telefonum çalmaz oldu ne zamandır
Biliyormusun ne zamandır
Gece ile gündüzün de farkı yok benim için
Saksıda bir Begonya yı sevmedim nicedir
Kırmızı bir gül ün dikenleri batmadı ellerime
Ya ben sevmesini bilmedim ya da sevdiklerim değerini bilmedi
Neden hep terkedilen ben oldum anlayamadım
Şimdi...
Yalnızlar mah.hasret sokak hüzün apt oturuyorum
Ara sıra özlemler sahiline de gezmeye gidiyorum
İnanki çayıma tad veren şeker gibi özledim seni
Sanki doğduğum günden beri sensizim
Bazı geceler rüyamda bana geliyor gibisin
Yüzünü hayal ediyorum biçimlendiremiyorum
Sesinin tonunu hatırlayamıyorum
Sahi sen esmer miydin kumral mı?
Adın neydi senin Sevda mı Canan mı?
İnan bana sevgili...
İnan bana o nu bile Unuttum...     18/02/1997

Not: Şair-yazar ve bestekarlar derneğinin düzenlemiş olduğu yarışmada
Türkiye 2.si olan bu şiir ayrıca MESAM tarafından da ödüle layık görülmüştür
23/05/1998     A.Nevzat UÇAR...
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a1 SEVGİYLE BAK GÖZLERİme

...İçimdeki küllenmeye yüz tutmuş,
Acılarıma derman bulamazken.
Ustura kesiği yaralarımı sağaltmak için
Çaba sarf ederken
Sen sen ol da,
Çek o gözlerini gözlerimden,
Yüreğinde Can kırıkların,
Ve..özleme dair kırgınlıkların var belli.
Gülüşünde bir burukluk,
Sesinde titrek bir tını var senin.
.
Bakarken zümrüt gözlerine
Yüreğimin yerinden,
Aklımın başından çıkmasını istemiyorsan
Çek o gözlerini benden.
.
Yaralı yüreğinle yüreğime dokunma
Dökme yüzünü yerlere dik dur
Kanatma vurgun yüreğimi.
.
Olabilir,
Hayat bir imtihandır zaten
Yanlış kararlar almış olabilirsin
Eğme sakın başını dik dur.
Her yüreğin harcı değildir sevmek
Avuçlarına bırakırım yüreğimi
İster başına taç et,
İstersen kaldır at yerlere vur.
Yeter ki..
Gözlerin ıslak bakmasın.
Sevgiyle bak gözlerime
.
A.Nevzat Uçar.
13/Mayıs/2015.. Saat:17:55.
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a2 SENDEN BİR İZ OLSUn

.Bana gelirken,
Örselenmiş yaralanmıştı
Sevgi arsızı yüreğin.
Hüzün bulutları gözlerinde
Umutlarını kaybetmiş gibiydin.
Seni severek aldığım yüreğimden
Hiç bir şey olmamış gibi giderken..
Sana yaşattığım mutlulukları
Ve.. damarlarına kadar hissettiğin sevgimi de
Yanına almayı unutma.
Benden önce yaralanarak kanatılmış yüreğine
Sarıp sarmalayarak git bari..
İstemem acımasın artık yüreğin
Gözlerinde Umut olsun dilerim.
.
Beni de merak etme sakın
Yürek Depremlerinde kahrolurken
Acılarımı kızgın demirlerle dağlamayı
Çok önceden öğrendim.
.
Sana söylemiştim oysa,
Hiç bir acı kalıcı değildir
Geçer..
Geçerken de,
İz bırakır sadece demiştim.
Ne fark eder ki.
Ha bir eksik
Ha bir fazla.
Bu da senden bir İz olsun.
Bana sevgisini veren
Asil yüreğinin,
Yüreğimi kanatarak bıraktığı
Kapanmayacak İzi olsun.
Bu da senden olsun Can.

.
A.Nevzat UÇAR.
20/Temmuz/2016. Saat:20:57.

-
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a3 YÜREĞİME SÜR SEVdANI

..Ey, beni gözleriyle sevdasına salan yar.
Sevda vadisinden
Kırlangıç fırtınası gibi es
Öyle delicesine es ki,
Tarumar et yüreğimin zonklayan yerlerini
Susmak zorunda kalmış dilime
Feri çekilmiş gözlerime
Ve.. titreyen dizlerime derman olsun
Bakışlarındaki sevda.
.
Özlediğin şarkılar dilime dolarım
Kapılırım rüzgarına eser gelirim
Sırt çevirmem umuda sevgiye o zaman.
Hayatın bilinmeyen labirentlerinde
Yolumu kaybetmişim baksan
Yorgun hemde vurgun yüreğimle
Yıklımışım,
Yıkıntıların altında nefessiz kalmışım.
Sevdasına Şiir yazanları izlemişim usulca.
Ahh çekmişim Ahhhhh.
Yağmur damlacıklarında gizlemişim
Göz yaşlarımı..
Rüzgar rüzgar esmiş
Tsunamilerine tutulmuşum sevdalarımın
Bulut bulut gezmişim iç dünyamda kendime
Yırtarcasına söküp atmışım yüreğimi yerinden
.
Şimdi sen gözlerinin büyüsü ile
Dalgakıran misali göğsüme göğsüme
Vur o sevdanı.
Vur ki dökülsün yüreğimdeki yaraların kabukları
Sevmeyi unutmaya yüz tutmuş kalbim
Cana gelsin sevginle.
Gözlerine bakarak
Yüreğine dokunarak
Seni sevmek istiyor yüreğim.
Sen yeter ki bir es.
Yüreğime vur sevdanı
Gözlerime sür gözlerini.
.
A.Nevzat Uçar.
02/Haziran 2016. Saat:09:45.
-
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Aa HANIMeFENDİ.

Hani aniden bir Offf çekersin
Tutmaz sanırsın dizlerini titrersin ya.
..Öyle bir bakıştır ki o..
Çekip hançerini vurur yüreğine
Kabuk tutmuş yaraların sökülür
İçinde uçuşur kelebekler..

Bakakalırsın öylece
Yürek ritmi hızlanmıştır
Adrenalin tavan yapmıştır.
Bir hüzün bulutu sezersin
Acabalar nedenler geçer içinden
Okumaya çalışırsın
Faraziyeler kurup düşünürsün
Alamazsın gözlerini kırpamazsın bile
Öylece kalakalmışsındır karşısında.

Suskun,durgun,
Veee... Vurgun olursun.
Şiir yazmak istersin yazamazsın
Yazsan da duygularını yetersiz bulursun
Ne zaman karşılaşsan
İlk heyecanla bakakalırsın.

Gözleriniz diyorum Hanımefendi,
Gözleriniz..
Anlıyormusunuz.?

A.Nevzat Uçar.
14/Ağustos/014.
Saat:09-05.

-
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aa Sen ÖLMEYESİN

Seni bana sevdiren,
O güzel gözlerine kıyamam
Kör olsun diyemem amma.

Öyle bir Ahhh..ettim ki sana
Titresin ellerin,dökülsün saçın
Yüzündeki gülücükler solsun dilerim.
Elini attığın dallar kurusun
Mutluluk hep senden uzakta olsun.
Azarlar gibiydi en son sözlerin
Lâl olsun dillerin,kısılsın sesin
Sevgisiz yüreğin ışık görmesin
Karanlıklarla dolsun her günün,

Gözündeki yaşlar kurusun bitsin.
Yüreğini Kelebekler terkedip gitsin.
Parça parça dökülsün o dudakların,
En sevdiklerini bile öpemeyesin.

Dilerim,,
Güneş sana doğmasın,
Karanlık en yakın yoldaşın olsun.
Solsun yanakların,
O dişlerin dökülsün,
O sevgisiz yüreğin ilmek ilmek sökülsün.
Gülmeyesin,Ölmeyesin.
Sevmek nedir bilmeyesin.

Dilinden dökülen acı sözlerin
Yüreğinde hicran olsun büyüsün
Dilerim seninde başını yesin.
Muradını almayasın,
Sevdiğini sarmayasın,
Bundan sonra hayatında
Sen hiç mutlu olmayasın.

Kurşun gibi sözlerinle
Alnımın çatından vurarak
Yüreğimi kanatarak
Umutlarımı tüketip,
Sevgimi yerlere atarak,
Hani gittin ya..Ağlatarak.

Dilerim...
Ahhh-ım yerde kalmasın
Yaşadıklarımı bin beter yaşayasın,
Gülmeyesin,Ölmeyesin
Mutluluk nedir görmeyesin
Sürüm sürüm sürünesin...

A.nevzat Uçar.
21/Temmuz/2013. Saat: 19-15.
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aaa BU AKŞAM.

Yokluğunun bilmem kaçıncı günüydü bugün
Vurgun yüreğimin tozlu raflarından
Son dediğim sevdamın
Bana acı veren hatıralarını,
Anılarını ve acıtlılmış yanlarını
Silmekle meşgulum.
Bu akşam.
.
Son mesajında,
Kendime sana ve bize olan inancımı
Yitirdim diye yazmıştın.
Çok düşündüm
Ve.. Seni haklı buldum.
Sen bencil sevdalara alışkınsın
Oysa ben özgürce ve sınırsızca sevmiştim seni.
Kendince mucize diyordun bu sevgi
Ve.. seninle yaşamaya başladım
Bu güzellikleri sen tattırdın bana
Diyerek sarıldığın yüreğimi
Acımadan, yırtarak giden de sen oldun.
.
Taşıyamadın,
Ağır geldi benim sevdam senin yüreğine.
Sana yüreğimdekileri sonuna kadar açtım
En büyük hatamın da
Bu olduğunu düşünüyorum.
.
Bu akşam..
Yüreğimin kabuk bağlayan yaralarını
Son defa dağlıyor
Ve..adının üstünü çizerek siliyorum.
Bana yaşattığın tatlı acı ne varsa
Tüm anılarını,
Vurgun yüreğimde son kez kanatarak
Canımı yaka yaka törpülüyorum.
Ve..
Seni mazinin bilinmeyen bir köşesine
Gömüyorum.

.
Bu akşam...
Senden gidiyorum.
.
A.Nevzat Uçar.
10/Ağustos/20015. Saat:21:15.
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aaa SEVEMİYORUM.

Fırtına öncesi sessizliğini takınarak
Suskularını,
Yüreğinde yaşadıklarını
Ve..bastırarak tüm duygularını
Giderken,
Titremedi yüreğin biliyorum.
.
Ardında yana yakıla
Nasıl bir enkaz bırakacağını düşünmeden
Kolumu kanadımı kırarak
Yüreğindeki sevgini parçalayarak
Kaçarak,
Yaşananları yok sayarak
Anti deprasanlar la yaşayarak
Sevgi denilen o yüce olgudan
Korkarak,
Gittin.
.
Yolumu,yönümü,
Yarınımı,dünümü kaybettim
Senden sonra.
Şimdi en yakın dostum yalnızlığım
Ve.. kırık dökük anılar senden kalan
Parçalara bölüyorum her gece kendimi
Sensizliğin nöbetini tutuyor yüreğim.
Yedi tepeli şehrin bir yerlerindesin biliyorum.
Biliyorumda gelemiyorum.
Resimlerdeki gülüşünle avunuyor,
Anılarını aklımdan silemiyorum.
.
Gözlerini özlüyorum en çok
Sesini biraz da.
Yüreğime dokunuşunu kokunu hatta
Özlüyorum işte anla..
.
Bil ki yüreğimde açtığın yara sağalmaz
Dayanılır gibi değil yokluğun
Ama olsun ben yinede
Sana verdiğim sözü hala tutuyorum
Senden sonra hiç kimseyi
Senin kadar sevemiyorum.

.
A.Nevzat Uçar.
28/Haziran/2015. Saat:22:43.
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aaaa İKİ GÖZüm.

Hayatın imbiğinden süzerek geçiriyorum
Yüreğimde yer eden acıları
Devinim geçiriyorum adeta
Örselenerek yaralanışlarımın
Sebebi olan vefasızların,
Göz yaşlarımı hak etmeyen yüreksizlerin
Kızıl bir kalemle adını çiziyorum.
Tutunmak istiyorum yüreğine
.
Yeniden
Yeni baştan diyorum
Her aldanışım da.
.
Olmuyor,
Acılara abone olmuşum sanki.
Ederinden fazla değer
İnsanı canından eder misali
Canım acıyor içim yanıyor
Yüreğim kanıyor her seferinde.
Yalnızlık paylaşılmıyor iki gözüm
İnsan alışamıyor işte.
.
Kırlangıçlar göç ediyor,
Mimozalar boynunu büküyor
Ve.. Kelebekler ölüyor yüreğimde
Sevda ya giden durağın
Son yolcusu gibiyim.
Ne gelen var ne giden buralarda.
Tutunduğum sevdalar dikenli tel gibi
Avuçlarım kan içinde
Gözlerimde yaş,
Can kırığı yüreğimden vurgunum.
Sıra sıra diziliyor anılar karşıma şimdi,
.
Bende,
Tüm çaresizliklerimi yanıma alıp
Aynanın karşısında
Hayatın imbiğinden süzerek geçiriyorum
Yüreğimde yer eden acıları..
Acıdıkça olgunlaşıyorum belki de
Yoksa,
Çekilecek gibi,
Dayanılacak gibi değil yüreğimdekiler.
Tutunmak değil,
Sarılmak istiyorum artık.
Bu duyguları bana yaşattığın
Beni anlayarak yüreğime değer kattığın için.
Acıtılmış yerlerinden öperim.
Sen benim
İki Gözümsün.

.

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A.Nevzat Uçar.
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aab  BÖYLE GİTMEzDİN.

Bilmiyorum hangi sözüm,
Ya da hangi bakışım
Yaraladı üzdü seni.?
Yoksa yüreğinde sağaltamadığın
Acılarına mı dokundular.?
Sen hiç böyle tavır koymaz,
Bu kadar susmaz,
Böyle gitmezdin.

Tanrının bir armağanı,
Mucizesi bize derken.
İnanarak,güvenerek severken
Benim bu en son sevdamın
Gönül bahçesine ellerinle
Papatyalar ekerken,
Şarkılar söyleyip kahkahalarla gülerken
Delicesine seviyor seviliyorken
Seninle çok mutluyum
İyi ki sevdin beni derken.
Gitmezdin.
İpimi böyle çekmez,
Beni derbeder etmez,
Böyle gitmezdin.

Sorduklarıma cevap vermiyor
Hiç bir şey söylemiyorsun.
Hayat a küsmüş gibi
Seni nasıl sevdiğimi unutmuş gibisin.

Şimdi..
Yapayalnız,sensiz
Ve.. çok üzgünüm
En iyisi zaman diyorum
Benden gittiğine inanmak istemiyorum
Yüreğimizde büyüttüğümüz sevgiye güveniyor,
Döneceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum.
Yeniden yaşamaya döndürerek
Canıma can katmanı istiyorum.

...Sen hiç böyle tavır koymaz,
Bu kadar susmaz,
Böyle gitmezdin.

Ahmet Nevzat Uçar.
05/04/2013 Saat: 14-10
Tuzla İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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aab YAKın BENİ.!

Siz,
Fırtınalı duygularla
Severek,sevgiyi yaşattığım
Vefasız sevgililer
İhanet edenler,
Susarak aniden gidenler
Sevenler sevmeyenler,
Ve... İyi gün dostlarım.

Ölürsem,
Bu vurgun,
Bu yangın yürekle.
O gün için bir araya gelin
Dua etmeseniz de
Toprağın altına gömmeyin beni.
İçimde yakarak gittiğiniz
Kor alevler gibi
Kocaman bir ateş yakın

Ve...
Beni el birliğiyle
O ateşe atın,
Yakın Ulan beni.
Yakın....

A.Nevzat Uçar.
13/Ağustos/2013. Saat: 06-05
İstanbul-Tuzla.
-

Nevzat Uçar
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aab ZORLAMA.

Aylardır düşünüyorum,
Seni benden aniden koparan
...Nasıl bir korku,
Ya da nasıl bir ruh haliydi.?
Öyle umursamadan,
Senden sonra boynu bükük kalan
Viran yüreğimi örseleyerek ellerimi bırakışın
Ve.. Unutmak isteyişine sebep neydi.

Son durakta ki masamız
Gölgesinde oturduğumuz Çınar ağaçları
Denizin mavisi,Martıların çığlıkları
Ve.. Garson kızların gülüşmeleri
Eskisi gibi değil şimdi.
Hiç değilse..
Seni incitmekten korktuğum için
Bakamıyordum o Mühür gözlerine
Ellerimin sıcaklığını
Ve.. ıslak dudaklarımı hatırla
Şimdi hepsi sensiz..
Unutmaya çalışıyorum diyorsun ya
Unutmayacaksın Sevda gözlüm
Boşuna kendini zorlama.
Ben seni böylesine severken hala
Ve.. sende bunu hissediyorken
Yüreğinin en derin yerinde
Unutamayacaksın zorlama..

Sana söylemiştim.
Son durak
Son sevda
Ve.. Son sevgilisin demiştim.
Senden sonra hiç bir kadına Şiir yazmadım
Hiç bir kadını yerine koyamadım.
Ve.. sevmedim.
Sende sevemeyeceksin
Zorlama..

Yani demem o ki,
Unutmak istedikçe
Bir bıçak saplanacak yüreğine
Sızlayacak,kanayacak,
Unutamayacaksın.
Ben unutmadan unutamazsın
Ben bir başka kadını sevmeyeceğime göre
Sende başkasını sevemeyeceksin.
Zorlama..

Ve..şimdi bu şiiri sana yazarken
Kalemi bırakıyorum.
Senden başka bir kadına şiir yazmayacağım
Ben seni unutmadan,
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Sen beni unutamayacaksın
Zorlama.!

Ahmet Nevzat Uçar.
14/Aralık/2013 Saat:23-01.
Doğum Günümde.
-

Nevzat Uçar
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aabc YÜREĞİMDESİn.

* Bahara bırakma,
Mevsim Kış olsa da sen gel diyorsun
Hele yaraları geçsin kalbimin
Acılar kabuk bağlasın hele.
Gözlerine sevda ile bakmaya
Duygularımı,yüreğimi ve sevgimi
Yüreğine katmaya
Koşarak geleceğim.
.
Şiirlerinle sulayarak
Gönlümde çiçekler açtırman için
Bırakacağım yüreğimi avuçlarına
Tüm susamışlığımla
Kana kana içeyim diye sevdanı
Ve.. Gözlerindeki Aşkı.
.
Sen yeter ki
Böyle yürekten
Böyle içten sev
Ve..
Mevsimsiz bekle beni..
Kim bilir,
Harlanmış yüreğimle
Belki bir sabah esintisinde,
Bel ki de bir akşam üstü yine
Gruba dalmışken gözlerin
Çalacağım kapını..
Yüreğimizdeki özlemleri değiş tokuş edelim diye.
Sevgimde,yüreğimdesin.
.
A.Nevzat Uçar.
12/Haziran/015.. Saat:0615.

-

Nevzat Uçar
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aac Sevmişim SENİ.

Tut'ki,
Aniden bir heyecan sarmış tenimi
Bir sıcaklık yürümüş yüreğimden
Beynime doğru.
Tut'ki,
Henüz görmeden gözlerini
Duymadan sesini
Ve.. tutmadan ellerini
Sözlerin dokunmuş yüreğime.
Ve..
Tut'ki,
Kahretmiş im o an uzaklıklara.

Tut'ki,
Yanında olmayı istemişim
Harlanmış yüreğimi
Hiç sakınmadan avuçlarına bırakmak
Gözlerine bakarak seyretmek istemişim.

Tut'ki,
Yüreğimde bir ışık huzmesi çakmış
İrkilmiş im.
Şiirim ol demişim
Ve..
Tut'ki,
Sevmişim seni.

A.Nevzat Uçar.
11/Ekim/2013. Saat: 16-55.
Tuzla İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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aaeUNUTAMAZSIN.

Yaşanmış acıların,
Birikmiş tortuları yüreğimde.
Çığlık çığlığa haykırışlarım
Gecelerce isyan etmişim sevgisizlere
İçmemişim her çeşmenin suyunu
Özenerek seçmişim severken
En zor olanı en ulaşılmazını sevmişim hep.
Tutmuşum yıllardan sonra
Yüreğime almış,
Canıma sarmış
Vee.. delice sevmişim seni.

Bir anlık kızgınlığımla
Kontrolsüz davranmış
Benzer soruları duymaktan bıkmış
Kaybetmişim kendimi
Yükseltmişim sesimi yani
Ama..
Bu sevgiden kaçmaya sebep olamaz
Pusuda avını bekler gibi
Terk ederek gitmek için bahane kollamışsın.
Yüreğin yetmedi
Sevgin yetmedi aslında
Nasıl da öfkelenmemi beklemişsin
Sebep ben olayım istemişsin.

Acısı geçti aslında
Ama..
Vurgunu geçmedi.

Mutlumusun?
Sanmıyorum.
Benden sonra olamazsın
Seni benim gibi inanarak seven
Yaşantına kattığım değeri
Sana yaşatacak biri olmayacak
İstesen de beni Unutamayacaksın.
Unutamazsın.!

A.Nevzat Uçar.
10/Haziran 2014. Saat:09:55

-

Nevzat Uçar
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aas YENİden DOĞMUŞ Gibi.!

Seni sevmeye başladığımda
İçimdeki tüm isyanlarım sona ermesi gibi,
Yapayalnız gecelerimin bitmesi
Ve..Güneşin yüreğime değmesi gibi
Yağmurun toprakla dans etmesi gibi
Bütün aldanışların,riyakarlıkların
İhanetlerin bitmesi gibi
Yüreğime yeniden sevginin yer etmesi gibi
Salıncakta sallanırken içimin geçmesi gibi
Ve..yaralı yüreğimden öpülmüş gibi
Hissettim kendimi.
Anlasana işte
Seninle var olmuş gibi
Yeniden doğmuş gibi oldum.

A.Nevzat Uçar.
06/Ağustos/2013.  Saat: 11-05.
Tuzla İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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ab Bu MEKTUP Sana.!

Seni üzdüğüm,kırdığım
Huzurunu bozduğum için
Nefessiz bırakıp ağlattığım
Yüreğine dokunup,yaralarını öptüğüm için
Gözlerine meftun olup sevgine inanarak
Nice Şiirler yazdığım
Ve... yüreğimi yüreğine katarak
Haddimi aşarak seni sevdiğim için
Senden ÖZÜR diliyorum.

İmkansızı düşleyerek,
Seninle olmak istediğim için
Benden vazgeçtiğini bildiğim halde
Israr ettiğim için.
Arkadaşlığını bile bana çok gördüğün için
Sana hiç DARGIN değilim.
Geldiğim gibi,
Yüreğine sessiz sedasız girdiğim gibi
Sevgini yüreğimde saklayıp GİDİYORUM.

Sende hakkım varsa helal ederek
Dualarım hep siz ikinizle diyerek
Sana mutluluklar dileyerek
Üzülerek,özleyerek giderim Sevgili..
Hem öyle giderim ki.
Yerlere çaldığın Sevgimi
Ayaklar altına attığın gururumu toplar giderim.
İstenmediğim yüreğe yük olmam

Unutmadığın sürece severek
Unuttuğun zamanda silerek giderim.

Biliyorum zordu,uzaktı,yasaktı
Ama sana olan duygularım
Gerçek bir AŞKtı.
Bu aşka sırtımı dönmüyorum asla.
Sadece senin Mutluluğun için gidiyorum.

Ne zaman ararsan ara
Ben yine aynı duygularla aynı yerde
Seni seviyor olacağım.
Bana kattığın her şey için
Teşekkürler ediyorum.

Ve..son olarak
1091 gün önce başlayarak,
Hala devam eden bir sevgiyle
Seni SEVDİĞİM için ÖZÜR diliyorum.

Ahmet Nevzat UÇAR.
16/Nisan/2013. Saat:04-01.
Tuzla İstanbul.
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Nevzat Uçar
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ab KORKMA

....Ey canıma can diye kattığım
Bedenime ilmek ilmek işleyip,
Sevdasıyla yüreğimi yaktığım
Yokluğunda,
Ziyan aklım hala sendeyken
Sevdalı yüreğim firarda şimdi.
.
Uzak denizleri özleyişim
Hala bir Umut seni bekleyişim,
Günleri aylara,ayları yıllara ekleyişim.
Anlasana,
Ben seni yokluğunda bile sevmişim.
.
Baksana mevsim Bahara ermekte
Göçmen kuşlar bile dönmekte.
Gidişinle,
Yalnızlığın zehrini içirdin de bana
Neden ısrar ediyorsun ki dönmemekte
.
Yokluğunun alevi yanar içimde
Sabır taşı olsa çatlardı inan
Adını zikreden dilim lal şimdi.
Hanidir bırakmıyorum umudun yakasını
Dayanamazsın biliyorum
Hasreti gün be gün büyütürsün de
Kahrolası gururundan vazgeçmezsin yine de
.
Ahhh sevdasıyla ömrümü talan eden Kadın
Ne kolay değil mi,
Unutursun diyerek gitmek.
Her şeyi bir anda yerle bir etmek
Yüreğin varsa,
Karşıma geçip
Gözlerime bakarak vursaydın
Giderken sırtıma vurduğun
Ayrılık hançerini..
.
Yaralarım geçti,
Sağalttım yine kendimce
Ama.. gel gör ki
Bıraktığı iz bile SEN diyor hala
.
Korkma..
Kimselere demedim adını
Sensin hala benim ömrümün
Yüreğimin Kadını.

-
A.Nevzat Uçar.
09/Temmuz/2016. Saat:04:20.

-
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abb SON SEVDAM.

Heyyy benim son sevdam
Gözlerine vurgun olduğum Kadın.
Senin sevmek dediğin nedir ki
İnanmaktır,güvenmektir aslolan
Anlattım,biliyorsun
Çocukluğum olmadı hiç
Hoyrat bir delikanlılık yaşadım
Kahreden gecelerde hep isyandı yüreğim,
Haklısın..
Son konuşmamızda
Sesimi biraz yükselttim diye
Sen beni öfkeli sandın
Bilesin ki yanlış anladın yanıldın..

Oysa yüreğime dokunup
Gözlerindeki sevdayla içime dolduğunda
Sen benim
Son sevdam olacaksın dedim sana.

Şimdi...
İnancımı yitirdim deme bana
Çok sevdim,
Senin sevginle büyüdüm deme.
Kendine yeni bir yol çizmişsin
Git şimdi...
Yolun açık olsun..
Unutmayacağım demiştin
Gün olur belki sen unutursun
Hatırlamazsın bile belki de
Ama şunu sakın unutma
Sen benim SON SEVDAM sın
Ve... öyle kalacaksın.

A.Nevzat Uçar.
08/Kasım/2013. Saat:21-45
Tuzla-İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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abc EĞER ÖYLEySE.

Zemheri ayazın da,
Yılgın yıkık bir sevda da
Darmadağın edilerek
İnsafsızca yüreğim sökülerek
Yasak ve uzak bir sevda sonrası
Yediği darbeden beli bükülerek
...İçimde yaşattığım sevgiyi
Kızgın demirlerle dağlayıp
Kaçarcasına giden
Önce sözleri sonra da gözleriyle
Hiç acımadan beni derbeder eden
Sevgisiz yüreklerin inadına ölmeyerek
Hayata tutunarak yaşamaya çalışıyorum.

Şimdi sen...
Örselenip viran edilen
Yüreği paramparça edilen bu Adama
Seni seviyorum deme..

Zordur benim sevdam
Her yürek taşıyamaz bilesin
Kan Revan içinde yüreğim.
Parça parça edilmişim.
Öylesine aniden oldu ki
Son vurgunum..
Ustura kesiği yaralarım var hala

Ama yok...
Tutunurum sevdana
Yoluna yoldaş,
Yüreğine sırdaş
Olurum dersen.. seversen
Başıma taç ederim seni

Eğer öyleyse..
Dargın,Vurgun
Yüreğime hoş geldin.
Karşılıksız beklentisiz
Yalansız ve riyasız bir sevgi ile
Özlediğince istediğince
Severim seni.
Hemde çokkkk severim.

A.Nevzat Uçar.
11/Nisan/2014. Saat:06-25

-

Nevzat Uçar
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abf HİÇ KİMSE.!

Bu Şiir,
Hiç kimse için yazıldı.
Bir ara canımdan çok sevmiş olsam bile
Şimdilerde hiç kimse olan,
Gözlerinde gördüğüm sevdası büyülü
İçindeki mutsuzluğu,
Dilindeki sözleri sahte olan..
Allah dan sonra
Seni taparcasına severim diyecek kadar yalan
Ve.. sevgisini alıp kaçarcasına giden
Hiç kimsem olan bir kadın için yazıldı.
Korkak,kaçak
Ve.. sevmekten bihaber bir kadın
Öylesine lanetli bir sevda yaşattı ki bana
Umutlarımı yerle bir ettiğinde
Kahır dolu nice geceler yaşadım
Nasıl da inandım,
Nasılda yandım bilmiyorsunuz.
Yüreğimden söküp atmak,
Kendimi avutmak istiyorum.
Gidip yakasından tutmak
Bana Lanetli bir sevda yaşattın
Mutlumusun demek istiyorum,
Olmuyor..
İçimden bir ses unut diyor.
Ama unutulmuyor,
Olmuyor..
Dedim ya,
Şimdi hiç kimsem olan
Sevdası lanetli bir Kadın dı o.
Acısı öyle işledi ki ciğerlerime
Unutulmuyor.
Bu Şiir,
Hiç kimse için yazıldı.
Hiç kimse.!

A.Nevzat Uçar.
11/Kasım/2013. Saat:23-20.
Tuzla -İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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ac KENDİNİ ZORLAma

Aylardır düşünüyorum,
Seni benden aniden koparan
...Nasıl bir korku,
Ya da nasıl bir ruh haliydi.?
Öyle umursamadan,
Senden sonra boynu bükük kalan
Viran yüreğimi örseleyerek ellerimi bırakışın
Ve.. Unutmak isteyişine sebep neydi.

Belki uzaktı,yasaktı ve zordu
Ama.. senin dediğin gibi
Ne kadar geç kalınmış olsa da
Allahın mucizesiydi bu sevda.
Bazen bir bakıştı,
Gözlerden yüreklerimize bir akıştı
Kimi zamanda sessiz bir ağlayıştı
Hatta..
Yürekteki yaraları usulca öpüştü.

Şimdi sen yoksun,
Hiç bir şeyin tadı yok
Son durakta ki masamız
Gölgesinde oturduğumuz Çınar ağaçları
Denizin mavisi,Martıların çığlıkları
Ve.. Garson kızların gülüşmeleri
Eskisi gibi değil şimdi.

Seni incitmekten korktuğum için
Bakamıyordum o Mühür gözlerine
Ellerimin sıcaklığını
Ve.. ıslak dudaklarımı hatırla
Hiç değilse.
Şimdi hepsi sensiz..

Kendini zorlayarak
Unutmaya çalışıyorum diyorsun ya
Allahın bize bahşettiği bu sevdayı
Unutmayacaksın Sevda gözlüm
Boşuna kendini zorlama.
Ben seni böylesine severken hala
Ve.. sende bunu hissediyorken
Yüreğinin en derin yerinde
Unutamayacaksın zorlama..

Sana söylemiştim.
Son durak
Son sevda
Ve.. Son sevgilisin demiştim.
Senden sonra hiç bir kadına Şiir yazmadım
Hiç bir kadını yerine koyamadım.
Ve.. sevmedim.
Sende sevemeyeceksin
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Zorlama..

Yani demem o ki,
Unutmak istedikçe
Bir bıçak saplanacak yüreğine
Sızlayacak,kanayacak,
Kendini ne kadar zorlasan da
Unutamayacaksın.
Ben unutmadan unutamazsın yar
Ben bir başka kadını sevmeyeceğime göre
Sende başkasını sevemeyeceksin.
Zorlama..

Ve..şimdi bu şiiri sana yazarken
Kalemi bırakıyorum.
Senden başka bir kadına şiir yazmayacağım

Yani demem o ki..
Ben seni unutmadan,
Sen beni unutamayacaksın
Boş yere kendini zorlama.!

Ahmet Nevzat Uçar.
11/12/13 Saat:23-01.

-

Nevzat Uçar
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acc Seni SEVİYORUM.!

Yaşamak,
Hepimize sunulan bir armağan,
Dünya denilen bu sahnede,
Farklı roller üstlenmiş olsak da
Acısıyla,tatlısıyla
İnsanca bitirmek zorunda olduğumuz
Mucizedir aslında.

Mutluluklarıi ayrılıkları
Ve...kırılmışlıkları olsa da
Sevmek ve sevilmek de
Yüreklerimizin yaşayacağı
En yüce duygu,

Gözlerini henüz görmedim
Ama sesinin tınısı
Yüreğimde çınlıyor şu an.
Keşke yüreğime sevgini
Damla damla döksen diyorum,
Sevgine tutunsam
Ve... dile getirsem sevgimi
Sende dokunup ellerinle
Yüreğimi söksen diyorum,

Susarak biten bir sevdanın
Yaralayarak kanattığı yüreğimle
Sevmek,
Sevildiğimi bilmek istiyorum,
Seni seviyorum..

A.Nevzat Uçar.
16/Temmuz/2013. Saat: 12-35.
Tuzla / İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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acc UNUTMAm SENİ.

Bakışlarını gözlerimden,
Sevgini yüreğimden
Kokunu tenimden silmeyi
Ve..Sana olan sevgimi
Kızgın demirlerle harlayarak
Seni unutmayı
Denemedim mi sanıyorsun?
Yanılıyorsun..
Ne yaptım sa ne ettim se
Duygular sevgisiz,
Şiirler sensiz olmuyor.

Yüreğimde ellerinle yıktığın
Kocaman bir sevda enkazı
Darmadağın edilmiş
Kırk yamalı bohça gibi duruyor.

Gittin,
Her şey bitti diyerek gittin.
En çok da,
Seni hiç yaşamamışım gibi farz et.
Unutmalıyım,
Unutmalısın,
Unutmalıyız..
Olmuyor sen varken yüreğimde
Yapamıyorum demen yıktı beni.

Denedim,
Senin gibi unutmak istedim bende
Ama...
Beceremedim işte
Senin kadar güçlü değilim demek ki.
Yani anlayabiliyormusun.
Seni ne yapsam da unutamıyorum
Unutabileceğimi de sanmıyorum.
Unutmam,
Unutamam Seni.!

A,Nevzat Uçar.
30/Mart/2014.Saat:15:40
Tuzla.

-

Nevzat Uçar
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acs ANLASAnA

*Bu yalnızlığımın sebebi
Sensizlik aslında
Senden kalan
Anılar yüreğimde
Sıcaklığın hala ellerimde

İçimde..
Senden sonra ki hüznün
Kabuk bağlamayan yarası
Unutmama engel oluyor.
Hele ki.
Beni sana aşık eden gözlerin
Gözlerimden hiç gitmiyor.

..En çok da
Yaşanması mümkünken yaşayamadıklarım
Ve..
Şimdi sana şiir şiir yazamadıklarım
Acıtıyor canımı

Yalnızlığımın tek sebebi..
Sensizlik diyorsam da
Ölmek gibi bir şey işte anlasana.

A.Nevzat Uçar.
09/Temmuz/2014. -06:35

-

Nevzat Uçar
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Affetmeyeceğim!

Kırdığın kalbimi onarman için
Yemin ettim geriye dönmeyeceğim
Severken kaldırıp attığın için
Seni ölünceye kadar affetmeyeceğim.

Resmini gözlerime yaptığın için
Sevdanı yüreğime çaktığın için
Sonra beni ateşlere yaktığın için
Seni ölünceye kadar affetmeyeceğim.

Dilimde duasın sevdiğim için,
Sana sevdalarımı verdiğim için
Gönlümdeki çiçekleri kırdığın için,
Seni ölünceye kadar affetmeyeceğim.

     A.Nevzat Uçar
     04/Temmuz/1993..

 '' ONLAR GİDERKEN BUNLARI BIRAKTILAR.'' İsimli ŞİİR ktb.dan.

==Herşeyin olamam belki senin için
Dönüp de geriye bakma istemem
Dilimde tek heceli aşkın için
Seni ölünceye kadar affetmeyeceğim. '' Deniz EHLİZ.''
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AFFETTİm

.Duydum,
İyi değil çok hastaymışsın
Onun Ah-ı beni tuttu demişsin.
Süzülmüş bedenin solmuş gözlerin
Bana Ahh etmesin yetti demişsin.
Yalanım yok,
Çok üzüldüm duyunca
Yüreğime bir acı çöktü o an da
Senin bana yaşattıklarının
Hatırı için,
Bana sırdaş bana yoldaş olduğun için
Dilerim ki Ah-ım yerlerde kalsın
O solan gözlerin yeniden gülsün
Ömrünce huzurlu Mutlu olasın.
Yüreğim yanmıştı dilim söyledi
Şimdi çok pişmanım bunu bilesin
Artık Beddua değil dualar sana
Ben seni affettim,
Allah affetsin.
.
A.Nevzat Uçar.
09/Ocak/2014 Saat:06:25
-
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Ağla

Yaşadım dediğin günleri unut,
Başka bir yerlerindeymiş gibi zamanın,
Hüzünleri başından at.
Sevdayı sil baştan yap...
Gözlerinden çıkar bakışlarını,
O nun için akmasın gözyaşların artık.
Ne kadar dayanabilirsen hasrete dayan
Yüreğindeki sızıları dağla istersen.
Unut diyorum sana anlıyormusun,
Sevdayı unut...
Ama unutamazsan,
Unutamıyorsan,söküp atamıyorsan.
Sen bilirsin...
O zaman içinden geldiğince
Hıçkıra hıçkıra Ağla...

29/Temmuz/1997
Kadıköy-İstanbul
A.Nevzat UÇAR...
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AĞLA O ZAmaN.

Gün olur,ani bir yolculuk çıkar.
Gidiyorum sevdiğim hoşçakal diyemezsem,
Yüreğindeki sevgimin üstüne
Karaları bağlama,
Bil ki gidilen son yolculuktur bu
Sen sen olda benim için ağlama.

Ziyan ömrüm,
Garip ömrüm senle bitsinde.
Dert,tasa,gam keder senden gitsinde
Papatyalar,Çiçekler gül yüzüne gülsünde
Sakın ola istemem
Benim için ağlama.

Üzülürsen,ağlarsan hissederim bilesin
Kesilirse nefesim dinerse acılarım,
Ömrümün üstüne inerse kara perde
Sen her akşam Güneşin battığı yerde
Özle beni,an beni...
Ama sakın ağlama.

Çileli hayatın sonu bellidir,
Birgün hepimize hak tecellidir
Eğer beni sevdiysen Allah aşkına
Bana söz ver sevdiklerinin başına
İnan yazık olur gözün yaşına
Sen sen olda benim için sakın ağlama.

Gözlerine Şiirler yazarak düştüm bu aşka
Sana olan bu sevgim inan bambaşka
Zaman gelir,ömür biter,
Çıkarsam o yolculuğa.
...Hani olur ya sende dayanamazsan yokluğuma
Cooozz diye bir ateş dağlarsa yüreğini,
Koparsa gönül sazının en ince teli.
Dolarsa göz pınarların
Sızlarsa burnunun direği
Baktın gücün yetmiyorsa duygularına
Gözlerinden yaşlar dökülüyorsa
Üşüyorsa ellerin,sökülüyorsa yüreğin,
O Türküyü dinle benim için
Diyar-Diyar beni an.
İçinden geldiğince hıçkıra hıçkıra
Ağlarsın işte o zaman.

A.Nevzat UÇAR.
19/Mart/2012 saat:12-35.
Tuzla/İstanbul.
-
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Ağlama Sakın

Anılar canlanıverirse gözlerinde apansız,
Sevilmek arzusuyla yanarsa tenin zamansız,
Melankolik düşünceler sararsa seni.....
Ve...Ağlamak gelirse içinden boğulurcasına,
Tüm gayretini sarf ederek ağlama sakın.....

Düşün ki...Kelimelere sığmayan,
Anlatılması güç olanları söyleyemedim sana.
Yazamadım...
Çaresizce kırık, dökük kaldı anılar gözlerimde.
Ve..Sen itiverdin beni acımasızca sensizliğe...
Sen attın beni bu metropol'ün yollarına Sen,
Çok geçde olsa anlarsan hatanı eğer,
Ağlamakla düzeleceğini zannedersen,
Boşuna olur uğraşın.
Gideni geri getirmiyor zaman.
Onun için sen sen ol'da,
Benim için ağlama sakın.

Bende silemedim anıları gözlerimden Can.
Yaşamak istiyorum ölüme ve sensizliğe inat.
Hem öyle yaşamak ki.! !
Ölümsüzce olsun istiyorum..
Fakat gün gelir bu sensiz yaşama yenik düşersem,
Beni sensizliğe ve ölüme mahkum ettiğini bil.
Ama benim için ağlama sakın..

                                                    A.Nevzat Uçar
                                                  09/Haziran/1979..
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AĞLAMAsam ARTIK.!

Yaksan sıcaklığınla ellerimi
Yüreğimi bir kuşun kanadına bağlasan
Bulandırsan yeniden durgun sularımı
Ve..Hasrete ortak olsan benimle.

Gözlerindeki ışığı yakalasampırıl pırıl
Aksam şelalelerinden şırıl şırıl
Ve ben olsam sadece özlemlerinde
Ağlamasam artık...

Yalnızlığın perdelerini yırtsam,
Aydınlığı kucaklasam.
Gamzelerine Şiirler yazsam...
Ve.. sende seni nasıl sevdiğimi anlasan.

A.Nevzat UÇAR.
20/Ocak/1995. Saat:18-15.
-
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AĞLARım.

Bu siir'i,
Gözlerine bakarak,ellerini tutarak
Ve...saçlarini oksayarak yazmak isterdim.
Eylül de Kasim yagmurlari gözlerin,
Konusurken içimi bir hos eden sözlerin
Ve...dudak ucuyla inceden gülüslerin.
Sonra birden durulusun,
Okudugum siir'lerden etkilenisin
Anlayisin dizelerdeki hasreti
Yürekteki yanginlari bilisin
''Benim için bir siir yazarmisin''deyisin...

Sonra gözlerinde yakaladigim kivilcimlarin,
Beyin hücrelerimdeki tahribati,
Alabora olusum karsinda batisim
Ve...zorlanisim yazmak için
Aslinda böyle olmaz güzel kiz
Ama senin için,gözlerin için
Yazilacak çok sey var daha
Zaman olurmu bilmem,sonrasini hiç bilemem.
Bana gelince...bilmeni isterim ki
Kizgin demirlerle yürek daglarim,
Sevgide coskun çaylar gibi çaglarim,
Istersen tüm sevgileri ayaklarina baglarim.
Erkek olduguma bakma sakin
Ben yasadikça,sevdikçe
Hasret kalip özledikçe senin gibi aglarim.

02/Eylül/1996
Malatya saat 09-50
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AĞLATAMAZsın.

Hadi beni ağlat bu gece,
Ne bileyim..
İçli bir Türkü söyle mesela.
Ya da senin için yazdığım bir Şiir i oku.
Yok yok en iyisi gideceğim de...
Hani dayanamam ya sensizliğe
Seni burada bırakacağım de.

...Sevmiyorum seni desen inanmam
Sevdiğini biliyorum çünkü.
Hoş gitmeyeceğinide biliyorum ya
Ama öyle bir şey yapki,
Ağlat beni...

Ağlatamazsın,
Gözlerim ne kadar buğulu olsa da
Hüzünlü bakıyor olsamda gözlerine.
Ağlatamazsın...
Ağlamaya bile mecalim yok,
Takatım kalmadı
Uğrunda tükettim bütün gözyaşlarımı
Ne yaparsan yap,
Beni ağlatamazsın...
Sen beni yaşatansın.

A.Nevzat Uçar.
03/Ağustos/2011 Saat:22-50
Tuzla/İstanbul.
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ALLAH KAHRetsin

Yine sensiz bir gecenin bitiminde,
Sabahın 02.sinde...
Malatya da bir Oteldeyim.
Duvardaki saat ritmik sesiyle
Hiç detone olmadan,
Doğacak yeni bir güne doğru ilerliyor.
Aylardan hangi ay,günlerden ne bilmiyorum.
Hava soğuk olduğuna göre mevsim kış olmalı.
Şimdi kimbilir kimler nerelerde ne yapıyorlar?
Hudut boylarında Mehmetçik 01-03 nöbetinde
Binlercesi pusularda vatanı bekliyor uykusuz.
Hangi limanlardan kaç gemi iskele alıyor.
Şehirler arası yollarda,
Kaç gönül sevdiğine hasret kimbilir?

Sokaklarına serserilerin hakim olduğu şehirlerde,
Korku var...
Ya da kanamalı bir hasta için,
Çok acele'' kan aranıyor''anonsu radyolarda
Kimbilir kimler,
Alkolün ağırlığını sade kahveyle atmaya çalışıyor.
Belki de bazı evlerde,
Kavgalar,yaralamalar,evi terketmeler oluyor.
Kaç genç kandırılıp tuzağa düşürülüyor şu saat te?
Menfaatlerin kol gezdiği,
Ne çirkin pazarlıklar yapılıyor kimbilir?
Belki de...yepyeni sevdalar filizleniyor gönüllerde

Birazdan pavyonlar da kapanır.
Yavaş yavaş el ayak çekilir
Herkesin gideceği bir yer vardır nasılsa
Sokak lambalarını ışıltısına teslim olur şehir...

Bense,
Uyku gözlerimi deliyor olmasına rağmen
Uyuyamıyorum.
Gözlerim kan çanağı gibi...
Sen yoksa hala o adamın kadınımısın?
Hani birkaç süslü takıya,
Ve paraya karşılık beni değiştiğin adam ın.
Eğer öyleyse Allah ikinizi de kahretsin.
Beni gecelerce uykusuz bıraktın,
Seni düşünmeye mecbur ettin ya
Dilerim...
Allah seni benden daha beter etsin.

12/Ocak/1998
Saat 02,10   (Malatya)
A.Nevzat UÇAR
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ANıLARA VEDA.

Biliyordum gelmeyeceğini,
Yinede aynı gün aynı yerde
Son Otobüs gelene kadar bekledim seni
Son durak da.
.
Efsunlu gözlerini,
Kekremsi gülüşlerini,
Savruk saçlarının kokusunu,
Teninin dokusunu
Yüreğimde ki sevdanın tortusunu
Orada...
Son durak da
Aynı masada bıraktım.
.
Sonra oturdum kaldırım taşlarına
Göz yaşlarımla birlikte
İçimdeki hüzün döküldü gözlerimden.
Kocaman bir parça koptu sanki
Yüreğimden.
Umutlarımın tükendiği andı o an.
.
Çaresiz,boynum bükük
Omuzlarım düşük bir halde
Son otobüsle birlikte
Veda ettim Son durağa.
.
Biliyordum..
Uzaktı,yasaktı bu sevda.
İkimizinde geç kalmışlıklarımız
Kırılmışlıklarımız,mecburiyetlerimiz
Ve..
Sevgisiz yaşanmış yıllarımız vardı.
Gelmeyecektin biliyordum
Ama yine de bekledim.
O Son durağa
Bir daha asla gitmeyeceğim.
.
Şimdi..
Senden bana kalan anılarımı
Gecenin ıssız bir vaktinde
Usulca Denize bırakacağım.
Şiirlerimi yazdığın o defteri
Kağıt toplayanlara vereceğim.
Ve..
Son hatıranı da
Kaldırıp çöpe atacağım.
Yüreğinde sevgim yoksa
Seni hatırlatan
Anıların da olmasın bende
Olmasın.!

.
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A.Nevzat Uçar.
20/Mayıs/2013. Saat:23:45.
Tuzla - İstanbul.

-
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Aniden.! ! !

Dün gece,
  Sanki bir uçurumdan yuvarlandım.
  Ya'da bir dağ üstüme yıkıldı...
  Yoksa Kaçkar'larda çığ altında mı kaldım?
  Ani bir gök gürültüsüyle,
  Yüreğime yıldırım düştü sanki
  Gönül mabedi'min
  Kristal camları kırıldı şangır,şungur..
  Cam kırıkları yaraladı bu güçsüz bedenimi,
  Her yerimi...
  Başımı, duvara vurmamak için önüme eğdim..
  O da ne ellerim yok oldu birden
  Diz kapağımdan aşağı ayaklarımda..
  Nice sonra...
  Lazer'den sızan bir ışık huzmesi ile kendime geldim..
  Ellerimi gördüm önce,
  Sonra da ayaklarımı..
  Hiçbir yerimde kan izi görünmüyordu.
  Başımı kaldırdım yavaşça
  Ve...Gönlümün Sultanı vardı karşımda...
  Ne oldu dedim?
  Sana sesleniyorum duymuyorsun dedi.
  Peki bu cam kırıkları ne dedim
  Yüreğimi göndermek istedim sana..
  Ama..sen farketmedin dedi
  Gül yanaklarında iki damla yaş...
  Döndü..uzaklaştı..kayboldu...
  Aniden sol yanımda müthiş bir acıyla,
  Uyandım....

                                                 A.Nevzat Uçar.
                                            22/Ağustos/2009   saat:11-20...
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anKARA GARI.

Günlerdir içimde Acı var Can lar.
Kahreden bir yürek acısı,
Kiminin yavrusu kiminin Babası
Annesi belki kiminin hemde Bacısı.
Ankara garında yaşandı
Kahrolası Terörün son senaryosu.
.
Emek,Kardeşlik Barış diye geldiler
Ülkemin dört bir yanından.
Türkülerle Halaylarla barışa davet için
İçte ve dışta oynanan oyunları bozmak için
Kardeşliğe,Birliğe davet için
Düşüncesi,kökeni ve inancı ne olursa olsun.
Hep bir ağızdan barış
Hep bir ağızdan Kardeşlik türküleri söyleyerek
Memleketimizin içinde bulunduğu
Kaos ortamına tepki için gelmişlerdi.
.
Kan ayaklı Caniler
Her hangi bir önlem olmayınca
Elini kolunu sallayarak geldiler
Barışı katlettiler.
Yüreklerimizde acı ve hüzün kaldı geride.
.
Kiminin yavrusu kiminin Babası
Annesi belki kiminin hemde Bacısı.
Ankara garında yaşandı
Kahrolası Terörün son senaryosu.
.
A.Nevzat Uçar.
12/Ekim/015. Saat: 09:55
-
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ANLA N'oLUR

Yalnızlık kollarına alıyorsa seni akşamları,
Hüzün doluyorsa odana gecenin yarısında
Yatağına kar yağıyor gibi üşüyorsan,
Bir dostun sıcak kollarına hasretsen
Aklından geçenler uyutmuyorsa seni...
Aşk kapıyı çalmış demektir.

Gözlerinde yakalarsam özlemi,
Yüreğim çarpıyorsa deli deli,
Aklımdan çıkmıyorsa gözlerin
Gelmek isteyip de gelemiyorsam
Özlüyorsam seni günün her saatinde
Elim uzanmıyor,tutamıyorsam ellerini
Anla beni...
Anla n'olur çok seviyorum SENİ.

A.Nevzat Uçar.
14/Ocak/1998. Saat:02-15.
Malatya.
-
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Anladım ki.!

Kaçkere öldürdüm seni kaç kere
Birinde tek kurşunla aldım canını,
Ağaca astım saçlarından birinde
Boynundaki ipi ellerimle çektim.
Çırpındıkça daha da çektim ipini.
Soğuyunca bedenin ayaklarını öptüm.
Birinde uçurumdan yuvarladım seni
Sesin yankılandıkça kayalıklarda,
Ben gülüyordum...
Ellerimle boğdum seni birinde
Tüm yalvarışların boşunaydı öldürdüm.
Kaç kere öldürdüm seni kaçkere.

Ama uyandığımda...
Yine aklımda,yine yüreğimde,yine gönlümdeydin.
Aşımda,ekmeğimde,suyumda
Sen yine benimleydin

Anladımki seni öldürmekle bitmiyorsun
Öyle bir belasınki bırakıp gitmiyorsun
Zigana da benimle Çukurova da benimlesin
Malatya da benimle,Düzce de benimlesin.
İstanbul desen her yerde sen ve anılar.!
Demek ki...
Seni öldürmek için önce ölmek lazım.
Yaşadıkça seninleyim ben yine sensiz
Yoksa sen...
Yoksa sen mutlumusun oralarda bensiz?

                                              A.Nevzat UÇAR.
                              28/Mart/1996  Düzce saat 14-45..

= Değerli Hemşerim İsmihan Hanıma Şiirme kattığı değer ve emek ve güzel yorumu
için Teşekkürler ederim..))
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ANLAMADIN'mı.?

Bir resimde değdi gözlerin gözlerime,
Sonra sesin dokundu usulca yüreğime.
Gönderdiğim bir demet kır çiçeğiyle,
Seni çok sevdiğimi anlamadınmı.?

Hüzünlüdür şaşırma görürsen bakışlarım,
Benimde hatalarım var benimde yanlışlarım.
Sevgiyi anlatıyorsa sana bu yazdıklarım,
Yüreğimden sökülüyor anlamadınmı.?

Önceleri çekindim söylemedim sevgimi,
Düşünürmüsün acep sende benim halimi.
Çok bekledim nihayet geldi sevda mevsimi,
Sende beni düşünüp hiç sevmedinmi.?

=Seni Seviyorum işte anlamadınmı.?

A.Nevzat Uçar.
21/Şubat/2012. Saat:04-20.
Tuzla İstanbul.
-
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ann SEVDİM

Yaraları kabuk tutmuş,
Sevgi arsızı yüreğimle,
Hiç hesapta yokken
İkinci otuz yaşıma doğru yani
.
Defalarca kanatılmış,incitilmiş,
Kırılarak örselenmiş olsam da
Gözlerindeki büyüye kapıldığım
Bir Kadın sevdim.
.
Sevgisi anlaşılmamış,
İçinde kopan fırtınalarla yaşayan
Yürekli, duyguları tertemiz
Haksızlıklar karşısında duyarlı
Yaşama karşı dirençli,
Dik başlı mağrur
Ve.. yüreği sevgi dolu
Bir kadın sevdim.
Sevdim..
Sevdi...
.
A.Nevzat Uçar.
19/Ağustos/015. Saat: 08:58.
-
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anu BEN YAPTIM

Ben yaptım,
Sana yaşamadığın bir sevgi ile bağlanarak
Gözlerinden yüreğine akarak
Yaşamak isteyip de yaşayamadığın
Sevmeyi,Aşık olmayı
Yüreğine dokunarak
Şiirler yazarak
Sürgün bir sevdadan elinden tutup
Yüreğime katarak
Mucize dediğin aşkımı sana yaşatarak
Sana en büyük kötülüğü ben yaptım.

... Sen ki sevmelere sırtını dönmüş
Seven yüreklere her daim gıpta etmiş
Severken bana Şiirler yazacak
Beni Dünyasına alıp sevdayı yaşatacak
İsyan ruhlu vurgun bir adam olsa
Beni yüreğine katsa..
Aşkını Şiirlerle anlatsa
Sevdasıyla mutluluktan ağlatsa diye
İç çekmiş,
Ve.. Aşka olan inancımı yitirmiştim
Bunu seninle yaşadım derken
... Seviyorum seni,
Sevdayı ve Aşkı sende bulmak,
Seni yaşamak
En büyük mutlulukmuş derken

Sevilirken severken
Yaşadığın ama taşıyamadığın
Yüreğinin yetmediği bu sevdayı
Ucuz bir bahane ile kirleterek
Yasaksın bana diyerek
Aniden kaçıp gitmişsin
Şimdi aldığın Ahhhh ları güle güle kullan

Seni uzaklara, yasaklara,
Başıma gelebilecek onca tuzaklara rağmen
Çok sevmiştim..
Kaçak dövüşerek sırtımdan vurdun ya beni.
Ardından yırtılan yüreğimin Ah-ı..
Dilerim mutlu etmesin seni.
Bu bedduayı da ben yaptım sana.
Güle güle Kullan.

-
Ahmet Nevzat Uçar.
22/Eylül/014 Saat: 22:25.

-
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ARDINDAn.

*Bu gece anılar tuttu yine yakamdan
Hicaz dan Nihavente aktı şarkılar
Hüzün dolu yüreğimi yaktılar
Belki de kalabalıktı mekan
Ama benim için yoktular.
Yani demem o ki,
Senden kalan kırık dökük anılar
Ve.. sevgisiz yüreğin vardı karşımda
.
Şimdi,
Anason kokulu odamda,
Yokluğun var baş ucumda.
Gözlerimin önünde resimdeki gülüşün,
Koşarak, kollarını açarak,
Boynuma sarılarak öpüşün
Ve..canımı acıtarak gidişin
Vurgun yüreğimi derbeder edişin var
.
Saat sabahın beşini biraz geçiyor.
Yüreğim sızlıyor gönlüm avare bir kuş gibi.
Biraz da başım dönüyor hani..
Sensizliğin kaçıncı Sonbaharında
Kaçıncı savruluşu yüreğimin kim bilir.?
.
Vakit epeyice geç oldu
Yeni güne ilerlerken gece,
Adın hala dilimde hece hece
Hani diyorum..
Yalandan da olsa
Bir sebebi olsaydı gidişinin
.
...Dokunmasaydı gözlerin yüreğime
Böylesine deli sevdalı olmasaydım.
Ardından böylesine yanmaz yıkılmazdım en azından.
.
Neyse.
Mevzu derin Konu ihanet
Uzatmayayım en iyisi.
Acı bir kahve keser sızılarımı belki
Birazdan Ezan da okunur.
En iyisi unutmak için uyumak.
Merak etme sabaha bir şeyim kalmaz.
Sırtıma vurduğun hançerin
Kahpe izinden başka.
.
A.Nevzat Uçar.
20/Eylül/ 2015. Saat:05:22.
Tuzla/İstanbul.

-

Nevzat Uçar
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Asla dönmeyeceğim

Bu gidişim son olacak belki'de
Bu kez veda etmeyeceğim sana
Ardımdan el sallamanı üzülmeni istemiyorum
İlk önceleri zor gelsede zamanla unutuyor insan
Yokluğuna alışmak benim için çok zor olacak
Ama sen...zamanla kendini avutursun
Gün gelir bu şehirdeki yabancıyı unutursun
Bir inattır sürdürüp gidiyorsun
Buğulu gözlerinle ağlayıp duruyorsun
Ve...çaresizliği alıp koşa koşa bana geliyorsun
Sev beni diyorsun
Oysa sen sevmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun

Yollar bana acı verse de
Biliyorum benden aldıklarını geri vermeyecek zaman
Senin bilmediğin yerlere gidip oralarda yaşayacağım
Sevgini yüreğimde sonsuza dek taşıyacağım
Ve göreceksin sensizliğe zamanla alışacağım.
O yüzden bu kez veda etmeyeceğim sana
Dönecekmiş gibi sessizce gideceğim
Şunu bilki...
Bu şehre bir daha ASLA dönmeyeceğim.

 A.Nevzat uçar
26/Ekim/1996

Nevzat Uçar
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AŞK ve KUMAR.!

Gençliğimde,
Çok iyi bir Kumarbaz'dım.
Aynı zaman da tutkulu bir Aşık..
Her ikisini de dolu dolu yaşadım.
Kaybetmekten hiç hoşlanmazdım.
Hatta...
Rahmetli Baba'mı bile Tavla'da yenerdim.
Günlerden birgün,
Rahmetli çok öfkelendi.
Ve...
Oğlum Kumar da kaybeden Aşk'da kazanır,
Bende Aşk'da kazanırım demesin mi.
Beynimde İhtilal oldu sandım.
Ve..O günden sonra..
Aşk ağır bastı Kumar'ı bıraktım.
Çünkü..
Aşk Kumar'dan önemliydi benim için

Nice gelen gideni aratır sevgililer de
Yürek vurgunu,
Zaman sürgünü Aşklar'ı yaşadım ben
Gözlerden uzaklarda,
Başka başka sevgililer için çarptı bu yürek
Siz bu satırları okurken bilemez,
Anlayamazsınız da..
Hani gülmeyince gülmez,
Olmayınca olmaz derler ya..
Olmadı....
Hiç birinde dikiş tutmadı.
Her giden başka bir iz bıraktı
Ve.. en sadık dost'um yanlızlığımdı
O beni sağolsun hiç terk etmedi.

Aşk ve Kumar dedim 'ya.!
Kaybetmek,
Her ikisinde de zordur
Birinde ellerin,
Diğerinde yüreğin.
Daha başlarken tedirgindir,
Ya kaybedersem diye..
Fakat..Hiç kimse kaybetmek için başlamaz
Aşk'a ve Kumar'a.
Çünkü..
Her ikisi de yürek işidir
Cesaretli olmak,
Hamleyi yapacak anı ve zamanı
İyi bilmek gerekir..
Yanlış yapılan hamle de kaybeder insan.
Kaybettiğinde şaşırır,burkulur,öfkelenirsin.
Alt tarafı paradır desen de,
Kumarda kaybetmek zor gelir insan'a...
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Ya,Aşk..
Aşk'da öylemi'ki.?
Yüreğinde taşıdığın sevgiler,
Serseri mayınlar gibi patlamaya başlar,
Ve...
Seven yüreği darmadağın eder.
Ne gecen bellidir artık,ne de gündüzün.
Ben bunları o kadar çok yaşadım ki
Siz bilemezsiniz.

Hülasa..
Yaşadığım Aşk'ların hepsi
Sonunu getiremediğim Şiir'ler gibiydi.
Ve...BİTTİ.
Şimdi sen,
Bunlardan sonra bile
Yüreğini,yüreğime koyacaksan..
Ve..hakikaten cesaretin varsa beni sevmeye
Terkedilmelere alışkın,
Arsız yüreğim..
Dilediğince,özlediğince..sevecektir seni.
Böyle bir Vuslat da yakışır bana  son dem'de...
AŞK ve KUMAR...

             A.Nevzat Uçar.
             04/Ocak/2010...İstanbul.  01-50

Nevzat Uçar
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AŞKIMız ÖLDÜ BAŞIN SAĞOLSUN

Ve...yıl 1979
Ocak ayının 23.ncü günü bugün.
Dünyaya geldiğime birkez daha pişmanım.
Sen ki ümitlerimi bağladığım,
Yaşantım boyu gerçekten sevdiğim tek insan
Seni gerçekten de sevmiştim be...

Ama bu sevgim artık bir mezar oldu
Üzerini topraklar örttü o kutsal sevginin...
Şimdi senden yediğim tokadın acısıyla
Ve sensizliğin verdiği ızdırapla
Kahrolasıca  bir yalnızlığa dost oldum.
Günlerimi onunla geçiriyorum.
Aslında seni üzmek değil maksadım
Sen mutluluğu bulduğuna inanıyorsan,
Benim şair liğim boşuna biliyorum.
Sana şimdi İstanbul un bildik bir köşesinden,
Kumkapı da bir balıkçı meyhanesinden,
İçtiğim rakının son kadehinde
Saadetlerin sonsuzunu,
Mutlulukların ölümsüzünü diliyorum.
Ve...son kez sesleniyorum.
Seni unutacağım haberin olsun,
Aşkımız öldü başın sağolsun.

A.Nevzat Uçar.
23/Ocak/1979 Kumkapı-İstanbul

 ''ONLAR GİDERKEN BUNLARI BIRAKTILAR.'' İsimli ŞİİR ktb.dan.

Nevzat Uçar
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AŞKInı HELÂL ET.!

Sanki kırılmış gibi,
Bir şeyler olmuşda söylemiyor gibi
Ellerimden tutmuyor,
Gözlerime içten bakmıyor,
Yüzüme gülmüyorsun ne zamandır.

Bisikletinden düşmüş masum bir çocuğun
Can acısıyla,
Ve isyan eden gözyaşlarıyla
Yüzündeki öfkeyi anlatır gibisin.

Yolunda gitmeyen birşeyler var anlıyorum
Ama ne olduğunu bilemiyorum.
En iyisi bir mola verelim,
Kendimize biraz zaman tanıyalım.
Yoksa boğuluyor gibi oluyorum.

Seninde haklı olduğun
Anlatamadıkların var belki..
Zaten ne zamandır,İçimde bir
Veda sancısı var ki sorma.
Ne zaman başlar,
Ne zaman biter bilmiyorum.

Seni sana emanet ediyor,
Ve... Müsadenle gidiyorum.
Beni bağışlamanı da beklemiyorum.
Yeter ki..
Helâl et Aşkını bana...
Seni çok Seviyorum.

A.Nevzat UÇAR.
10/Eylül/2012.Saat:10-20.
Tuzla İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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avv SENDE SEVECEKSİn.

Nereden bilebilirdim ki
Yağmurlu bir Ağustos sabahında
Yüreğimde bir ince sızı ile
Tutuşup yanacak içimdeki volkan ateşi
Sevgine tutunan yüreğimle
Bir cesaret örneği göstererek
Sevgimi söyleyeceğim sana

...Bu Şiirle sevgimi
Hissedeceksin yüreğinde
Şiir yaz bana diyeceksin.
Seveceksin.
Saklama duygularını
Sevgi varsa..
Kader de yazılıysa eğer
Seveceğim...
Sende seveceksin..

A.Nevzat Uçar.
09/Ağustos/014.Saat:09:10.

-

Nevzat Uçar
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azv İLLEgAL AŞK.

O en çetin zamanlarında.
O senin sessizce
Sebepsiz gidişinin ardından
Katran karası gecelerimde
Yüreğimi ilmek ilmek söktüğüm
Günlerce göz yaşı döktüğüm
O günlerde,
Yaşadıklarımın son günü bugün.

Zembereği boşalmış bir saat gibi
Yeniden,
Hayata ve yaşamaya kuruyorum kendimi.
Kurtuluyorum yaşadığımız illegal sevgiden
Aşk dan anlamayan sevme özürlü
Korkak yüreğin rahat olsun.
Yaşamın içinde yinede dik dur
Acıları, sancıları sök içinden artık.
Ben sende ve sevginde yokum nasılsa.

Bende bıraktığın izlerden kurtulacağım.
Gözlerim hüzün hüzün baksa da
Özlem yağmurları,
Tepeden tırnağa ıslatsa da
Hasret gömleğini giymeyeceğim
O günlerde..

Şimdi..
Seni sende bırakıp
Korkak ve sahte sevgini
Gözlerini yalan sözlerini
Ve..
Yüreğime vurduğun
O son darbeyi unutup
Bir kez daha hayata tutunup
Sevdayı harmanlayacağım yüreğimde.

.
Çünkü hayat..
Sevmekle sevilmekle güzel
İsteyip de yaşayamadığın
Sevda senin sevdan değildir.
Benim sevgin sana iki beden dar
Sevmeyi bilmeyen yüreğine de zor geldi.
Ben yepyeni bir sevda yaşayacağım
Sende belki duyacak
Belki de hissedeceksin
Ve..
Kahrolacaksın
O günlerde.

Sevda ya ve hayata yeniden merhaba
İllegal Aşkına elveda.
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A.Nevzat Uçar.
02/Ocak/2014. Saat: 07-05
Tuzla-İstanbul-

Nevzat Uçar
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azz BABAM.

Ayrılığın terk edilmenin
O acımasız darbesini yemeseydin
Böyle dağılmaz yıkılmazdın biliyorum.
Sende yürekli çocuklarını seven bir Babaydın
Sebebi hala muamma bir ayrılık sonrası
Hanginizin haklı olduğu neyi değiştirir ki?
Dokuz aylıktı rahmetli kardeşim
Bense daha beş yaşımda.
.
Yıkılmasaydı yuvan
Bırakmazdın eczacılığı
Yollamazdın beni Amcamla memlekete
Önce sigara ya sonra da alkole başlamazdın
Ayrı kalınca evlatlarından,
Yıkılıp düşmez perperişan olmazdın.
Elbette bizde çok örselendik
Bizde çocukluğumuzu gençliğimizi
Yaşamadan sevgisiz büyüdük.
Ve sen her zaman Babamdın benim.
Küsmedim kızmadım sana.
En azından son iki yıl yanımızda
Torunlarınla beraber varlığını hissettik yuvamızda
Mutlu olduk seninle.
.
Sen var ya sen..
Gerçek bir İstanbul beyefendisi
Onurlu,şerefli ve dürüst bir adamdın
Ama en çok da Babamdın
Babam...
.
Allah varsa günahlarını affetsin
Amelin kadar rahmet eylesin.
Toprağın bol,
Mekanın Cennet olsun.:(:(
Babam.

.
A.Nevzat Uçar.
21/Haziran/2015. Saat:06:11

-

Nevzat Uçar
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azz SÜRGÜN.

Öylesine zamansız,
Öylesine imkansız bir sevdaydı.
Aniden..
Gözlerine meftun olarak,
Yüreğine düştüğüm bir kadın sevdim.
...Sevdasına küskün,
Yüreğinde ki yaraları kapanmamış
Aşk adına bildiği her duyguya
Sırtını dönmüş
Gülüşlerinde hüznünü gizleyen
Bir kadın sevdim.

Öylesine sevdim ki
Yüreğimi sonuna kadar açtım ona.
Ağladığımda ağlar,
Güldüğümde gülerdi
Ne zaman içli bir Türkü söylesem
Bana eşlik ederdi.
Sesime ses,yüreğime yürek olurdu.
Bu sevdayla ben senin
Yürek yaralarından öper
Sağaltırım diyordu.
Sevmenin böylesini seninle tattım
Yüreğimde uçuşan Kelebekler
Aşk a olan inancımı tazeledi
Seni sevmenin gururunu,
Başı dik-alnı açık yaşıyorum
Sığınacak limanım
Sırtımı dayayacağım
Çınar ağacımsın sen benim derdi.

Sevgisi anlaşılmamış,
Yüreği örselenmişti.
Keşkeleri vardı hep
Ya sen erken doğdun,
Ya da ben sana geç kaldım derdi
Adını bir çiçekten almıştı
Dalından erken koparılıp
Ruhunda yaralar açılarak ezilmişti.

Uzakların önemi yok
Seni sevdim ya.
Yaşamayı sevilmeyi
Ve.. senin olmayı
Bu sevgiyle ömrümün sonuna kadar
Seni severek yaşayacağım derdi,

Nasıl söyledim ne söyledim bilmeden
İstemeden,
Kırılgan yüreğine dokunan
O na göre öfkeli bir sözümle
Küstürdüm galiba o nu.
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Sustu,konuşmadı hiç
Kendi içinde de ince hesapları vardı ki.
Olmuyor,
Sen aklımdayken yapamıyorum dedi.
Gitti..
Gittiği günden beri
Yüreğimde tarifsiz bir VURGUN.
O ise uzaklarda
Yasak bir sevdadan
SÜRGÜN.!

A.Nevzat Uçar
24/Eylül/2013. Saat:11-10.
Tuzla-İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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BAHAR'da   GELECEĞİM.!

Bu mevsimde bekleme beni,
Ben gelirsem Bahar'da geleceğim.
Kucağımda rengarenk kır çiçekleri,
Yüreğimde özlem dolu kocaman bir sevgi,
Ve...
Nevruz'dan sonra geleceğim.

Sen bilmezsin,bilemezsin.
Nice beklenmedik darbeler aldım,
Yalın ayak kaç defa geçtim,
Sevda denilen ateşin üzerinden..
Nice Boranlarda kaldım savruldum,
Kimi tipi vurdu kayboldum,
Bu yürek öyle fırtınalar gördü ki,
Taa..ciğerlerimden vuruldum.

Bu yürek,
Nice Kahpe,kalleş sevdaların ardından
Titreyen bir mum ışığı altında,
Sevda ya dair ne küskün Şiir'ler yazdı
Bazende ellerini ısıttı.
Üzüldü,örselendi kaç bin kere
Aldığı yaralar öylesine acıttı ki canını
Unutmak istedikçe kanadı bu yürek
Ve..
Her seferinde kendi yaralarını kendi sağalttı.
Yine de sevmekten vaz geçmedi bu yürek.

Hele son Cemre düşsün bakalım,
Badem'ler,Kayısı'lar çiçek açsınlar
Doğa canlansın..şöyle yeşile dönsün
Göçmen kuşlar gelsin bakalım.
Ülkemin dört bir yanında yakılsın Nevruz ateşi
İnsanlar elele ve kardeşçe atlasınlar ateşin üzerinden
Sevgi ve barış olsun bakalım.

Hani Türküsü bile var,
Ne de olsa kışın sonu Bahardır diye
Hele Gelsin Bahar..
Bak ne özlediğin sevdaları takınıp yüreğime
Sana olan sevgimle geleceğim.
  Hangi gece var ki sabah olmamış
  Hangi zemheri'den sonra gelmemiş Bahar.
  Sen yeter ki yüreğinde ki sevgini sıcak tut.

Ben gelende..
Gün gece ye döner,el ayak çekilirse
Yürekte yaktığın ateş Alevlenirse,
Gecenin gözleri Aşkımızın şahidi olsun..
Ama..sen Bu mevsimde bekleme beni.
Ben gelirsem Bahar'da geleceğim.
Ölüm olmadıktan sonra mutlaka geleceğim..
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Haaa..Ölümde olursa şayet,
Nasıl olsa duyar o zaman da sen bana gelirsin..
  Ben sana Bahar da geleceğim.

                              A.Nevzat Uçar..
                            12/Ocak 2010 İstanbul...18-20..

 *** *F.Ç.Gök. den.
.
bana kış gel
ben seni bahara çeviririm
çiçekler açtırırım
kurumuş sandığın kalbinde
bana susamış gel
kana kana içireyim sana
gözlerimdeki aşkı
f.ç.gok.
-

** Bahara bırakma,
Mevsim Kış olsa da sen gel diyorsun
Hele yaraları geçsin kalbimin
Acılar kabuk bağlasın hele.
Gözlerine sevda ile bakmaya
Duygularımı,yüreğimi ve sevgimi
Yüreğine katmaya
Koşarak geleceğim.
.
Şiirlerinle sulayarak
Gönlümde çiçekler açtırman için
Bırakacağım yüreğimi avuçlarına
Tüm susamışlığımla
Kana kana içeyim diye sevdanı
Ve.. Gözlerindeki Aşkı.
.
Sen yeter ki
Böyle yürekten
Böyle içten sev
Ve..
Mevsimsiz bekle beni..
Sevgimde,yüreğimdesin.
.
A.N.Uçar.
30/Ekim/014....18:24
-

Nevzat Uçar
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BaYaN X

BAYAN X.

Öylesine bir bakışla farkına vardım,
Baktım endamın Ceylan yavrusu.
Gözlerinki...
Derinlerden,
Çok uzaklardan bakıyor gibi.
Onlara Şiir yazılmadan geçilmez.
...Dudaklarında gülümseme olsa da,
Gözlerinde Hüzün var senin.

Duruşun öylesine mağrur,
Ama yüreğin yaralı belli.

Önce gözlerin doğdu gözlerime
Ve... bir hoş oldu yüreğim.
Sen öyle bakıyor olmasaydın
Bende bu Şiiri yazmasaydım.

Gözlerin ki..
Şiir yazılmadan geçişmez onlara.
Sana değil gözlerine bu Şiir.
...Söyleyemediklerimse sevgimden sana.
Öylesine bir Sevgi ki İşte anla
Başka hiç bir Kadın böyle sevilmez.

Evet Bayan X..
Beğenmesen de
Bu Şiir senin için değil,
Gözlerine yazıldı desemde
İnanma...
Bu Şiir sana yazıldı,
Bu Şiir sana.....

A.Nevzat Uçar.
22/Mayıs/2010.Saat:23-10.
Tuzla/İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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bb BİLESİN

Duydum,
İyi değil çok hastaymışsın
Onun Ah-ı beni tuttu demişsin.
Süzülmüş bedenin solmuş gözlerin
Bana Ahh etmesin yetti demişsin.

Yalanım yok,
Çok üzüldüm duyunca
Yüreğime bir acı çöktü o an da
Senin bana yaşattıklarının
Hatırı için,
Bana sırdaş bana yoldaş olduğun için
Dilerim ki Ah-ım yerlerde kalsın
O solan gözlerin yeniden gülsün

Ömrünce huzurlu Mutlu olasın.
Yüreğim yanmıştı dilim söyledi
Şimdi çok pişmanım bunu bilesin
Artık Beddua değil dualar sana
Ben seni affettim bunu bilesin.

A.Nevzat Uçar
09/Ocak/2014..Saat:06-25

-

-

Nevzat Uçar
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bbz Yaşarken ÖLMEK.

Yok canım,
Bunun adı sevmek değil Aşk değil
Yürek yangını falan hiç değil.
Sana inancımı yitirdim diyen bir kadını
Hala böylesine sevmek
Sevda değil Aşk değil.
Olsa olsa vurulup düşmek,
Yaşarken ölmek bu.

Uzak ve yasak olmasına rağmen
Özlem dolu sevgisiz yüreğiyle
Dokunması yüreğime
Senin sevgin için doğmuşum
Hiç bitmeyecek bir sevdayla sev
Bırakma terk etme beni
İlk kez kollarında mutluyum diyerek
Gözlerine şiir yazdığım
Sevdiğine yürekten inandığım
Ne sebeple gittiğini bile anlamadığım
Bir kadını sevmek...
Sevda değil,Aşk değil.
Bir uçurum başından kayalıklara düşerek
Yaşarken ölmek bu.

Bende kalan son resmine bakarak
Gözlerinden hala Aşkı okuyarak yaşamak
Ve.. hala saçlarının kokusunu
Teninin dokusunu özlemek.
Sevda değil,Aşk değil
Bunun adı yürek vurgunu
Sevda sürgünü bence.
Yaşarken ölmek dedikleri bu işte.

A.Nevzat Uçar.
18/Temmuz/2014. Saat:15:55 (Düzenlendi.)

''Kanasın isterse yansın bedenim.
Acıların girdabında dönsün bu başım
Arada sırada dökülse de göz yaşım
Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim..''

A.N.Uçar.
-

Nevzat Uçar
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BEKLEMEk.!

Beklemenin acısını bilmedim hiç.
Her zaman,
Gitmelerin buruk hüznü vardı içimde.
Yıllarca,yollarca gittim hep...
Ekmeğim,aşım,yoldaşım
Ve... sırdaşım oldu Kamyon'um.
İçimde hep gitmelerin burukluğu vardı..
Beklemeyi bilmedim hiç.

Uzunyayla'da Motor kayışım koptu,
Puskun kıran rampasında frenim patladı,
Ulukışla da Kar'da,
Bir tarlaya uçtuk Kamyonumla.
Ama... Beklemenin acısı değilde,
Gitmelerin hüznü vardı içimde...

Hüzünler,
Kızgın demir misali yüreğimi dağlarken,
Hasretin yüreğimden sökülürken
İşte böyle duygularım kağıda dökülürken
Bekleme sırasının birgün bana geleceğini,
Düşünmedim hiç...
Seni beklemenin nöbetlerindeyim şimdi.
Bu aralar pek keyfimde yok hani
Gözlerim dalıp dalıp,
Uzaklara bakıyorsam
Hasretinin ateşiyle yüreğimi yakıyorsam,
Hiç kimseler bilmeden,
Seni sevmenin Gururunu yaşıyorsam.
Her gece uykumda bile,
Gözlerime yumruk gibi iniyorsa sensizlik.
Kan ter içinde uyanıyorsam uykudan....
Ve...yine de binbir umutla bekliyorsam,
Özlüyorsam seni..

Şimdi anlıyorum beklemenin acısını
Ha bugün,ha yarın diye beklemek..
Helede gelmeyeceğini bile bile
Beklemek ve sevmek seni..
Ölüm değildir belki
Ama... ölümün ikiz kardeşidir...

A.Nevzat Uçar.
17/Aralık/2010..Saat:17-15.
Tuzla/İstanbul....

Nevzat Uçar
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BEKLENİYORsun.

Geleceğim diyorsun,
Az kaldı sabırlı ol
Çok yakında geleceğim diyorsun.
Kor alevlerde yanan yüreğinden demleyerek
Yüreklere bir İnci tanesi gibi
Satır satır dökülen o dizeleri yazan
Acıların girdabında boğulan
O vurgun yüreği,dinlemek
Veee.. tanımak için geleceğim.
.
Ayrılıklara hasrete İhanetlere
Böylesine bir direnç gösteren
Her darbeden sonra
Bir Anka kuşu gibi küllerinden doğan
Her Şiirinde efkar efkar ağlayan
Kızgın demirlerle adeta yüreğini dağlayan
Sevdanın çıkmaz sokaklarında bile
Dostluğa sevgiye Umut bağlayan
Can özlü hüzün gözlü güzel sözlü
Vurgun ve yaralı olsa da
Dost yürekli bu adamı,
... Tanımak için geleceğim diyorsun.
Bekleniyorsun..

.
A.Nevzat Uçar.
11/Kasım/2014. Saat:15 43.
-

 **''Bir Dosta''

___ Geliyorum ___

Geliyorum
Az kaldı
Çok yakında oradayım
Bir bardak demli çaya dostluğu katıp
Yudum yudum yüreklere nakşetmeye
Geliyorum

Geliyorum
Vurgun yürekli
Hüzün gözlü bağrı kor alevlerle yanan
Şiir yürekli şairi tanımaya geliyorum

Geliyorum
Acıları yüreğine katık yapan
Göz yaşını incilere dönüştüren
Ağlarken gülücükler dağıtan
Cana canı tanımaya
Geliyorum
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Çok heyecanlıyım
Sesini duymasam da yüzünü görmesem de
Arada mesafeler olsa da
İyi ki varsın dedirten
Yürekte dostluğun.......

Selam olsun şiir yürekli dost....

Selam olsun tüm dostlara dostluklara......

Duygu Hayal.....20/11/2014.
-

Nevzat Uçar
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Bekleyiş

Bitmedi...
Gözlerimdeki özlemler,
Yüreğimdeki tutsaklık,
Gönlümdeki yalnızlık bitmedi.
Gecelerce uykusuzum yine
Yıllarca sevdalı,
Yollarca bezgin...
Öyle bir ateş ki yürekte yanan sönmüyor,
Öyle bir gitti ki uzaklara dönmüyor.
Ve...tutsak duygularla
Öyle sevdim ki seni,
İnan senden başka kimse bilmiyor.

          A.Nevzat Uçar
         07/Ocak/1979

Nevzat Uçar
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BEN'ki.

Benki,
Nasılda savurmuşum yüreğimi
Uçurum başlarından boşluğa.
Nice imkansız sevgiler
...Irgalayıp Harman etmiş gönlümü.
Yağmur yerine,
Hasret ve özlemler yağmış üstüme.
Geceler boyu,
Sokak lambalarıyla dertleşmişim,
Isınmak için bir fırına girmiş
Sıcak ekmeğin buğusunda seni düşlemişim.

Benki,
Hasretin buz kesmiş kollarında
Üşümüş,donmuşum.
Aşk denilen bu yolda,
Olabildiğnce yorulmuşum..
Can kırıklarım içerime battıkça
Yalnızlık yüreğimi yaktıkça
Ayaklarıma batan dikenlere aldırmadan
Aşk yolunda yürümüş,
Gelip gözlerinden yüreğine konmuşum.

Benki,
İkinci otuz yaşıma giderken
Nice fermansız sevdalarda
Dermansız dertlere düşmüşüm..
Fırtına benzeri Aşk rüzgarları
Hasretin en kuytu köşelerine savurmuş beni
Sanki ömrümden ömür,
Bedenimden can vermişim..
Oysa her dibe vuruşun bir çıkışı varmış meğer.

Benki,
Sana bu Şiiri yazarken
Rastlamaktan umudumu kestiğim
Vuslatın adresindeyim şimdi..
Sevgime inandığın,
Yüreğime dokunduğun
Ve...bana verdiğin için sevgini
Yüreğimi ayaklarının önüne atıyorum.
Sana yıllanmış,yorgun ve örselenmiş
Ama...sevgi dolu bir yürekle
Sevgimi vermek istiyorum...

Benki,
Nice tövbelerden sonra
Seni seviyorum...

A.Nevzat Uçar.
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08/Nisan/2011...Saat:14-05.
Tuzla İstanbul..

 Şiirime Sesi ve Yorumuyla değer katan  İsmihan Erdoğmuş  Kardeşime Teşekkürler
ediyorum.

Nevzat Uçar
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Ben

Birgün gelecek soracaksın beni
Eskiden bizi bilenlere
İnanki görmedik bilmiyoruz onu diyecekler
O an için sana yalan söyleyecekler
Yokluğuma alıştığında sana baş sağlığı dileyecekler
İşte o zaman...
Bir avuç yoprağın altında olacağım ben.

Belki üzülüp ağlayacaksın
Belki rahmet olsuniyi insandı diyeceksin
Bunları söylerken gözlerini kapatıp içini çekeceksin
Unutamıyorum bana verdiklerini diyeceksin
O an belkide yanımda olmayı düşüneceksin
Belki gözlerin açılıp hatanı göreceksin
Geri gelsin diye Tanrı ya dualar edeceksin
Fakat aksine
Senden çok uzaklarda olacağım ben.

Bir ara o kadar zaman geçtimi diye
Kendine soracaksın
İhtiyarladım mı diye aynalara bakacaksın
İnanki gönlümde ilk günkü gibi kalacaksın
Gittiğim meçhul de bile
Seni seveceğim BEN...        1972 Aralık

A.Nevzat uçar
Not...Bu şiir yazdığım ilk şiir im dir.

Nevzat Uçar
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BEN HİÇ MUTLU OLMADIm

Ben hiç mutluluk şiir'i yazmadım
Hiçbir aşk ta mutlu olmadım.
Hesapsız karşılıksız sevdim hep
Ahde vefa görmedim.

Acıyı bal dikeni gül eyledim,
Sevilirse insan sever belledim,
En acısı yüreğim hiç huzur bulmadı
Ve...ben hiç mutlu olmadım.

Yarim yanlış özlemlerdi
Yakılıpta yandığım.
Belki gözlerdeki bir parıltıydı
İnanarak kandığım,
Güvenipte beni sever sandığım.
Bu onlardan biraz farklı deyip
Yanlız kendim kandığım
Ve...göz göre göre
Kaçıncı keredir bile bile aldandığım.

İşte o yüzden...
Ben hiç mutluluk şiir'i yazmadım
Hiçbir aşk ta mutlu olmadım.

Şimdi senden uzaklarda
Bir günde dört mevsimi yaşıyorken
Sana geleceğim günü
Sabırsızlıkla bekliyorken...
Sen o sahil kasabasında
Güneşin denize batışını seyret
Kanat çırpan martılara iyi bak
Sana sevgimi haykırıyorlar
Anlıyormusun...
Yüreğinin sesine kulak ver.

Gözlerin hasretten yol çekmesin,
Rüzgarlar saçının telini incitmesin,
Dudaklarındaki tebessüm hiç bitmesin
Kırılmış bir ayna da görsen bile yüzümü,
Bu seni ürkütmesin...

Sana şiir yazmıyorum diye
Bana kırılma kızma.
Ben hiç mutluluk şiir'i yazmadım.
Hiç mutlu olmadım...

                             A.Nevzat Uçar.
                    13/Temmuz/2001.(İskenderun)

Nevzat Uçar
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BEN SENİ GÖZLERİNden.!

Senin çocukluğunu yaşadığın,
0 köyde yaşadım gençliğimi.
Arnavut kaldırımlı sokaklarda,
Koşup,oynadım düşüp kalktım bende.
...Taksi durağının karşısındaki
Çeşmeden su içtim çok kere
Hemen yanındaki fırından ekmek alırdım eve.
Bakkal Muazzez den,
Her sabah ekmek arası kaşar
Ve.. şişe süt alır
Meydandan Otobüse biner
İşe öyle giderdim.
Yazlık Sinemalarında
Yılmaz Güney in Filmlerini izler,
İki dirhem bir çekirdek Afilli gezerdim.

Askerlik dönüşü,
Uğradığım bir ihanet yüzünden
Dönmedim o köye.
Arada bir kaç defa geldimse de
Kalıcı değildi gelmelerim.

...Senin çocukluğunu yaşadığın o köyde
Nice zor günler gördüm,
Nice Bayramlar yaşadım.
Kırmızı kayık salıncaklara bindim
Macun ve Pamuk şekerde yedim.
El arabasından Turşu suyu da içip,
Avukat caddesini arşınladım.
Bir gün bu sevgiye hasret yüreğime
Güneş gibi doğacağını bilmeden
Kaç kez geçtin yürüdüğüm yollardan
Kaç kez ayak izlerime,
Gözyaşlarıma bastın kimbilir.

Yıllardan sonra şimdi,
Gözlerinden düştüyse sevdan yüreğime
Ve.. sevdiysem seni uzaklıklara rağmen.
Bunları bilmeni istedim.

O Köye gelemiyorum şimdi
Ama o köyden birini seviyorum.
Geç kalmışlığıma yansamda
Senden uzaklarda olsamda
Hatıralarınla yaşıyor,
Sevgini içimde saklıyor
Ve...
Günden güne büyütüyorum.

Ben seni en çok Gözlerinden seviyorum.
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A.Nevzat UÇAR.
30/Ekim/2011 Saat:04-15.
Tuzla/İstanbul.

Nevzat Uçar
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BEN SEVERSEm*

Bilmiyorum bu kaçıncı bahar,
Kaçıncı kez sevdalanışı yüreğimin.
Kimbilir bu sevdanın fırtınası nereye atar beni
Ve...gözlerine şiir yazarken
Kimbilir kaçıncı mum sönecek gözlerimde.

Tövbe etmedim ama sevmem diyordum,
Vefasızlardan sonra sevmem diyordum ya
Olmadı...
Yürekteki yangınım küllenmemiş demek ki
Oysa ne acılar çektim,
Ne özlemler yaşadım sevda dan yana
Bilsen...ahh bir bilsen.

İşte şimdi bir başka sevmek geçiyor usumdan
Hoyrat rüzgarlar esmesin diyorum başımda
Fırtınalar koparsın gönlümün dallarını
Bu sevda isterse kırsın kollarımı
En baştan kaybetmişim zaten
Fallarda da mutluluk çıkmadı hiç
Yalnız şunu bilmeni isterim güzel kız
Ben seversem,
Damlalarla değil,sellerle severim
Duraklarla değil,yollarla severim
Dikenlerle değil,güllerle severim
Ellerimle kıyamam yüreğimle severim...

                                          18/Nisan/1993
                                          A.Nevzat uçar

Not: Şair-Ozan ve Yazarlar derneğinin düzenlemiş olduğu
yarışma da Türkiye 3.lüğüne layık görülmüştür...Mayıs-1997.

Nevzat Uçar
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Ben Varım.

Daha geçmeden,
 Sağalmadan yaralarım
 Dökülmeden mebranlar üzerinden
 Koparıp yeniden açma yaramı..
 Kurumadan kirpiklerimde yaşlar,
 Deli Poyrazları estirme yüreğimde.
 Hiç yoktan,
 Olur olmaz bir sevda
 Çalmasın yüreğimin köhne kapısını.
 Aklım başımda değil zaten...
 Yürek vurgunu yemiş,
 Yorgun sevdalarda geliyorum..

 Fakat...
 Dostluksa,sevilmekse isteğin,
 Yetecekse,
 Yüreğine su serpecekse...
 Vefa,dostluk ve sevgiyse
 Yılların verdiği yalnızlık duygusu..

 Bil ki artık yalnız değilsin,
 Ben varım...
 Ben seni severim,
 Hemde senin istediğin biçimde.

                   A.Nevzat Uçar.
                      09/09/09   Saat:13-35..

Nevzat Uçar
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BENDEN GİTme.!

Hani olurda birgün,
Ayrılırsa yollarımız..
Başka başka yönlere bakarsa gözlerimiz.
Ve...
Yüreğimize düşerse hasretin kor alevi
Yıkılıverir üstüme İstanbul.
Kız kulesi batar,
Galata kulesi çöker,
Sarayburnu yıkılır,
Topkapı sarayı Deniz'e gömülür.
Boğaz köprüleri,
Tam ortasından ikiye ayrılır
Haydarpaşa'dan Trenler Deniz'e uçar.

Yani anlayabiliyormusun,
Tersine döner Dünya..
Aklım başımdan,
Yüreğim sol yanımdan çıkar gider.

Günler geçmez,
Geceler bitmez,
Gül'ler ve Papatya'lar açmaz,
Bahçemdeki kuşlar ötmez olur..
Yani anlayacağın
Bu seven yürek fani olur,
Fani olmasada divane olur..

Sen en iyisi,
Ya birgün yollarımız ayrılırsa,
Birbirimizden ayrı düşersek,
Görüşemezsek gibi laflar etme.
Etme çünkü,
Sensizliği kaldıramaz bu yorgun yürek.

Git,
Gez,dolaş,eğlen..
Ama.. geri gel...
Seni sevmeye başlamışken
Yüreğim senin için çarparken..
Öyle ayrılık gibi,
Katran karası sözler etme..
Beni derbeder,
Yüreğimi heder etme..
Nereye gidersen git,
Ama.... Benden GİTME..! !

A.Nevzat Uçar..
28/Haziran 2010..Tuzla-İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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BENDEN GİTme.!

Hani olurda birgün,
Ayrılırsa yollarımız..
Başka başka yönlere bakarsa gözlerimiz.
Ve...
Yüreğimize düşerse hasretin kor alevi
Yıkılıverir üstüme İstanbul.
Kız kulesi batar,
Galata kulesi çöker,
Sarayburnu yıkılır,
Topkapı sarayı Deniz'e gömülür.
Boğaz köprüleri,
Tam ortasından ikiye ayrılır
Haydarpaşa'dan Trenler Deniz'e uçar.

Yani anlayabiliyormusun,
Tersine döner Dünya..
Aklım başımdan,
Yüreğim sol yanımdan çıkar gider.

Günler geçmez,
Geceler bitmez,
Gül'ler ve Papatya'lar açmaz,
Bahçemdeki kuşlar ötmez olur..
Yani anlayacağın
Bu seven yürek fani olur,
Fani olmasada divane olur..

Sen en iyisi,
Ya birgün yollarımız ayrılırsa,
Birbirimizden ayrı düşersek,
Görüşemezsek gibi laflar etme.
Etme çünkü,
Sensizliği kaldıramaz bu yorgun yürek.

Git,
Gez,dolaş,eğlen..
Ama.. geri gel...
Seni sevmeye başlamışken
Yüreğim senin için çarparken..
Öyle ayrılık gibi,
Katran karası sözler etme..
Beni derbeder,
Yüreğimi heder etme..
Nereye gidersen git,
Ama.... Benden GİTME..! !

A.Nevzat Uçar..
28/Haziran 2010..Tuzla-İstanbul.

Nevzat Uçar
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BENİ BENİMle BIRAK

Hani durup durup gözlerini uzaklara demirliyorsun ya
Hemen sonra bir sigara yakıp derin bir nefes çekiyorsun
Ve...o can alıcı gözlerinle hüzünlü bakıyorsun ya
Beni benden alıp gidiyorsun o an
Yapma güzelim etme n'olur
Hasretlere tutsak yüreğimi alıştırma sana
Beni benimle bırak...

Tekmil duygularım padok taki kısrak gibi hazır
Vereceğin bir işaretle dört nala giden yarış başlar
Ve kimse tutamaz beni
Sevgide sınır tanımaz duygularım
Destansı bir aşk yaşamak isterim seninle
Hiç yazılmamış şiir leri gözlerin için yazarım
Hasret treninin imdat kolunu çeker
Umutsuz sevgileri sınır dışı ederim
Bulutları ayaklarının altına sermek isterim
Ama yorgunum...

Kırık bir kalbim bir akılsız başım var
Haaa...birde sabahsız gecelerim var benim
Taşımaktan aciz kaldığım yorgun bedenim
Ağarmış saçlarım var benim.
Yapma güzelim etme n'olur
Hasretlere tutsak yüreğimi alıştırma sana
Beni benimle bırak...

A.Nevzat Uçar.
06/Ağustos/1993

Türkiye  Şair-Ozan ve yazarlar derneğinin
düzenlediği yarışma da Türkiye 3.olan şiir'im..   Mayıs 1996..

 '' ONLAR GİDERKEN BUNLARI BIRAKTILAR.'' İsimli ŞİİR ktb.dan.

Nevzat Uçar
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Beni DÜŞÜN

Gecelerden bir gece uykun kaçar,
Melankolik düşünceler sararsa bedenini.
Vücudun baştan aşağı titrer,
Tüylerin diken diken olursa,
Yağmur yağıyorsa,
Gök gürültüleri ürkütüyorsa seni,
Sıcak bir dost'un kollarında olmayı istersen...
Sana senden bile yakın beni düşün.

Gözyaşların yanaklarını yalamaya başlar,
Feryadın odalardan taşarsa,
Huzursuz olduğunu anlar
İçini dökmek için bir dost ararsan eğer
Beni unutmuştur deme beni düşün.

Dedim ya...
Gecelerden bir gece uykun kaçar
Bedenini melakolik düşünceler sararsa
Gözyaşlarına hakim olamıyorsan eğer
İçinde yarım kalmış bir arzu bir heves varsa
Yakıyorsa hasret yüreğini,
Sevilmeye ihtiyaç duyarsan,,,
Seni her zaman, her yerde,
Herşey den çok seven birini düşün,
BENİ DÜŞÜN...

14/Aralık/1978   (Doğum günüm de)
Saat 04-55 K.Çekmece cennet mah:

Nevzat Uçar
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Beni hatırla

Ve birgün...
Kentin bu sokaklarında göremeyeceksin beni
Sanki tüm duvarlar yollar mağaza vitrinleri
Yalnızlığını yüzüne vuruyorlarmış gibi olacaksın
Birlikte gezdiğimiz yerlere gideceksin belki
Ya da sana parasızlığımı anlatışım gelecek aklına
Gülme o zaman...
Unutmaki olduğum gibi görünmek
Tüm saflığı ile sevgimi belli etmek istemişim sana
Kulağına tatlı aşk sözleri söyleyemedim belki
Ama katıksız ve ölümsüz bir sevgiyle sevdim seni...

Ve birgün...
Yaşam mücadelesinde yenik düştüğümü duyacaksın
İnsan ne kadar güçlü olsa da ölüm ü yenemiyor
Üzülmek gideni geri getirmiyor biliyorsun
Sen yine gez yine şen kal gönlünce
Ssevdiğim şarkıları dinle benim için
Gençsin yeniden seversin...sev sevil ama
Akşamları güneş uzaklardan batarken
Uyumak için yatağına yatarken
Kırmızı bir gül ü sevip koklarken
Ya da birine öfkeyle...Allah kahretsin derken
BENİ HATIRLA.
                                       03/09/1976

Nevzat Uçar
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BENİM OĞLUMsun

Kapkara gözlüsün, selvi boylusun.
Biraz yaramazsın,tatlı huylusun.
İnce ruhlu duygulusun,asil soylusun.
Nede olsa bir tanem benim Oğlumsun.

Her zaman hasretsin özlersin beni,
İsterim hiçbir şeyin seni üzmemesini
Vallahi çok bağlıyım,çok severim seni
Nede olsa bir tanem benim Oğlumsun.

Kötülükler yanından bile geçmesin senin
Her zaman gülsün gül yüzün,ağlamasın gözlerin.
Öyle sensizimki buralarda özlemim sensin.
Nede olsa bir tanem benim Oğlumsun..(OZAN'ım)

15/Mayıs/1996
Adıyaman..
Hotel Antiechos.

Nevzat Uçar
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BİLeSİN'Kİ.!

Bilesin ki;
İyi değilim!
Neden iyi değilim dersen,
Özlemekten...
Hasretten...
Yıllar sonra, yorgun bir yürekle seni sevmekten...
İyi değilim.

Bilesin ki;
Sen benim uzaklara yazdığım Şiirlerim,
Sen benim yıllar sonra,
Yana yana
Kana kana
Bütün susuzluğumu giderircesine
Sevmek istediğim Kadınsın
Seviyorum Seni..

Sen benim;
Son Sevdam,
Son Aşkım,
Kadınımsın.....

A.Nevzat UÇAR
14/03/2012 /-11:59
Tuzla İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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Biliyormusun

Gülünce binbir çiçek açar yüzünde
Sevginin hasretini yakaladım gözünde
Yüreğindeki sıcaklığı hissederim elinde
Sana aşık oldum biliyormusun.

Hasretin pusulası seni gösterir
İçimdeki özlemimsin her yanım erir
Sen istersen Tanrım sevgiyi verir
Sana aşık oldum biliyormusun.

Al bu sevgim gönlünde bir çiçek olsun
Bizimde kalplerimiz sevgiyle dolsun
Bu garip yoluna kul kurban olsun
Sana aşık oldum biliyormusun.

''Sensiz yaşayamam haberin olsun
  Seni seviyorum anlıyormusun.''

15/temmuz/1995

Nevzat Uçar
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Bir MEKTUP.!

Öyle uzun zaman olmuş ki sanki sana yazmayalı sevgili... İçimde binlerce kelime,
hüzün ve hasret birikmiş...

Ve öyle sensizliğin nefessiz kalışına maruz kaldı ki yüreğim... Üşüdüm
çokkk:(Ellerimden kayıp gidişine seyirci kalmamak için sımsıkı kapattım gözlerimi... Ne
çok ağladım, ne çok kanadım ve ne çok kanattım sevdamızı... Bir tek sana kıyamadım..
Onca kanlı çatışmanın arasında bir tek sen en az yaralarla kurtuldun sevgili... Sana olan
sevgim...

Yanıbaşımdaki insanlara anlatsam anlarlarmıydı ki nefessiz kalışlarımı... Seni
yitirmenin, sana dair inançları kaybetmenin sancısını... Anlatamadım.. anlamazlardı..
anlatmazdım... Anlatmammmmm seni kimselere..

Senin dizelerine düştü sevdamızın acısı, benimse yüreğimdeki sessiz çığlıklara... Lal
oldum.. Ve kendimi astım defalarca dar ağaçlarına.. Sorguladım bir bir bize armağan
edilen aşkımızı... Sana geç kalışımı... Senin bana tüm kadınların sana açtıkları
yaralardan sonra rastlamanı...

Yalan değil ilk yaralarından doğru sevdim seni.. Sonra sesinden... Ve yüreğinden en
çok...

Yasaklarıma rağmen İlk defa bir erkeğin kadını oldum.. İlk kez insan olmanın dışında,
kadınlığıma dokunur oldum..:(((((((((((

Bazen ben bile hayret ediyorum düşündüklerime, seni bu denli içime ekleyişime, hiç
kimselere kullanmadığım kelimeleri sana utanmadan, sıkılmadan söyleyişlerime...

İlk defa bir erkeğe dokunmayı bu kadar çok merak ediyorum.. Bir erkekle sevişmenin
nasıl bir duygu olacağını hissetmek istiyorum.. Şimdiye kadar hep bir görev olan
cinselliği, kendim içinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu
merak ediyorum... İlk defa seninle oldu bunlar.. Ve son defa olacak.. Anlıyormusun?

Bazen o kadar çok içimdesin ki taşıyamıyorum seni.. Canım yanıyor yokluğundan...
Çoğu kez geçmişini, sevdalarını düşünmemek için kapatıyorum gözlerimi... Yine de o
kadınların yerinde hiçbir zaman olamayacak olmamın hüznü ve sancısı gelip buluveriyor
yüreğimi.. Sana geç kalışımın can kırıkları en çok da...

Belki de bir arada olsaydık bir zaman sonra ayrılacaktı yollarımız.. Sevgimiz birimizden
birine ağır gelecekti belki... Ama bir günlüğüne bile olsa yaşamak isterdim her şeyi
göze alıp sevgili... Kimsenin bizi tanımadığı, yaralarımızın olmadığı sadece Sen ve Ben
olarak yaşayacağımız hesapsız, kitapsız tek bir gün...

Ve senin çocuğunu doğurmak sana... Cesareti ve onuru sana benzeyen, sakinliği ve
sevgisi bana... Sende isterdin biliyorum...

Haketmediğin bir yaşamı yaşamış ve yaşıyor olman canımı yakıyor anlıyormusun...
İçim almıyor.. Gözlerindeki o hüznü hiç unutmadım ben... Çocukluğundan bu güne
taşıdığın o hüznü eğilip öpmek istedim... Yapamadım...:((Hüznüme yoldaş yapıp,
yüreğimin en derinlerine hapsettim... Ölene kadar taşıyacağım, yükünü hafifletmek için
sevdiğim...

Sana sevmelerin en büyüğünü yaşatmak isterdim sevgili... Sadece uzaktan
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hissettirebilme savaşını veriyorum oysa şimdi... Umarım yetiyordur:((

Bilmeni istiyorum ki; gözlerim bir tek senindir... Bu beden toprakla kardeş oluncaya
kadar... Çünkü bu dünya da bu gözleri bir tek sen sevdin sevgili... Bir tek sen içinde
taşıdığı hüznü farkettin... Ve o gözlerdeki müebbeti bir tek sen azat ettin...

SENİ SEVİYORUM....

ŞİMDİYE DEK SENİ HİÇ BİR KADININ SEVMEDİĞİ KADAR İNSANCA......

ALINTI...

Nevzat Uçar
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Bir RESİM.!

Tamda,çözmeye başlamışken
Aşk denilen labirent'in şifrelerini
Yakamı kurtarmışken tamda..
Ve..tamda söküp atmak üzereyken
Yüreğimdeki acılarımı..ilmek ilmek
Katmerlenmiş,kördüğüm olmuş
Yaralarından kurtarmak üzereyken yüreğimi.

Bir resim,
Buğulu bakan bir çift kahverengi göz.
Ay gibi parlayan bir yüz,
Gülüyor gibi olmasına rağmen
Dudaklarda buruk bir tebessüm.
Ve..
Karşısında deli gibi çarpması yüreğimin.

Yüreğim ki kırık kalpler müdavimi,
Açıvermesi tüm kapılarını
Hani sevmemek üzere kapanan,
Ve yıllar yılı sevmeyen deli yüreğimin.

Böyle görmesi,
Hissetmesi sevmesi seni işte..
Yani en son sevdası yüreğimin..
Hayat veren bir sevgi seli,
Ve.. kanayan yaralarımın sağalması
Sensiz gecelerde kimsesizliğimin çağlaması
Unutamayacağım bir coşku..

Seni görmeden önce
Böylesi duyguları unutmuştu yüreğim
Biliyorum..
Bugün senin Doğum Günün..
Nice yıllara diyerek kutluyorum.
Ve... Seni çok seviyorum..

A.Nevzat Uçar.
17/Ocak/2011. saat. 23-40.
Tuzla/İstanbul.

Nevzat Uçar
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Bir Sen,Bir Ben ve Özlem

Bu son şarkı olsun dinlediğimiz,
Son kadehimiz olsun.
Kalk gidelim,
Bu köhne meyhane bize göre değil.
Başbaşa olacağımız bir yer bulup
Sevgiye teslim edelim bedenimizi.
Yorgunlukmuş,uykusuzlukmuş vız gelir
Bir sen bir ben ve özlem.

Pencereyi örtmeyelim,
Kuşların cıvıltılarına karışsın sevgimizin sesi.
Aşık olalım birbirimize,sevişelim.
Sevgilerin parayla alınıp,satılmadığı
Sevenlerin ağlatılmadığı,aldatılmadığı
Bambaşka bir yere gidelim.
Çekilen bunca acı,bunca hasret varken bile
Aşk a yeniden MERHABA diyelim.
Sil baştan yapalım maziyi unutalım.
Belki bu kez aynı hataları yapmayız
Özlemin verdiği o heyecanla
Yüreğimizdeki hasreti değiş tokuş edelim.
Arkamıza bile bakmadan hemen gidelim.
Bir sen bir ben ve...özlem!

15/Eylül/1997

Nevzat Uçar
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Bir sevgi düşün

Bilmiyorum...
Bu kaçıncı mevsimi seni özleyişimin
Islak caddelerde yürüyüşüm ellerim cebimde
Ve tükenişim sensiz gecelerde sabahlara dek.
Bilmiyorum...
Bu kaçıncı sevişim seni uzaktan.
Özleme tutsak bir insan düşün gözleri yaşlı,
Saçlarında aklar,yıkılmış ve mutsuz.
Yine bir sevgi düşün ki...
Erişilemeyecek kadar yüce
Okyanuslar kadar sonsuz...

23/Mart/1981

Nevzat Uçar
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Bir Şarkımız Vardı.!

Birgün,
Herşeyi unutmaya çalışıp,
Hafızandakileri silmeye başlarsan eğer.
Kimdi o... diye düşünmeden unutma beni.
Onca imkansızlığa,
Ve.. olumsuzluğa rağmen sevmişti..
Ayrılığın akşamı bile ağlayarak titremişdi de..
Ve.. bilmem hangi İstasyon Gar'ında bırakılan,
Bilmem kaçıncı sevgiliydi de..

Yıllar suda sabun misali geçer,
Belki mutlu olursun..
Yaşamının o döneminde bile,
Unutmuş olma beni.
Severken İsim takardın,hatırlarsın ya.!
Yine öylesine anımsa beni.
Biraz kabaydı,çok ca züğürttü
Ama beni seviyordu,sevgisi yalan değildi de..
Görüşemeyiz belki seneler boyu
Her On dört Mart'ta düşün kü..
Seninle dopdoludur kalbim..

O seviyordu de..
Sevmiyordu,yalancıydı,riyakardı deme n'olur
Ve.. bir şarkımız vardı..unutma..
''Ya Seninle,Ya Sensiz''..

11/Kasım/1978..Yeşilköy.
A.Nevzat UÇAR...

Nevzat Uçar
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BİRAZ UzUN SÜRDÜ

Haklısın,biraz uzun sürdü
Yokluğuna alışmak.
.
Hayatıma son sevdamsın diye aldığım,
Vurgun yüreğimle gözlerine kandığım
Sevgiyi sende tanıdım derken
Sana koşulsuz inandığım için
Sevdaya sürgün ettiğin
Aşka müebbet yüreğimi avutmak
Can kırığı yaralarımı onarmak
Biraz uzun sürdü..
.
Sensizliğin girdaplarında
Yokluğuna alışabilmek
Seviyorum diyen sözlerini
Beynimden ve yüreğimden sökebilmek
Biraz uzun sürdü..
.
Kaçarcasına,sebepsiz giderken
Hani demiştin ya,
Beni de o kadınlardan say diye.
O kadınların hiç birisi
Senin kadar yakmamıştı canımı
En çok da bunu anlamış olmam
Zamanımı aldı.
.
Meğer haklıymışsın.
İnsanca konuşarak gitmek
Senden önceki dediğim
Kadınların tarzıydı.
Fakat..
Hiç sebepsiz öldürerek gitmek
Senin sevgiye bakışındı demek.
Aradaki farkı anlamak
Biraz uzun sürdü.
Biraz uzun
Biraz..
.
A.Nevzat Uçar.
05/Ağustos/015. Saat:00:15
Tuzla - İstanbul.

-

Nevzat Uçar
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Birgün Sende...

Sensizlik,
Paslı bir hançer gibi çakılı kaldı gönlüme.
Beni sevmeni bekleyişim
Boşuna olacak biliyorum.
Ben hep böyle sevdalı,
Ve hep böyle hasret yaşayacağım sana.

Yıllar suda sabun misali eriyecek
Mevsimler defalarca değişecek
Göreceksin bak
Geçen zamana inat nasıl seveceğim seni
Her günün batımında
Nasıl kahır dolu dizeler yazacağım sana.
Seni sevmekten bıkmayacağım inan
Yüreğimde çakılı kaldıkça sevdan
Nasıl anıtlaştıracağım seni göreceksin...

Ve...öyle birgün gelecek ki
Güneş pencerenizden bir başka doğacak,
Bazı duygularının değiştiğini hissedeceksin.
Akıp giden zamanı o an farkedeceksin.
Kör olası inadina son verecek
Yıllara meydan okurcasına feryat edeceksin.
Unutma...kara gözlüm
Yıllar sonra da olsa
Birgün sende beni seveceksin.

21/Mayıs/1979

Nevzat Uçar
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BİRİ OLsA.!

Beni,
Benim seni sevdiğim kadar seven
Benim seni düşündüğüm kadar düşünüp
Herşeyini yoluma feda etmek isteyen
Biri olsa....
O nu başıma tac eder
Sevgisine layık olmak için
Gereken herşeyi yapardım
Kanatlarına sığınıp,korunur
Kendimi her an o nun
Kolarına atardım.
Hatta....
Allah tan sonra o na tapardım.

11/Aralık/1974.
A.Nevzat Uçar.

Nevzat Uçar

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

BİTSE BU SÜRgÜN.!

Umut çiçeklerim yeşerse birgün
Hasret Şiirler yazmasam hergün
Tutsan ellerimden bitse bu sürgün
Özlemleri yüreğimden silerim o gün.

Dinlediğim şarkılar yazılmış sana
Uzaktasın hasretinden döndüm Ozana.
Aşkın kitabını okuyana yazana,
Sitem etmem geliyorum dediğin o gün.

A.Nevzat UÇAR.
18/Temmuz/1994. Saat:22-50.
-

Nevzat Uçar
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BOŞuna DEĞİL.!

Boşuna değil,
Bu Şehrin yüreğime hüzün veren akşamları.
Boşuna değil inan,
Bu yanaklarımdan süzülen göz yaşları.
Giderken,
Kapıyı sert çekenlerin
Dönmemeleri boşuna değil.

Kırılmışlığım,
Kızgınlığım,
Hayata dair küskünlüklerim
Ve...yapayalnızlığım boşuna değil.
Yüreğimin çalınışı,
Sevdalarımın ayaklar altına alınışı
Hayatımın böyle çalkalanışı boşuna değil.

Boşuna değil,
Haksızlıkların karşısında dimdik duruşum
Riyakarlıklarını insanların yüzüne vuruşum
Gerektiğinde inandıklarım için
En sevdiklerimi bile kırıp savuruşum
Boşuna değil.

Yaşamakki
Rezilce olsa bile çoğu kez
Yaradanın bir Armağanı deyişim
En ağır ihanetleri,
Dost dediklerimden görüşüm
Boşuna değil.

Ve...Ömür dediğimiz bu hayatın
Son deminde umudumu yitirmeden,
Her akşam batan Güneşe rağmen
Sabahı bekleyişim.
Seni yüreğimde hissedişim
Kıyıya vurmuş batık bir sandal gibi
Gönül sahilinde duruluşum
İnan bana boşuna değil.

Yani yıllardan sonra bu sevgi
Boşuna değil...
Çekilen acılarıma
Tanrıdan mucize gibi bir hediye bana.
Anlıyorsun değil mi.?
Sana sevdalanışım,
Böyle yürekten bağlanışım boşuna değil.

Boşuna değil,
Bütün bu yaşanılanlar,
Sen yaşanacak son sevdamsın benim
İnan bana Sevgili,
Benim seni böylesine sevişim,
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Senden öncekileri unutmak isteyişim
Boşuna değil.

Ahmet Nevzat UÇAR.
24/Ocak/2012 Saat:01-35.
Tuzla/İstaNBUL.
-

Şiirime Cevaben yaZılan ŞİİR.

BOŞUNA DEĞİL İNAN

Geldiğinde
Bu şehrin sokaklarının
Yüreğine çıkışları
Kaldırımlarının gözlerinle ıslanması
Giderken vedaların
Boğazında düğümlenmesi
Boşuna değil inan

Girdaba sürüklenişin
Öfken,kırgınlıkların
Açılan yaraların
Kalabalıklar içinde yalnızlığın
Ve o dinmeyen yangınlarınla
Rüzgara karışman
Gelgitlere sürgün yaşamın
Boşuna değil inan.

Yenilgilerin
Mücadele edişin
Senin yüreğini göremeyenlere
Kafa tutuşun
Her gece meylere
İç döküşün
Boşuna değil inan

Değer verenlerinin aksine
Vermeyenleri sevişin
Hep iyi bildiklerinden
Hançer batışın
İhanetlerden yıkılmışlığın
Boşuna değil inan

Yaşamak hederken
İnadına yaşayışın
Ölmek isterken
Arkanda bırakacaklarına kıyamadığından
Ölemeyişin
Boşuna değil inan

Ve hayat denen deltada
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Her geceyi sabaha öptürüşün
Onu yüreğinde saklayışın
Sahile vuran deniz yıldızları gibi
Umut edişin
Boşuna değil inan

Tüm geçen senelere inat
Yıllanmış şarap gibi
Bu sevdayı
Kalbine içirişin
Unutmak istemeyişin
Boşuna değil inan

Tüm bu yaşanılanlar
Onu sana getiren zamana tutunuşun
Yanında huzurla soluklanışın
Yüreğinde arınışın
Onu böyle ilk günkü gibi sevişin
Yağmura sevdalanışın
Anılarda yaşayışın
Boşuna değil inan

Ondan öncekilere
Onsuz zamana
İsyan edip
Onunla  olmasan da
Onu her seferinde
Hiç solmayan gül misali
Yüreğinde büyütüp
Açtırışın
Boşuna değil inan...

Tülay Önder. 25.11.2013 02.00
= Kardeşime sonsuz teşekkür ve Sevgilerimle.
-

Nevzat Uçar
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Bu GÜN.!

İsyankâr oluşumun kaçıncı günü bugün,
Gün doğuşlarında sensizliğe haykırışımın
Sana gelen yollarda bitişimin
Bilmiyorum kaçıncı günü bugün.

Yokluğunda en iyisi bir Meyhane diyorum,
Tanıdık simalar,dost kadehler bazen,
Ve..seni anımsatan şarkılar çoğu kez.
Ağlayışım,içten içe boğulurcasına
Sonra kahredişim sensizliğime..
Gecelerce seni düşünüşüm,
Yosun yeşili gözlerine
Takılıp kalışı gözlerimin...
Ve..İçimden geçenleri söyleyemeyeşim sana.

Bilmiyorum..
Seni özleyişimin,
Sensiz kalışımın
Ve tanıyanlara seni soruşumun
Kaçıncı günü bugün.?

Sevgiye susayışımın
Sana hasret kalışımın
Sensiz bir hiç oluşumun
Ve.. Kaçıncı günü bilmiyorum
Sende uzakta ölüşümün.

A.Nevzat Uçar.
14/Mart/1979..(Senin doğum gününde)
Cennet Mahh..K.Çekmece..

Nevzat Uçar
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Bu Sabah

Bu sabah,
Günaydın demek isterdim sana
Sarılmak boynuna ve öpmek seni
Kulağına...
Sevda gözlüm seni seviyorum demek isterdim.
Dünden uzak bir yerlerde olmasan
Ellerinin sıcaklığını hissetmek,
Saçlarını okşayıp koklamak isterdim.

Hiç hesapta yokken,
Sevmek nedir bilirmisin sen?
Ölesiye sevmek...
Aşık oldunmu durup dururken bir çift kara göze?
Ve...bir Temmuz sabahı,
Fırtınalar dallarını kırdı mı?
Uykusuz,sabahsız gecelerde
Sevda şarkılarını dinlemek,ağlamak
Paket paket sigara içmek nedir bilirmisin sen?

Oysa şimdi...
Bunların hepsine son vermek
Seni sevmek,beni sevdiğini bilmek istiyorum.
Dedim ya!
Bu sabah günaydın demek,
Sarılmak boynuna...kulağına
Sevda gözlüm seni seviyorum demek,
Öpmek isterdim...

Nevzat Uçar
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BU ŞEHRİN SOKAKLARı

Yağmur yağdı dün akşam,
Sevdalara tutulduğum şehrin yollarına
Yanaklarımdan süzülürken damlacıklar
Göz yaşlarımı farkedemedim.
Bilmem kaçıncı bahar bu şehirde,
Daha kaç kez adımlayacağım
Bu şehrin sokaklarını,
Kaç kez ağlayacağım?
Belki de bu şehrin ıslak caddelerinde
Sensiz,seni severek..
Yine bir yağmur sonrasında
Yığılıp kalacağım bir köşe başında
Ve...senin özleminle,
Sana hasret öleceğim
Bu şehrin sokaklarında...

              A.Nevzat Uçar
               04/Mayıs/1993

Nevzat Uçar
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Bu Yüreği SÖKüp Atmalıyım.!

Aslında,
Kör bir bıçak alarak elime
Bu yüreği söküp atmalıyım yerinden.
İçimde ki iyileşmeyen bu yara'ya,
Ruhumdaki Hicran'a,
Bir çare bulmalıyım...
Öyle daralıyorum,
Öylesine yanıyorki içim bazen.
Kurşun yeseydim bu kadar yanmazdı belki canım.
Keşke hiç karşılaşmasaydık,
Bakırköy Tren İstasyonu'nda,
Gözlerim oracıkta kör olsaydı da keşke
Görmeseydim Yosun yeşili gözlerini.
Kırılsaydı ellerim,
Tutmasaydım ellerini.
Ben Nevzat demeseydim,
Adını hiç bilmeseydim..
Sonra da Yeşilyurt'da o Trenden inmeseydim.
Ve...ayrılığın o gecesi,
Keşke ben ölseydim de
Yıllar yılı bu yokluğunun
Acısına göğüs germeseydim.

Yokluğun..
Dayanılır gibi değil artık.
Sen aslında gitmezdin,
Beni terk etmezdin de..
Sana benim sevmelerim ağır geldi.
Taşıyamadın..
Ve...gittin.
Sen o gün gittin,
Ben o an bittim..

Sanki bin yıldır içimde bu sevda,
Ve.. sanki bin yıldır kanıyor içim.
Şimdi..
Bir çare bulmalıyım
İçimdeki bu yaraya
Ruhumdaki Hicran'a
Artık bir son vermeliyim.
Ama nasıl..?
En iyisi hiç yaşamamış gibi seni,
Sil baştan unutmalıyım..
Ya..yüreğinde Can kırıkları olan,
Mühür gözlü bir Kadını severek
Yüreğimi ona vermeliyim
Ya da,
Kör bir bıçak alarak elime
Bu yüreği yerinden söküp atmalıyım.! !

                           A.Nevzat Uçar.
                          03/KASIM/2009. İstanbul..
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Canım KIZIM

Bugün çok küçücüksün,yarın büyüyeceksin
Yaşamın güçlüklerini görüp öğreneceksin
Mutlu günler hayal edip düşler kuracaksın
Gerçekleri kavradıkça kendini bulacaksın.

Belki ömrüm yetmez göremem o günleri,
Kulağında küpe olsun unutma sözlerimi
Yaşam boyu gerçekçi ol hayalci olma kızım
Dertle dolsada her yanın sakın ağlama kızım

İnsanları daima sev kırıcı olma kızım
Parayla mutlu olunmaz kul'a kul olma kızım
Kötülüklerden uzak dur iyilikten ayrılma
Attığın her adımı düşünerek at kızım

Tüm acılar üstüne gelen tek sevincimsin
Seni ne çok sevdiğimi sonra öğreneceksin
Sana zarar verecek arkadaşlarla gezme
Üst üste damga yemiş eski bir pul olma kızım

Sana uzanan ellere yalan dolu dillere
Aldanıp onbeş inde sakın dul olma kızım...(ASUMAN ım)

24/Mart/1979  (K.Çekmece Cennet mah.)
Doğum günün kutlu olsun kızım

Nevzat Uçar
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Canın Sağolsun..

Sen o gönül bahçemdeki gülleri kırıp,
Çiçekleri ayaklarının altında ezip,
Kırık dökük yüreğimi kaldırıp atıp,
Beni kendince yorumladın ya...canın sağolsun.

Sözlerinde tesellyi bulur olmuştum,
Gözlerinde gerçek insanlığı görmüştüm,
Seni mahşer'e kadar dost'um sanmıştım,
Beni kendince yorumladın ya...canın sağolsun.

Kalkıp bu yerlerden yine giderim,
Gitmeden son defa selam ederim,
Beni yanlış anlamayan bir dost seçerim,
Beni kendince yorumladın ya...canın sağolsun.

                                                       A.Nevzat Uçar
                                                       02/Şubat/1994

Nevzat Uçar
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cc SEVDANI da AL GİT

Nasıl geldinse apansız,
Öylesine gitmelisin zamansız.
..Gidişin keder ve hüzün vermemeli
Sarsılmamalıyım karşında
Dimdik durmalı başım.
Ve..ben sevda yangınlarında yanmamalıyım
Yürek delisi olmamalıyım.
Hasret Treninin yalnızlık vagonları
Hız kesmeden gitmeli umutsuzluğa.
.
Sen aradığın sevda çiçeklerini koklarken
Hoyrat bir Gül ün dikenleri yakmalı canımı
Hiç tanımamış olmalıyım seni
Sende görmemiş ol beni.
İnce belli bardaktan yudumlarken çayımı
Gülüşün ısıtırdı oysa içimi
Bilmezdin.
.
Gözlerindeki efsaneyi unutmalıyım
Unutmalıyım seni hiç yaşamamış gibi
Benim acılarım,yalnızlığım varken
Senin de umutların.
Al başını git benden zamansız.
Sök istersen yüreğimi
Açtığın yaraları benden al git
Nasıl olsa senden önce de yaşamıyordum
Anılarını,
Hatıralarını
Ve.. sevdanı da al git.
Büyüsüne kapıldığım gözlerin
Bende kalsın
Onu bari çok görme bana.

.
A.Nevzat Uçar.
25/Ekim/014. Saat:21:15.

-

Nevzat Uçar

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ccc Lal AKŞAMLAR.

Bakma öyle ara sıra
Esip gürlediğime.
Öfekelendim sanıp da
Asıp dökme gül yüzünden gülücükleri.
Anlatılması uzun,
Hikayesi acı bir yoldan geliyorum.

Çocukluğum çalınmış,
Delikanlılık çağımda vurgun yemişim
Haksızlıklara karşı durmuş
Dünya ya kafa tutmuşum.
Öyle ki,
Senin düşünemeyeceğin kadar çetrefilli
Çevresi dikenlerle kaplı
Çakıl taşlı yollardan yalın ayak geçtim.
Nice karlı-kalleş uçurumlardan
Sırtımdan vurularak düştüm.
Her zaman zor olanı güzel olanı
Ve.. en ulaşılmaz olanları seçtim.
Sevildim mi bilmiyorum
Ama.. çok sevdim.

Yalan olmayan gözlere vuruldum,
Tertemiz yüreklere sarıldım.
Her terkedilişim
Acı,hicran ve yalnızlık verse de
Yüreğimi kızgın demirlerle dağlayıp
Yaralarımı kanatsa da her yeni sevda
İçimde ki sevme yetisini yitirmedim hiç.

Lal akşamlarda kederdeyim şimdi,
Söyleyemediklerime susmuşum
Bilmiyorsun.
Paramparça edilmiş yorgun yüreğimle
Uzaktayım,tuzaklardayım yastayım
Bilmiyorsun.

Kurudu göz pınarlarım,
Yüreğim ağlıyor şimdi sadece
Her gidişin ardında
Gar da,peron da ve Liman da
Boynu bükük kalan ben oldum.

Şimdi sen.. öylesine içten
Öylesine yürekten sevme beni.
Gidenler..
Gözlerinden yüreklerine düştüklerim yani
Yüreklerini ortaya koyarak
Sevgilerine inandırarak sevdiler beni
Ve..
Böylesine tarumar ederek
Lal akşamlarda bırakarak gittiler.
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Yüreğinden öpüyorum.

A.Nevzat Uçar.
06/Mayıs/2014. Saat:10:10

-

Nevzat Uçar
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ÇIK'da GEL.

Yalvarırım,
Geleceğin günü bildirme bana.
Hangi Mevsimde,
Hangi Ayın,
Hangi gününde geleceksen
Söyleme bana..
Ben seni hep,
...Yarın gelecekmişsin gibi bekliyorum.

Resimdeki gülüşünü takın yüzüne,
Gözlerini hiç ayırmadan bak gözlerime.
Gül Pembesi bir ruj olsun dudaklarında
Bırak dağıtsın saçlarını Rüzgar.
Geldiğinde...
Yüreğindeki boşluğu dolduracak kadar
Yıllanmış sevgimi vereceğim sana.
Hem.Kapıyı çalmana da gerek yok
Anahtar zaten kapının üstünde.
Geleceğin günü söyleme sakın bana
Sen yarın gel ve aç yeter ki kapıyı.

Karakış da,Zemheri de
Ya da iki Baharın birinde
Ne zaman geleceksen gel
Ama bana geleceğin günü söyleme.

Yatırıp gözlerimi yollara
Kahretmeyeyim sensiz Yıllara.
Seni sevdikten sonra
Benim hiç dünüm olmadı
Hep bugünde yaşadım, Yarını bekledim.
Şimdi...
Sen sen olda saydırma bana sensiz geceleri
Çünkü ben seni..
Yarın gelecekmişsin gibi bekliyorum.

O yüzden..
Geleceğin günü bildirme bana
Yarın ansızın çık da gel mesela.
Ben seni hep yarın bekliyorum.
YARIN...

A.Nevzat Uçar.
04/Aralık/2011 Saat:21-50.
-

Nevzat Uçar
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Çok MEŞGULÜM.

Allah aşkına gidin başımdan
Siz nereden bileceksiniz yaşadıklarımı
İstemiyorum Deniz kenarında,
Mangal yapmayı,Rakı içmeyi.
İçimden atmak istediğim acılarımı,
Size söyleyemem.
Söz verdim mezar sırrı bu...
Bitecekse bile hiç kimse bilmeyecek,
Bu sevdayı..
Nice kahpe,kalleş sevdalardan sonra,
Bir Kadını çok sevdim.
Ama...
yaşanması yasak bu sevginin..
Bu aralar çok meşgulüm,
Çıkarıp atmaya çalışıyorum yüreğimden.
Böylesi bir sevdayı..
Size ayıracak zamanım yok..

Arınmadan,
Yüreğimden çıkarmadan bu sevdayı
Gelemem,gülemem,eğlenemem,..
Ne olur darılmayın bana dostlar
İyi değilim...
Bozguna uğramış,
Yenilmiş gibi hissediyorum kendimi.
Gelemem...
Yüreğimle hesaplaşıyorum.
Çok meşgulüm..

A.Nevzat Uçar.
09/09/2010.İstanbul-Tuzla..

Nevzat Uçar
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ÇOK SEVDİm.!

Ben senin en çok..
Beni anlayan,
Hasretlerimi gören,
Yaşanmışlıklarıma iç geçiren
Sözlerimden hoşlanarak,
Sıkılmadan beni dinlemeni
Ve..
Beni daha da tanımak istemeni sevdim.

Yüreğimde kanayan yaralarımı farkederek,
Usulca dokunmanı,
Yüreğimi yüreğinle sarıp sarmalamanı sevdim.
Gözlerine bakarken duygularımın
Kanatlanıp uçuyor gibi olmasını
Sesinde,gülüşünde
Çok sevdiğim bir melodiyi dinler gibi
Bir Şarkı nın nakaratını birlikte söyler gibi
Ve..çarpan yüreğinin yüreğimde atması gibi
Huzurlu ve ferah duygularla sevdim.

Haaa...birde,
Yana yana
Kanaya kanaya
Nasır tutmuş yüreğimdeki
Yaralarımdan öpmeni sevdim.
Nedensiz,sebepsiz,beklentisiz sevdim..
Yani...
Anla işte.. seni karşılıksız
Ama..çok sevdim çoooookk...

A.Nevzat Uçar.
30/Haziran/2010...Saat:14-20
Tuzla-İstanbul..

Nevzat Uçar
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DEĞMEz

Birgün geçeceksin sende bu yoldan
Sanma'ki ayağın taşlara değmez
Terkedince dostların seni usuldan
Ağlama gözdeki yaşlara değmez.

Oğlum,Kızım dersin umut beslersin
Onlar senden umutlu sen ne beklersin
Çaresizlik üstüne dertler eklersin
Ağlama gözdeki yaşlara değmez.

                                         A.Nevzat Uçar
                                           14/Aralık/1997....Doğum günümde..

Nevzat Uçar
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DELİ KIZ ın Mektubu

* *Sen hiç kalbin acırken güldün mü
Gülen gözlerinden yaş akıttın mı
Nefes alırken kalbin darlandı mı

Elinle yüreğine dokunduğunda
Yediğin bıçak yarasının seni kanattığını hissettin mi

Saniyeler dakikaları dakikalar saatleri
Saatler günleri kovalarken
Zaman içinde yavaş yavaş
Sevginin yerini nefrete dönüştürdün mü.?
Kalabalığın içinde avaz avaz gerçekleri haykırırken
Kimsenin seni duymadığını hissettin mi.?
Bütün bunları yaparken yüzüne mutluluk maskesi takıp
Yaşıyormuş gibi gülücükler atarak
İçinde büyüttüğün sevgisizliğe inat
Sevgisiz kollarda dans ettin mi.?
Ve aslında en önemlisi de..
Yaşarken,
Bir hançer saplayarak yüreğine
Kendini Öldürdün mü?

Deli Kız.!

********

**Uçsuz bucaksız yollardan getirdi beni sana kar taneleri ve son noktayı koydu
yüreğimdesin......

Ve kapat gözlerini
Ateşli kar tanesi değsin o dudaklarına
Dudaklarımın ateşi dudaklarını yakarken
Damarların sevgimin ateşiyle dolsun
Dolsun ki bir nefesimle
Kıvılcım olup tutuştursun.
O seven yüreğini..
Yüreğimdesin.

Deli Kız.

*****

 *Kar taneleri yazdı seni hecelerine
Resmini çizdi yüreğimin defterine
Zamansız girdim sevgi dolu yüreğine
Geceleri uykunda ki düşlerine
Ve.. attı imzayı yüreğine..

Yorum yok.. sözlerde gizli onlar
Bu zamana kadar yaşamadığım ilkler bunlar.
Aynı duygularla doluyum Anla..
Ben söylemesem de,
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Sen nasıl olsa biliyorsun sevdiğimi Şairim.

Deli Kız.

10/Aralık/2013.. Saat:23-45.
-

Nevzat Uçar
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DUYMAzSIN BİLE.!

Hiç kafanı yorma sen..
Sökerim palamarları,
Bu kimsesiz limandan
Yolcusuz bir gemi gibi salarım kendimi
Engin Denizlere bir başıma
Tükenmekte olan ömrümün
Gittiği yere kadar.

Unuturum,
Seni ruhumda yaşatarak
Uykusuz kaldığım gecelerimin ahını
Ve...kimselerin istemediği yalnızlığımıda
Yanıma alır yüreğime sarıp
Hayat denilen Okyanus'a açılırım en baştan..

Dönüşü olmaz gidişlerimin biliyorsun.
Yanmakmış,yıkılmakmış vız gelir artık
Aynamı dizime koyup,
Yüzüme indirişin Şangır şungur
Kesti yüreğimin biletini zaten..
Bende kalır yaşanan herşey
Tanrı şahidimizdi biliyorsun.

Seni örselediğin yüreğimde yaşatsam bile.
Birgün bir bilinmez umman da,
Bırakırım kendimi nasılsa sonsuzluğa..
Ben giderken unutursun adımı
Duymazsın bile nerelerde
Nefessiz kaldığımı..
Düymazsın bile..
Duymazsın
Duyma....

A.Nevzat Uçar.
16/Şubat/2011. Saat:05:25.
Tuzla/İstanbul.

Nevzat Uçar
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Düşün Bakalım

Düşün bakalım,
Karlı dağların zirvesine ulaşmak
Ne kadar zordur...
Okyanus ortasında,
Tutunacak bir dalın yok farzet
Yabancısı olduğun bir şehirde
Son tren i kaçırdığını düşün,
Düşün bakalım nekadar zordur...

Arkadaşlarına yetişemeyen,
Göçmen bir kuşu düşün.
Annesiz, babasız yetim çocukları,
Ekmeği uğruna evini,sılasını terkedenleri,
Dermansız hastaları,
Kavuşamayan sevdaları düşün.
Daha sonra,
Bir kere de beni düşün...

Ben yalnız seni düşünüyor
Ve..bunları yaşıyorum.

A.Nevzat Uçar.
 19/Haziran/1997

Nevzat Uçar
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DÜŞÜNDÜN mü HİÇ?

Sendin ilk önce sızlatan bu kalbimi
Ve yine sendin beni boynu bükük,
Gözü yaşlı bırakan..

Sen hiç sevmedin mi kara gözlü kız?
Sen hiç duymadın mı kalbinde bir sızı,
Bir burukluk,bir acı...
Sabahların olmadığı geceler,
Güneşin doğmadığı günler yaşadınmı..
Ve  baharların kış oldumu senin hiç?
Kimseye anlatamadığın bir derdin
Ve sevdiğin için ağladığın oldumu sessiz sessiz?
Sen karşılık görmeden sevmek nedir bilirmisin?
Ve bilirmisin..
Gözyaşlarını kadeh kadeh içmenin ne olduğunu?
Sarhoş masalarında karşılıksız sevgin için,
Kadeh kaldırdın mı?

Dolu dolu gözlerle bakıpta aynaya
kahrettiğin oldumu hiç hayata
Yalnızlıklara sırdaş oldun mu?
Seni sevmeyenin sevgisini alıpta karşına
Onunla yetinip mutlu oldun mu?
Sen karşılıksız sevgiyi bilirmisin kara gözlü kız? ..
Ya seni sevenin kahroluşunu,
O nun şamdandaki mum misali eriyişini
Bilirmisin...Düşündün mü hiç? ...

                                      A.Nevzat Uçar.
                                      16/Eylül/1983...

Nevzat Uçar
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E Y L Ü L de

Eylül'de nedense mahsunlaşırım,
Bir garip olurum Eylül'de.
Gözlerim buğulanır,yüreğim üşür,
Hüzünlenirim...
Eski Eylül ler gelir aklıma
Kaç Eylül e aşık oldum kimbilir?
Acı üstüne acı çektiğimde olmuştur,
Yinede severim Eylül'ü
Gidişin...
Dönmeyişin
Seni hala çok sevdiğimi bilmeyişin.
Başka bir elem verir Eylül gelince
Eylül'de isyan eder sol yanım,
Tenimi yakar yokluğun.
Ve...bir çocuk gibiyimdir Eylül'de
Sensiz,sevgisiz...
Ben yaşayamam Eylül'süz....

A.Nevzat Uçar.
17/Eylül/1997
Kadıköy-İstanbul

Nevzat Uçar
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ELBET'de.!

Ayrılık ölümden beterdir derler,
Yaşadık acısını biliriz elbet.
Yürekte sönmezse sevda ateşi
Biz yeniden sevmesini biliriz elbet.

Hangi gece varki sabah olmasın
Şafak söker Güneş doğacak elbet
Sen yeter ki sabret sevgiyle bekle
Yüreğimde sevgimle gelirim elbet

Sen istedin ya duramam artık
Özlediğin sevgili olurum elbet
Son defa ateşi ellerimle tutup
Bahar'da sevgimle gelirim elbette.

                      A.Nevzat Uçar..
                       10/Ocak/2010.İstanbul..

Nevzat Uçar
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En SON.!

Sana gelene kadar yılgın yıkık gecelerden..
Düş kırıklıklarımda oldu benim..
İhanetlerde gördüm.
Gidenlerin ardından göz yaşı da döktüm.
Kahrolası gecelerde,
Ağlamalarım demek boşuna değilmiş.
Menzilde seninle olmak,
Sana Aşık olup sevmek varmış demek ki.
Varlığın hayatıma değer kattı Sevgili
Şimdi yaralarımın acısını bile hissetmiyorum.
Sende unuttum.
Sende var oldum
Sende son olacağım.
En son...

A.Nevzat UÇAR.
27.07.2012. Saat:11-20.
Tuzla/İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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EYLÜL de.

Eylül'de nedense mahsunlaşırım,
Bir garip olurum Eylül'de.
Gözlerim buğulanır,yüreğim üşür,
Hüzünlenirim...
Eski Eylül ler gelir aklıma
Kaç Eylül e aşık oldum kimbilir?
Acı üstüne acı çektiğimde olmuştur,
Yinede severim Eylül'ü
Gidişin...
Dönmeyişin
Seni hala çok sevdiğimi bilmeyişin.
Başka bir elem verir Eylül gelince
Eylül'de isyan eder sol yanım,
Tenimi yakar yokluğun.
Ve...bir çocuk gibiyimdir Eylül'de
Sensiz,sevgisiz...
Ben yaşayamam Eylül'süz....

A.Nevzat Uçar.
17/Eylül/1997
Kadıköy-İstanbul
-

Nevzat Uçar
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FİRAR da

Şimdi..
Pişmanın çok üzdüm onu,
kalkıp gidesim onu göresim var demişsin.
Geleceksen..
En öldürücü cümlelerini,
En kıyıcı silahlarını kuşan da gel.
..Sana söylemiştim.
Benden gitmiyor,
Kendinden kaçıyorsun demiştim.
.
Geldiğinde,gözlerime iyi bak
Senden başka göz değmişse gözlerime
Dudaklarımda adından başka bir iz görürsen
Ve.. yüreğimde
Başka bir sevgi hissedersen eğer
En acımasız şekilde
Yeniden öldür beni.
... Ama gelirken lütfen haber ver
Bende kendime döneyim
Çünkü senden sonra
Hiç kendime gelemedim.
O gün bu gündür,
Bende kendimden Firardayım.

.A.Nevzat Uçar.
24/Kasım/014. Saat:09:55.

-
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G u r u r

Gittiğinde mevsimler,
Baharmıydı,kışmıydı
Kirpiklerin ıslanmış
Yağmurmuydu,yaşmıydı

Yüreğimde bir sızı
Ateşmiydi,taşmıydı
Diz çöküp yalvardımda
Dönüp birkez bakmadın.

Kaç mevsim kaç yıl geçti
Çıkıpta gelmiyorsun
Sensiz neler yaşadım
İnanki bilmiyorsun

Yaşayan bir ölüyüm
Senin sayende şimdi
İkimizde haklıysak
Suçlu acaba kimdi.

Suçlu olan gurur muydu
Seven böyle vururmuydu
Sevmeseydim seni eğer
Halim böyle olurmuydu.

Söz:A.Nevzat UÇAR
Beste:Süheyl DEŞER

Nevzat Uçar
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GECELERE İSYAN (Beni Düşün)

Yalnızlık gözlerini deliyorsa akşamları,
Hasreti duman duman tüttürüyorsan sigaranda,
Buz gibiyse ellerin...
Tenine dokununca üşüyorsa bedenin
Gecelere isyan ediyor,uyuyamıyorsan sabahlara dek...
Barut kokuyorsa nefesin,
Arzuların seni belirsizliğe itiyorsa
Ara sıra gözyaşlarına hakim olamıyorsan
Ve..gözlerinde canlanıverirse hayalim
Beni unutmuştur deme beni düşün...

Bilki o saat lerde bende yalnızım.
Suya hasret yopraklar gibiyim özleminden
Bildiğin o yedi tepeli kent'te
Sensizlik sarmıştır bedenimi baştan aşağı.
Benliğim sarsılmış dağlar gibi,
Saltanatı yıkılmış Kral'lar gibiyim sayende.
Hasretlerin koynunda yapayalnızken bile
Aldığım her nefeste seni solurum yine
Kimbilir hangi masada kimin yanındayım
Ama şunu bilki...
Yüreğimde sadece sen ve sevgin,
Gözlerimde gözlerin,ellerimde sıcaklığın
Ve...bir çocuk gibi beni ağlatan yokluğun.

Dedim ya...gecelere isyan ediyor,
Uyuyamıyorsan sabahlara dek.
Barut kokuyorsa nefesin,
Gözyaşlarına hakim olamıyorsan eğer,
Beni unutmuştur deme...Beni düşün..

                               A.Nevzat Uçar
                              21/Ekim/1993

Nevzat Uçar
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Gel GÖR ki.

Elbette ki pür-ü pak değilim
Benimde günahlarım,
Sevaplarım var.

Hayat,
Öyle esbaplar giydirdi ki bana
Kimi bol geldi kimisi de dar.
Ama..
Yüreğimde hala
Ölümsüz bir sevgi var.

Aşabildiklerim,
Aşamadıklarım var.
Ömür denilen bu yolda
Çok şeyler yaşadım da
İnan ki..
Hala yaşayamadıklarım da var.

Benimde dostlarım,
Sevdiklerim var.
Mutluymuş gibi yaparak
Yaşadıkları sevgisizliklere
İsyan edenlerde var.

Ama gel gör ki..
Benim yüreğimde
Hala sana karşı
Ölümsüz bir sevgi var.

A.Nevzat Uçar.
06/Mart/2014. Saat:09:45

-
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GITmELIYIm..

Biliyorum sonu yok,
Nasıl olsa beyhude bu sevda.
Ve... biten nice yürek yangınları sonrası,
Acı vererek bitecekse bu sevda,
Yanmadan,
Yakılmadan,
Yıkılmadan.
Arkama bakıp kahrolmadan,
Ben gitmeliyim..

Biliyorum hazırlıklısın benim gitmeme
Bitirmek istediğin ayan-beyan belli
Olmaz,olamaz diyorsun
Haklisin..
İstiyorsun ki,
Daha fazla acI çektirmeden bana
Ben gideyim..

Tamam yürekli sevdam
Anlıyorum seni haklisin.
Görmemiş sayarım Mühür Gözlerini
Papatya kokulu saçlarını hatırlamam istersen.
Ne fark eder ki..
Can kırıkları dolu yüreğim
Varsin kanasin eskisi gibi..
Senin istedigin gibi olsun hersey
Yeter ki sen kendini üzme..
Kuruyan göz pınarlarımda tükenen yaşlar
Varsın içime damlasın,
Yüreğim alabildiğine yansın
Yansın ki...
Bana göre olmadığını anlayayım sevmenin.

Arsız yüreğime sözüm geçmiyor iste..
Sevmeyeceğim demiştim oysa kaç kere
Denedim..olmadı..
Olmuyor beceremiyorum sevmeyi..

En iyisi gitmeliyim bu sevdadan
Bu sevgide bana yer yok anladım.
Gitmeliyim acılarıma,
Kavuşmalıyım yalnızlıklarıma,
Sarılmalıyım vurgun yürekteki sızılarıma
Gitmeliyim...
Kanayan yüreğimdeki Can kırıklarına dönmeliyim
İlk kez bir sevdadan ben gidiyorum
Öyle çok uzaklara bir yerlere değil
Yüreğimde yaşattığım sevgiye,
Sensiz..
Tek basıma..
Gitmeliyim..

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A.Nevzat Uçar.
18/Ağustos/2010. Saat:05-15.
Tuzla-İstanbul.
-
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GİDECEĞİm.!

Gideceğim inan ki,
 Senden uzakta olmak
 O bakınca büyüleyen,
 Öldürücü gözlerini görmemek için gideceğim.
 Terkedeceğim sevdiklerimi,
 Ayrılacağımkopacağım bu yerlerden.
 Senin olmadığın,
 Bilmediğin bir yerlere gideceğim.
 Belki bir Dadaş Turizm Otobüsü
 Belki de bir Kamyon'la
 Ama hangisi olursa olsun gideceğim.
 Bugüne kadar çektiğim yeter artık
 Yakacak,kül edecek beni,
 Mahvedecek ömrümü biliyorum bu ateş
 Artık son çarem bu...
 Mutlaka gideceğim.

 Hergün bir dem artsa da sevgim,
 Sensiz günlerimde zehir olsa da ömrüm
 Anla beni mecburen gideceğim.
 Belki kurtuluşum belki sonum olacak,
 Sensizlik daha zor biliyorum
 Ve seni...hiç kimsenin
 Sevemeyeceği kadar çok seviyorum.
 Hem seviyor hem korkuyorum.
 Korktuğum için değil,
 Sevdiğim için GİDECEĞİM.!

A.Nevzat Uçar..
19/Şubat/1975. İstanbul/Tuzla..
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GİDERim.!

Hep böyle deli sevdalı,
Hep böyle boynu bükük kalacak değilim ya..
Hak etmediğim bir sevgiyi istemem asla
Benim zor sevdalara düşmem,
En uç noktaları göze almam bu yüzden belki de
Yürek katarımın,
Sevda vagonlarında hüzün kalsada
Geçip gider nasılsa
Acı dediğin nedir ki...
Üzülecekmişim,kırılacakmışım
Hiç düşünmem..
Gün gelir alır Ceketimi gitmesini bilirim.

Dertlerimle üzmüşsem eğer seni,
Telafisi yoksa bile,
Dilimle savurduklarımı yüreğimle toparlarım
Yolum,yönüm belli olmaz
Ben sadece giderim.
Yaralarım kanar,yüreğim yanarmış.
Umurumda bile olmaz
Giderim..

Gün gelir giderim Sevgili
Seni sana bırakırım sessizce..
Sen bunu fark ettiğinde
Ben bilinmezlerde olurum.
Mutluluktu o yüreğime dokundu
Ve...geçti derim.
Yeter ki sen üzülme
Ben günü geldiğinde GİDERİM.!

A.Nevzat Uçar.
18/Ocak/2012. Saat:18-05.
Tuzla/İstanbul.
-
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GİDİŞİNLE BENLİĞİMİ KAYBETTİm.

Gidişinle neler kaybettim bilsen
Önce yokluğun saplandı içime mızrak gibi
Sonra isyan duygularım
Dalga dalga dövdü sahillerimi.
Ve...batan güneşin kızıl grubunda,
Hayalin geçti gözlerimden.
Gidişinle...
Sensizliğin zalim kolları sardı bedenimi
Birden hasretler ülkesinde buldum kendimi.
Sevgiden uzak,unutulmuş,
Yaşama ümidini yitirmiş insanlara dost oldum.
Bir ışık aradım günlerce ümitsiz
Ve...zaman akıp geçti öylece sessiz sessiz.

Şimdi çizdiğin resimlere soruyorum seni
Ve...özlemişliğin heyecanı ile
Hatırlıyor,anıyor,arıyorum seni.
Oysa gelmeyeceğin gün ışığı gibi aşikar
Ama şunu bilki güzel gözlüm
Gidişinle seni,
Gidişinle beni,
Gidişinle benliğimi kaybettim.

17/Aralık/1979
Bakırköy-İstanbul

=Ne kahpe kurşunlara hedef oldum da,
Yara almadan kurtuldum be gülüm.
Nice düşünceleri sildim beynimden,
Bir tek seni silemedim be gülüm...............Suat Çelik 1....den

Nevzat Uçar
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Git...

Ardında bıraktığın mutsuz insanı,
Sokak aralarında kalan buluşmaları,
Kimi gün hasreti kimi gün özlemi
Doyumsuzca yaşadığımız mutlu anları
Unutarak,
Silerek tüm geçmişi bir anda
Ayaklar altına alarak sevgiyi,
Seven bir yüreği,
Sökerek tırnaklarınla göğsünden
Git...
Öyle bir gitki! ..
Unut bu şehrin gecelerini
Unut umut dediğin sevgiliyi
Ve...unut beni.
Yüreğim avuçlarında öylece Git.

A.Nevzat Uçar.
18/Mart/1995.
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GÖNÜL NİKAHIm

** GÖNÜL NİKAHIM.! **
.
 Hava soğuk mevsim Kış
Rüzgar kulaklarımı kesiyor adeta.
Aksayan ayağıma aldırmadan
Başı boş adımlıyorum caddeyi.

Vakit bir hayli geç,
Çoktan evde olmalıydım aslında
Defalarca bırakacağım dediğim halde
Bir türlü bırakamadığım
Kahrolası bir sigara elimde
Başım önde yürüyorum
Diğer elim cebimdeki telefonda.
Hani olur da ararsın diye.
Gururun el vermez aramazsın biliyorum da
Umut işte.
Sevgimin Celladı yüreğin
Asla benim için titremez biliyorum.
.
Kesik kesik öksürüyorum da üstelik
Ola ki mevsimsel Gribim yine
Ama aldırmıyorum artık.
Oysa varlığınla
Örselenmiş,kırılmış yüreğimin
Yaralarını sağaltmıştım
Sevginle minelemiştim benliğimi
.
 Hani..böyle bir sevgiye sarılmışken
Ömrümü katarım ömrüne
Sevgimi yaralarına merhem eder
Gönül nikahında senin olurum diyordun.
.
... Sana söylemiştim oysa
Bir daha yıkılırsam,
Seni ve sevgini yüreğimden söker gidersen
Beni yaşarken öldürürsen
Kahrederim hayatıma demiştim.
Geldin..
Sevmeleri öğrendin sevdin
Tırnaklarını hoyratça kullanarak
Yüreğimin son sevgilisini
Ömrümün minesini kazıyarak sildin.
Ve.. gittin.
.
Şimdi sigaramın son nefsinde
Seni son kez içime çekiyorum.
Gitmiş olabilirsin,
Ama.. Gönül nikahım hala sende
Öldüğüm güne kadar bendesin.!

.
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Ahmet Nevzat Uçar.
25/Şubat/015. Saat:23:55.
Tuzla-İstanbul.-
-
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GÖZLERİNDEN ÖPERim.

..Kırarlar
Yorarlar
Üzerler seni çocuk
Her yüreğin harcı değil sevmek
Bu yolun sonu çıkmazdır çocuk.
.
Hangi Aşk vuslata ermiş,
Hangi seven sevdiğiyle çocuk.
Daha yolun başındayken
Sevgi diye..
Maddiyatın öne çıkarıldığı
Çıkar ve menfaatlerin gözetildiği
Yalan ve riya dolu sözlere kanıp da
Kendini üzmeden,
Yüreğini sökmeden,
Gecelerce göz yaşı dökmeden
Aklını başına topla da
Bu çetrefilli yoldan dön çocuk.
Dön..
.
Baksana bana,
Tam da senin başladığın yerden başladım
Acımazlar kıyarlar sana çocuk
Duygularını darmadağın ederler
Yaşamaktan ümidini keserler.
.
İyisi mi..
Harcamadan ömrünü
Ziyan etmeden o güzel yüreğini
Sana bahşedilen bu hayatı zindan etme kendine
Bak bana,
Yürek paramparça
Gönül Vurgun,
Aklım firar da çocuk..
Firar da..
Gözlerinden öperim.
.
A.Nevzat Uçar.
15/Haziran/2016. Saat:06:05

-
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Gözlerine AĞIT..! ! !

Şimdi senin bilmediğin bir kent'te
Yapayalnızım...
Bir an dalıyor gözlerini düşünüyorum da
Onlardan kilometrelerce uzaktayım şu anda.
Özlem şarkıları düşmez dilimden gayrı
Hasret olur kapında eserim belki
Seni sevdiğimi oralarda bile haykırırım.
Nefes alışlarım güçleşse
Bedenimden ağır ağır çekilsede can
Sana hasret ölecek gibiyim sanki...

Gözlerine ağıtlar yakarım Ceylan gözlüm
Bitmedi, bitmez,bitmeyecek bu sevda
Yüreğimdeki yangın yıllara rağmen sönmez
Mahpushane gibi sarmış dört yanımı özlem duvarı
Bir İstasyon garında bekler gibiyim sanki...

Ağıtlarımı gözlerine yakacağım can
Can diyorum anla bak..bedenimdesin sanki
Kucak dolusu dert olsada her yanın
Bekliyorum koşa koşa gel can..
Seni kızgın çölde bekleyen gibi,
Gurbetteki yavuklusunu bekleyen gibi
Bekliyorum...can...

                                      A.Nevzat Uçar.
                                      12/Mayıs/1977...
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GURBET KUŞLARı.!

Ağzı bozuk bir adamdı,..
Yaşamın acımasız kurallarına,
Ve..Hayata dair küskünlükleri vardı.
Kendine göre doğruları,
Kokuşmuş dediği sisteme protest bir yapısı vardı.
Kavgacıydı,kırıcıydı kafasına eseni yapardı
Ne zaman bir türkü söylese yüreğimi yakardı...

Dağılmak üzere olan bir ailenin
Son bir Ümit dedikleri
İkinci çocuk olarak Dünya ya geldi..
Çok geçmeden,dokuz aylık bir bebekken
Yaşanılan bir kaos sonrası,
Sudan bir sebep yüzünden dağılıverdi aile..
Çaresiz Baba bir yana,
Anne başka bir yana
Çocukların ne önemi vardı ki onlar için.! !

Artık hem yetim,hemde öksüzdü
Ağabey Amca ya,
Kendisi geçici bir süreliğine,
Devletin koruyucu kollarına kalmıştı..
Çocukluğunu yaşayamadı hiç.
Geçen yıllar acımasız,hırçın
Bir o kadar da örseleyici geçti.

Sevgisiz büyümenin acısını,
Sevgi dolu insanlara imrenerek çıkardı.
Siyasi kader mahkumu oldu bir süre
Korkusuz,kuralsız,kimliksiz bir adamdı...
Yıllarce direndi,
Yaşama bir yerlerinden tutunmak için
Sonra hiç tatmadığı mutluluğu tanımak,
Ve.. kendine bir düzen kurmak istedi,
Evlendi.! .

Biri Kız,iki çocuktan sonra..
Yürümedi evlilik
Sebebini sadece kendisinin bildiği,
Bir nedenle bitti...
Ardında yıkılmış bir yuva,
Perişan bir eş,
Savunmasız ve çaresiz iki çocuk bıraktı.
Tabiri caizse kendiside Gurbet kuşu oldu..
O dönemler benden çok uzaklardaydı,
Seyrek aralıklarla da olsa görüyordum.
Birgün...Kanadı kırık o Gurbet kuşu
Gelip yanıma kondu..

Zaman içinde yaşadıklarını,
Çekilen hasretin,eziyetin ve gurbetin
Hepsini gönül potasında eriterek
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Yeniden sağaltarak yürek yaralarını
Tutundu hayata...
Ne çare ki sağlığı bozulmuştu bu arada.

Yeniden evlendi,
Bir kızı daha oldu sonraki eş'den
Didindi,çırpındı fakat olmadı.
Hastalık ve yaşamın acımasız kuralları
Hayat denilen bu Arena da
Savunmasız bir Gladyatör gibi
Onu mağlup etti...

Ne zaman arasam,
Ne zaman yanına gitsem,
Mutlaka bir tartışmamız olurdu
Hayatın ona bana verdiği kadar
Neden avans vermediğini sorgulardı..
Kendi hatalarını görmezden gelse de
Yaşantısını baştan sona eleştirsede,
Her zaman ağız dolusu küfür etsede.
İçimde hala yanan ateşimdi,
Ağzı bozuk bir Adam olsa da
O....Benim Kardeşimdi..

A.Nevzat Uçar.
15/Ekim/2010... Saat:12-15.
Tuzla/İstanbul...
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GÜLSÜN GÖZLERİn.

Sen o sözlerime bakıp üzme kendini,
Umutlu yarınlarda gülsün gözlerin
Acı çekmeye alışkın benim yüreğim
İstemem hasretten dolsun gözlerin.

Ben yine her şarkıda seni dinlerim
Uzaklarda bile dostluğunu özlerim
Seni incittiyse eğer sözlerim,
Bana aldırmadan gülsün gözlerin.

                                       A.Nevzat Uçar..
                                       03/Şubat/1994...
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Haberin Varmı...?

Yokluğunda ismini,
Bulutlarla gökyüzüne,
Çiçeklerle bahçelere,
Dalgalarla denize,
Kilometrelerle yollara,
Kayalarla dağlara yazdım..
Haberin varmı..?
Gidişinle...!
Hasretlerin koynuna attın ya beni.
Elim tutmaz, gözüm görmez oldu.
Daha şimdi telefonu kapattın ya..!
Gözlerime buğu, yüreğime ateş düştü.
Haberin varmı...?
Yapayalnız sevdiğine hasret yaşarken,
Ağladığım geceleri bir bir sayarken,
Her sabah umutla,geleceksin diye beklerken..
Ve...Senin mutluluğun için Dua ederken
Kahrolup yandığımdan.
Haberin varmı...?
Seni hala ölesiye sevdiğimden,
Haberin varmı...?

                                                             A.Nevzat Uçar
                                                             30/Ekim/1993
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Hasret Akşamları

Hasret akşamlarının gün batımlarında
Gruptaki  güneşi
Ellerin avuçlarımda seyretmek isterim
Poyraz esmeli, dağılmalı saçların
Mahzun yüzünün
Sevdalı gözlerinin
Doyulmaz güzelliğinin esiri olmalıyım o an
Gözlerimiz konuşmalı yalnız
Özlemlerimi yaşamalıyım seninle...
İlk aşkım değilsin ama son olmanı isterim
Tenimi yakmalı ılık nefesin
Kulaklarımda olmalı her dem o sesin
Oysa sen...
Seni bıraktığım Kaysı kenttesin
Kimbilir nerede kimlerlesin
Hasreti benim gibi hisseder misin
Beni özler misin kim bilir?
Bense bu yedi tepeli şehirde
Sana hasret özleminle yaşarken
Seni hala çok sevdiğimi bilirmisin kimbilir..

                                            A.Nevzat Uçar
                                       .25/12/1993....
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HAYDARPAŞA'da GAR'da.!

Bir öfkeydi demek ki,
Nasıl oldu da yüzüne karşı
Seni sevmiyorum diye haykırdım
Hala inanamıyor um,hala şaşkınım
Çok pişmanım..
Kim bilir ne haldeydin,
Haydarpaşa Garı’nda bensiz
Yüreğin nasıl buruk
Gözlerin nasıl nemli
Duyguların per perişan, darmadağın
Ve.. içinde nasıl bir fırtına..
Kahretsin…

Sen görmedin ama
Gözlerimde yaşlarla
Nasıl bakakaldım ardından
Gitme dur,yıkmayalım bu sevda yı
Atmayalım yüreklerimizi ateşe
Demek istedim..
Boğazıma düğümlendi sözler
Sesim çıkmadı nedense.
Hal bu ki yüreğim çınlıyordu
Sen giderken Haydarpaşa Garı’nda
Şimdi yine gidişinin yıl dönümü bugün
Ve.. ben yine Haydarpaşa Garındayım
Cebimde bir Kanyak şişesi sensizliğimin
Ve.. terk edilmişliğimin şerefine içmek
Seni özlediğimi haykırmak istiyorum.

Bir garip bakıyor insanlar yüzüme
Sensizliğim o kadar belli ki.
Boğaziçi Ekspresi’nin anonsuyla
Ciğerlerim kopuyor adeta.
Senin gitmene,
Benim boynu bükük ve sensiz kalışıma
Yıkılası gurur’um sebep oldu biliyorum,
İşte o nedenle,
Her yıl bugün buraya,
Seni özlediğimi, unutamadığımı
Bilmen için geliyorum…

Sen bu duygularımı,
Şiir olarak bir gün okuyacaksın belki
Ama.. inan
Gök yüzünde uçuşan Martılar
Ve.. Kalamış Vapuru şahidim olsun
Hala bırakıp gittiğin gün gibi
Seni seviyorum..
Gelmeyeceğini biliyorum da,
Her yıl bugün..
Dönecekmişsin gibi seni bekliyorum..
Haydarpaşa Garı'nda..
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A.Nevzat Uçar..
04/Nisan/2010.. Saat:03-50.İstanbul..
       (Haydarpaşa'da)

...

Nevzat Uçar
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HERŞEYİN SONUna GELDİM

Herşey bitti,
Herşeyin sonuna geldim.
Artık o deli dolu,
O başına buyruk sevdalı adam değilim.
Kırgın yüreğimdeki izler usulca siliniyor,
Bu kaçınılmaz son herkesce biliniyor.
Nasılsa hepimiz geçeceğiz bu yoldan
Sıram geldi gidiyorum.
Hey....oradamısınız!
Kalbini kırdığım insanlar
Sevdalılar,sevgililer..
Beni sevenler sevmeyenler,
Affedin beni...gidiyorum.

Bu başımın üstünde,
Dolanıp duran kuşlar da neyin nesi?
Neyin habercisi bu dayanılmaz acılar....
Demek önce gidenlerde bu acıyı yaşadı
Ama o da ne...
Birden rahatlıyor insan,hafifliyor
Başka dünyalarda yıldırımlar çakıyor,
Karanlık yüzlü biri bana dikkatle bakıyor,
Dışarıda Kasım yağmurları yağıyor..
Hava da biraz soğuk galiba.
Ne çare sıram geldi diyorum,
Gelsin artık şu ölüm bekliyorum.

Sevdiğim...hoşçakal,
Yollara dikme gözlerini
Sana gelemem...
Ben Kasım da yağmurlarla gidiyorum.
Herşey bitti...
Herşeyin sonuna geldim.

                           A.Nevzat Uçar.
                           09/Kasım/1998
                         Saat:07-20  Malatya...

Nevzat Uçar
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Hiç Değilse

Anladımki senin bana döneceğin yok
Hani göçmen kuşlardan önce gelecektin
Ayrılık diye birşey yok aramızda diyordun...
Cemreler düştü Nevruz geldi
Ağaçlar tomurcuklara durdu yine
Toprak ısındı Kardelenler açtı dağlarda
Göçmen kuşlar geldi doğa yeniden uyandı
Sen gelmiyorsun...

Baş yastığa göz uykuya can sana hasretken
Umudu tüketmemek için direniyorum.
Kahrolası gecelerin şafaklarında
Penceremde kuş cıvıltılarında sesini arıyor
Geleceğin günü bekliyorum
Gidenlerin hepsi geldi Can kurban
Sen neden gelmiyorsun? ..
Ne olur çıkıp gelsen bir sabah
Gelsende gelişinle kendime gelsem
Yalvarıyorum Can kurban gel..

Gel'ki uykusuz gözlerim biraz uyusun
Gel'ki yüreğimdeki sızılar artık dinsin
Gel'ki sensizliğe mahkum bu beden
Hiç değilse bir defa yüzünü görsün
Görsün de...
Hiç değilse gözleri kapalı ölsün.!

                                      A.Nevzat Uçar.
                                  16/Mart/1997 (Malatya) ..

Nevzat Uçar
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Hiç YOKtan.!

Hiç yoktan bir bakış,
Alır aklımı başımdan.
Hiç yoktan bir çift Ela göz,
Vurur sineme hançerini......
   Mevsim,Bahar'mı Kış'mı ben bilmem,
   Koşar adım düşerim sevdanın peşine.
Bilsen ne okunmamış mektuplar var zulamda
Nice sevdalardan sürgün olmuşum.
Gurur Aşk'ın düşmanıdır demişim,
Ben en büyük darbeyi gururumdan yemişim.

Sabahı olmayan,
Nice katran karası gecelerim var benim.
O zindan gecelerde...
Esmer sevdalara nasıl da iç geçirmişim
Gözüm yolda,
Kulağım kapıda demek ki seni beklemişim.

Her mevsim sevdalanmışım ben
Zemheri de terlemiş
Ağustos da donmuşum.
Meğerse yanlış sevdalara vurulmuşum.
Hiçbir yolculuğumda menzil'e varamamışım,
Her seferinde yanlış İstasyonda inmişim.
Ve...tekrardan en başa dönmüşüm

Nice güller kokladım,
Ayaklar altında şimdi..
Gönül bahçemdeki bütün güller tarumar
Seversen sana kır çiçeklerim var..
Hele birde gönül sazımın mızrabı olursan eğer,
Aşk'a dair ne türküler söylerim sana

Açık yürekle söyle  Esmer,
Hangi mevsime sevdalısın ki sen,
Hazan mevsiminde bile aşk'a düşürdün beni hiç yoktan..
Oynadığım Aşk kumarından sonra,
Kaybetmelerden usanıp
Kapatmıştım yüreğimi sevdaya
Şimdi durup dururken,
O davetkar bakışlarınla
Yüreğimi yeniden yakma ne olur
Beni sevdalara atma..Hiç yoktan.

                          A.Nevzat uçar.
                          22/Eylül/2009

- Sevdalı yüreklere ithaf olunur.

Nevzat Uçar
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Hüzün EKSPRESİ.!

Sakın ola,örselenmiş yaralı yüreğine
Hasreti benim kadar yüklemeyesin.
Sen bakma benim isyanlarıma,
Deli dolu haykırışlarıma..
Öyle ayrılıklar yaşadım ki,
Öyle dönülmeyesice yollar girdi ki araya..
Kahır kasavet dolu gecelerde
Öyle yıkıldım ki gidenlerin ardından
Anlatamam...

O yüzden Hüzün Ekspresi gibi
Dönüşü belli olmayan yollara
Ayrılıklarla başlar benim yolculuğum..

Nasıl olsa ilk değil bu ayrılığım,
Beni perme perişan eden akşamlarda
Kanayan yüreğimi,
Kor alevlerin üzerinde demlediğim
Kaçıncı ayrılık bu kimbilir..
Ne ayrılıklar yaşadım İki gözüm,
Ne ayrılıklar...

Kaldı ki,
Geleceğim diyorsun,döneceğim.
Umudu tazeliyorsun
Sevda çiçeklerime su serpiyorsun
Ve.. Hüzünlerimi alıp gidiyorsun.

Geldiğinde,
Bu yürek seni bekliyor olacak
Varlığın yaşantıma destek,
Yüreğime sevgi,
Bakışlarıma anlam katacak..
Ya da...
Hüzün Ekspresi yeniden yola çıkacak..
Yani..Gelirsen
Herşey güzel olacak..

A.Nevzat Uçar..
04/Temmuz/2010
Tuzla İstanbul..saat:06-15.

Nevzat Uçar
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HüZüN GÖZLÜM.

Akşamlar öyle zalim öylesine tekinsizdir ki
İçimdeki yalnızlığı
Sevgisizliği yüzüme vururlar sanki
Ağlatmak isterler beni sarhoş masalarında
Birden atıveririm kendimi sokaklara
Bir elim cebimde diğerinde sigara
Hayalin vardır gözlerimde düşerim yollara
Ağlamaktan kurumuş göz pınarlarımın
Tükenen son damlalarını hissederim yanaklarımda.
Umutsuzluk vardır gecelerde Hüzün gözlüm
Bir kendini bilmez sevda vardır başımda
Deli taylar gibi düşmüşüm çayırlara
Yalnız başıma kapandığım an odamda
Bitmeye yakın bir mum vardır başucumda
Sigaramın dumanı raks eder karşımda
Yüreğimdeki yangın sarar bir anda bedenimi
Ağlamak haykırmak gelir içimden yapamam.

Hayalin göz bebeklerimde kaparım gözlerimi
Sensiz yalnız mutsuz ve umutsuz
Bir sabaha merhaba demek için
Şunu bilki Hüzün gözlüm
Canımı bile veririm seni sevmek için...

                              A.Nevzat Uçar
                              02/Ağustos/1993.

'' ONLAR GİDERKEN BUNLARI BIRAKTILAR.''  İsimli ŞİİR Kitabımdan..

Nevzat Uçar
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İLLEGaL AŞK.

Yalnızlığın,
O en çetin zamanlarında.
O senin sessizce
Sebepsiz gidişinin ardından
Katran karası gecelerimde
Yüreğimi ilmek ilmek söktüğüm
Günlerce göz yaşı döktüğüm
O günlerde,
Yaşadıklarımın son günü bugün.

Zembereği boşalmış bir saat gibi
Yeniden,
Hayata ve yaşamaya kuruyorum kendimi.
Kurtuluyorum yaşadığımız illegal sevgiden
Aşk dan anlamayan sevme özürlü
Korkak yüreğin rahat olsun.
Yaşamın içinde yinede dik dur
Acıları, sancıları sök içinden artık.
Ben sende ve sevginde yokum nasılsa.

Bende bıraktığın izlerden kurtulacağım.
Gözlerim hüzün hüzün baksa da
Özlem yağmurları,
Tepeden tırnağa ıslatsa da
Hasret gömleğini giymeyeceğim
O günlerde..

Şimdi..
Seni sende bırakıp
Gözlerini yalan sözlerini unutacağım
Bir kez daha hayata tutunup
Sevdayı harmanlayacağım yüreğimde.

.
Çünkü hayat..
Sevmekle sevilmekle güzel
İsteyip de yaşayamadığın
Sevda senin sevdan değildir.
Benim sevgin sana iki beden dar
Sevmeyi bilmeyen yüreğine de zor geldi.
Ben yepyeni bir sevda yaşayacağım
Sende belki duyacak
Belki de hissedeceksin
Ve..
Kahrolacaksın
O günlerde.

A.Nevzat Uçar.
02/Ocak/2014. Saat: 07-05
Tuzla-İstanbul-
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İŞTE ÖYLe.!

Bilesin ki;
İyi değilim!
..Özlemekten...
Hasretten...
Yıllar sonra, yorgun bir yürekle seni sevmekten...
Beklemekten,
İyi değilim.

Bilesin ki;
Sen benim uzaklara yazdığım Şiirlerim,
Sen benim yıllar sonra,
Yana yana
Kana kana
Bütün özlemlerimi giderircesine
Sevmek istediğim Kadınsın
Seviyorum Seni..

Sen benim;
Son Sevdam,
Son Aşkım,
Kadınımsın.....

A.Nevzat UÇAR
14/03/2012 /-11:59
Tuzla İstanbul.

-

Nevzat Uçar
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İŞTE ÖyLeSİNE.!

Bir bilsen,
Ne sevda fırtınaları gördü bu yürek
Her yanım zaten toz duman
Daha yeni sağalttım,
Aldığım yaraları gövdemden.
Ama istersen,
Seni gönül fırtınalarımda,
Orman örtüsü gözlerinin içine bakarak,
Yüreğimde savururum.
Benim fırtınalarım cennet kokuludur
Sevgiden yıllanmış ağaçlarım var benim
Gölgesinde uzanır gözlerine dalarım.
Ayna bile gerekmez,
Ben senin gözlerinde
Yüreğimdeki sevda yı görürüm
Ve.. o nu nakış nakış işler,
İlmek ilmek örerim.......(İşte öylesine.)

A.Nevzat Uçar.
11/Ocak/2011...Saat:14-05.

Nevzat Uçar

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İTİRAF EDİYORUm.

Ayrılığı bir defa yaşamaya gör
Sonrasında,
Sevgiye ve hayata korkarak bakıyorsun.
Ürkek,temkinli
Ve..çekinerek atıyor insan adımlarını
.
Yine,
Yeniden,
Yeni baştan bir ayrılık mı diye
Tereddüt ediyorsun ister istemez.
.
Öyle böyle ayrılıklar değil yaşadıklarım
Önce Annem ayrılıp gitti
Çocukluğumu yaşayamadım o yüzden.
Gençlik de ben Ayrıldım Babamdan
Anlaşamıyorduk nedense.
Yaşayamadım delikanlılık çağlarımı da
Birden bire aniden büyüdüm.
Kendi düzenimi kurmak için çok çabaladım
Hep tek tabanca
Tek başımaydım
Dik durdum onurlu mücadele ederek
Hayata karşı direnerek
Kendi kendimle kaldım
Rahmetli Kardeşimde uğrardı ara sıra.
Ama.. hep yalnızdım kendi kendimde.
.
Ve bir gün,
Tuttum boyumdan büyük işlere kalktım
Ne mi yaptım.
Sevgiye hasret yüreğimi doldursun diye
Sevgiyi,
Hiç tanımadığım halde,
Hiç yaşamadığım halde
Sevmeye kalktım.
Sevdim.
.
Sevdim ancak,
Hayata bi'dolu kırgınlıklarla
Ayrılıklarla ve sevgisizlikle
Başladığım için,
Sevgiyi tanımadığım için belki de
Zaman zaman
Öfkemi kontrol edemediğim için
Sevdiklerimi de çok üzdüm.
.
Yaşanmışlıklarımı bilmedikleri için
Hiç birisi de
Neden böylesin
Neden bir anda yıkıp döküyorsun diye sormadı
Merak etmedi dinlemedi beni.
Bende söyleyemedim zaten.
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O yüzden ne zaman sevmeye kalksam
Yüzüme gözüme bulaştırdım
Üzülen yine ben oldum işte.
.
Belki de,
En baştan kaybetmiş olmamdan
Sevgiyi tanımıyor olmamdan
Hep kaybettim.
Ama itiraf edeyim ki
Sevdiklerimi çok sevdim.
Çok işte.
.
O yüzden böylesine deli sevdalı
Umutlarım yaralı,
Yüreğim yamalı,
Böylesine vurgunum yıllardır.
.
A.Nevzat Uçar.
01/Ekim/2015. Saat: 16:50.

-

Nevzat Uçar
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İYİ DEĞİLim.!

Bu sabah iyi değilim nedense,
Uyanmak da bile zorluk çektim..
...Oysa dün Akşam,
Peynir kavun ve Rakı yapmıştım
Yanımda biraz sensizlik,
Gözlerimde gözlerinin hayali,
İçimde sana olan Özlem
Ve...Bir Türkü dilimde..
Başım alır giderim Diyar diyar.
Gittin..
Şehir gidişinle bomboş,
Ben işte öylesine Sarhoş şimdi.
Yokluğun alnımın çatından vuruyor
Yüreğimde bir ses seni soruyor..
Resmin öylece karşımda duruyor..
Sen yoksun..

Ne bileyim işte,
Bu sabah iyi değilim nedense
Yoksa ben delimiyim neyim..
Bu zamanda da böyle sevmek..
...Yüreğime söz geçirebilsem
Ve... seni böyle özlemesem diyorum..
Beceremiyorum..
Bir an önce dön..
Haberin ola....
Bu sabah iyi değilim..

A.nevzat Uçar.
07/07/2011..Saat:05-13.
Tuzla/İstanbul...

Nevzat Uçar
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K Ü S T Ü N mü B A N A.

Kaşını kaldırıp verdiğin selam
Sitemle doluydu ettiğin kelam
Sevdiğim,bir tanem,benim baş belam
Yoksa gönül koyup Küstün'mü bana?

Durmadan yağsada karlar başıma
Yağmurlar karışsa gözüm yaşına
Su kattım feleğin pişmiş aşına
Geç kaldım diyerek Küstün'mü bana?

Dilden yaralama geçmez acısı
Olmazsan gönlümün dinmez sancısı
Benim seyyah gönlümün sensin hancısı
Yoksa gönül koyup Küstüm'mü bana?

                  A.Nevzat Uçar.
                  21/Mart/1998
            (Ankara-İstanbul)       Otoyolunda Direksiyonda....

Nevzat Uçar
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Kader DİYEMEZSİN.

Nereden bilebilirdim ki
Yağmurlu bir Ağustos sabahında
yüreğimden akacak bir ince sızı
Tutuşup yanacak içimdeki volkan ateşi
Sevgine tutunan yüreğim
Bir cesaret örneği ile.
Sevgimi söyleyeceğim sana
Hissedeceksin yüreğinde
Şiir yaz bana diyeceksin.
Saklama duygularını kalmasın içimizde o tortu.
Sevgi varsa..
Kaderin diyemezsin seveceksin..
.
A.Nevzat Uçar.
09/Ağustos/014.Saat:09:10.

-

Nevzat Uçar
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Kahroluyorum.

Hasretinle koyun koyuna yaşamanın acısını,
Bilirmisin sen?
Ayrı kalmadın ki saçlarından,ellerinden.
Görmesen bile gözlerin seninleydi
Dudaklarına dokunabiliyordun.
Biliyorum...
Onları öpmek ihyiyacı duymazsın.

Oysa ben! ...
Hep kaderi yıkmaya çalışıyorum
Birtek seninle olmak istiyorum,
Zaman tükenene dek...
Yoksullar gibiyim aç kalıyorum sevgine
Gözlerine alabildiğine susuyorum.
Kurumak bilmeyen damlalar gibiyim.
Yalnız gözlerim değil her yanım ağlıyor,
Sensiz bu kent'te kahroluyorum.

                                         A.Nevzat Uçar
                                         02/Kasım/1978
                                         Görgülü pastanesi
                                         Ataköy-Bakırköy...

Nevzat Uçar
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Kara Kız

Bir şiir yazmak istedim sana
Farklı bir zamanda farklı bir yerde.
Şimdi o kadar uzaktasın ki bana
Yüzlerce kilometre var aramızda...
Yine de bir şiir yazmak istedim sana.
Bozuk bir ses düzeni,çılgınca bir müzik
Ve...etrafımda yabancı simalar
Hiç birini tanımıyorum,
Onlarda beni ilk kez görüyorlardır.
Sahnede...
Çilek kırmızısı dudaklı bir kadın
Yürekleri kabartan bir serenat vuslatı ile,
''Gül döktüm yollarına ''diyor...
Saat gece yarısını çoktan geçmiş
Sen uyuyorsundur şimdi.
Bense sana şiir yazmaya çalışıyorum
Beynimin içinde sen varsın,
Gözlerinin buğulu hali var.
Cebimdeki resmine bakıyorum
Kenarlar kırılmış,birazda solgun
Ama sen...gülüyorsun,neden gülüyorsun,
Beni neden böyle çok seviyorsun?

Öylesine yalnızım,öylesine sensizimki bu akşam
Benden başkasını sevdiysen eğer,
Sana kıyamam....
Ama bende yaşayamam,
Hayat'a küserim Kara Kız..! !

                                         A.Nevzat Uçar.
                                        24/Şubat/1997
                             Otel Antiechos  (Adıyaman)      saat 01.30....

Nevzat Uçar
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KASIM'da.!

Sabahdı,
Gök gürültüleri eşliğinde
Kasım yağmurları yağıyordu.
Yeni okunmuştu Ezan.
Aslında şimdiye kadar,
Uyanmış olurdu Şair.
...Uyanmamıştı.
Boylu boyunca yatıyordu

Ne zamandır hayat zordu
Onun için...
Ayağından rahatsızdı.
Yine de iyiyim derdi soranlara

İncitilmiş,
Kırılmış,
Örselenmişti yüreği
Öylesine acılar çektim ki
Ayağımın böyle olması
Bana vız gelir derdi.

Yaşamı kucaklamak
Sevgiye tutunmak istedikçe
Düşmüştü.
Yaralarını saklamış
Yüreğindeki Sevgi ile
Her zaman Umuda sarılmıştı
Eli erdiğince,
Dili döndüğünce Şiirler yazmıştı.

Ağlayanla ağlar,
Gülenle gülerdi.
Paylaşmayı
Ve.. hayata pozitif bakmayı severdi
Arada bir iç çeker,
Ben ölürsem Kasım da ölürüm derdi.

Sabahdı,
Gök gürlüyor,Yağmur yağıyordu
Ve... aylardan Kasım'dı
Ölmüştü.

A.Nevzat Uçar.
01/Kasım/2012 Saat:05-25.
Tuzla/İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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Kıyasla

Gözlerin görmüyorsa engereğin çatal dilini,
Görmüyorsa,
Karlı kalleş uçurumların sinsi hainliğini
Uyan...kendine gel.
Yeniden gözden geçir sevdayı
Ölç,tart,kıyasla.
Aynanın karşısına geç biraz,
En güzelinden bir tebessüm kondur yüzüne
Gülücükler at, gülümse
Özündeki uyuyan saflığı çıkar,
Sür sürüştür,tak takıştır,yakıştır...
Verdiğine bak önce sonra da aldığına.
Kıyasla...
Değerini bilmeyenler olduysa senin
Onları hayal ederek bir ağaca as
Sevgiye eğileni bul onu bağrına bas
Kıyasla...
Ya da istersen...
Ogüzel başını göğsüme yasla.

31/Ekim/1993
Saat:05-10

Nevzat Uçar
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Kİm BİLİR

** KİM BİLİR.! **
.
Öyle hüzün hüzün bakıp da aynalara
Ardında bıraktıklarına kahretme sakın.
Bugünden yarını kim bilebilir.
.
Bakarsın,
Bahar çiçekleri açar yüreğinde,
Sevdalı bir çift göz
Vurur gözlerinin şavkına
Vurulursun.
.
Yaşanmış kahrolası kederleri
Yalnızlıklara isyan ettiğin geceleri
Söker sevdasıyla yüreğinden.
Kim bilir.?
Sen sen ol da,
Umutlara arkanı dönme sakın.
.
Sevgi ışığın,
Umut yoldaşın olsun.
Madem ki yaşıyorsun
Açık tut yüreğinin kapısını
Yaşamın gücü sevgiyse.
Kederler ve dertler geçiciyse
Gittiyse.
Bil ki dönmeyecektir..
Dönse de yürümeyecektir.
.
Her aşk ayrılığa gebe bilmelisin
Ardına bakmadan yeniden sevmelisin.
Bakarsın..
Sevgine tutunacak,
Sevdalı bir yürek düşer gönlüne
Öper yaralı yüreğinden
Sende seversin işte öylesine
Hak ile,Aşk ile
Kim bilir.?
.
Ahmet Nevzat Uçar.
05/Mart/015. Saat:20:45
Tuzla- İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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KİMBİLİr.

Kimbilir nerdesin,ne düşünürsünşu an
Seni hala sevdiğimi bilirmisin kimbilir.
Sevdiğinin uğruna yollara düşsen,
Gözlerini görmeden dönermisin kimbilir.

Sevmek işte böyle olur benim bildiğim,
Sen olsan o dağları aşarmısın kimbilir
Sevdasına gönül verip hergün öldüğüm
Karşında beni görünce şaşarmısın kimbilir.

Senden uzak da sensiz perişan olsam,
Araya sora beni bulurmusun kimbilir.
Senin için yaşadım Aşkından ölsem,
Acıma dayanamaz ölürmüsün kimbilir.

A.Nevzat Uçar.
25/Mart/1979..Saat:14-10.

Nevzat Uçar
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KOPTU SEVDA ZİNCİRLERİm

Koptu sevda zincirlerim,
Yıkıldı gönül tahtım,savruldu tacım
Hasretin öylesine yaralar açtı ki yüreğimde
Şu an sana herzamankinden daha çok muhtacım.

Umutlarımın son kırıntılarıdır yaşatan beni
Eski sevdalardır nefes aldıran.
Bilki her atışında sen varsın yüreğimin,
Sana olan özlem vardır buğulu gözlerimde.
Çığlık çığlığa haykırışlarımda
Yorgun,mutsuz bakışlarımda,
Sensiz sevgisiz buruk akşamlarda
Sevdalarımın ayak izleri vardır bilki...

Mutluluğu ellerimden sen çekip aldın
Prangalara sen vurdun beni.
Yolkuğunda ölüme sen mahkum ettin,
Yüreğimin atışları durdu
Kanımın çekilişini seyrettin gözlerinle
Ve...kaldırıp attın beni.

Yıllardan sonra şimdi,
Koptu sevda zincirlerim.
Prangalardan kurtuldu yüreğim..
Yeniden sevmeye başladığım yerde
Herşeye rağmen sana olan özlemim,
Ve  sana hasretim kaldı içimde.
Sevebilirsen,gelebilirsen gel diyorum.
Herşeyi unutur silerim aklımdan,
Yılların acısını çıkarırcasına
Severim ben yine seni
Senin istediğin biçimde..

                A.Nevzat.Uçar.
                12/Ağustos/1994

Nevzat Uçar
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KÜSkÜN.!

Unutmak istediğim,
Bir yığın anı var belleğimde.
Öyleki,
Yüreğime ilişen nice sancılı aşklar,
Kırık dökük anılar ve ihanetlerden sonra
Ayrılıklarda gecelerce kahroluşum
Ve... nice terkedilişlerim var benim.

Hangi Aşktı yüreğimi dağlayan,
Hangi Borandı yollarımı kesen.
Fırtına misali rüzgarlar kırarken dallarımı
Adına Sevda dediğim yaşanmışlıklarda
Aşk adına,
Hoyrat iklimlerin vefasız yolcusu gibi,
Sırtından vurulup yıkılmış gibi
Kapılarım kapalı, perdelerim örtük
Gecelerim hüzün, yüreğim vurgun
Gözlerimde birkaç damla yaş
Ve.. nefessiz kalıyor,tükeniyor,
Yaşamıyor gibiydim.

Hangi sevdalardı beni derbeder eden,
Hangi yürekti,
Ardımdan ahh ile beddua eden
Bilmiyorum.
Seni sevince unutuverdim.

Durgun su gibisin hep hüzünlüsün,
Sanki bütün Dünya ya küskün gibisin.
Sen yüreğimin en son Gülüsün,
Buğulu gözlerinle baktıkça içimi eritiyor,
Büyülüyorsun.
Yüreğim avuçlarında işte..
Benim gibi Küskün olsanda mazine
Seni çok sevdiğimi Biliyorsun.

A.Nevzat Uçar.
18/Temmuz 2012. Saat:21-05
Tuzla/İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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m.u ÖLDURme BENİ.

* Sevdana tutunarak,
Yüreğimde büyüttüğüm çiçekleri
Ayaklar altında ezerek
...Gönlümdeki..
Sevda bahçemi tarumar ederek
Ustura kesiği yaralarla
Yüreğimi sökerek gittin adeta.

Şimdi..
Güvenerek sarıldığım
Dostluk ipini de
Boğazıma takarak gidip
Öldürme sakın beni
Her ne kadar izi kalmış olsa da
Yaralarımı iyileştirmeye çalışıyorum.
Yüreğimi sana vererek
Kattığım değer için de olsa,
Öldürme beni.
Beni öldürme.!

A.Nevzat Uçar.
10/Mart/2014. Saat: 23:25.
Tuzla- İstanbul.

-

Nevzat Uçar
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Mahkum

Bana...
Sevgimin bedelini,
Bu kadar pahalı ödetemezsin.
Beni...
Sevdiğim için seni,
Ömür boyu beklemeye mahkum edemezsin.
Belki hatalıyım kırdım seni...
Ama ömür boyu,
Yokluğunu sıcacık bedenimde hissetmek,
Güneşin her doğuşunda,
Terkeden sevgililere ağız dolusu kahrederek
Sensizliğin biteceği günü beklemek
Bana çok ağır geliyor Can...

Oysa seni nasıl sevdiğimi biliyorsun
Ve...sanki sevdiğine ızdırap çektirmekten
Zevk alıyor gibi,
Yaşanmış hatıraları silivermiş gibisin.
Bensiz bir Dünya da mutlu olacakmış gibi,
Seni benden kopararak
İntikam alıyormuş gibisin...

Bana sensizliğin mahkumiyetini sen verdin
Beni sana sen mahkum ettin.
Şimdi her yanımda prangalarla,
Sesimi duyurmak istiyorum sana
Bu katlanılması güç cezamı
Ya birazcık hafiflet,
Ya da beni affet Can...

                A.Nevzat Uçar
                02/Ocak/1979  Yeşilköy-İstanbul

Nevzat Uçar
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Maniler 3

************
 *Böyle aniden,
Böyle zamansız gidişin
Öyle acıtıyor ki içimi
Hani diyorum,
Bir bahane bulup
Ölsem yokluğundan.
Son versem bu sensizliğe
Cenazeme bile,
Gelmezsin diye korkuyorum...

A.Nevzat Uçar.
19/Nisan/2013. Saat: 05 17
*
************************
 Seni
Şiirlerime,yüreğime
Beynime
Hatta tüm benliğime yazdım
Anlayamadın.
Hiç önemi yok biliyormusun
Sen sevmesende olur
Ben seni seviyorum ya
O bana yeter..

A.Nevzat Uçar.
20/Nisan 2013..Saat: 19-40

*******************

  *Anladım yalanmış sevdiğin yalan
Sevginle mutlu ettiğin yüreğim talan.
Şimdi gidiyorsun ya.
Yüreği paramparça bir Adam
Senden sonraya kalan.

A.Nevzat Uçar.
25/Nisan/2013. Saat: 02-55.
-

***************************

 * Seni sevmeye başlarken,
O Kadınları silmiştim hayatımdan
Çıkarmıştım yüreğimden
Sen belki ilk değilsin ama,
Son sevdam sın benim
Şimdi sen sen ol da,
O kadınlardan say beni deme.
Bunu benden isteme,
Yüreğimi yerinden sökme
Söyleme...
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A.Nevzat Uçar.
29/Nisan/2013. Saat:09-42.
-

************************

 Baktığın her yerde
Okuduğun her Şiir de
Sevdalı Türkülerde
Duruyorsa hayalim gözlerinde
Bir burukluk,
Bir acı hissedersen yüreğinde.
Alıp başını,
Bir yerlere gitmek istersen
Bana gel..
Hala yüreğimde Sevdan.

A.Nevzat Uçar.
03/Mayıs/2013.
-
***********************
 Seni unuturum Sevgili,
Hiç merak etme sen
Mutlaka unuturum..
Ama sesizce gelip,
Fethettiğin yüreğimden
Fırtınalar kopararak
Yaralarıma tuz basarak
Kanatarak,
Aklımı başımdan alarak
Sırtımdan vurarak
Kaçarcasına gidişini
Hiç Unutmayacağım.

UNUTAMAYACAĞIM.

A.Nevzat Uçar.
03/Mayıs/2013. Saat: 06-10
-

*****************************

 Bu gün,
Son defa,
Son Durak da olacağım.
Yüreğimdeki acıları,
Gözlerimden akan yaşı
Görür görmez tutulduğum
Gözlerindeki bakışı
Aynı masa ya bırakarak
Ve...
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Parçalayarak yüreğimi
Silip atacağım seni yüreğimden.
Son defa,
Son Durak da..

A.Nevzat Uçar.
20/Mayıs.
-
***********************

 ** YARALIYIM.HİSSİZİM
ÜSTÜNE ÜSTLÜK SENSİZİM
SEN YOKSUN YA ŞİMDİ YANIMDA
SANKİ YILLARDIR KİMSESİZİM.

A.NEvzat Uçar.
13/Mayıs/2013. Saat:17-06
-
***************

 *Eğer yüreğindeki varlığımsa seni mutsuz eden,
Yokluğumda MUTLU olacaksan eğer.
Gözlerindeki yaşları boşa harcama sen.
Taparcasına sevdiğim yüreğinden çıkarmaksa beni niyetin.
Ben geldiğim gibi sessizce gitmesini de bilirim.
Ama ben....
Sadece GİDERİM.
Acıyı bal,Dikeni Gül eyler
Yine Türkülerimi söyler giderim.
Yeter ki sen mutlu ol..
Varlığım seni Mutsuz etmesin yeter ki.
Nasıl olsa ben severken,
Mutsuz edilmeyi
Terk edilip dert çekmeye alışkınım.
Giderim sevgili...
Ben sadece GİDERİM.

A.Nevzat Uçar.
17/Mayıs/2013 Saat:06-06.
-
****************

 **Seni sevmeye başlarken,
O Kadınları silmiştim hayatımdan.
Hiç bir Kadın kalmamıştı yüreğimde
Sen belki ilk değilsin,
Ama.. Son sevdamsın benim..
Şimdi...
Sürçü lisan edip
O Kadınlardan say beni deme
Bunu benden isteme.
Söyleme,
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Yüreğimi yerinden sökme
Beni öldürme..

A.Nevzat UÇAR.
29/Nisan/2013
-
***********************

 *Kimbilir,hangi mevsimde,
Ne zaman geleceksin.
Gözlerimden yüreğime
Bir daha ne zaman düşeceksin.
Gülüşlerin ısıtırken yüreğimi
Özlemlerime,hasretime
Ne zaman son vereceksin.
Bilesin ki..
Ben seni hala orada
Son durak da
Bekliyor olacağım.

A.Nevzat Uçar.
28/Haziran/2013. Saat:10-05.
-
 ****************

 * *Aşık olmak için bir yürek
bir Can gerek
can sende var da
onu sevebilecek bir yürek gerek.

A.Nevzat Uçar.
1/Temmuz/2013. SAAT:15-25.
-
****************************

    *Yeniden DOĞMUŞ Gibi.!

 Seni sevmeye başladığımda,
İçimdeki tüm isyanların sona ermesi,
Yapayalnız Gecelerimin bitmesi
Ve.. Güneşin yüreğime değmesi gibi
Bir Bebeğin Annesiyle cilveleşmesi gibi
Yağmurun Toprakla dans etmesi gibi
Bütün aldanışların riyakarlıkların,
İhanetlerin bitmesi gibi
Yüreğime yeniden Sevginin yer etmesi gibi
Salıncakta sallanırken içinin geçmesi gibi
Ve.. Yaralı yüreğimden öpülmüş gibi
Hissettim kendimi.
Anlasana işte
Seninle var olmuş,
Yeniden doğmuş gibi oldum.
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A.Nevzat Uçar.
06/Ağustos/2013.Saat:11-05
İstanbul-Tuzla.
-
**********************************

** BANA,
SEVMEYİ SEN ÖĞRETTİN DEMİŞTİN.
Haydi o zaman
SENDE BANA UNUTMAYI ÖĞRET.!

A.Nevzat Uçar.
10/Ağustos/2013.

-
*******************

 *Seni SEVİYORUM dedim
Bende seni dedi..
Ama ben çok seviyorum dedim.
Ben seni,
''Gökyüzünün tavanı'' kadar dedi

Sonra da sesizce çekip gitti,
Delimi NE.?

A.Nevzat Uçar.
17/Eylül/2013... 09-02
-
**************************************
 *BENİ TUTMA,
GAZABIM YAKAR ELLERİNİ.
BENİ TUTMA,
HURDAHAŞ OLURSUN.
YILLARDIR ÖYLE KIRILDIM
ÖYLE KÜSTÜM Kİ,
BİR AHHHH EDERİM...
KASKATI KESİLİR TAŞ OLURSUN.

A Nevzat Uçar.
-
********************
-
  * *Yağmur damlacıklarında gözlerini hayal ettim..
sigaramın dumanında.. gülüşün geldi gözlerime..
rüzgar da kokun..
aklımda sen ve ben seni sevmekle meşgulüm burada..))

A.Nevzat Uçar.
 -
**************************
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-
 *Sen sevmişsin ama sevilmemişsin.
Sevdiğinin yarısı kadar da beni sev.
Sevmek nasıl olurmuş gör bak o zaman.
Ustura kesiği yürek yaralarımı kanatmadan sev
Ellerin ellerim de olsa bırakırmıyım seni,
Sarılır yüreğimle Sevdalara düşeriz.
Sevmek nasıl olurmuş gör bak o zaman.

A.Nevzat Uçar.
02/Aralık/2013. Saat: 17-55
Tuzla-İstanbul.
-
**********************
-
 * '' Sana hayatı,
Yaşadıklarımı anlattım.
Dik durmayı,boyun eğmemeyi
Sen olduğun için her şeyin
değerli olduğunu.
Ve.. Özgür olmayı öğrettim.
En çok da Sevmeyi sevilmeyi
Sevdiklerine değer vermen gerektiğini.
Öğrettim.
Meğer yaşatarak öğrettiklerim
Hayallerinin ötesindeymiş
Alışmışsın ya mutsuzluğa
Beceremeyeceğini anladın
Ve.. gittin.

Acıtsa da geçer acısı nasılsa
Unutma ki..
Sevmek biraz da Karakter işidir.
Yüreğime son vurgunun
Şık olmadı.

A.Nevzat Uçar.
08/Kasım/2013.
-
************************
 * *Gül biraz.. gül ki yanaklarında Güller olsun.
Sev biraz..sev ki Dünya ayaklarının altında olsun.

A.Nevzat Uçar.
21/Ocak/2014. Saat: 09-29

-
****************************

  *Gül.. gül ki
Güller açılsın yanaklarında
Gülüşün yankılansın kulaklarımda
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Sevdana yanıp tutuşayım yalnızlıklarda
Gül ki Bahar kokusu olsun dudaklarında.. (Gül'e)

-
A.Nevzat Uçar.
25/Ocak/2014. Saat: 11-18.

**********************************
 *''Kanasın isterse yansın bedenim.
Acıların girdabında dönsün bu başım
Arada sırada dökülse de göz yaşım
Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim..''

****************************************
 * *Veee.. Öğrendim ki
En unutulmaz denilen
Sevgilerde zamanla unutulabiliyormuş.
Aşk Gözlerde başlar
Yüreklerde beslenirmiş.
Öfkeyle söylenen sözler
Aşkın bitmesine de sebepmiş.
Öğrendim.

A.Nevzat Uçar.
08/Şubat/2014. Saat:15-55.
-
********************************************

  * SEN,SENİ HİÇ BİR ZAMAN SEVMEYECEK BİRİNİ
SADECE GÖZLERİNE AŞIK OLARAK SEVDİN Mİ HİÇ?
Ve.. O NU GÖNÜL NİKAHINA ALDIN MI?
KAYBETTİĞİNDE.. UÇURUMLARDAN YUVARLANIR GİBİ
ÇARESİZ KALDIĞIN
Ve..YÜREĞİNİN AĞLADIĞI OLDU MU
BİLİRMİSİN.?

A.Nevzat Uçar.
15/Şubat/014. Saat: 23-05.
-
*************************************

 ** Bana da bir Şiir yazsan,
Yüreğine beni de katsan deme n'olur.
Bakarsın elim kaleme gider
Uzun zamandan sonra alırım kağıdı
Bir Şiir yazarım sana
Okurken satır satır ağlarsın
Öylesine dökülür ki göz yaşların
Şiirin sonunda
Yüreğine dokunur
Ve..
Ne demek istediğimi anlarsın.
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A.Nevzat Uçar.
30/Haziran 2014. Saat.:09-15.

-
**********
.
 *Sevdam diye uzattığın KARAGÜL'ün
dikenleri yüreğime battı.
Yokluğunla yaşattığın acılarım da seni
Allaha havale etti..

.
A.Nevzat Uçar.
29/10/2015.

-
********************

Nevzat Uçar
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Maniler 4.

Ben Gururu,
Ekmeğimle oynanırken
Haklı olduğumda,
Hakkım ihlal edilirken bilmişim.
Ve.. Gurur Aşkın düşmanıdır diyerek
Seni severken Gururumu hiç bilmiş
Ayaklarının altına serecek kadar
Çok sevmişim..
Bil istedim.!

A.Nevzat Uçar.
16/Şubat/014.. 18-35.

-
***************************

 *Ben Sende Nemi Buldum...
Ben Sende Dokunmadan Aşkı Buldum...
Ben Sende Kocaman Bir Yürek Buldum...
Ben Sende Çok Olgun Bir kişilik...
Ben Sende Çocuksu Bir Ruh Buldum...
Kimi Zaman Asi...
Kimi Zaman Kırılgan...
Kimi Zaman Kaçıp Saklanan...
Ben Sende Beni Buldum..

F.M.
-

********************************

 Duyguları karma karışık,
Yüreği darmadağınıktı,
Hayatın ona yaşatmadığı
Hiç bilmediği
Duyguları öğrettim
Büyüttüm onu.
Gözlerindeki bakışlarını
Yüreğini,insan yönünü sevdim.
O na sevdamı gönlümü verdim.
Zamanla toparlandı kendine geldi.
Sen benim yüreğimin sahibi
Kimsenin bilemeyeceği sevdasın dedi.
Ve.. öyle bir gitti ki
Onu bulduğum hale getirdi
Darmadağın etti beni.

A.Nevzat Uçar.
18/Şubat/014.  Saat:08-35.

-
*************************************
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 İri ve renkli gözlü bir kadındı o,
Bir şarap kadehinde gördüm resmini
Bu gözlere Şiir yazar Şairler dedim
Sende Şairsin
Bugün de Doğum günüm
Yazarsın belki kim bilir dedi.
..İnce bir sızı geçti içimden
acıtmadı nedense bu kez kalbimi..
Bir boşluğa düşer gibi
Gözü yaşlı bir çocuğu sever gibi
Zemheri ayında terler gibi oldum
Gözleri güzel bir Kadındı..
Soramadım bile adını
Nedense..
Kırmızı şaraplı kadehte ki Kadın
Bu Şiir sana..

= Kadehte ki Kadına.=

A.Nevzat Uçar.
01/Mart/2013. Saat: 13-39.

-******************

*Kurşun gibi sözlerinle
Alnımın çatından vurarak
Yüreğimi kanatarak
Umutlarımı tüketip,
Sevgimi yerlere atarak,
Hani gittin ya
..Ağlatarak.
Bir gün sende yaşarsın
Gururunu yerlere fırlatarak.

A.Nevzat Uçar.
03/Mart/2014. Saat: 10-05
-
************************************************

* Sevdana tutunarak,
Yüreğimde büyüttüğüm çiçekleri
Ayaklar altında ezerek
Gönlümdeki..
Sevda bahçemi tarumar ettin.
Ustura kesiği yaralarla
Yüreğimi sökerek gittin adeta.

Şimdi..
Güvenerek sarıldığım
Dostluk ipini de
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Boğazıma takarak gidip
Öldürme sakın beni
Her ne kadar izi kalmış olsa da
Yaralarımı iyileştirmeye çalışıyorum.
Yüreğimi sana vererek
Kattığım değer için de olsa,
Öldürme beni.
Beni öldürme.!

A.Nevzat Uçar.
10/Mart/2014. Saat: 23:25.
Tuzla- İstanbul.

-
***************************

**Her hangi bir şeyi yanlış anlamak
içimizde sakladığınız arzularımızın
bazı ip uçlarını da ele verir.
O yüzden..
Kolay kolay yanlış anlamam da
Yanlış anlaşılmaktan hep korkmuşumdur.

A.Nevzat Uçar.
25/Mart/2014... 06:05

-
************************************

 **İnsanların Umutlarını yok etmeyin
Ellerinde kalan son tutunacak dallarını da kırmayın
Umut yaşamın can damarıdır
Kesip kanatmayın.
Yapmayın.
(((

-
***********************
-
  Bu sabah,
Sevdanın güneşi doğdu gönlüme.
Karanlıktı oysa günler,
Yağmurluydu,severek bakan gözler
Nice vefasızlıklar.
Kahreden sözler..
Sağaltmaya çalıştığım
Nice Can kırıklarım vardı oysa.
Ama... bu sabah
Sevdanın Güneşi doğdu gönlüme
Evet evet..
Bu sabah.
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A.Nevzat Uçar.
08/Eylül/2014. Sat:09 18.
Tuzla-İstanbul.

-***************************

 * *Sevgi nedir bilmemiş,
Kimseye güvenmemiş
Hak ettiğince sevilmemişsin.
Şimdi yüreğimde ya sevdan
Ben seni hak ettiğince
Özlediğince
Ve... yüreğimde ki bu sonsuz sevgiyle
Ölümsüzce seveyimde,
Sevmek nasıl olurmuş gör bak o zaman.
Sende beni..
Ustura kesiği yürek yaralarımı kanatmadan sev
Ellerin ellerim olsa
Yüreğindeki bu kutsal sevgiyle
Canıma Can eder
Yılların tortulaşmış hasretiyle
Taparcasına severim seni,
Sarılır yüreğimle
Unutarak tüm geçmişi
Olabildiğince sevdalara düşeriz.
Sevmek nasıl olurmuş gör bak o zaman.

A.Nevzat Uçar.
24/Nisan/2014 Saat: 05:55.

-
***********************************

 *SENİN İÇİN KURDUĞUM
VE..YAŞATMAK İSTEDİĞİM HAYALLER ÖLDÜ.
AMA.. HAYAT DEVAM EDİYOR İŞTE.

A.Nevzat Uçar.
29/Nisan... 014. 16:07.

-

 *Kırılıp örselendim defalarca
Vurulup yaralandım vefasızlarca.
Acısını zor da olsa atlattım işte..
Yine Bahar yine sevgi mevsimi.
Yani.. Yola çıktım yüreğimde
Sevgi azığım la
Paylaşmak isteyen benimle gelsin

A.Nevzat Uçar.
04/Mayıs/2014. Saat:14:40
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-************************

*Beni,
Sevdasına,gözlerine Şiir yazdıklarım
Vurup yürek delisi etti.
Umutlarımın son kırıntılarına sarılmış
Ayakta dik durmaya çalışıyor
Kanayan yaralarım sağaltmaya çalışıyorum.
Şimdi sen..
Bana da Şiir yazarmısın deme.
Elinde bir hançerle
Sırtımı gözlüyormuş gibi
Beni vuracakmışsın geliyor bu söz bana
Canımı iste..
Ama bana Şiir yazarmısın deme
Kanatılmışlığım,yaralarım
Ve...
Vurulmuşluğum henüz geçmedi.

A.Nevzat Uçar
11/Mayıs/2014. Saat:09:15

-
***********************************

   ** SENİN BAŞLATTIĞIN O YÜCE SEVGİYİ,
BEN BİTİRİRİM DEME SAKIN..
HENÜZ SON SÖZÜMÜ SÖYLEMEDİM.

A.Nevzat Uçar.
27/Mart/2013.
-
*****************************************************

 *  *Seversem,
Yüreğimle sever
Gururumu ayaklar altında ezerim.
..Değerini bilmezse sevilen,
Kapıyı sert çeker
Dönmemek üzere giderim.
Sadece giderim.!

A.Nevzat Uçar.
14/Haziran/2014.

-

*********

** GİTMEK..
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YÜREKTEN SEVENLERE GÖRE DEĞİL,

DİLDEN SEVENLERE MAHSUSTUR.

'' Kırılan bir kalbin üstüne mutluluk.''
Hayal bence.!

A.Nevzat Uçar.

-

**************

 * Bana da bir Şiir yazsan,
Yüreğine beni de katsan deme n'olur.
Bakarsın elim kaleme gider
Uzun zamandan sonra alırım kağıdı
Bir Şiir yazarım sana
Okurken satır satır ağlarsın
Öylesine dökülür ki göz yaşların
Şiirin sonunda
Yüreğine dokunur
Ve..
Ne demek istediğimi anlarsın.

A.Nevzat Uçar.
30/Haziran 2014. Saat.:09-15.

-
  *Aslında seni ilk gördüğümde
boş verip de geçseydim.
Böylesine sevmez,bağlanmazdım.
Yüreğim böylesine acımaz yanmaz
Adına Şiirler yazmaz
İhanetinle böylesine yıkılmazdım.
Boş veremedim.
Sende..
Aynen sana yakışanı yaptın.
Gittin.

Ahmet Nevzat Uçar.
12/Temmuz/2014... 18:45.

-
******************

Nevzat Uçar
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Maniler 5

''Kanasın isterse yansın bedenim.
Acıların girdabında dönsün bu başım
Arada sırada dökülse de göz yaşım
Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim..''

A.N.Uçar.
-

*********************
 * *Yağmur damlacıklarında gözlerini hayal ettim..
sigaramın dumanında.. gülüşün geldi gözlerime..
rüzgar da kokun..
aklımda sen ve ben seni sevmekle meşgulüm burada..))

A.Nevzat Uçar.
-
 **************************

*Uyanır uyanmaz aklımda sen varsın
Nedendir bu sevdaya düştüm düşeli.
İçimdeki hasretim özlediğimsin
Gözlerimden yüreğime düştün düşeli.

A.N.Uçar.
20/6/2012
Saat:07.01.

*************************************

 Saçlarına  papatyadan taç yapar
Gözlerinle can alıcı bakarsın
Güldüğünde yanakların gül açar
O an sanki yüreğime akarsın.
Aklımı başımdan alır gözlerin
Bilmezsin ki seni nasıl severim
Yakışır gülüşün o dudaklara
Düşürdün yüreğimi çok uzaklara

Sana Aşık oldum demeyeceğim
Çünkü..
Sen zaten aşksın sevdiğim.

A.Nevzat Uçar.
25/Temmuz/2014 Saat: 04:45

-
***********************************

  *Kalemini batırıp yüreğine
Kızıl harflerle yazma sevgini bana
Unutulmuş sevdaların
Kapatılmış kapısında durma karşımda
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Seni o yüreğe alır
Özlemini çektiğin bir sevdayla
Sımsıcak sarıp sarmalar
Özlediğince istediğince
Ve.. yürek dolusu bir sevdayla
Seversem sende kızma bana
Ben sevmek için yaşıyor
Sevginin önünde eğiliyorum.

A.Nevzat Uçar.
24/Ocak/2014.

-

**************************

  ** SEN GİDEN OLDUN BU AŞKTA
BEN KALAN.
SÖYLESENE SEVGİLİ..
HANGİMİZDİ GERÇEK SEVEN
HANGİMİZ YALAN.

A.Nevzat Uçar.
22/Ocak/2014.

-
***************************
 *Hiç bir Özlemek bu kadar acıtmadı içimi nedense..
Sen benim yürekten severek özlediğim İlk Kadınsın..
Seni hala çokkk Seviyorum..
Beni sevdiğini de biliyorum..
İstanbul sensiz bomboş
Bu deli Adam sana Aşık..
Hemde çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk..))

A.Nevzat Uçar.
Temmuz. 2011.

-
************************

 ** Bana da bir Şiir yazsan,
Yüreğine beni de katsan deme n'olur.
Bakarsın elim kaleme gider
Uzun zamandan sonra alırım kağıdı
Bir Şiir yazarım sana
Okurken satır satır ağlarsın
Öylesine dökülür ki göz yaşların
Şiirin sonunda yazdıklarım
Yüreğine dokunur
Ve..
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Ne demek istediğimi anlarsın.

A.Nevzat Uçar.
30/Haziran 2014. Saat.:09-15.

-
 **********************

  *Güzel bir sabaha,
güleç bir yüzle uyanmanı dilerim.
Sevgi ve Umudu,
yüreğinden hiç eksik etme dilerim.
Öyle içten ve öyle tatlısın ki
Seni ben ömrümce narin bir kelebek gibi
Uzaklardan da olsa
İncitmeden severim.

10/Eylül/014.saat:07:30

-
*************************

 * * Özgür olmayı istemek
Kuşlar gibi kanatlanıp uçmak demektir
Bencil sevgilerin koynunda
Biat ederek,kaçak dövüşerek
Özgür olamazsın..
Lafla peynir gemisi yürümez
Otur oturduğun yerde
Tavuklar gibi zıplama öyle
....Akıllı ol.

-
Ahmet Nevzat Uçar.
03/Ekim/2014..05:55
-

*************************************

 ** SENİ ÖZLEMEK DE GÜZEL,
ARTIK GELMESEN DE OLUR.
-
A.Nevzat Uçar.
25/Ekim/014.
-
**************************

  * Tek bir kelime yazmaya değmez aslında sana
Ardından sayfalarca Şiirler yazdım ya,
Yazıklar olsun bana.:(
.
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A.Nevzat Uçar.
02/Kasım/014.
Saat:10:20
-
****************************

  * Yüreğimde,
Yaşayamadıklarım var benim
Hasretleri gecelerde yaşadım
Ağlamaksa bende ağladım.
Yalnızlığım dı gecelerce tek dostum
Sevgisiz geçen her güne kırgınım
Şimdi sevgimin karşılığı olan
Yüce bir gönüldeyim
Göz yaşlarıma veda edip
Seni sevmek istiyorum.
Yüreğindeki tüm yaralarından öpüyorum

.
Ahmet Nevzat Uçar..
09/Eylül/014.
-

*************************

 * Ne yaparsam yapayım,
Sende öyle bir sevdasın ki..
Son sevdam..
Yüreğimden söküp atasım yok.
.
A Nevzat uçar.
-

****************************

 *Son resmin de fark ettim
Gülüşün solmuş,
Gözlerin adeta donmuş.
Omuzların çökmüş
Ve.. yıkık bir viraneye dönmüşsün.
Mutluymuş gibi yaparak
Ağzını gözünü çarpıtıp
Resimler yollamana gerek yok.
.
Unutma mazlum Ah-ı er geç tutar derler
En azından..
Vicdanın seni rahat bırakmayacak.
Yaşarken o taş kalbinle
Kendi kendini imha edeceksin.
.
İnan bana..
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Bunlar iyi günlerin
Ben öldüğümde anlayacaksın.
.
A.Nevzat Uçar.
27/Kasım/014. Saat:11:10.
-

**************************

 * Her şeyin fazlası zarar derler,
Ne kadar doğru bir söz.
Sevginizi de fazla belli etmeyin
Sonra da,
Saç baş yolarak
Benim gibi isyan etmeyin.
.
A.Nevzat Uçar.
07/Aralık/014. Saat:15:40..

-
****************
 * Şiirlerini okurken
Yaşadığın duyguları hissediyorum.
Görüyorum yüreğini,
Dinliyor gibi sesinden
Dokunuyor gibiyim yüreğine diyorsun.
Veee.
Beni ne hale koyduğunu bilmiyorsun.
.
Yüreğimin dibe vurmuş
Hasret duygularını uyandırıp
Bu yüreği sevmek,
yüreğinde olmak
Vee..
Adeta yüreğime alarak
Sevilmek istiyorum diyorsun.
Nasıl Delice sever
Severken sevdiğimi
Nasıl Mutlu ederim bilmiyorsun
.
A.Nevzat Uçar.
18/Aralık/014.. Saat:11:16

-
****************************************
     - Sana Son sevdamsın derken bile
Kaç vefasız sevda bıraktım ardımda bilemezsin.
Acıtsa da Yüreğimi yaksa da
Hatta yıllarca deli divane etse de
Senin gibi korkak ve yüreksiz
Değer bilmez sevgilileri
Ardıma bile bakmadan unuttum.
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*
......Nasıl bir duruş,nasıl bir bakıştı ki o
aklım başımdan yüreğim sol yanımdan çıkar gibi oldu bir anda..
Kocaman bir yürekte sevginin eksiliğini hissettim sanırım.
Beklentisiz karşılıksız ve Özgür bir sevdayla sevdim seni.
Acılarımı,anılarımı öksüz bırakılmış duygularım
Aldığım darbelerle örselenmiş yüreğimi sonuna kadar açtım sana..
Hatırlıyorsun değil mi.?
Bir Şairi in bana Aşık olmasını benim için
Şiirler yazmasını istemiştim hep derken bile
hesaplar yapmış olabilirmisin diye düşünüyorum..
ama sanmam.
Çünkü o kadar da ucuz olamaz benim sevdiğim Kadın...
Hangi Şiirdi sana ilk yazdığım hatırlayamıyorum ama
Son Şiirin adı.. BENDE YOKMUŞSUN oldu.
Yüreğin kaçak gözlerin yalanmış meğer..
Acısı içimi çok yakmış olsa da
Çıkardım seni yüreğimden ancak bilmeni isterim ki
Sevmek asla kirlenmek değildir..
Bu kelimeyi çok kullandığın için yazıyorum..
Sevmek başlı başına bir DEVRİM dir.
Ortada bir kirlilik varsa bende senin kadar kirliyim demektir..
Oysa ben imkansızı sevdiğim içim mutluyum.
.
Hala Son sevdamsın..
Sözümü tutacağım ve senden sonra başka bir Kadını sevmeyecek
başka bir Kadına da Şiir yazmayacağım..
Yine de sevdamı ve varsa Hakkımı helal ediyorum sana..
Beni hatırlayacak anacak belki de arayacaksın ama bulamayacaksın..
Seni de hiç kimse bilemeyecek bilmeyecak fakat
Bana yazdığın özel mektup ve mesajlarını kitabımda yayınlayacağım..
İnsanlar böylesine seven bir Kadını hissetsin
ve sebepsiz gidişi hakkında düşünsünler..
.
Nasıl olsa.Yıllar sonra bile
Edebiyata ve Şiire değer verenler mutlaka merak edip bulacaklar seni.
O zaman ben olmayacağım işte.:(
.
Ahmet Nevzat Uçar.
13/Şubat/2015. Saat:06:05
Tuzla- İstanbul.
-
***********************************
-
 * Hanidir selamın gelmezdi senin
Uzak diyarlarda dosttu bana yüreğin
Bir selamın bir Can deyişin vardı.
Bu sabah yüreğime değdi ellerin.
.
A.Nevzat Uçar.
07/Kasım/2015
-
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Nevzat Uçar
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Maniler 6

**********************

 Oyy benim sevdasına kurban olduğum yar,
Sen git de
Başka Baharlarda çiçek aç.
.
Yalnızlığın karanlık kollarında
Titreyerek kendine sarılan
Bu asil yüreğimin feryadı,
Ahhh-ı dır bu yazdıklarım
Bil istedim.!
.
A.Nevzat Uçar.
06/Ocak/2015.Saat:19:25
-
*************************

*********************************

İNSAN,
SEVDAYI KOR ATEŞ YANGINLARDA
YÜREĞİNİ DAĞLAYARAK YAŞADIYSA
ÖZLEMİNDE  ONUN İÇİN
BİR KEZ BİLE AĞLADIYSA
Veee.. İNSANSA UNUTAMAZ.
UNUTURSA....

.
A.Nevzat Uçar.
21/Ocak/015. Saat:07:10.

-
*********************************

  * Sevda yangını bir yürekle
Çıkmaz sokakların birinden
Kül duman kokulu yerlerden geliyorum.
Sar beni
yüreğine al sakla beni.
Ölüyorum.!
-
A.Nevzat Uçar...
12/Şubat/015..

-
********
*Nefes alıp verdikçe
İhanetin yüreğimi deldikçe
Ağladıkça güldükçe
Yaşamak için direndikçe
Bana yaşattıklarını,
Seninde yaşadığını görmedikçe
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Yani.. anlıyormusun?
Ölmedikçe..
Seni asla affetmeyeceğim.
.
A.Nevzat Uçar.
03/Kasım/014.
Saat:0719.

-

************
 ** Sevda ya MÜEBBET.! **
.
 Koşa koşa gelip,
Kaça kaça giden
Kaç vefasız sevda bıraktım ardımda
Hepsi de,
Yüreğine tutunmuşken
Sevdan ile yanmışken
Beni terk edip gitme diyordu.
Senin gibi.
.
Sanma ki sen beni terk ettin
Aslında sen kendini yalnızlığa hapsettin.
.
Acıttın yüreğimi,
Ağlattın gözlerimi
Öyleyse..
Seninde dudakların kurusun,
Yüreğin yansın
Gözlerindeki yaşlar donsun
Mutluluk ömür boyu hasretin
Yüreğin sevdaya müebbet olsun.
.
Ahmet Nevzat Uçar.
25/Şubat/015. Saat:22:45.

-

*************
 * Yüreğimde,
Yaşayamadıklarım var benim
Hasretleri acısıyla yüreğimde yaşadım
Ağlamaksa bende ağladım.
Yalnızlığımdı gecelerce tek dostum
Sevgisiz geçen her güne kırgınım
Şimdi sevgimin karşılığı olan
Yüce bir gönüldeyim
Göz yaşlarıma veda edip
Seni sevmek istiyorum.
Yüreğindeki tüm yaralarından öpüyorum
-

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A.Nevzat Uçar.
-
*************************

Nevzat Uçar
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MANİLEr 7

**************
* Sevgi,
Asılmış yüzlere tebessüm
Buğulu gözlere ışık saçar
Solmuş yürekleri sulayarak
Umudunu bakış açını değiştirir
Ve..Yaşamına can katar.
.. Hadi Gül biraz
Hadi sev biraz
Baksana Bahar geldi
Yeniden canlanıyor doğa
Kırlarda çiçek topla
Papatyaları okşa
Gülleri kokla
Sevgi Şelalesine bırak yüreğini
Yeni baştan sarıl Hayata
Hadi diyorum,
Hadi yaşa biraz. :)

-
a.n.u.
-
 *******************

 * Düşünüyorum da,
Gerçekten işim çok zor benim.
Her sabah uyandığımda
Sanki hiç gitmemişsin gibi
Seni Seviyorum.?
.
A.Nevzat Uçar.
12/Nisan/015. Saat:06:50.

-
*******************

* *Kimi aşklar yaşadım
Sonunda biteceğini bildiğim.
Yaşanmaması gerekiyordu
İkimizde biliyorduk
... Yaşadık..
Şimdi düşünüyorum da
Biz ikimiz,
İmkansızı yaşadık.
İyi ki de yaşamışız.
.
A.Nevzat Uçar.
04/Mayıs/ikibin15.

-

****************
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Gözlerin hasretten yol çekmesin,
Rüzgarlar saçının telini incitmesin,
Dudaklarındaki tebessüm hiç bitmesin
Kırılmış bir ayna da görsen bile yüzümü,
Bu seni ürkütmesin...
Sana şiir yazmıyorum diye
Bana kırılma kızma.
Ben hiç mutluluk şiir'i yazmadım.
Hiç mutlu olmadım...

.
A.Nevzat Uçar.
13/Temmuz/2001.(İskenderun)

-
**************************
 * Bakışlarında farklı bir eda,
Konuşurken sesinde huzur veren bir seda
Yüreğinde anlaşılmayan bir sevda,
Veee..
Severken seni ömrüm sana feda.
.
A.Nevzat Uçar.
10/Mayıs/015.
14:55 de..
-
************************
-
  ** HİÇ BİR ACI KALICI DEĞİLDİR,
GEÇERKEN İZ BIRAKIR SADECE.! **
.
A.Nevzat Uçar.
10/Haziran/2015. Saat:20:50.
-
***********************
-
 ** Üzerimde bir ağırlık,
Bir kasvet..
Kahretsin yine isyanda
Yine efkardayım.
Yüreğimde bir sıkıntı
Anılar denizinde
Bata çıka boğuluyorum
...Sol yanımda öyle bir sızı
Hiç yoktan
Zordayım,dardayım...
-
A Nevzat Uçar.
01/12/2014.
-
******************
 *AKLIM HALA ALMIYOR,
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SANA OLAN SEVGİMİ
GÖĞSÜMÜN KAFESİNİ KIRARAK
YÜREĞİMDEN HOYRATÇA,ACIMASIZCA SÖKEREK
CAN KIRIKLARINI YERLERE DÖKEREK
Ve... HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ
SESSİZCE ALIP BAŞINI GİTMEYİ
VİCDANINA NASIL YEDİRDİĞİNİ
HALA AKLIM ALMIYOR.
.
A.Nevzat UÇAR.
01/04/2013.Saat:23-00
-

********************************
 ***** BAĞIŞLA.!
.
YOKLUĞUNDA
YANİ SENSİZ ZAMANLARDA
ÖZLEMDİ,
HASRETTİ,
BEKLEMEKTİ
Derken.
YÜREK KESEN FIRTINALARLA
SENSİZLİĞİN HAZAN MEVSİMİNDE
DOLU GİBİ,
KAR GİBİ,
....YOKLUĞUN
ÖYLESİNE YAĞIYOR Kİ ÜSTÜME
YÜZ BİN ÇEŞİT YAĞIŞLA
UNUTURUM SENİ DEMİŞTİM Ama..
GÖZLERİNDEKİ SEVDANA
YENİK DÜŞTÜM
BENİ BAĞIŞLA.

-
A.Nevzat Uçar.
12/Temmuz/İkiBin15. Saat:06:25.
Tuzla - İstanbul.
-

***********************************

 ** Yıl 1969..
Yazlık sinemalarda her gece iki film sadece 1.25 kuruş.
semtte Arzu sineması,Kulüp sineması diye iki sinema var.
Hafta sonları tabii ki sinemaya gitme isteği var içimde
Rahmetli Babam da saat 21:00 de evde ol diyor, en geç 22:00
diyor ama film 20:45 başlıyor üstelik de iki film....
Tabii gece yarısı oluyor evde bir gamata kopuyor
Bir keresinde hiç unutmam sol gözümden dört yıldız uçtu,
İşte o gece gözümdeki o mor lekeyle çıktım FERİKÖY deki evden.
ve.. dönmedim o eve bir daha..
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Hiç bir zaman kendimi ezdirmeden tek başıma onurlu
ve dimdik durdum hayata karşı..
Yedi ay sonra bir gecekondu kiralayarak döndüm o semte ve
uğramadım bir daha çıktığım o eve..
Nereden mi geldi aklıma sabah sabah bu anılar
Kahretsin Yıllar sonra da olsa o köyden bir Kadın sevdim.
Aklımdan hiç çıkaramadığım.
.
Son sevdam,
Son Şiirim,
Son Kadın.
.
A.Nevzat Uçar.
01/Ağustos/015. Saat:06:10.
-
***************************************
.
 ***Seni anlatıyorum,
Bu aralar şiirlerimde çokca.
Yüreğimi delercesine bakan gözlerini en çok da
Sevgi harmanında savrulmuş,
Bencil bir sevgi de
Tarumar edilmiş yüreğini biraz da.
Dokunuşunu yüreğime,
Bakışlarını gözlerime
Ve.. Severken deliler gibi seni,
Hiç sebepsiz
Korkarak,kaçarak
Harlayarak yüreğimdeki ateşi
Unutalım diyerek terk edişini beni
Gidişini yazıyorum.
.
Pek bir şeye benzemese de yazıyorum işte.
Yüreğimden geçen,
Dile getirilemeyen şeyleri yazıyorum.
Kimselere anlatamadıklarımı
Yani..
Seni anlatıyorum.
Sana anlatıyorum.
.
A.Nevzat Uçar.
16/Temmuz/015. saat:06:50
-
************************************
  * Şimdi,
Sabahın ezan vaktinde
Gözlerim uykusuz
Ve ben seni düşünüyorum.
Oysa sen şimdi uyuyorsundur.
Gözlerinden başlıyorum sevmeye
Baştan sona okuyorum
Bitmesini istemediğim bir kitap gibi
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Başını göğsüme yaslamak istiyorum
Gözlerinden içmek sevdayı
Yüreğimi yüreğinde hissetmek işte.
.
Yoksun.
Ne haldeyim bilmiyorsun.
.
A.Nevzat Uçar.
16/ Ağustos/015.
Saat: 05:05..
-

*************************

 ** Bir bakışta yüreğime düştüğün
Gözlerin mahvetti beni.
Gözlerim diyorum,
Anlasana.
.
A.Nevzat Uçar.
26/Ağustos/2015.. Saat:04:20.

-
*****************************

 * *Bahar olur yaz olur
Sonra dökülür ya yapraklar
Hazan mevsim derler hani
Fark etmez..
Sen içimde Bahar gibi yaşarsın.
Mevsimlerin farkı yok
Sevdikçe seni
Özledikçe istedikçe.
Sen aynı güzelliklerle
Yüreğinde ki o Efsane sevginle
Bekle beni Kadınım.
Vazgeçilmezim
Yüreğimsin sen benim.
Seni seviyorum.
-
A.Nevzat Uçar.
02/Eylül/2015

-
********************
.
 * Şimdi,
Örselenmiş yüreğimin
Eylül sancısı günlerinde
Sanki bin yıldır sensiz gibiyim
Fırtına sonrası yağmurlar gözlerimde
Bir yanım sevda diye tutturmuş
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Kızılca kıyamet diğer yanım.
Yokluğunda,
Sevmek seni
Özlemek hasret çekmek
Yüreği kaldırıp ateşe atmak demek.
.
Yoksun,
Yokluğunda
Her sabah
Yeniden ölüyorum
Bilmiyorsun.

.
A.Nevzat Uçar.
29/Eylül/ 015. Saat::05:35

-
*************************
-
 *Bir gece,
Olur ya kendini iyi hissetmediğinde
İçinde bir sıkıntı var gibi hissedersen kendini
Kaldır başını gökyüzüne
Yıldızlara bak,
Benim için bir yıldız tut içinde hisset..
Beni unutur mu diye sor o yıldıza
Eğer kayarsa unuturum
Kaymazsa da yüreğimdesin bil ki.
O zaman elini koy yüreğinin üstüne
Bende orada olacağım.

-
A.Nevzat Uçar.

-

 ************************
-
  * Her yürek,
Zulasında bir sevda taşır.
... Sana olan sevdamı
Hiç kimse bilmeyecek
Ve.. bu sevda
Ben ölünce bitecek.

.
A.Nevzat Uçar.
23/Ekim/2015. Saat:21:45.

-
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-

Nevzat Uçar
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MANİLEr 8

***************************
* Seni sevmeye başlarken,
O Kadınları silmiştim hayatımdan
Çıkartmıştım yüreğimden
Sen belki ilk değilsin ama,
Son sevdam sın benim.
Şimdi...
Gidiyorsun diye sen sen ol da,
O kadınlardan say beni deme.
Bunu benden isteme,
Kendini onlarla bir tutup da
Yüreğimi yerinden sökme.
Hiç değilse giderken acı sözler
Söyleme...
Beni yürek delisi etme.
.
A.Nevzat Uçar.
29/Nisan/2013. Saat:09-42.
-
************************
-
* Fırtına benzeri bir rüzgar dışarıda
Sonbahar dan kışa dönüyor mevsim
Yine sensiz bir gece sabaha uzanıyor
Yoksun..
 -
*******************

 *YAŞIYORSAM,
Ve..HALA NEFES ALIYORSAM
YÜREĞİNE KATTIĞIN,
YARALARIMDAN ÖPTÜĞÜN İÇİNDİR.
.
SEVİYORSAM.
YÜREĞİNDE HALA
BENİ YAŞATTIĞINI
HİSSETTİĞİM İÇİNDİR.
.
A.Nevzat Uçar.
09/Ocak/2016  Saat:05:45

-
*******************
-
.. Sen,
İçimde sevgisini çoğaltarak özlediğim
Sevgimi yüreğine asıp
Hasretine yandığım Kadın.
Unutulmazımsın benim.
Sevgin ve dostluğunla yaşıyorum.
Yani..
Seni hala çok seviyorum.
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-
A.Nevzat Uçar.
12/Ocak/2016. Saat:09:10.

-
******************
-
*..İmkansız sevdaların
Yüreğinden vurgun yolcusuyum.
Severken sevdiğime
Müebbet mahkumuyum.
Şimdi,
Soruyorum kendime
Bir daha öyle candan,
Öylesine yürekten sevebilirmiyim.
Sen söyle sevda gözlüm.
Sevmeleri yasakladığım
Müebbete mahkum yüreğimle
Senden başkasına aşık olurmuyum.

.
A.Nevzat Uçar.
18/ocak/2015. saat: 16:00.

-
***************************
... Bu Şiirleri
Kimin için yazıyorsun diyorlar.
Yazdığım her Şiir de adın geçiyor
Fark etmiyorlar.
.
Ahmet Nevzat Uçar.
27/Şubat/016.. Saat:14:35.

-
**************************
... Şimdi,
Sabahın seherinde diyorum
İçimde yaşattığım sevgimle tutsam ellerini
Baksam uyku mahmuru gözlerine
Titrese yüreğin,
Ve.. özlediğince sevsem seni...
.
a.n.u.
09/Mart/2016..Saat:05:15.

*************************
-
...Sakladım gülüşleri mi karanlık geceye.
Gözyaşlarımı gömdüm ben bin bir heceye.
Hasret bu beden mutluluk denen kelimeye.
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Gel de bitsin artık bu bitmeyen çile.
Sen bilmezsin ama...
Ben muhtacım bir çift Göz bebeğine. (Yazmıştı.)
.
...Bilmezsin,
Olur olmaz zamanlarda
Gülüşün gelir gözlerime
Yanaklarının al al olmuş halleri sonra
Bakışlarındaki gizemi sorgularım kendimce
Ahh ederim ahhhh..
Gözlerin gözlerimde sana bakmak
Yüreğine dokunmak isterim
Kelebeklerini uçurmak sonra
Ve..
Yüreğime katmak isterim seni kendimce
Sende bunu bilmezsin. (Dedim.)      Dön..
.
A.Nevzat Uçar.
23/4/2016..Saat:22:23
-

 *******************
-
.. Böyle susarak
Uzaklaşarak.
Kendini benden saklayarak
Yokluğuna alıştırma beni
Huyum kurusun..
Alışkanlıklarımdan vazgeçemiyorum.
.
A.Nevzat Uçar.
02/Mayıs/2015.. Saat: 09:20.

-
**********************
-
..Bakarsın bir rüzgar eser aniden
Tozu dumana katar yüreğinde.
Farkına bile varamazsın.
Dağıtır efkarını yüreğinin
Dokunur uzaktan yüreğine bir el.
Kim bilir mutlu eder seni
Belki de.
.
Her sevgi kavuşarak yaşanmaz ya
Uzaktan sevmenin de bir yolu var.
Sevenler iyi bilir bunu.
.
Sevgiye sırtını dönme sakın
Gün doğmadan neler doğar.

.

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

A.Nevzat Uçar.

-
****************
-
...TAM BEŞ YIL ÖNCE BUGÜN
EL ELE,GÖZ GÖZE SARMAŞ DOLAŞ OLMUŞTUK
O GÜN VUSLATI YAŞADIĞIMIZ GÜNDÜ SENİNLE..
.
BİR DAHA HİÇ BİR ERKEĞİN
SENİ BÖYLE SEVMEYECEĞİNİ BİLE BİLE
HİÇ SEBEPSİZ ve KAÇARCASINA GİTTİN.
... SEN GİTTİN
BEN O GÜN BİTTİM.
.
A.Nevzat Uçar.
20/Mayıs.

-
*******************
.. Kabul ediyorum hatalıyım
Öyle güzel bakıyordun ki
Gözlerinde kala kaldım.
Seviyorum dediğinde
Seni fazla ciddiye aldım.
.
A.Nevzat Uçar.
20/Mayıs/2016... 06:45.

-
*****************
-

Nevzat Uçar
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Manilerim..

GÜL YÜZÜN GÜLERKEN İÇİN AĞLARSA,
YÜREKTE BİR SIZI KALBİN DAĞLARSA,
YAR HALDEN BİLMEZ GÖNLÜN KIRARSA,
BEN HER ZAMAN ÖYLEYİM BENİ HATIRLA...
13/Temmuz/1996
Otel Nahita..NİĞDE

 GECELERCE SAHİPSİZİM YOLLARDA,
NEREDE DURACAĞIM HİÇ BELLİ DEĞİL,
ŞEBNEM GİBİ DAMLA DAMLA BAZEN GÜLLERDE,
SENİ NASIL BULACAĞIM HİÇ BELLİ DEĞİL
14/Aralık/1994
Fatih-İstanbul..

= HANİ =

HANİ GÖZLERDEKİ PARLAYAN UMUT,
HANİ UMUTLARDAKİ ÖZLENEN BAHAR,
HANİ BAHARLARDAKİ SEVDALI YÜREK
HANİ YÜREKLERDEKİ ÖLÜMSÜZ SEVGİ?

11/Ağustos/1994
Malatya-İstanbul yolunda Otobüste...

Yetti bu ayrılık bitsin diyorum,
Beni birkez olsun sevsin diyorum,
Bu özlem bu hasret böyle giderse
ÖLÜM tek çaremdir bilsin diyorum

A.Nevzat Uçar.
================
Bilirsin hamurum acıdır benim,
Bırak yanacaksa yansın yüreğim.
Sevda şu başımın tacıdır benim,
Aşka kanacaksa kansın yüreğim..
======================
Sevda fırtınası eser gönlümde
Yüreğim toz duman görmüyormusun?
Mevsimsiz yeşerdi Aşk tomurcuğum,
Açılan gülleri görmüyormusun?
                               A.Nevzat Uçar...
==========

   = MANİLERim.=

Bir yangın sonrası kül duman önüm
Yönümü kaybettim bulamıyorum
Açmıyor bahar da güllerim artık
Kuşların göç ettiği mevsimlerdeyim....  A.N.Uçar..
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=================

Farketnez gözlerim ağlasın artık
Sevda yaksın gönlümü dağlasın artık
Ne çıkar bahar ım gelmesin artık
Ömrümün kış mevsimi geldikten sonra...   A.N.Uçar...

                          03/Eylül/2009..

 İstersen,ellerin değmesin ellerime,
İstersen saçların dokunmasın tenime,
Bir edalı duruş ile bakıverde yüzüme
Göz göze gelince gülümse yeter.

Papatyalar açarken..

A.Nevzat Uçar...
25/Eylül/2010...saat.07-33...

Özlemin içimi yakıyor her an,
Sana gelmek için yollar perişan.
Öyle hazırım ki sarmaya seni
Eller kelepçede kollar perişan...

A.Nevzat Uçar..

 İsterse ellerin değmesin ellerime,
Varsın saçların sürülmesin tenime,
Sevgi dolu yüreğinle bir bak yüzüme,
Göz göze gelince gülümse yeter.

A.Nevzat Uçar.
18/Ekim/2010.

İstemem gözlerinde ne sis ne de pus olsun
İsterim yüreğinde her zaman sevgim olsun
Hani olurda birgün ömrüm biterse,
Yüzüne Güneş,yüreğine gözlerim doğsun.

A.Nevzat Uçar..
21/Ekim/2010..saat.10-04.))

== Görünce,
Öylesine bir vurgun,
Ziyan etti aklımı
Laf olsun diye söylemedim
Ellerini bana uzat diye.
Rüyalarımda,
İçimde hep sen varsın
Ne olur bırak da yüreğim yüreğinde kalsın..
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A.Nevzat Uçar.
26/Ekim/2010..Saat 11:15.

-
 Gözlerin iki dipsiz kuyu..
İçini görmek istediğim..
İstedikçe kaybolduğum..

A.Nevzat Uçar..
13/Kasım/2010. Saat.10-45..

  Kan Kırmızısı bir Şarap kadehinde,Bembeyaz kar üzerinde İki Kömür karası göz
gördüm...Derinlemesine bir baktım işte o bakışla gözlerinden yüreğine
düştüm..Bilmiyorum benmi Şarabı içtim,Şarap mı beni içti o günden beri Kömür
gözlerini meftun oldum...

A.Nevzat Uçar.. 23/Kasım/2010.

Sen Giderken.

..Şimdi sen gidiyorsun ya uzaklara..daha gitmeden bir üşüme içimde yalnızlık fırsat
kolluyor gibi gülümsüyor karşımda..sanki benden kurtulduğunumu sanıyordun der
gibi..yüreğimi koparmak için dişlerini gıcırdatıyor..ve sanki korku dağları üstüme
yürüyor şimdiden.. dediğim dibi işte gidiyorsun yaaa..Papatyalar solarsa,kanım donarsa
bedenimde.yatırıp gözleri uzaklara yollara bakmaya başlarsam vay halime.. Her şeye
rağmen seni seviyorum ve seni sevmekten vazgeçmeyeceğim...

A.Nevzat Uçar...10/Temmuz/2010.

*Yıllardır Kapatmıştım Kalbimi AŞKa,
Ne Acılar Yaşadım
Hepsi birbirinden başka..
Öyle içten,öyle Candan Sevdimki Seni,
Bu defa İnan çok Başka..

A.Nevzat Uçar..
23/Ekim/2010...

Yüreğimden gitmekle eline bir şey geçmez..Sana git diyenmi var..kalsana sen
yerinde..sevmesen bile gitme..yüreğimde kal..ya da gideceksen.. yüreğimide al.

A.Nevzat Uçar.((

==
Gözlerin geliyor aklıma işte,
Gün yirmidört saat sana endeksliyim ya..
Bir bilebilsen,
Görebilsen yüreğimdekileri.
Hatta,
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Burada yanımda olsan da
Şiir şiir gözlerinden okusam sevdayı
Ve...
Avuçlarının içine bıraksam yüreğimi
Sende anlasan,
Sana olan özlemimi..

A.Nevzat Uçar.
16/Mayıs/2011..Saat:14-20.
Tuzla/İstanbul.

  Sen şimdi belki de uyuyorsun..oysa ben çoktan uyandım ve yüreğimde taşıdığım
Sevgini demliyorum Özlem ateşinde..Belki de bir daha gelemeyeceksin..Sarılıp
boynuma SENİ SEVİYORUM diyemeyeceksin ama bilki ben her zaman seni çok sevecek
ve seninde beni severek yaşadığını bileceğim.Gün olurda birgün yüreğinden silersen
beni bilki....Ben bunu Mezarımda bile hissedeceğim...EFSANE ler ÖLMEZ...

A.Nevzat Uçar.
27/Haziran/2011.Saat.07-15.

 &#8206; *ÖZLEDİM...
BİR KERE GELSEN BELKİ ÖLMEM DEDİM.
GELDİ...
Ve..BEN ÖLMEDİM! ..

A.Nevzat Uçar.
13/Ağustos/2011. saat:13-52.

*
Birgün bu hasreti bitirelim seninle.. kavuşsun özlem dolu yüreklerimiz aksın içimizde
biriken Hasretin tortulu seli.. çağlasın bedenlerimiz ve görsün İnsanlar sevmek nasıl
olurmuş..))

A.Nevzat Uçar.
05/01/2011.
-

-
İstemem gözünde olmasın elem,
Sen söyle nerdeysen ben oraya gelem.
Senin için adaklar adadım amma,
Adak yetmez dersen canımı verem.

A.Nevzat Uçar.
28/Kasım/2011 Saat:23-45.
-
*
&#8206; * Yaralı yüreklerde Can Kırıkları gibidir AŞK...
Vuslata giden Meşakkatli,zorlu ve çetrefill bir yoldur..
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Öyle Aşk dediğin kolay değildir yani..
Acı çekmeden Aşk olmaz..İşte o çekilen acılar ve özlemlardir AŞK..
Ya aşık olacak çekeceksin bu acıları..
Ya da Aşksız ve acısız bir yolda yürüyeceksin..
Ben AŞKı seçtim.. Acısına da razıyım yani..

A.Nevzat Uçar. -..
24/Aralık/2011.
-
*

..Seni Sevmek,
Aşk adına bilinen herşeyi ters yüz etmekti Sevgili...

A.Nevzat Uçar..

 SEVDİK,EVET SEVDİK...
SEVGİSİZLER, BİZİ VURDUĞUKLARINDA ÖLDÜK SANDILAR.
OYSA BİZ SEVEREK YENİDEN DİRİLDİK...

Ahmet Nevzat UÇAR.
16/O4/2012.Saat:11:10.

Uyanır uyanmaz aklımda sen varsın
Nedendir bu sevdaya düştüm düşeli.
İçimdeki hasretim özlediğimsin
Gözlerimden yüreğime düştün düşeli.

A.N.Uçar.
20/6/2012
Saat:07.01.

*Boş yere arayıp sorma sen beni,
Bu seven yüreğimde yerin yok senin.
Yıllarca arayıp sormadın beni,
Gücendim Kırıldım Küskünüm sana.

A.Nevzat UÇAR.
26/Temmuz/2012. Saat:11-38
-
***************
 *İstemem gözünde olmasın elem,
Sen söyle neredeysen oraya gelem.
Senin için adaklar adadım amma,
Adak yetmez dersen canımı verem.

A.Nevzat Uçar.
28/Kasım/2011 Saat:23-45.
-
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*********************

..

Nevzat Uçar
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MANİlerim.2.

*Her sabah uykudan uyandığında
Ne olur bir kere adımı ansan.
Ben ahh çekiyorum seni anarken.
Sende benim gibi sevdayla yansan.

A.Nevzat UÇAR.
24/Temmuz/2012.
*

ÖZLEM DENİZİNE BIRAKTIĞIM ANILAR,
YALNIZLAR RIHTIMINDA KARAYA VURDU.!

A.Nevzat UÇAR.

Bakmaya kıyamadığım gözleriniz ne düzel,
Ruhumu serinleten sözlerinizde güzel,
İçten ve çok samimi bakışlarınız güzel,
İnsanı mutlu eden Gülüşünüzde güzel..

A.Nevzat UÇAR.
*

Yıkıldım perişanım yalan değil,
Halimi bir kere görmek için gel.
Terkedip gittiğin seveni değil,
Yarattığın viraneyi görmek için gel..

A.Nevzat UÇAR.
*

Kırıldım,gücendim küskünüm sana,
Arayıp sormuyorsun canın sağolsun.
Belli ki gönlünden çıkardın beni,
Ne diyeyim güzelim canın sağolsun.

A.Nevzat UÇAR.
24/Şubat/1995. Saat:23-45.
*

Sana gelene kadar yılgın yıkık gecelerden..
Düş kırıklıklarımda oldu benim..
İhanetlerde gördüm.
Gidenlerin ardından göz yaşı da döktüm.
Kahrolası gecelerde,
Ağlamalarım demek boşuna değilmiş.
Menzilde seninle olmak,
Sana Aşık olup sevmek varmış demek ki.
Varlığın hayatıma değer kattı Sevgili
Şimdi yaralarımın acısını bile hissetmiyorum.
Sende unuttum.
Sende var oldum
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Sende son olacağım.
En son....

A.Nevzat Uçar.
27/Temmuz/2012.
-

 *Hiç bir Özlemek bu kadar acıtmadı içimi nedense..
Sen benim yürekten severek özlediğim İlk Kadınsın..
İLK ve SON.

A.Nevzat Uçar.
28/Temmuz/2012.
-
*

Gönül saksımdaki sevda Gül ünü,
Kopardın ellerin tiremedi mi.?
Veda bile etmedin çekip giderken
Bilmem ki yüreğin titremedi mi.?

A.Nevzat Uçar.
*

Biçare gönlüme bir Ümit versen,
Gel dediğin yere gelmzmiyim ben.
Seviyorum bende yar seni desen,
Öl dediğin yerde ölmezmiyim ben.:

A.Nevzat Uçar.

 Sensizlik sonum olur biliyorsun,
Yapamam,olamam artık sensiz.
Kaldırıp kendimi yüksek dağlardan
Uçurumlara atarım ölürüm sensiz.

A.Nevzat UÇAR.

*
*
 Ipıssız ortsında gecelerin,
Hddini bilmezlik bu gözlerimin yaptığı.
Her gece tam bu saatlerde,
Kaç gönül hasret ile yanmakta,
Umutsuz sevdalardan ne gözler ağlamakda.

A.Nevzat Uçar.
29/Temmuz/2012.Saat. 04-55.
Tuzla-İstanbul.
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-
*.***************.
**Nasılsın diye soruyorsun ya bana..
İyi desem değilim.
Ya kötü.. Hiç değilim.
Dışarıda Ayaz bir sabah,
yüreğimde Yıllardan sonra, Harlanmış bir ateş.
... Ve seni Hala çok seviyorum. İnadına çok..

A.Nevzat UÇAR.
08/02/2012.
-
*************.

 *'' Sevginle dopdolu yüreğime,
Senin yokluğunu sığdıramıyorum..
Yüreğim yokluğuna dar geliyor..
GİTME.! ''....

A.Nevzat Uçar.
21/Ağustos 2012.
-
******************

 ** **Ne olmuş yani uzaklıklar varsa aramızda,
Ne olmuş yani her istediğimde olamıyorsam yanında
Heee Ne olmuş yani içimde günden güne büyüyorsa hasretin.
Sensiz uyanıyorsam gecelerce saatin bilmem kaçlarında..
Ne olmuş yani.?
Ya seni hiç görmeseydim,
Ya senin mahsun gözlerinde erimeseydim.
Yaşayabilirniydim sanıyorsun
SENİ SEVMESEYDİM.
Heeee Söylesene yaşayabilirmiydim.?
Ne olmuş yani..

A.Nevzat Uçar.
17/Eylül/2012.  07-35.
Tuzla/İstanbul.
-
************************

*Şimdi yüreğimi sökercesine,
İçimdeki tüm Sevgileri dökercesine
Şamdanda ki mum misali bitercesine
Bir ELVEDA...
Duruyor baş ucumda.

A.Nevzat Uçar.
11/Ekim/2012.
..
***********************************
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 **Gün gelir hayata yenik düşersem,
Düşüverip yıkılırsam eğer,
Seni Gözlerinden severek,
Saçlarından koklayarak
Bakışlarındaki hüzünlerden
yüreğine düşerken sevdiğimi,
Ve.. Severek yaşayıp da Öldüğümü,
Sakın ola Kimselere söyleme...

A.Nevzat UÇAR.
23/Ekim/2012. Saat: 12-55.

*********************

*İçi boş bir Sandal gibi
Küreksiz,dümensizim
Deniz kabarmaya,dalgalar yükselmeye başladı..
Salma beni enginlere,bırakma ellerimi
Çek al beni yürek sahillerine
Küreksiz,dümensiz yiter kaybolurum sensiz.
Bilmediğim Denizlerde savrulur,kahrolurum.
Sensizliğe dayanamam..
Biliyorsun..
Eee.. ne duruyorsun.

A.Nevzat Uçar.
04/Aralık/2012. 06-05.
-
**********************************
-
 **Seninle olmak varya..
Yaşamaya başlamak yeniden..
Yeni baştan,tutsak olmak Sevdaya
Liseli bir Aşık gibi..
Seninle olmak var ya hani senin olmak..
Doğmaktır yeniden kendi kendinden..

A.Nevzat Uçar.
12/12/12..Saat:19-55.
-

**********************

*Şimdi,
Seni beklemenin nöbetlerindeyim.
Gözlerim,
Dalıp dalıp uzaklara bakıyorsam.
Hasretinin ateşiyle yüreğimi yakıyorsam.
Hiç kimseler bilmeden,
Seni sevmenin Onurunu yaşıyorsam
Gece uykumda bile
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Gözlerime vuruyorsa sensizlik.
Seni beklemek,
Seni özlemek
Ölüm değildir belki ama..
Ölümün ikiz kardeşidir bana.

A.Nevzat UÇAR.
23/OCAK/2013.
Tuzla/ İstanbul. Saat:12-08.
-

********************************

 **Alelacele topluyorum Sevda Papatyalarımı,
Ekilmemiş Gül fidanlarım,Yüreğim ve Ben..
Yola revanız şimdi.
Hoşçakal,
Aşk la kal.

A.Nevzat Uçar.
04/Şubat/2013.  09-35.
-

*************************************
 *Yapma,
Sana dupduru,
Ve..yalansız bir sevgiyle
Bağlanan yüreğimdeki yaralarımı
Tırnaklarınla kopartıp
Kanatma,
Ağlatma..
Yapma..

A.Nevzat Uçar.
12/Mart/2013.

************************************

  **Gün olur Hak vaki olur da
Gelirse sıram.
Yazdığım tüm Şiirleri yaksınlar diye vasiyet edeceğim.
Ve şunu bil ki
Meçhule seni severek gideceğim.

...  23/Mart/2013....22/47.

********************************************
 *AKLIM HALA ALMIYOR,
SANA OLAN SEVGİMİ
GÖĞSÜMÜN KAFESİNİ KIRARAK
YÜREĞİMDEN
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HOYRATÇA,ACIMASIZCA SÖKEREK
ALIP GİTTİĞİNİ...
HALA AKLIM ALMIYOR.

A.Nevzat UÇAR.
01/04/2013.Saat:23-00
-
**************************

  ** Yüreğim,severken
Taparcasına sevecek kadar MÜKEMMEL..
Giderken,
Gideni uğurlayacak kadar ASİL'dir,

A.Nevzat Uçar.
04/04/2013. Saat:: 10-27.
-
**********************

 *YAPMA,BENİ ÇARESİZ BIRAKMA,YALVARTMA.
SANA VERDİĞİM SEVGİMİ YERLERE ATMA,
AĞLATMA.!
-

*************************
 *Beni böyle ansızın,
Sırtımdan vurarak öldüremezsin.
Gözlerime bakarak,
Alnımın çatından vursaydın keşke.
Gözlerini bir kez daha görseydim,
Gözlerinde ölseydim.

A.Nevzat Uçar.
14/Nisan/2013.Saat: 21-30
-

 *******************

 **Ne Olmuş YANİ.!

**Ne olmuş yani uzaklıklar varsa aramızda,
Ne olmuş yani her istediğimde olamıyorsam yanında
Heee Ne olmuş yani içimde günden güne büyüyorsa hasretin.
Sensiz uyanıyorsam gecelerce saatin bilmem kaçlarında..
Ne olmuş yani.?
Ya seni hiç görmeseydim,
Ya senin mahsun gözlerinde erimeseydim.
Yaşayabilirniydim sanıyorsun
SENİ SEVMESEYDİM.
Heeee Söylesene yaşayabilirmiydim.?
Ne olmuş yani..
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A.Nevzat Uçar.
17/Eylül/2012. 07-35.
Tuzla/İstanbul.
-
***************************

Nevzat Uçar
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Mesela

Yokluğun,
Eskisi kadar acıtmıyor canımı
Gözlerin takılmıyor aklıma gün 24 saat.
Mesela özlemiyorum seni eskisi kadar,
Yanında olmak istemiyorum mesela...
Gözlerin aklıma geldiği zaman,
Yüreğim çarpmıyor bir kuş un kanadı gibi.
Açarken solmuş küskün bir çiçek değilsin artık
Neden aramıyor diye merak etmiyorum mesela.
Mesela aşk'dan,sevda dan,melakoli den bahsetmiyorum.
Ve...yaşamın bir avans daha vermesini,
Beklemiyorum artık.
Dedim ya! ..
Yokluğun eskisi kadar yakmıyor canımı,
Gözlerin asılı değil gözlerimde artık.
Ben artık melek de değilim eskisi gibi
Sevda bana göre değil mesela...
Ben geçmiş zamanlarda kalmış,
Mimoza'lar gibiyim yine yapayalnız...
Seni sevdiğim kadar,
Hiç kimseyi sevemiyorum Mesela...

                                                    A.Nevzat Uçar..
                                                 Marmara Eğitim Köyü
                                        .20/Nisan/2007 saat:13-25...

Nevzat Uçar
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Mutluluk senin olsun

Bilmediğim biryerlerden çıkıp geldin ansızın
Tuttun gönül bahçemin güllerini kopardın zamansız
Ellerin ellerimde gözlerine bakarken
Bir fırtına yıktı gönül bendimi acımasız
Oysa...dalları kırılmış yaprakları sararmış
Suya hasret topraklarda
Yorgun çınar ağacı gibiyim
Baksana ağarmış saçım sakalım
Aynalar çirkiniyim üstelik alabildiğince
Yılların ezginliği alnımdaki çizgilerden belli
Gözlerim yorgun gönlüm kırgın, ben bitkin
Şimdi durup dururken sevdalara atma beni
Yüreğimi yakma n'olur...

Agora meyhanesini bilirmisin sen?
Aşkların divanesi de şahanesi de orada yaşanır derler
Şahanesini değil de divanesini yaşadım ben
Derbeder oldum...
Yıllar yılı ne acılar çektim sevdadan yana bilsen
Ahh...o çektiğim acıları bir bilebilsen
O yüzden korkuyorum ve diyorum ki
Sevdanın acıları bırak benimle kalsın
Şöyle etrafına bak yaşamak senin olsun
Al git gözlerini benden güllerim sende kalsın
Dertleri bana bırak Mutluluk senin olsun.

                                                    18/Ağustos/1993

Nevzat Uçar
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O Adam

O adam yalnızlığı severdi
Dudak ucuyla gülsede ara sıra
Yüreğindeki burukluk
Belli olurdu yüzünden
Gözleri ağlamaya hazır,her zaman buğulu...
Hasretleri vardı,yalnızlığını yaşardı.

Riyakar insanlardan nefret ederdi
Birde yıkılmışlığına çok şaşardı o adam.
Uyanınca her sabah yaşamayı severdi.
Gülü, Papatyayı,Begonyayı severdi.
Ve birde,
Birde seni çoook....

A.Nevzat Uçar.
03/Aralık/1995
Saat:07-25 Malatya

Nevzat Uçar
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O ÇOCUKk.

İçimde;
Okşayarak,severek
Yaralarından öperek
Sevgine alıştırdığın.
Sonra da
Boynu bükük bıraktığın
O çocuğun özlemi bu sana yazdıklarım.
.
Gecelerce,
Yalvarışları Tanrı ya uzanan
Seni mor giysilerinle düşünüp
Sabahlara dek hayalini kuran
O çocuk var ya hani o çocuk.
.
Hani elinden tutup
Saçlarını okşayarak
Yüreğindeki sevgilerini ona kattığın
Yanaklarını ıslatarak öptüğün
O çocuk işte..
Sensizliğe ve özlemine
Dayanamıyor artık.
.
Kendi payıma yazıyorsam
Namert olayım..
İşte o çocuk var ya.. o çocuk
İçinde biriktirdiği,
O özlemle..
İnadına çok seviyor seni
Senden başkasını sevemiyor
Sevmiyor,
Sevmeyecek o çocuk.!

.
Ahmet Nevzat Uçar.
03/Nisan/015.. Saat:01:15.
Tuzla-İstanbul.

-

Nevzat Uçar
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O Gün.**

Biliyorum oralardasın,
Biraz uzak olsada
Biliyorum aynı şehirdesin.

Yüreğinde özlem,hasret
Ve...sevda biriktiriyorsun.

İkimiz aynı Gökyüzünün altında
Bırak yüreklerimizi yaksın bu Sevda.
Nasıl olsa birgün,
Ama...mutlaka birgün
Kaderin yazgısı tecelli edecek
Ve...o gün geldiğinde

Uzaklıklar yakına gelecek,
Yüreklerimiz serinleyecek
Hasret ve özlem sıfıra inecek..

Ellerini ellerime aldığımda
Gözlerine şiir şiir dolacağım.
Ve... o an başbaşa olacak
Yüreklerimizdeki bu sevgiyle
Sadece ikimiz olacağız.

Birgün...
Mutlaka birgün.
Anlıyorsun değilmi?
Yani işte O Gün.!

A.Nevzat Uçar.
29/Mart/2011..Saat.13-10 da.
Tuzla/İstanbul.

Nevzat Uçar
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O GÜNLERde

Yalnızlığın,
O en çetin zamanlarında.
O senin sessizce
Sebepsiz gidişinin ardından
Katran karası gecelerimde
Yüreğimi ilmek ilmek söktüğüm
Günlerce göz yaşı döktüğüm
O günlerde,
Yaşadıklarımın son günü bugün.

Zembereği boşalmış bir saat gibi
Yeniden,
Hayata ve yaşamaya kuruyorum kendimi.
Kurtuluyorum yaşadığımız illegal sevgiden
Aşk dan anlamayan sevme özürlü
Korkak yüreğin rahat olsun.
Yaşamın içinde yinede dik dur
Acıları, sancıları sök içinden artık.
Ben sende ve sevginde yokum nasılsa.

Bende bıraktığın izlerden kurtulacağım.
Gözlerim hüzün hüzün baksa da
Özlem yağmurları,
Tepeden tırnağa ıslatsa da
Hasret gömleğini giymeyeceğim
O günlerde..

Şimdi..
Seni sende bırakıp
Gözlerini yalan sözlerini unutacağım
Bir kez daha hayata tutunup
Sevdayı harmanlayacağım yüreğimde.

.
Çünkü hayat..
Sevmekle sevilmekle güzel
İsteyip de yaşayamadığın
Sevda senin sevdan değildir.
Benim sevgin sana iki beden dar
Sevmeyi bilmeyen yüreğine de zor geldi.
Ben yepyeni bir sevda yaşayacağım
Sende belki duyacak
Belki de hissedeceksin
Ve..
Kahrolacaksın
O günlerde.

A.Nevzat Uçar.
02/Ocak/2014. Saat: 07-05
Tuzla-İstanbul-
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Nevzat Uçar
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O Sabah

O sabah seni beklerken saat yedi de.
Dışarıda buz gibi bir hava
Pastanede sıcacık süt,
Hükümet konağına karşı yudumluyorum.
Ağaçlar çıplak,
Serçeler küçücük üşüyorlar...
Sabah mahmurluğuyla insanlar geçiyor önümden
Elleri cebinde üşüyen insanlar.
Ve...Radyo da bir şarkı o sabah
''Başıma neler geldi sana diyemedim''diyor
Sanki beni anlatıyor.
Çünkü bende bazı şeyleri anlatamadım sana
Gelseydin belki yine diyemeyecektim
Ama gelmedin...
Pazar günüydü o gün
Saat sabahın yedisi
Öyle soğuktu ki hava
İçimdeki sıcaklık buz gibi dondu,
Bu seni bekleyişim inanki sondu.

03/Aralık/1995
Saat 07-20 Malatya

 'Ve,karlı,kuru bir dala
Göğsünde iki yürek birden taşıyan
Boynu bükük,yalnız bir güvercin kondu...'    Üstadım,Ünal Beşkese'den.

Nevzat Uçar
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OHHhh BE.!

En güzel  şiirlerimi yazdığım
Var la yok arası bir sevdaydı.
Düş gibi,
inanılacak gibi de değildi.

Ama onun artıları
Benim eksilerim vardı
Haklı olarak
O artılarını alıp gitti.
Ben eksilerimle
Eksiklerimle kaldım.

En güzel şiirlerimi ona yazmış olsam da
Yaralı yüreğime dokunan
Sihirli bir el gibi
Hafif esen bir yel gibi
Rüzgarıyla sıyırdı geçti beni.

Artılarını
Korkularını
Ve.. yüreksizliğini
Alarak kaçarcasına gittiği
O günden beri
Dermansız,
Mekansız
Umarsız
Ve.. naçar kaldım.
Mesela..
Son durağa bile gitmiyorum artık.
Olabildiğince zor günlerdi
Aşka ve sevdaya olan inancımı yitirdim.
Yürek zindanıma gömdüm sevdayı
Veee..

Ne garip değil mi.?
Severken hiç unutamam diyordum ya.
Ben en kolay
Onu Unuttum.
Ohhhh.. be.!

A.Nevzat Uçar.
05/Şubat/2014. Saat:22-07.
Tuzla-İstanbul.

-

Nevzat Uçar
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OLmADI.!

En baştan biliyordun olmayacağını
Olacakmış gibi yaptın.
Uzaktan uzağa ne olacak ki
Nasılsa sonu yok dedin..
Haklıydın.

Bende öyle avuttum demek ki kendimi
Ve..görüyorsun olmadı
En çok senin namına sevindim..
Yüreği kırk yamalı ben
Sana ne verebilirdim ki
Ne kadar da ahmakmışım
Ne kadar da Maymun iştahlı..
Neyse sen haklı çıktın

Olmayacaktı,
Olamazdı,
Olmamalıydı
Olmadı
Olmaz....

Ne yapalım
Olmazsa olmasın..
Senin canın sağ olsun..
Canın sağ olsun Can...
Can-ın.

A.Nevzat Uçar.
25/Şubat/2011..Saat:22-10.

Nevzat Uçar
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ORADAyDIM.

Bugün,
Orada,hani ilk buluştuğumuz,
İlk kez el ele tutuştuğumuz
Ve..göz göze geldiğimiz yerde
Seni yad ettim bugün.
El falıma bakışın
Elinle yüreğime dokunuşun
Ve.. o gülüşün vardı karşımda.

Bir sade kahve söyledim kendime
Görevli kız beklediğiniz biri varmı deyince
Sessizce kaşımı kaldırdım
Anladım yalnızlığını der gibi güldü bana.
Sanırım hatırladı seni..
Seni yüreğimde yaşatıyor olduğumu bilemeden.

Yani bugün orada..
Senin oturduğun yerde oturdum.
Haberin olmadı biliyorum
Ama ben SON DURAK da
Seni 208 gün sonra
Yine orada,
Seninle berabermiş gibi
Yine o ilk günü yaşatıyordum
Senin haberin bile olmadı
ORADA..
Sensiz seni yaşıyordum..

A.Nevzat Uçar.
14/Aralık/2011.Saat:22-00
Tuzla/İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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ÖDEDİm.!

Hangi günahımın bedeliyse bu yaşadıklarım,
Bilemiyorum...
Adına sevda dediğim yollar hep çıkmaz,
Sevmelerim anlaşılmaz,
Ve...yalnızlığım kaçınılmaz oldu sonunda.
...Hangi günah,hangi beddua peşimdeydi,
Hangi kırık kalbin
Yüreğime saplanan Ah-ı bu yaşadıklarım
Hiç bilmiyorum.

Yoksa Aşk denilen olgumu vefasız
Yıkmadan,yakmadan yaşanmıyormu Aşk?
Yüreğimki...
Ya donuyor içini buz kesiyor,
Ya da dışını keskin bir Bıçak.

Kimbilir kaçıncı keredir kor alev yanışım,
Yandıkça kül olup savruluşum
Ve... gecelerce satır satır kahroluşum.
Uçurtmalarımın ipleri her koptuğunda
Sevmeyeceğim bir daha dediğim,
Kahrolup yandığım nice mutsuz gecelerin sabahında
Tükenmişliğimi paylaştım aynalar da ben.
Yıllarca,yollarca,
Yalnızlığımla kol kolaydım hep.

Ve... şimdi sen,
Son defa gözlerimden yüreğime düşen sen.
Korkma sakın sevmekten.
Yıllardır hangi günahın,
Hangi bedduanın bedeliyse yaşadıklarım
Sanırım...
Katre katre ödedim.

Sana sevgimi vermek isterken,
Tüm günah ve beddualardan arınmış
Kırılgan ama sevgi dolu yüreğimle
Çıkarsız,beklentisiz,
Ve... bencil olmayan bir sevgiyle
Yüreğini,yüreğimde hissetmek istiyorum.
Geçmişimdeki hatalarımın tümünü sildim.
Eğer kırılmış bir kalbin,
Günahıysa yaşadıklarım.
Ödedim Sevgili..ÖDEDİM.!

A.Nevzat UÇAR.
16/Eylül/2011. Saat:11-40
Tuzla-İstanbul.

Nevzat Uçar
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ÖLeMEZSİN.!

Düşlerini yasaklamış,
Yüreğini sökmüşler.
Nedir Ulan bu korku tünellerinde
Yalnızlığa sarılıp ağlamak..
...Ayağa kalk,Silkelen.
Sen sevda Adamısın Oğlum
Yırt karanlığın göğsünü,
Aydınlık doğsun yüreğine

Sevmeler varken,
Kapanma yüreğine yeter.
Seni seviyorsa bir Kadın
Allahına kadar ver ona sevgini.
Sen sevgisiz olamazsın...

Bomboş bir yürekle yaşayarak,
Adam gibi ölemezsin...
Ölemezsin.! ! !

A.Nevzat Uçar.
13/Mayıs/2011. Saat:23-40.

Nevzat Uçar
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Ölesiye Seveyim Seni

Yapma durup dururken ayrılıktan söz etme
Sen olmazsan ne yapar ne ederim ben?
Kime giderim akşamları kimi severim
Yapayalnız gurbetlerde kimi özlerim sonra?
Sensizliğe dayanamam biliyorsun alışamam
Hem biliyorum sende beni seviyorsun
Öyleyse neden ayrılıktan söz ediyorsun

Yıllar sonra seninle mutluluğu bulmuşum
Biraz gülmüşüm,çokça sevmişim seni
Ne olur bana inansana...
Bırakta yollarca seveyim seni,
Hasretini çektiğim yıllarca seveyim seni
Kokladığım gonca güllerce seveyim seni
Dilediğince,özlediğince
Ve...hiç bitmeyecek bir sevdayla
Ölesiye seveyim seni! ..

A.Nevzat Uçar.
14/Şubat/1994

Nevzat Uçar
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ÖLSEDE SEVECEKTİR bu SERSERİ SENİ.

Marmaranın...
Masmavi sularına bıraktım anılarımı.
Senli düşler gördüm gecelerce.
Ve yalnızlığın kucağında boğuldum an be an
Sonra çığlıkların yankılandı kulağımda...
Ayrılırken ağlayamamıştın oysa
Günler acımasız zaman çok insafsız
Her geçen gün arzularıma pranga vuruluyor
Sensiz tat vermiyor yaşam.

Bir gemi güvertesindeyim sensiz
Marmaranın sularında anılarım tazeleniyor.
Görsen tanıyamazsın bıraktığın o beni,
Ölsede sevecektir bu serseri seni...

A.Nevzat Uçar.
04/Nisan/1981

Nevzat Uçar
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Ölüm gibi birşey

Sensizliğin kucağında
Yapayalnız tek başıma kaldım
Günler sonra
Yokluğunun isyanı başladı içimde
Ve ben...
Dertlerle yoldaş kadehlerle sırdaş oldum
Hasret rüzgarları çiçek açmış dallarımı kırdı
Özlem denizinin dalgaları
Sahillerimi dövdü azgınca
Ara sıra yarı sararmış resmine bakar oldum
Huzursuz uykulardan uyandım geceler boyu
Çatık kaşlarını hayal ettim
Benlerini saydım tek tek
Sarı saçlarını okşadım düşümde
Ve...ılık nefesini duydum tenimde

Kaybetmek çok zor can
Hayal etmek özlemek
Hasret duygularıyla yanmak da zor
Anlaki sensizken zor herşey
Anla ki tükenmiş bitmişim yokluğunda

Oysa seni sevmek zor değil
Zordan da öte...
Ölüm gibi birşey...

                                            A.Nevzat Uçar
                                     14/Şubat/1979 (Sevgililer Günü)

Nevzat Uçar
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Öyle sevdim ki seni

Bitmedi...
Gözlerimdeki özlemler,
Gönlümdeki tutsaklık,
Yüreğimdeki  yalnızlık bitmedi.
Yıllarca sevdalı,
Yollarca bezginim hayattan...
Öyle bir ateş ki yürekte yanan sönmüyor,
Öyle bir gitti ki uzaklara dönmüyor
Ve...tutsak duygularla,
Öyle sevdim ki seni
İnan senden başka kimse bilmiyor...

14/Mart/1993

Nevzat Uçar
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ÖZÜR DİLİYORum.!

Ağlarsan,
Sökülüverir içimde bir şeyler en derinden,
Bir anda. çıkıverir aklım yerinden
Gözlerin'ki acımasız mavzer mermisi gibi
Öylesine vuruyor yüreğimden..

Yapma Can..
Öylesine kırılgan bakışlarla
Bakma gözlerime..
Sevilmek arzusuyla yanan tenini
Yedi rengin tüm tonlarında severim.

Derdine sırdaş,
Sevdana yoldaş olurum..
Öyle severim'ki seversem eğer
Tüm yaşanmışlıklarını unutur,
Bulutlara tutunur,
Arz-ı endam edersin.
Uçurursun kelebeklerini her yana..

Kırarak yasakların zincirini
Sevgi ırmağının serin sularında
Aşk doldurursun yüreğine
Sırılsıklam olursun Aşk'tan..

Yolun olurum,
Sevdan olurum,
Dertlerine derman olurum..
Yeter'ki sen ağlama
Ağlama'ki gülsün o Mühür gözler,
Seni kırdıysa ağzımdan çıkan sözler
Bağışla beni senden Özür diliyorum..
İnan bana seni çok seviyorum.

A.Nevzat Uçar.
09/Mayıs/2011 Saat:13-25
Tuzla/İsranbul...

Nevzat Uçar
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S U S T U m.!

Sustum,
Aşk'a dair tek kelime etmeye hakkım yok.
Yalvarırım beni deli etmeyin.
Erkekler sadece sever
Ama..Kadın'lar Aşık olur demeyin
Aklımı başımdan alıp gitmeyin
Seven bunca delikanlı yürekleri gücendirmeyin.

Öyleyse Aşk'a dair bildiklerim
Ve...yaşadıklarım doğru değilmiş
Zavallı Mecnun çöllere boşuna düşmüş
Biçare Ferhat dağları haybeden delmiş

Yani Erkek sadece sever
Kadın'sa Aşık olurmuş öyle mi.
Hadi canım...
Öyleyse yazdığım şiir'lerin hiçbir hükmü yok
Yanıp,yakıldığım o kabus dolu geceler
Her Şarkı da o nu hatırlayıp içlenerek ağlayan
Yüreği sökülüp alınmış gibi olan ben değilim
Ve..yıllarca içimde yaşattığım o sevgi
Meğer Aşk değil de sevgiymiş
Sevdiğimi sandığım hiçbir Kadın da
Bana Aşık değilmiş.
Kanmışım,aldanmışım,
Demek geceler boyunca
Hasret dolu yüreğimi boşuna dağlamışım.

İyi de...bunca sene sonra
Bunu bana  söylemenizin ne anlamı var
Alt üst oldum işte...

Şimdi ben,
Yazdığım bütün şiir'leri yırtmak
Ve kimler için yazdığımı da unutmak istiyorum.

Demek Erkekler Aşık olmaz severmiş...
Öyleyse neden her ayrılık sonrasında yıkılan
Yüreğinden zıpkın yemiş gibi olan,
Yıllar yılı hasretlere son durak olan ben oldum.

Sevdiğim Kadınlar Aşık olsalardı
Çekmezmiydim bunca acıyı
Düşmezmiydi yolum sevda sürgünlerine
Hadi canım sende..
Boşversene sen..

Kadın Aşık olurmuş da Erkek severmiş
Ben bu söze güler geçerim.
Ama...Yalanım yok
Yine de kafam karıştı hani
Eğer doğruysa,
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Bütün Şiir'lerimi yırtacağım söz olsun..
...SUSTUM.! !

                                A.Nevzat Uçar.
                               27/Ocak/2010......08-50 De..

Nevzat Uçar
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SADAKAm OLSUN.

Yüreğime kattığın bu yüce sevgi,
Olsa olsa Allah ın bir Mucizesi diyordun.
Aşk a olan inancımı tamamen yitirmişken
Sevda denilen olguyu,
Yüreğimde bitirmişken.
Ne kadar de sana geç kalmış olsamda
Yüreğimdeki kelebekleri uçurmuşken
Sana doğru.
Bana yeniden sevme ve sevilme arzusunu
Tattırdığın için,
Seni seviyorum diyordun.

Bakarken gözlerine,
Dokunurken ellerine
Ve... koklarken tenini
Yaralı yüreğimdeki Can kırıklarını
Anlatırken çekinmeden sana.
Artık bitti
Bundan sonra ben varım diyordun.
Seviyorum seni,
Mazini unutturacağım sana diyordun.

Hangi sözüm sana ağır geldi,
Hangi davranışımdı seni böyle etkileyen
Hala bilmiyorum.
Severken senin yaptığın gibi
Kaçak dövüşmem ben.
Neyse bilmek isterdim.

Ama sen öyle yapmadın
Aniden sökerek yüreğimi
Mucize dediğin Sevgiyi
Bir kalemde silip atarak gidiyordun

Şimdi ortasından Deniz geçen
Bu koca şehirde
Senin öldürdüğün
Kocaman yürekli bir Adam var.
Başın sağ olsun..

O Allahın mucizesi dediğin
Sana yaşattığım sevgi dolu günlerde
Benim sana
SADAKAM OLSUN.

Ahmet Nevzat Uçar.
12/Eylül/2013 Saat:06-45
Tuzla-İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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Sakın Unutma

Gün gelir maziyi eğer anarsan,
Ve gün gelir yokluğumda beni ararsan
Nerededir,ne haldedir diye sorarsan,
Acıların kucağında yapayalnız kaldığın an
Unutmak istediklerin hafızanda bir bir canlanırsa
İçindeki bazı duygular isyan ederse sana,
Yanımda olmayı istersen eğer
Sana dönemeyecek kadar uzakta olduğumu
SAKIN UNUTMA...

Ve birgün üşürsen,
Güneşin ışınları seni ısıtmaya yetmezse
Bahçenizdeki ağaçlarda kuşlar ötmezse
Sana gönderdiğim şiir ler artık gelmezse
Yeşilin her tonu sana kızıl görünürse
Hayalim canlanırsa gözlerinde
Ve gülümsüyorsam sana eğer...
Seni severek yaşadığımı,
Sana hasret öldüğümü,
Ve...
Sana dönemeyecek kadar uzakta olduğumu
SAKIN UNUTMA...

A.Nevzat Uçar.
18/Aralık/1975

Nevzat Uçar
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Sana Bir SEVDA Getirdim.

*Sana bir sevda getirdim
Örselenerek kanatılmış yüreğimle
.
Derinden bak gözlerime,
Usulca dokunsun bu şiir yüreğine
Gökkuşağının altından geçer gibi
Bulutların üstünde uçar gibi
Ayaklarımı yerden keser gibi
Olayım seninle..
.
Sana bir sevda getirdim
Kırk yamalı bohça gibi
.
Sevda denilen iklimlerde
Yalnızlığa terk edilerek
Her defasında ciğerleri sökülerek
Kangren olmuş duygularla
İnadına insanca
İnadına sevgi dolu bir yürekle
Ne kadar yıkılmış olsam da
Sevmenin ve sevilmenin
İlahi gücüne inanarak
Çektiğim acıları
Sancıları,
Ve...
Yüreğimdeki kanatılmışlıkları unutarak
Arınarak,
Yüreğimdeki sevdana sarılarak
Çokkkk uzaklardan
Sana bir sevda getirdim.
Yüreğine al,
...Sevdalara sal beni
.
A.Nevzat UÇAR.
26/Kasım/2015. Saat:06:40

-

Nevzat Uçar
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Sana Gelişim Yakın

Bilmem o gülücükler duruyormu yüzünde
Saçlarını savurup veriyormusun yel'e
Gözlerin yine öyle bir sır saklar gibimi
Öylesine mağrur'mu dik duruyormu başın

Umutlara veda edip arkanı dönme sakın
Çoktandır yol'a çıktım sana gelişim yakın
Bütün güzelliğinle biraz takıştır takın
Çok oldu yollardayım sana gelişim yakın

Sayamadım şaşırdım ayrılığın gününü
Öyle özlemişimki görmüyorum önümü
Yarın çok başka birgün unutmuşum dünümü
Yılların hasretiyle sana gelişim yakın.

30/Mayıs/1997
saat:14-15   Kadıköy-İstanbul

Nevzat Uçar
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Sen BİLMİYORSUN.

Sensiz zamanlarda
Yaşadığım sancılarımı
Sana anlatmadım
Sen bilmiyorsun.
Seni sevmiş olmanın gururunu,
Yaşattığın sevginin yüceliğini
Ellerimle gökyüzüne yazmak isterken
Aniden,
Güneşimi batırdığını
Kapkaranlık bir Dünya da
Beni yalnız bıraktığını
Sen bilmiyorsun.
  Günlerce sarhoş masalarında
Gözlerinin hayaliyle
Sevdiğin Türküleri dinledim
Gece yarılarında,
Boş Tren vagonlarında biletsiz,
Meteliksiz,
Kimliksiz gezdim..
Her seferinde Gün ağarırken
Yaşlı gözlerle
Kendimi Son durak da buldum.
Sen bilmiyorsun.
Yüreğimdeki yaralarımı bilen,gören
Ve... dudaklarıyla öpendin
Deli gibi sevip seviliyorken
Böyle aniden
Ve.. sudan bir sebeple gidişin
Ayrılalım, unutalım bu Aşkı deyişin
Ölüm kadar acı veriyor canıma
Sen bilmiyorsun.

Sanırım,
Senin bilmediğin bir şey daha var.
İçinde kendi kendinle hesaplaşırken
Kendini benden uzaklaştırmak
Hatta unutturmak isterken
Susarak,konuşmadan benimle
Kaçarcasına yaşarken,
Beni çok sevdiğini
Bensiz acılar çektiğini
Yüreğin sana söylüyor.
Duyguların seni bana itiyor
Yerli yersiz gözyaşların
Bunu sana hissettiriyor
Ama...
Sen bilmiyorsun.

A.Nevzat Uçar.
05/Temmuz/2013. Saat: 14-55.
Tuzla/İstanbul.
-
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Nevzat Uçar
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Sen GELİRSİN AKLIMA..!

Akşamın esen rüzgarlarında,
Tel tel saçlarını düşünüyorum.
Ve.. akşamın alaca karanlığında
Yıldızlar'a bakınca,
Işıl ışıl gözlerin gelir aklıma..

Sokak aralarında tek başıma gezerken,
Bir deniz kenarında diz çöküp otururken,
Ve.. yanan sigaramdan,
Derin bir nefes çekerken
Tüm kişiliğin,
Ve sevecen yüreğinle
Sen gelirsin Aklıma..

Şimdi bir sen varsın bende
Benden uzakta.
Ve bir ben varım sana tutsak.
Elleri cebinde yürürken kendine korkak
Ne zaman bir çift sevgili görsem
Sen Gelirsin aklıma.

Ve.. yokluğunun bilmem kaçıncı gününde
Seni düşünerek,
Hayaline ne zaman göz gezdirsem
Ve... üzerinde Gül bitmiş bir Mezar görsem
Ölümün soğuk ellerinden önce,
Sen Gelirsin Aklıma..

A.Nevzat Uçar.
19/Şubat/1979..Bakırköy..

Nevzat Uçar
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Sen GİTTİN.!

Sen gittin,
Yüreğimden kelebekler de gitti.
İstanbul..
Bulut bulut hüzün oldu.
Gözlerime yaş,
İçime hicran doldu.

Şehir boşaldı,
Herkes,herşey seninle gitti sanki
Sen gittin,
Sevinçlerim,gülüşlerimde gitti.

Daha şimdiden özledim seni
Sen gittin,
Kahretsin yaşama gücüm bitti.

A.Nevzat Uçar.
14/Ağustos/011 Saat:10-15.
Tuzla/İstanbul.

Nevzat Uçar
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Sen HAKLISIN.!

Keşke,
Sen giderken.
Boynum bükülse,
İçimdeki sevda sökülse,
Gözlerimden...
Kanlı yaşlar dökülseydi.
...Oysa bu defa
Bir acı sözün dağlanmış yüreğimi
Baştan başa yırttı,
Dikiş tutmaz yaralar aldım
Karanlık bir yolda kayboldum sanki
Çıkmaz sokaklara daldım,
Sen görmedin,
Ama ben gecelerce ağladım.

Gidişine değil,
Dilinle yaralayışına kanadım.
Hani bu da geçer diyordum ya hep.
Bilmiyorum bu da geçermi.?
Tek bildiğim,
Hiç birşey eskisi gibi değil bu aralar.
Ve... olmayacak da  sanırım.

Sana göre sen haklısın,
Bana göre de ben.
Öyleyse suç kimde
Sebebi ne bu dargınlığın.?
Hadi neyse hatırın kalmasın
Yine suçu ben üstüme alıyorum.
Suç bende..
Sen HAKLISIN.!

A.Nevzat Uçar.
15/Ağustos/2001.Saat:11-05.

Nevzat Uçar
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Sen Olmasaydın

Sen olmasaydın bu sevdalara düşmezdim hiç
Özlemler parçalamazdı yüreğimi
Işıklar sönmezdi gözlerimde
Öksüz çocuklar gibi ağlamazdım en azından
Hasret trenine binmezdim ayrılıklar gar ında
Mutsuz gecelere yolculuğum başlamazdı

Kırmızı dudaklı Lepiska saçlı bir kadına
Loş ışıklı bir barda evet demezdim en azından
Yollar beni sürüklemezdi gurbet akşamlarına
Bulutlarla kucaklaşan yüksek dağlarda
Güneşin batışındaki kızıl grupta
Bilmediğim bir kent in bir yerlerinde
Tüm bakışları seninkilere  benzetmezdim en azından

Sen olmasaydın bu acılara göğüs germezdim
Sen olmasaydın sevda nedir bilmezdim
Kalkıp yollara düşüp bu yerlere gelmezdim
Senden uzaklarda mutsuz ölebilrdim en azından...

                                                                A.Nevzat Uçar.
                                                                15/mayıs/1993...

= Sen olsaydın
Az biraz erken gelseydin
Silerdim sevdaları
Yaşanmış eğreti aşkları
Tüm yaşanmışlıkları
Ve senle doldururdum
Boşaltığım hayatı.........Berat Türkmen 2. den.))

Nevzat Uçar
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SEN OLmAyINcA.!

Gökyüzündeki yıldızlar,
Kaybolur birden.
Ay göstermez bir daha yüzünü
Güneş ısıtmaz olur sanırım
Sen olmayınca..
Uzaklar çok da önemli değil
Değmesede ellerim ellerine
Görmesemde,
Gözlerinin içinde ki Hüznü.
Can kırıklarıyla dolu yüreğin
Kanatsa da yüreğimi..
Sen sen olda,
Sevmemek üzere müebbete mahkum
Aşk'a ve sevdaya kapalı yüreğini
Ve.. içinde biriktirdiğin sancılarını
Alıp gitme benden..

Gözlerini özlersem,
Sesini duyamazsam..
Bilekten değil de,
Omuzlarımdan kopar kollarım...

Sen olmayınca
Ben olurmuyum..
Ölürmüyüm kim bilir..

A.Nevzat Uçar..
06/Haziran/2010..İstanbul.

Nevzat Uçar
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Sen VARSIN.!

Ben değilim,
Uyanır uyanmaz
Yalnızlığı baş ucumda bulan.
Sızlayan bir yürekle,
Her sabah günü selamlayan.

Ben dğilim,
Kahrolası gecelerde,
Kimsesizliğin nöbetini tutan
Yaşadığı acılarını yüreğine katan.
Resimlerde kalan,
Gülücüklerim yüzümde şimdi...
Bir sevdalı Kadın var yüreğimde
İnsanca ve sevgi dolu gözleriyle.

Bakışı başka,
Yüreğimi yakışı başka,
Gönlüme akışıysa bambaşka...
İstiyorum ki,
Yağan yağmur damlacıkları
Düştüğü her Şehrin sokak ve caddelerine
Anlatsın bu sevgimi...

Üstüme üstüme geliyor sevda
Başka türlüsüde olmuyor zaten
Sevmeden,sevilmeden olmuyor
Yaşanmıyor bu çileli hayat.

Yıllar yılı kapatmış olsamda,
Yüreğimi sevdaya,Aşk'a
Nedeni yok inanınki bu defa başka...

Şimdi ben değilim,
Tutsak mısralarda kaybolan.
Eski resimlerdeki gibi gülüyorsa yüzüm.
Sen bende-Ben sende olduğum içindir.
Ben değilim,
Sevda Türkülerinde,
Ayrılık Şiirlerinde
Göz yaşlarına boğulan,kahrolan..

Çünkü...
Seven yüreğiğle bir Kadın var,yüreğimde
Sen Varsın..

A.Nevzat Uçar.
09/Kasım/2010.Saat:12-40.
Tuzla-İstanbul.

Nevzat Uçar
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SEN YOKTUn

Bir ucundan bir ucuna dolaştım sahili dün,
Yalnızlığımı gizledim herkes den.
Martıları,olta sallayan balıkçıları,
Gözlerin kadar engin denizi seyrettim.
Kayaları yalayışını dinledim sessizce
Şöyle bir baktım sahile kabataslak
Herşey yerli yerinde,herkes oradaydı
Ama...sen yoktun.

Cancan amcadan balık ekmek yedim,
Kağıt helvası alırken minnoş abladan
Seni sordu...
O niye gelmedi dedi
Beni bıraktı diyemedim.
Yalnızlığımı anlatamadım ona...
O senin ne güzel dediğin çocuklar
Bisiklet kiralıyor,
Kayaların üstüne soyunmuş denize giriyorlardı
Beni görünce.
Yalnızlığımı yüzüme vurur gibi güldüler,
Koştular bana doğru
Bir zamanlar senin koştuğun gibi
Gözümden kaçmamıştı balıkçı teknelerinin
Pupa yelken sahili terk edişi
Ama...sen yoktun.

Birden acı bir sesle irkildim.
Acı acı,yanık yanık öten bir tren sesiydi bu...
O da yüzüme vurmuştu yalnızlığımı
Haykırmak,çığlık atmak geldi içimden
Yalnızlığa lanet edip ağlamak istedim ama yapamadım.
Daha ne anlatayım sana
Tanıyanlar acıdı,tanımayanlar güldü,
Mutluluğumuzu kıskananlar sevindiler halime
Olacağı buydu sana az bile bu dediler
Çünkü çok perişan,çünkü çok bitkindim,
Öylesine çaresizdim ki..sensiz..
Sahile elveda edip geri döndüm yoluma
Ama...sen yoktun..

A.Nevzat UÇAR
17Eylül/1978  Kumkapı-İstanbul

Nevzat Uçar

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

SENDEN SONRAsı

Düşe kalka toplayarak
Yaşıyorum Umutlarımı
Hani sen gittin ya yüreğimi kanatarak
Yokluğunda kendim sarıyorum yaralarımı.
Çığlık çığlığa isyanlardayım
Gecelere sırdaş oldu yüreğim
Yaşamak gibi nefes almak gibi
Uyku da haram gözlerime..
Her gece Haliç sırtlarında bir yerlerde
Arıyor gibiyim seni.
.
Zemheri de yanıyor
Ağustos da donuyorum
Mümkünü yok anlasana
Unutamıyorum.
.
Senden sonrası yok
Vurgun yüreğimde,
Yaşamak ya da sevmek yok işte
Son bir umutla sarıldığım
Son sevdamdın benim..
.
Şimdi..
Yaşayan bir ölü gibiyim
Senden sonrası.

.
A.Nevzat Uçar.
05/Ocak/2015. Saat:06:25.

-

Nevzat Uçar
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Seni GÖRÜNCE.!

Önce gözlerimi,
Ayaklarımı gibi..
Ve..sonra ellerimi bağlamış gibi.
Seni görünce,
Hep böyle oluyorum.

Oysa ben...
Ne çılgın öfkelerle kalbi kırılan ben,
Zamansız ve sebepsiz çekip gitmelerden
Süresiz sürgün edilmiş ben..
Seni görünce bir Kelebek,
Kanat çırpıyor sanki dağlanmış yüreğimde.
Sıcacık bir Rüzgâr esiyor tenimde
Yanaklarım kızarıyor adeta,
Utanıyorum gözlerine bakmaktan.
Şöyle bir yutkunuyorum önce,
Herşeyi unutuyorum
Gözlerin gözlerime ilişince
İşte ben..
Seni böyle seviyorum nedense....

Hüzün hüzün bakıyorsun
İçten olsada kekremsi gülüyorsun
Seni nasıl sevdiğimi belkide bilmiyorsun.

Sesini,
Gülüşünü
Ve..günlerce seni özleyişimi
Sevdiğin Türküleri dinleyişimi
Ve bu Şiiri senin için yazdığımı
Şimdilik bilmiyorsun.

Gözlerinin yüreğimi yaktığını
Aklımı iyice sana taktığımı
Ve.. sensiz geçen o yıllarıma,
Nasıl da isyan ettiğimi
Bilmiyorsun..
Bilemiyorsun.

Sanki gözlerimi
Ayaklarımı
Ve... sonra ellerimi bağlamış,
Yüreğimi dağlamış gibi
Ya da kendimi bir ağaca asmış gibi
Seni görünce,
Hep böyle oluyorum.
Anla artık lütfen,
Seni çok seviyorum....

A.Nevzat Uçar.
19/Eylül/2010..Saat:18-05
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Tuzla-İstanbul..

Nevzat Uçar
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SENİ UNUTMAYACAĞIm

Takvim yapraklarını geriye doğru çeviriyorum da,
Apansız,sessiz sedasız gelişini hatırlıyorum.
Meğer ne güzel günlermiş onlar.
Ve sonra...gidişin geliyor aklıma..
Kahroluşum,puslu gözlerle ardından bakışım..
Sen duymadın ama,
Son kez haykırdım ismini feryat edercesine.
Sonra gelip geçenlerden utanıp sustum
Çevredeki herkes terkedilişime şahit oldu
O gün bu gündür yaşıyormuyum,
Yaşamıyormuyum pek anlamış değilim.
Oysa sen belki şu an mutlusun
Belki de Unuttun...
Yada gelip geçici bir heves gibi
Kaldırıp rafa koydun beni...
Yok öyle değil dersen,
Hatırlamak anmak istersen eğer
Sende kalan şiirlerimi oku..
Oku da sevmek nasıl olurmuş anla.
Hem unutma...
Varlığım dünya'dan kaybolsa,
Bedenim toprak altında yıllarca kalsa,
Mezarımın üstünde yedi karış ot bitse
Yemin ettim..
Seni UNUTMAYACAĞIM...

                           A.Nevzat Uçar.
                     07/Aralık/1978.Saat:15-35..
                Görgülü Pastanesi..Ataköy-İstanbul....

Nevzat Uçar
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SENi...

Seni gözlerindeki hüzünden tanırım en çok,
Saçlarının ipeksi tellerinden,
Küçücük,sıcacık öpülesi ellerinden tanırım.
Her bakışı yüreğimi
Sızım sızım sızlatan gözlerinden,
Ve göğsünden çıkacakmış gibi vuran yüreğinden tanırım.

Şimdi bitmek bilmeyen yollar boyu benimlesin
Hani ellerin avuçlarımda,
Göz göze vedalaştık ya
Titriyor gibiydi bedenin bembeyaz oldu tenin
Hani kekeliyordum ya ben gözlerim dolu dolu
Kendine iyi bak görüşürüz demiştim ya...
Bilki yollar uzadıkça hasretin büyür yüreğimde.

Birazdan seni düşünme molası vereceğim,
Yemek molası daha sonra.
İçtiğim sigara da yudumladığım çay da
Seni düşüneceğim...

O kara gözlerin aynalarda,
Sözlerin kulağımda
Sevgin yüreğimde zaten.
Aramıza giren kilometrelere rağmen
Yine bir şafak vakti ya da öğleden sonra
Özlemleri,sensizliği ve hasreti sıfıra indirip
Kollarımı boynuna dolayıp sarılacağım sana
Ve olanca gücümle haykıracağım.
SENİ çok seviyorum diyeceğim çok...

08/Ağustos/1993
Kamyonla..
Malatya-İstanbul yolunda gece yarısı.

Nevzat Uçar
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Senin suçun yok

Benim bu gözyaşlarımda
Senin suçun yok...
İlk kez ağlayışım değil bu benim
Annem in babam dan ayrılmasıyla
Başlayan yokluklar.
Ve...yıllarca bir omuzum düşük
Böyle bir yanım ezik yaşarken
Bu gözyaşlarım vardı benim.
Yani sen ağlatmadın beni ilk kez
Ben ağlamaya çok önceden başladım
Hayatla yüzleşmem.
Sınavlarda terlemem
O işten o işe geçen çıraklığım
Herşeyden mahrum çocukluğum
Gençliğim...
Askerliğim sevdalarım
Yarım yanlış özlemlerim hasretim...

Hüzünlü gecelerde sarhoşluğum
Ve...efkar efkar bakan gözlerimin
Yanık bir türkü de ve bir şiir de
Hazır bekleyen gözyaşlarımın
Ve...seni severken umutlarımın yeşermesi
Senin suçun değil...
Yani senin suçun değil bu sevda
İlk kez ağlayışı değil gözlerimin.
Sevdiysem  özlediysem
Ağladıysam  güldüysem
Ve....tutup vakitsiz sevdalandıysam sana
Senin suçun yok...SUÇLU BENİM.

A.Nevzat UÇAR.
21/Haziran/1999   (iskenderun)
-

Nevzat Uçar
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Sensin SEN.!

Şimdi,
 O bildiğin,tanıdığın.
 O yüreği sevgi dolu adam değilim
 O kıskanınca suratını asan
 Severken yüreğinden titreyen
 O adam değilim artık.
 Yanılmışım demek ki...
 Sevmenin kutsallığını anlayamadın
 Nedense çok değiştin birden..
 Değer verdikçe,sevdikçe seni
 Kendini bulutlarda görmeye
 Ve.. çok üstten üstten konuşmaya başladın
 Sevgimi ölçmeye,
 Başkalarını örnek göstermeye
 Hatta sevdikçe değişmeye başladın.

 Sanmaki güzelliğin her böyle kalacak
 Zaman sana verilen güzelliği,
 Birgün geri alacak..
 Yaşlanacak,yorulacak ve durulacaksın
 O zaman yanında beni bulamayacaksın

 Bense yokluğunda,
 Boş bir sandal gibiyim...
 Birgün açık denizler ortasında
 Bir buz dağına ya da Kayalığa çarparak
 Paramparça olduğumu duyarsan
 İftihar et kendinle
 Çünkü..
 Beni paramparça eden,
 Ne bir buz dağı,ne de kayalık değil..
 Sensin SEN.

 A.Nevzat Uçar..
 02/Kasım/1979.
Yeşilköy/İSTANBUL.

Nevzat Uçar
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SEVDA da GÖR BENİ.!

Ben seni,
İshak paşa sarayında otururken,
Malabadi köprüsünde yürürken
Ayasofya da resim çekerken,
Çukurova da güneşin alnında terleyen.
İşçilerle oturup yemek yerken düşünüyorum.

...Nemrutta sabah güneşini izlerken,
Balıklı Göl de balıkları yemlerken.
Şeb-i Arus da Semah dönerken
Hacı Bektaş-ı Veli de Lokma yerken
Düşünüyorum seni.

Gece yatmadan önce seni,
Sabah uyanır uyanmaz yine seni düşünüyorum.
Ve.. Seni işte böylesine çok seviyorum.

Oysa biliyorum ki orada,
Karşı/yaka da,
Sende beni özlüyorsun..
Bir Köprü mesafesi aramız

Gece kuş olup kanatlansam
Hangi ışıklı penceredesin,
Hangi semt te,
Yedi tepenin hangisindesin?
Seni özlediğim her gece,
Deniz de yakamoz,
Ağ da balık,
Ve... Şişe de Rakı oluyorum.
Sen o gecelerde gör beni.

Hele bir niyet et,
Geliyorum de çık yola
Isıt hele bir yüreğimi
Sen o zaman gör beni.
Öyle herkes tanımaz,
Dertlilere,Aşıklara,Sevenlere sor beni.
İyi tanırlar,
Severken Allahına kadar severim
Bilirler beni.
Sen birde severken gör beni.

Sevdaya kapalı yüreğimin
Paslanmış zincirlerini kırdım.
Azad ettim gönlümü sana
Hele bir gel...
Gel de Sevda da gör beni.

Dedim ya..Ben seni,
İshak paşa sarayında otururken,
Malabadi köprüsünde yürürken
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Ayasofya da resim çekerken,
Çukurova da güneşin alnında terleyen.
İşçilerle oturup yemek yerken düşünüyorum.

Nemrutda seni,
Balıklı gölde seni,
Şebi Arus da seni
Hacı Bektaş-i Veli de seni Düşünüyorum

Gece yatmadan önce,
Sabah uyanır uyanmaz yine seni düşünüyorum.
Ve.. Seni işte böylesine çok seviyorum.
Yüreğimi sende biliyor,
Gözlerini gördüğüm günden beri
Seni Seviyorum..
Sen esas yüreğimle severken gör beni.

A.Nevzat Uçar.
11/Aralık/2011 Saat:03-05
Tuzla/İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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SEVDA YANIğI

Yüreğimde,
Ustura kesiği yaralarım,
Can kırığı dargınlıklarımla
Terkedilişlerim çok sancılı oldu.

Nedense,
Sevdanın çıkmaz sokaklarına düştü hep yolum
Öyleki sevmekten korkar oldum.
Baktım gidişat vahim,
Önce Alkolü,
Sonra da Aşkın ellerini bıraktım.

Taaaki
Gözlerin gözlerime değene kadar.
Tutmasamda ellerini önceleri
Bilmesemde teninin kokusunu,
Yüreğinin dokusunu,
Aniden,
Sökülüverdi yüreğimdeki yaraların kabuğu

Oysa ben..
Aşk adına nice Gülleri kokladım
Önce ellerime sonra yüreğime battı dikenler
Sevdim yandım,
Kokladım yaralandım.
Mühür Gözlerinde yandığım gibi
Hiç birinde yanmadım.
...Sızıları geçti yüreğimin,
Adına sevda dediğim duygularım bitti derken
Unutmuşken sevdayı,
Öylesine yandı ki bu yürek sana.
Gözlerin ırgaladıkça küllenmiş duyguları
Yeniden alev alıyorum.

Bu son fasıldır ömrüm değil,
Olacaksa seninle olsun bir fasıl
Sevgi yumağında
Örelim yüreklerimizi diyorum.

Senki...Mor renkli,
Gece kıyafetini giyinmiş bir Kadın gibi
Yüreğimi sökerken gözlerinle
Ve.. yaşanmamışlıklarla dolu yıllara
Meydan okurken Usum da.
Yanarken şimdi yüreğim özleminle
Dokunsan bana,
Yeniden başlasam yaşamaya

Baharı teninde koklayıp,
Doldururken içime..
Gözlerinde Şiirlere boğulmak istiyorum.
..Şimdi bana..
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Zamanla bu da geçer unutur ve unutulursun diyorlar.
Oysa,
Unutmak öyle imkansız ki seni
Bunu bilmiyorlar.

Hani bilmeni isterim ki
Sevda yanığını izleri silinmiyor yürekten
Silinmeyeceksin yani...
Silmeyeceğim,
Silme...

A.Nevzat Uçar.
11/11/2011. Saat:11-11.
Tuzla İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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SEVECEKsİN.!

Dokunma yüreğime,
Yaralıyım,Acılarım var deme.
Nadiren de olsa,
Damla damla da olsa
Hayatın tadına varmışlığım da olsa
Acıların seline kapılmış
Bir yürek taşıyorum Sol yanımda.
Farkındaysan..
Hüzün hüzün bakar gözlerim,
Gülüyor olmama da şaşırma sakın
Aslında,
Sevda yanığı Hicran doludur yüreğim.

Şimdi..
Tutuversen ellerimden
Isıtsan avuçlarının sıcaklığıyla ellerimi
Ve...
Sende unutmaya çalışsan acılarını.

Acılarım,
Sancılarım
Ve.. Yalnızlıklarım var benim deme
Zorlama beni.
Göz pınarlarımın yaşı çoktan tükendi
Ağlayamıyorum artık.

Üstüne ölü toprağı serpilmiş,
Yaşamaktan ümidini kesmiş gibi
Kapkaranlık bir Dünya da
Işıkları sönmüş gibiydim senden önce.

Yaşama sarıl,
Sevgini sevgimin üstüne ekle
Umudun peşini bırakma sakın
Acılarını unutturacağım o günü bekle.
Sevgi tomurcuklarını büyüt yüreğinde
Aldırma,
Kulak asma Papatya fallarına
Çok kereler Sevmiyor çıksada
Ben seviyorum seni.
Hemde çoook seviyorum.
Seviyorum.
Seveceksin...

A.Nevzat UÇAR.
28/Ekim/2012. Saat:04-25.
-

Nevzat Uçar
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SEVGİLİ'LER GÜNü.!

Bugün,14/Şubat..
Yani sevgili'ler günü bugün.
Doğrusu bu ya..
Pek bana göre bir gün değil..
Yine de tüm sevenlere,
Sevilenlere
Sevgiye değer verenlere,
Sevgisine ihanet etmeyenlere
Kutlu ve mutlu olsun...

Ben,
Acılarını yüreğine gömen
Verdikleri sevginin karşılığında
Aşk mağduru olmuş
Yılgın,yıkık dostlarımın
Yanına gideceğim..
Sevgisine karşılık bulamayan
İhanet'e uğrayan,
Kırık kalp'li dostlarımla beraber olacağım
Çünkü...
Orada da yaşanan,
Ve...yaşatılan bir Dünya var.

Sırtına sevde yüklenmiş
Yüreğinde harlanmış ateş yanan
İhaneti ve terkedilmişliği yaşayan
Sevgilisizler gününü kutlayan,
Yalın yürekleriyle kızgın ateşlerde yürüyen,
Kırık kalpliler çıkmazı na gidiyorum..
İhaneti,sevgisizliği ve terkedilmişliği kutlayacağız..
İyi hoş da..
Bugün sevgililer günüyse..
Aynı zamanda
İhanete uğrayanların da günü olsun..
Ne farkeder,
İhanet eden de Sevgili değilmiydi..?

SEVGİLİLER GÜNÜ'nüz şimdi kutlu olsun.

A.Nevzat Uçar..
14/Şubat/2010..saat 08-05..

===Üstad sanırım şiir gününde yazılmış.Şiiriniz okadar çok okuyucu bulmuştur ki; işte
önemli olan bu herkesin şiirini yazabilmek,ortak çelişkileri yakalayabilmek.Ben derken
biz diyebilmek.Çünkü herkes bir şiirde kendisini arar.Siz bu söylemle bir anlamda
evrenseli yakalamışsınız.Ve sonu da tam bir şair dehasıyla kabullenilmesi çok zor olan
aşkın çelişkisini taraf olmadan şair insanseverliğiyle olgunluğun zirvesine
çıkmışsınız.İşte şiirde olması gereken felsefe bu derim.Evrenle bütünleşmek
gibi....Yüreğine sağlık üstad.Büyüksün.............ERCAN KESKİN.1...

Nevzat Uçar
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SEVGİLİm.

Uzaklarda,çok uzaklarda
 Benden kilometrelerce,
 Sesimi duyamayacak kadar uzaklarda.
 Yalnızlık ve ümitsizlik içinde,
 Tek başınamısın..?
 Bırak yalnızlığını bir kenara
 Beni düşün..
 Benim seni düşündüğüm kadar
 Sende beni düşün.
 Mektuplar yaz bana sayfalarca
 Satır satır,mısra mısra
 Sadece ben olayım içinde
 Her noktasında,her virgül'ünde ben olayım.
 Satırlarına sevgilim diye başla
 Anlat bana içinden geçenleri
 Hiçbir gizlilik olmasın satırlarında
 Herşeyini yaz bana
 Yüzüme karşı söyleyemediğin,
 Anlatmak isteyince kekelediğin
 Ben sana sonra söylerim diyerek ertelediğin
 O mevzulardan da bahset.
 Sonra birde...
 Aramızdaki engellere rağmen
 Beni çok sevdiğini yaz..
 Mektubun sonunu da,
 Canım diyerek bitir...
 İçinde birkaç tane de resmin olsun
 Birinin arkasına Canım diye yaz
 Diğerlerine de  SEVGİLİM...

                             A.Nevzat Uçar.
                           17/Haziran/1979..(Yeşilköy-İstanbul.) ..

Nevzat Uçar
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Sevmek kolay Unutmak zor

Unutmak
Sevmek kadar kolay değil Can...
Silivermek bir anda tüm geçmişi
Ve...yeniden başlamak kolay değil
Sevmemek elde değil Can...
Uzaktan da olsa
Ümitsizce de olsa elde değil.
Tüm baharlar sendeyken
Solgun yapraklar gibi
Sonbaharlarda yaşamak kolay değil.
Daha anılar taptazeyken
Sen gözlerimde bitmsiz bir düş gibiyken
Ve çaresiz yazgım gibi
Hece hece şiirlerimdeyken
Unut demek kolay ama unutmak zor
Çok zor Can! ..
                          01/01/1979
                          A.Nevzat Uçar..

Nevzat Uçar
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Sevmem Derken...

Sen hiç bir günde dört mevsimi yaşadınmı?
Seven bir insanın,
Gözlerine bakarken
Yürek atışlarını hissettinmi onun?
Titrek sesle dökülürken kelimeler dudaklarından
Kaçamak bakışları yakaladınmı gözlerinde
Ruhundaki Melankoli etkiledimi seni?
Söyleyemediğin oldumu sevdiğini,
Katran karası gecelerde uykusuz kaldınmı?

Hiç yoktan...
Alabora olmuş bir tekne gibi battın mı,
Sevmem derken,tövbe derken
Sevdinmi?
Umutsuzca da olsa
Özledin mi,sevdin mi? ..
Ben sevdim de,
Birde sana sorayım dedim

20/Nisan/2007
Saat:09-45
Marmara Tatil Köyü

Nevzat Uçar
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SEVMEYİ BİLİRMİSİN sen

Daha dün...
İnanki daha dün.
Böylesine coşkun değildi yüreğim
Bir yıkık sevda omuzlarımda,
Amansız uçurumlar gece düşlerimde.
Hasreti bilirmisin sen?
Bilirmisin sevmek ne demektir?
Sıcacık bir dost elini tutmak,
Su serpmek yüreğe bir nebze de olsa,
Yaşamayı hissetmek yeniden.
Gözlerindeki parıltıyı yakalamak
Ve...onunla beraber acıları bölüşmek.
Her yürek geçirişinde,ahh deyişinde
Birlikte ahh demek ta derinden
Acılarından haz duymak,
O acıları,o özlemleri yüreğinde hissetmek
Onunla ağlayıp,onunla gülmek.
Paylaşmak ne demektir bilirmisin sen?
Hasreti,mutsuzluğu,sevmeyi...
Ölesiye sevmeyi bilirmisin sen?
Ben çok iyi bilirim güzelim çok...

28/Temmuz/1993
Malatya

Nevzat Uçar
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SİZ Onu TANIMAZSINIZ

Siz o nu tanımazsınız,
Bilmezsiniz adını.
Yanımda hiç görmemişsinizdir o nu...
Uzaklarda bir yerlerde
Sırtını Beydağlarına vermiş
Göğsünde Fırat'ı büyütmüş
Yeşillikler içinde kaybolmuş
Kayısı kent te yaşayan bir kızdır o...

Gülünce gözlerinden ışık alır geceler,
O konuşunca manasını bulur heceler.
Çatık kaşlı sert bakışlı kimi gün
Kimi günde durgun bir su gibi sessiz.
Değişmeyen tek özelliği yüreği
Hani derler ya ''Mangal gibi''
İşte öyle...
Güzelliklerle yoğrulmuş şirin bir kızdır o...

Şarkıların en güzelini dinler,
Duygularını anlatırken ağlıyor gibidir içten
Gülerken şen şakrak,
Severken sımsıcaktır yüreği.
Seni hiç unutmayacağım der bana
Bende Kızım kadar severin o nu
Çok severim.
İnanın ki...
Devlerin sevdasını taşıyor gönlünde
Ama ne sevda...
Yaşanması zor,anlatılması zor,
Bilmekse imkansız..
Benim Kızım gibidir o.
Siz o nu tanımazsınız,
Bilmezsiniz adını.
Yanımda hiç görmemişsinizdir o nu...
Bedirhan ve ben,
Nazlıcan derdik O na...

01/Temmuz/1995
Saat:09-45

Nevzat Uçar
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SON DURAk.!

Yol üzerinde değil,
Son Durak da bekleyeceksin.
Hele yağmur bulutları varsa gökyüzünde,
Etraf ıssız, yemyeşilse doğa,
Çarşaf gibi
Ve.. sakinse Deniz göz alabildiğine
...Nasıl olsa gelir beklediğin Otobüs,
İner içinden beklenen yolcu.
Sana doğru ilerlerken durur zaman
Yürüyemez olursun,
Çakılı kalırsın yerli yerinde
Ve...Gelir sarılır boynuna sevda.

Martı çığlıkları şahit olur gözlerinize
Sarılırsın koklarsın saçlarından
İçine doldurursun ten kokusunu
Gözler hafiften buğulu olsa da
Yürek vurmaya başlar.
Ritmi bozulmuştur nedense
Adrenalin zirve yapmıştır
Şaşkın,sevinçli ve bir çaresindir
...Beklenen gündür O gün
O gün...
Sevdayı gözlerden
Yüreklere indirme günüdür.
Uzun bir bekleyiş sonrası
Nihayet gelmiştir o gün.

Kelebekler özgürdür artık
Seven yürekler
Birbirine kavuşmuştur.
Vuslattır o gün Son Durak da..

Bir kaç saat yetmiştir
Ve... ayrılık saati gelmiştir nihayet
Belki de gidememekten korkar
Gelen yolcu
O yüzden sarılır,öper
Ve... hızla biner yeniden Otobüse
Otobüs gider,yolcu gider
Yolcuyu uğrlayan çöker kaldırımlara
Gözlerde yağmur bulutları,
Yürekte sancı
Beyinde infilak..

Yine de geldiği için mutludur bekleyen
Anılar şimdi gözlerinde capcanlı
Ve.. hala seni düşünür orada
Son Durak ta..

SON DURAK...
Seni hiç UNUTMAYACAK.!
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A.Nevzat Uçar.
21/Mayıs/2011.Saat:16-05
Tuzla/İstanbuL..
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SON DURaK.!   2.

Dün yine,
Son durak da,aynı mekanda.
Yasak ve uzak olmasına rağmen
Birbirini seven ve özleyen
İki CAN..
Yine aynı yerde
Yine elele,yine göz gözeydi.

Dörtyüz yirmi beş gün sonra,
Yine bir Perşembe günüydü.
Gökyüzü biraz bulutluydu
Ve.. serin bir Rüzgar vardı.
Yaşlı Çınar ağaçlarının altında,
Martılar çığlık çığlığa uçuşurken
Deniz onları seyrediyordu sessizce.

Yüreklerindeki özlemi
Birbirlerine sıkıca sarılarak
Değiş tokuş ederlerken
Etrafta hiç kimse yokmuş gibi
Yasaklara rağmen birbirlerinin gözlerinden
Örselenmiş yüreklerine süzüldüler usulca.

Ve.. nasıl geçtiği anlaşılmayan
Hasreti Vuslata çeviran dört saat
Tamamen kendileri için akan zaman
Ara sıra ıslansa da gözler
Yüreklerde Bayram sevinci
Gülücükler,derin bir sohbet
Ve.. nihayet,
Kahrolası ayrılık zamanı...

Gelir Otobüs,
Sarmaş dolaştır iki beden,
Ayrılırken birbirinden usulca,
Yüreklerde eserken ayrılığın fırtınası
Martılar hüzün çığlıklar atar gökyüzünde
Deniz sakin ve sessiz seyreder...

Kadın gider,
Adam Son Durak da,
Yine yalnız,yine Vurgun...
Kimselerin bilmediği,
Nerede o eski Aşklar denilen
Kirletilmiş zamanlarda
İşte böyle bir Sevda yaşanır

Şahidi Son DURAK dır..
Son Durak..
Seni hiç Unutmayacak..
Unutmayacakkkkk.
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A.Nevzat Uçar.
20/Temmuz/2012. Saat:14-49.
Tuzla/İstanbul.
-
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SON MEKTUp.!

*Beni ikinci kez yerle bir edişinden hiç bahsetmemişsin...

Beni ikinci kez yerle bir edişinden hiç bahsetmemişsin... Ama canın sağolsun... Ben
yaşamımda beni zaten öfkesi ile yaralayan ve hiç olmadık zamanlarda yüreğimi yerle
bir eden bir adamla beraber tam 19 yıldır... böyle bir kişiye daha yer vermek
istemiyorum artık hayatımda..

geçmişteki kadınlar seni hiç benim kadar yaralamamışlar! .. çok düşündüm bu sözün
üzerine... belkide sana dair tek unutamayacağım söz bu olacak...

benim kendi dünyamda neler yaşadığımı hiç kimse bilemez.. sende bilemedin...
anlamanıda beklemedim zaten.. çünkü her yara kendini bilir..

bana yaşattığın her güzellik için teşekkür ederim sana... İyi ki tanıdım seni.. Bana ve
yaşamıma kattığın çok şey var... Beni facede engellediğin için ne kırgın, ne de kızgınım
sana.. olması gerekn buydu daha fazla yara bere içinde kalmadan..

Ve unutmadan evet ilahi adalet diye bir şey varsa ve ben suçluysam sana dair tüm
cezalarıma razıyım...zaten daha kötü ne yaşayabilirim ki yaşamımda.. Bir tek
sevdiklerimin ölümü kaldı...:(Ben seni ilahi adalete havale etmeyeceğim... çünkü ben
seninle ilgili hiç bir şeyi sorgulamayı tanrıya bırakmayacağım... Hep güzel ve tertemiz
kalacaksın benim saklımda... sevmek; her ne olursa olsun hiç ah etmemektir biraz da...
Ben senin yüzünden nefessiz kalışlarımın ahını hiç etmedim, etmeyeceğim.. bunu ben
istedim, ben yaşadım...

Kendine, yüreğindeki insanlığa ve sağlığına dikkat et...

Senin de hep söylediğin gibi veda edeceğim sana; EYVALLAH....

========================================
** YANITLANAN MESAJ ********************
========================================
Gönderen: nevzat uçar/ Hüzün Ekspresi Grubu.
Alan: Mine73
Tarih: 14.07.2013 23:43:00
Konu: EyvAllah.!

Aslında çok direndim seni engellerken Alçaklaşmamak için ama gördüm ki sen kendi iç
dünyandaki hesaplaşmalarının bazılarını benimle olan beraberliğin yüzünden sıkıntı
yapmışsın ve altında eziliyorsun.. en son söylediğin BİZ ARKADAŞ OLAMAYIZ sözü çok
incitti aslında beni anladım ki varlığım seni huzursuz ediyor ve sen kendince haklı
olduğunu sanıyorsun ama unuttuğun bir şey var.. sen beni şamar oğlanı gibi
azarlayamazsın buna hakkın yok.. Sana ne yaptım ben sevmekten başka..Hiç bir
şeyden habersizken beni dışlaman ve azarlar gibi yermen hoş değil..Hani beni de o
Kadınlardan say demiştin ya.. onların hiç birsini senin kadar sevmedim.. ama hiç
biriside senin gibi ters ve azarlarcasına konuşmadı benimle.. Sen yine de içimdeki en
sevgili olarak kalacaksın.. Anladım ki beni görmek,duymak hissetmek istemiyorsun seni
mutlu edeceğini sandığım için seni Face de engelledim.. ama sanmıyorum Mutlu
olamayacaksın.. sen kendinle bile barışamayacaksın artık. Benim kırılgan kalbime
yaşattıklarının 127.gününde seni mutlu edecek bir eylem yaptım. Unutma ilahi adalet
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var.. Ne zaman istersen arayabilirsin.. ama sen aramadan aramam artık seni rahat
ol..Haklısın birbirlerini tesadüfen de olsa sevenler ARKADAŞ olamazlar.. Yaşlı ve Topal
olabilirim ama çok sevdim seni işte.. Kitabın kapağına da gözlerinin resmini
koyacağım.. Bana kattıkların için her zaman Minnettar olacağım sana.. Sağol enson
sevdam olarak girdin haytıma ama öyle tarumar ettin ki ellerine yüreğine hatta acı
diline sağlık.. EYVALLAH.! !
-

Nevzat Uçar
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Son OLSUN.!

Bildiğin gibi değil,
Yüreğimde'ki vurgun.
Kaldır başını dik tut,
Şöyle içten gözlerime bak,
Bakta gör içimdeki yalnızlığı,
Sevgisizliği ve hasreti.

Ben'ki nice çapraz sevdalarda
Aldatılıp,kandırıldım yıllarca.
Aradığım bir küçücük mutluluktu oysa.
Sevdiğimi gönül verdiğimi sanmışım
Yanılmışım,aldanmışım..
Ve..
Nedense ben bunu terk edilince anlamışım.

Yıllar yılı korkup kaçtım sevmekten
Yeniden yıkılmaktan,
Yıkılıp yürek delisi olmaktan korkmuşum
Kaç zamandır,
Uzak duruyorum sevmekten,sevilmekten
Seviyorum derken terk edilmekten.
Öyle ki..
Aynalara bile bakamıyorum
Kaç zamandır...

Gülleri görmemezlikten geliyordum
Begonyaları,Papatya'ları sevmiyordum,
Kaç zamandır..
İçim ürpererek Şiir yazamıyordum.
Ve...
Sevmek bana göre değil diye düşünüyordum.
O güzel gözlerini görmeden önce,

Anlayamazsın,bilemezsin,
İnan hiç kolay değil,
Ayrılığın acısını yaşamak defalarca

O yüzden..
Kaldır başını dik tut
Ve... iyice bak gözlerimin içine.

Ben ki kanayan yüreğimin her damlasını
Kor ateşlerde demledim
Kaç kere sırtımdan vurdular da beni.
Seni sevmek için ölmedim..

İlk kez değil benim bu sevmem
Ama..
Son olsun istiyorum.
Hemde...
Sadece seni,
Seni sevmek istiyorum.
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A.Nevzat Uçar.
02/Kasım 2010.Saat:23-10.
Tuzla/İstanbul...

== Şiirime Harika Sesi,emeği ve Yorumuyla değer katan İsmihan Hanım'a
Katkılarından dolayı Teşkkür'ü bir borç bilirim... A.Nevzat Uçar...

Nevzat Uçar
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ss YETER ki SEV.

Gözlerinde okunan hüznün
Yüzünde oluşan buruk gülüşlerinin
Vardır bir sebebi diyorum.
Soramıyorum..
Yaralarına dokunmaktan korkuyor
Yüreğinde sakladığın sırrı
Ve..sevgiden korkuyor olmanı
Anlayamıyorum.

Oysa her şeye rağmen sevmek
Sevilmek
Ve sevginin tadına varmak
Sevgiyi yaşama katmak gerek diyorum.
Yani sev diyorum.
Sev..

Henüz zamanın varken
İçinden geldiğince özlediğince
Ama mutlaka İnsanca sev.

Kırılmış olsa da kalbi
Henüz geçmemiş olsa da
Kanıyor olsa da yaraları yüreğinde
Seni de inadına seviyorsa..
Seninle ağlıyor seninle gülüyorsa
Ellerini uzatıyorsa sana
Yalansız riyasız seviyorsa yürekten seni
Hissediyorsan duygu selini
Dipsiz kuyularda çırpınıp durma artık.
Hiç bir şeye aldırmadan sev..
Sadece sev.

Sevgi yürek yarlarını onarır.
Hayata bakışın
Seller gibi çağlayarak akışın
Sebebidir sevgi.
Sev.
İnadına sev diyorum Can.
Sev.

A.Nevzat Uçar.
28/Nisan/2014 Saat:19:07

-

Nevzat Uçar
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Sürgünlerdeyim

Sabahı olmayan gecelerdeyim şimdi
Sensizlik kirpiğimin ucunda birkaç damla yaş
Yürekte ölümcül zıpkın sancısı
Gönülde vurgun...
Beynimde ihtilal oluyor sanki
Vurulmuşum her yerimden yaralıyım
Aklımda kalanlar
Doyamadığım mahsun yüzün
Yorgun gözlerinde birazcık hüzün
Ve...ben senin için sürgünlerdeyim.

Birgün sızıları artarsa yüreğinin
Sen onları bana gönder sevdalım
Umutlar tükenirse yüreğinde
Ve ışıksız kalırsa gözlerin bazen
Özlersen sevdiğin için ağlarsan
Gecelere dost olursan gündüze inat
Bana gönder acılarını...
Ben çekeyim o dertleri senin yerine
Nasıl olsa ben senin için Sürgünlerdeyim.

                                              09/Ağustos/1994

Nevzat Uçar
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TANIDIK DEĞİLdi.!

Bakışın hiç tanıdık değildi,
Hele gülüşün hiç.
Kısarak gözlerini,
O içten göz süzüşün
Ve.. bir Papatya gibi görünüşün
Hiç tanıdık değildi.

Yanımdan geçerken dokunuşun,
Sonra boynuma sarılışın
Öpüşün hiç.
Ve.. koklayarak seni
İçime çekerek o kokunu
Öpmek isteyişim.
Beline sarılışım.
Hiç tanıdık değildi.

Ama.. yüreğime ellerinle dokunuşun,
Sarılıp sokuluşun
ve.. gözlerimdeki sevgiyi okuyuşun
Ben bir Papatyayım
Yapraklarımı kopartmadan
Sevebilirsen sev der gibiydi.
Gözlerin sevdim seni,
Sende sev beni der gibiydi.
Hiç tanıdık değildi bakışın
Ama.. sevdim seni.
Seni
Sevdim...

A.Nevzat Uçar.
26/Ekim/2013.Saat: 10-10.
Tuzla İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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TUTUNAMADIm.

Görüyorsun ya Sevgili,
Tutunamıyorum.
Ne kadar özenip,imtina etsemde
Sevmekten vazgeçemiyor
Sevince,yüreğimi verince de
Tutunamıyorum.
Ya..içten pazarlıklı bir bakış,
Ya da yaralarıma dokunan bir söz
Örseliyor,darmadağın ediyor yüreğimi.
Ve..sil baştan yine başa dönüyor,
Tutunamıyorum.

...En iyisi,
Ellere kalasıca bu sevdayı,
İyice gözden geçirmeli
Daha başlamadan bitirmeliyiz.

Ben yaralarımı ne kadar sarmış olsamda
Sevmek,
Var olmaktır yaşamaktır desemde
Üzülmene razı olmaz yüreğim.
Sevmek Adam işidir çünkü
Sağlam bir yürek ister...
Benimse sağlam bir yüreğim yok
Kırk yamalı bohça gibi,
Yara üstüne yara almışım

Senin ne var bunda kızacak dediğin
Ufacık bir sözde kanarım
Sonra da seni üzdüğüm için yanarım.
Ben sevmeyi bilsemde
Sevilmeyi tatmadım bilmiyorum.
Hem sanırım..
Aşk bana göre değil.
O yüzden olmalı ki,
Tutunamıyorum.

Ne zaman sevecek olsam
Ellerimden kayıp gidiyor AŞK.
Ona tutunamıyorum.
Görüyorsun ya sevgili
Yine...TUTUNAMADIM.!

A.Nevzat Uçar.
13/Ağustos/2001.Saat:04-10.
Tuzla/İstanbul.
-

Nevzat Uçar
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Uçurum GÖZLER.!

Bana,
 Öyle içten pazarlıklı gözlerle bakma.
 Saçlarım ondokuz umda ağardı benim.
 Bu kırışıklıklar,
 Çekilen acıların birer işareti gibi,
 Çakılı kaldı alnımın çatına.
 Gülmeye çalışırken bile,
 Islanıyorsa gözlerim...
 Vardır bir sebebi diye düşün.
 Ve..öylesine
 İçten pazarlıklı gözlerle bakma bana.

 Duruşum soğuktur biraz,haklısın.
 Ama...
 Yüreğim ve ellerim sıcacıktır benim.
 Nice Uçurum gözlerden boşluğa düşmüşüm,
 Kimbilir nice firari aşk'lara yataklık etmişim.
 Övülmüşüm,sövülmüşüm,dövülmüşüm
 Ama...sevmekten hiç vazgeçmemişim.

 Her sürgüne en önde ben çıkmışım,
 Nice amansız sevdaları sırtlamış
 Nicelerini da bir söz için yıkmışım.
 Ben artık...
 Olabildiğince ihanetlerden bıkmışım.
 Sen bilmezsin nice sevdaları,
 Ardıma bile bakmadan uğurladım.
 Kaç değişik hançerden yara aldı bu beden
 Gümüş saplısından,kemik saplısına...
 Her yeni yara bir öncekini kanattı.
 Sanırsın ki kör karanlık bir tünelde
 Trenler geçti üstümden..
 Yine kalktım,
 Yine aldığım yaraları kendim sağalttım.

 Yani demem o ki..
 Ağız dolusu küfretsen susarım,
 Elini kaldırsan pusarım..
 Ama...
 Bir yanlış bakış beter eder beni
 Yani sen sen olda
 Öyle içten pazarlıklı gözlerle bakma bana.
 Alınırım,
 Düşerim,
 Biterim....

        A.Nevzat Uçar..
      28 /Eylül/2009.saat:13-05
         İstanbul......

= İyimser bir Gül olsun yanaklarında.!
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Filiz Çetin Gök den.
.
bana kış gel
ben seni bahara çeviririm
çiçekler açtırırım
kurumuş sandığın kalbinde
bana susamış gel
kana kana içireyim sana
gözlerimdeki aşkı
.
f.ç.gok.

-

Nevzat Uçar
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Umut

Uzaklardan sesimi duyamazsın bilirim,
Bilirimde yine feryat ederim avaz avaz.
Aldığım her nefeste seni solurum
İçtiğim her kadehte seni içerim yine

Sen seni sevmek nedir bilmezsin
Sana hasret kalmayı,
Özlemi şarkılarda dindirmeyi asla.
Tek başına otel odalarında
Sabahlara dek isyan ettin mi kaderine?
Yokluğunda sensiz kalmış zavallı yüreğimin
Haykırışını duydun mu bilirmisin?
Sararıp yere düşmüş bir yaprağa,
Yada Karadeniz'in azgın dalgalarına
Sevdiğini anlattın mı hiç?

Kilometrelerce yollar giderim içimde hep sen,
Paket paket sigara içerim dumanında sen.
Bilirim bu sevda çürütür bu bedeni,
Bilirim de...
İnadına severim umut umut seni.

18/Ağustos/1987
Trabzon...

Nevzat Uçar
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UNUTACAĞIm

Dün oldu,
Ne olduysa dün oldu.
Bendeki kalemini kırdım
Eyfel kulesi maketini bugün Denize attım
Şiirlerimi yazdığın o defteri
Kağıt toplayan bir kıza verdim
Son gönderdiğin hatıranı da
Kaldırıp çöpe atacağım yakında.
Bende hatıran olmasın istiyorum.
Ve...
Şimdi Son Durak da yalnızım.
O senin mucize dediğin sevgini
Bunca vefasızlığından
Hiç sebepsiz yarı yolda bırakışından
Ve.. manasız inadından dolayı
Yırtıp atacağım yüreğimden,

Sil baştan Umutsuz Sevgisiz günler
Katran karası Geceler bekliyor beni
Biliyorum senin için mutlu olma zamanı şimdi.
Dilerim çok mutlu olursun
Ama.. olamayacaksın
Bu hak etmediğim gidişinle
Öyle yaktın ki içimi seni affetmeyeceğim.
Yaşadıkça,nefes alıp verdikçe
İçimde yanan bu kor ateş senide yakacak.

Kahrolacaksın,
İçin için eriyip kavrulacaksın
Ama..
Mutlu olamayacaksın
Sendeki adına yazdığım Şiirlerimi yak
Hiç olmamışım gibi
Tanımamış hiç sevmemişim gibi seni
Yüreğini dağla,
Ve... Allah aşkına unut beni
Ben seni unutacağım çünkü.
Ben seni unutacağım.
Ben seni.
Ben.!

-
Ahmet Nevzat Uçar.
20/Mayıs/2013 Saat:11-45.
Son Durak da.
-

Nevzat Uçar
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UNUTaMAZSIN

Dün gece,
Sensizliğin taaa dibine düştüm yine.
Dışarıda ayaz bir fırtına
Sulu sepken bir yağmur vuruyordu pencereme
Buğulu camlarda Sevdalı gözlerin
Veee.. gülüşün vardı yine.
Yüreğimde yokluğunun vurgunu
Sana olan hasretimin yangını ile
Gözlerimdeki ıslaklığı hissettim yine.
.
Ahhh.. sevdasına deli olduğum kadın
Sendin bu yıkılmış örselenmiş yüreğimin
Yaralarından öpen.
Sendin en sıcak duygularla
Yüreğime yer eden.
Ne zamandır sensizim,
Ne zamandır yokluğundayım
Hatırlayamıyorum.
.
Hani o seni ilk öptüğüm yer var ya
Zaman zaman anıyorum oralarda seni
Arıyorum.
Yoksun diye her defasında çok üşüyorum.
Hiç kimselere anlatamıyor
Soranlara da seni söyleyemiyorum
Yokluğun da
... Yüreğime açtığın yaraları kanatıyor.
Unutmak için çabalıyor,
Unutmuş gibi yapıyorum da
Kahretsin işte,
Ne yaparsam yapayım.
Unutamıyorum.
Sende,
Öperken kokluyordun ya hani
Unutama beni.
Unutamazsın.
.
A.nevzat Uçar.
02/Ocak/2015.. Saat:02:55

Nevzat Uçar
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UNUTma.

Allah aşkına,
Kaldır artık kalbinden şu karaları
Sızlatıyor içimi geçmek bilmeyen
Acılarımın yaraları..
.
Harman ediyor yüreğimi yokluğun
Darmadağınım,
Gözlerinin büyüsündeyim hala
Mucize dediğin bu yüce sevgiyi
Sessizce yıkıp gittiğin günden beri
Anason kokulu gecelerde,
Sensizliğin girdabında boğuluyorum
Kimsesizim,kimliksizim
Yüreğimde prangalarla,
Sevdalara müebbet yemişim sensizim.
.
Sen benim,
Sevdasına yenik düştüğüm imkansızım
Gözlerine vurgun olduğum,
Sevgisiyle yeniden doğduğum kadın
Yokluğunda çaresiz anlamsızım.
.
Giderken bıraktığın izler duruyor hala
Kimselere söylemedim
Sırtıma vurduğun hançeri
..Acısa da senin vurgunun bile güzel.
Böylesine yıkılmazdım aslında
Beni vuran sevdiğim yar olmasa
Seven sevdiğinin yüreğine yaraşır
Unutma..
Her yürek zulasında bir sevda taşır.

.
A.Nevzat Uçar.
23/Ekim/2015. Saat: 17:35

-
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UNUTMAyacağım

Kim bilir,
Belki de bu son gecemiz,
Her ne kadar sağlığım da söz konusu ise
Özleminiz de vardı yüreğimde.
Sizlerle yeniden bir arada olmak
Hasretinizi
Bir nebze de olsa dindirmek
Ve.. yüreklerinize dolmak için
Yüreğim pır pır ederek gelmiştim.

Şimdi,
Ayrılığın hüznü doldu gönlüme..

Belki bir daha hiç gelemesem de.
O gül yüzünüzü,
Gülen gözlerinizi hiç göremesem de
Sevginiz,saygınız
Hep yüreğimin en derin yerinde
Ve.. en güzel anılarla yaşayacaktır.

Siz de beni unutmayın ne olur
Andıkça,
Hatırladıkça,özledikçe
İyi hatırlayın beni.
Unutmayın..

Unutulmak,
Ölüm kadar acıdır bilesiniz.
Duygu seline kapılan o gözlerimi
Gülüşlerimi,
Ve size olan engin sevgimi
Unutmayın..
İyi hatırlayın beni CAN'Lar
UNUTMA/yacağım.

A.Nevzat Uçar.
25/Haziran/2013. Saat:09-06.
Malatya.
-

Nevzat Uçar

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Unuttur BANA..!

Hayat yorgunu,
Gönül vurgunu,
Yürek sevdali bir Can..
El pençe divan gelip durmusum kapinda.

Rüzgar savruğu nice aşklarla
Kimbilir hangi köşelerde ağlamiş,
Hangi limanlarde unutulmuşum.
Ask denilen Kumarda
Kazanmamis yutulmusum.
En sonunda,
Bir esmer sevdanin
Mühür gözlerine vurulmusum.

Kursunlara gelesice ihanetlerden sonra
Yillardir kapatmistim,
Gönül Kapimi Ask'a...
Ne yanginlar var yüregimde'ki
Birbirinden baska..
Simdi...
Öylesine içten,öylesine candan
Sevdimki seni
Bu defa hepsinden baska...

Bu son fasildir ey ömrüm,
Nasil geçersen geç misali
Seni Canıma Can,
Yüregime derman bilmisim.
Unuttur bana,
Hoyratligi,savrulmayi,
Kahir dolu gecelerde aglamayi
Unuttur bana sevgili..
Unuttur bana.! !

A.Nevzat Uçar.
11/Kasim/2010.Saat 02-05.
Tuzla-Istanbul..

= Şiirimi Yorumlayan.. Berat Bahure ANTEPLİOĞLU Hanıma Çok teşekkürler
ediyorum..))

Nevzat Uçar
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UNuTuLACaKsIN.!

Oku sana bu yazdıklarımı,
Oku'da yüreğimi dağlama gayri.
Düşün şöyle bir kere..
Bugün belki taze genceciksin,
Yarın bitecek,geçecek göreceksin.
Seninde arkandan ağlayanlar olacak
Belki birgün belki de beş gün
Ama..sonunda unutulacaksın.

İlk önceleri anacaklar seni,
İyiyidi,güzeldi diyecekler belki
Arada ziyaretine gelecek sevenlerin seni
Dönüşlerinde geride kalan
Birkaç çiçek parçası olacak
Ve... gözyaşlarımı emecek toprağın.
Bilirsin seni unutamam,unutmayacağım.
Zamanla lafını bile etmez olacak sevdiklerin
Umut beslediklerinde,
Umutçu olacak senin gibi
Sonunda yavaş yavaş unutulacaksın.

Bu olacakları düşünde,
Ağlatma beni yeter..
Yalvarırım isyanıma kulak ver
Evinizin önünden her tren geçişinde
Düşün beni...
Hatırla an beni
Anlaşana ben sen oldukça varım
Hepimiz yolcuyuz nasılsa
Bilinmeyen meçhule.
Toprak olacağız sonunda anlıyormusun
Nafile kurtuluş yok bu sondan..

Biliyorum beni geçde olsa anlayacak,
Pişman olacaksın.
Unutma...
Her unutulan gibi
Birgün sende unutulacaksın.!

A.Nevzat Uçar.
05/Şubat/1975...

Nevzat Uçar
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VAZGEÇmem.!

Kaçıncı savruluşum sevdalı yüreklerden,
Kaç keredir sevmek bana göre değil demişim.
Nadasa çekilmiş topraklar gibi,
Aşkın adresini defterlerden silmişim.
...Yürek ateşini küllemiş,
Bırakmışsındır sevdanın ellerini.

Gel görki...
Günlerden birgün
Bir çift göz bir sıcaklık verir içine
Öylesine sever,öylesine özlersinki
Sen bile inanamzsın yaşadıklarına
Bu sevda denilen olgunun,
Zamanı da mekanı da belli değil.

...Kıraç topraklarda,
Susuz kalan yüreğine
Birgün bir damla düşer
Akıl almaz çiçek tarlasına dönersin.
AIı/al moru/mor açarsın
Papatyalara,Güllere benzer yürek.
Ve... sen anlamasanda
Küllenmiş yüreğindeki ateş
Yeniden harlanır...

Ne kadar sevmem desende,
Seversin.
Kavuşamayacağını bilsen bile
Seversin.
İşte o zaman uzat ellerini sevgiye
Tut ellerinden Aşkın
Sakın vazgeçme.

Özlemenin ateşi yaksada
Kor alev tutuşsa da yürek
Sevdiğinden ve sevmekten
Vazgeçme.
Vaz/geç/mem...

A.Nevzat UÇAR.
11/Nisan/2012. Saat:02-45.
Tuzla/İstanbul.
-
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VURgUN.!

'' Sana hayatı,
Yaşadıklarımı anlattım.
Dik durmayı,boyun eğmemeyi
Sen olduğun için her şeyin
değerli olduğunu.
Ve.. Özgür olmayı öğrettim.
En çok da Sevmeyi sevilmeyi
Sevdiklerine değer vermen gerektiğini.
Öğrettim.
Meğer yaşatarak öğrettiklerim
Hayallerinin ötesindeymiş
Alışmışsın ya mutsuzluğa
Beceremeyeceğini anladın
Ve.. gittin.

Acıtsa da geçer acısı nasılsa
Unutma ki..
Sevmek biraz da Karakter işidir
Acısı geçmeyen yaralarım olsa da
Bilemediğim bir sebeple
Susarak,kaçarcasına gidişin
Ve...Acımasız yürek vurgunun
Şık olmadı.

A.Nevzat Uçar.
08/Kasım/2013.
-

Nevzat Uçar
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VURurSUN.!

Farkında bie olmazsın aslında,
En suskun,durgun halinle
Bakışlarındaki hüzün
Ve... yüreğindeki yorgunluk
Ökunuverir gözlerinden.
Mahzun bir çocuk gibi bakıyorsundur
Öyle bir bakıştır ki o...
Beni taa.. yüreğimden Vurursun.

Lodosa tutulmuş bir sandal misali
Savrulur Alabora olurum karşında.
Ne zaman sevmeye başlasam
Tırnaklarımla koparıp eski yaralarımı
Kanatmaya başlarım yeniden.
Farkına bile varmazsın,
Ama..
Gözlerinden yüreğime düşerken
Beni taaa..
Alnımın çatından Vurursun.

Sesime,gülüşüme
Sana olan sevdama alışırsın
Öylesine severim ki seni
İnanamaz şaşırırsın.
Sevgi arsızı yüreğimi
Tutar avuçlarının içine bırakırım.
Sende yüreğini yüreğime Vurursun.

Uzak sevmelerin kaderidir bu
Günler geçmez,
Geceler bitmez olur senin için
Özlersin ağlarsın
Yokluğuna dayanamazsın
Uzaktan sevmek,
Öyle çok kolay değil.
Sevilirsin,
Seversin de.
Derin bir yürek sancısıdır
Uzaktan sevmek..
Üzülürsün,ağlarsın
Belkide pişman olursun.
Benimse,
Acı çekmene gönlüm hiç razı gelmez.
Hele de birgün dostlardan
Öldüğümü duyarsan,
Kendini kaldırıp
Yerden yere VURURSUN.!

A.Nevzat Uçar.
11/Kasım/2012. Saat:03-10.
Tuzla/İstanbul
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Yalnızlığımı Yüzüme Vurma

Bana ayrılıklardan söz etme n'olur
Öylesine büyük acılar çektim ki...bilemezsin
Unutulmayı,ağlatılmayı,
Yalnız kalmayı iyi bilirim...

Can veresin gelir katran gibi gecelere
Bir mana çıkarıp sığdıramazsın hecelere
Nedenini bilmediğin yokluklar vardır içinde
Yaşamaktan zevk almadığını görürsün,
Her giden başka bir iz bırakır yüreğinde...
Temmuz akşamlarında üşür bedenin,
Güneşin doğması bile haz vermez insana.
Deniz suyu tadıyla
Gözyaşların dudaklarına değince,
Ağladığını farkedersin...
Sebebini bilmezsin ama ağlarsın.
Ne bir dost eli ellerinde
Ne tatlı bir ses kulaklarında
Çaresiz kalmışsındır tek başına.
Kurşun işlemez sanırsın bedenine
Kaskatı olmuştur tüm vücudun
Ve sen...artık yapayalnızsındır.

O yüzden bana ayrılıklardan söz etme n'olur
Yalnızlığımı yüzüme vurma.
Dertlerime teselli olma,olamazsın
Sen benim yalnızlığımı anlayamazsın...

                                          A.Nevzat Uçar..
                                          29/Ekim/1993

Nevzat Uçar
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Yalnızlık...

Ben,
Yalnızlığı en ıssız dağların zirvesine benzetirim.
Öylesine soğuk,öylesine zalimdir ki yalnızlık
Umut ışığı arar gözlerin bulamazsın.
Hasret kalırsın tatlı bir gülüşe
Bir dost eli arasın tutmak için,
Ellerini uzattığında boşluğu avuçlarsın.
Yüreğin sevgiden taşsa da kimseyle paylaşamazsın.

Kar erken yağar zirveye
Gelmesini beklediğin bahar gelmez bir türlü
Ve..bakarsın ki yine kar yağmış.
Titrer bedenin,sarsılır yüreğin
Üşürsün, donarsın...
Ölümcül yalnızlığı ölesiye yaşarsın.

                                     A.Nevzat Uçar
                                    22/Temmuz/1993...
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YANIMDA OLSAn.!

*BİRŞEY OLSA,
NE BİLEYİM İŞTE,
HİÇ UMULMADIK BİRŞEY OLSA.
MUCİZE GİBİ
ESİNTİ GİBİ
AN GİBİ
GÖZ KAPAYIP'da AÇAR GİBİ.
ANİDEN BİR ŞEY OLSA.
SAATLER DURSA MESELA
KAPI VURULSA SEN KARŞIMDA OLSAN
...ve BEN...
ÖZLEMİNDEN GÖZÜYAŞLI BİR HALDE
SAÇLARINDAN KOKLAYIP
SIKI SIKIYA SARILIP SARSAM SENİ..
GÖZLERİNDEN YÜREĞİNE AKSAM.
YANİ DİYORUM'ki...
YANIMDA OLSAN.

A.Nevzat Uçar.
16/Ekim/2012.
11/45.de.
-
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YASAKLIm.!

Gönlüm,
Hep uzak
Ve.... zor sevdalara düştü.
Sebebi yok biliyorum,
Biliyorum da...
Durup durup uzaklıkları,
Mesafeleri,
Ve...zor olanları seviyorum.
...Hasreti yüreğimde dağlayıp,
Gözlerimi yollara dikiyor,
Beklemek,özlemek,
Ve...yanmak düştü payıma diyorum.

Şimdi uzaksın biliyorum.
Yana yakıla özlüyor,
Ne kadar sevsede yüreğim seni
Uzaksın,yasaksın bana biliyorum.
...İşte böyle
Uzaklıklara ve yasaklara rağmen
Çok seviyorum seni..
Anlıyormusun..
Çooook seviyorum.
Çooooookk.!

A.Nevzat Uçar.
14/Haziran/2011. Saat.11-20.
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YAŞIYORmuş GİBİ

Yaşanmamış saydığım
Nice kalleş vurgunlar sonrasıydı.
Affetmek büyüklüktür derler ya
Bütün kırgınlıklarımı
Uğradığım bütün haksızlıkları
Unutarak
Af etmişken.
Yalancı ve sahte yüzlülere
Riyakarlıklara ve bencil sevgilere
Kapatmışken tam da yürek kapımı.
Ve..
İkinci otuz yaşıma doğru ilerlerken.
.
İncitilmiş,
Kırılarak örselenmiş yüreğimle
Gözlerindeki büyüye kapıldığım
Bir Kadın sevdim.
.
İnsani değerleri savunarak
Benim Kabem İnsandır düsturu ile
Ezilenlerin yanında
Ezenlere baş kaldıran
Tüm halkların kardeş olduğunu savunan
Haksızlıklar karşısında duyarlı
Anarşist ruhlu
Bir Kadını sevdim.
.
Hak ettiği halde
Sevgisini istediği gibi yaşayamamış
Mühür gözlü bir Kadını sevdim.
Yüreğime kattım yüreğini
Onunla yaralarımı sağalttım
İçimdeki hicranı gördü
Yaralarımdan öptü
Yüreğini sevgisini verdi bana.
Bende..
Şiirlerimde yaşattım onu.
.
Öyle imkansız
Ve.. öylesine zor bir sevdaydı.
Biliyordum
Bitecekti.
Olumsuzlukların yanı sıra
Çaresizlikler
Ve.. geç kalmışlığımız vardı.
En uç noktasında severken sevilirken
Aniden Bitti
Efsane dediğimiz o yüce sevgi
.

O şimdi dört duvar arasında
Ölmeden mezar da
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Bense yüreğimde vurduğu hançerle
Kanıyorum.
Yokluğu beni öldürdü de
Yaşıyormuş gibi yapıyorum.

.
A.Nevzat Uçar.
20/Nisan/015. Saat:06:35.
Tuzla-İstanbul.
-
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Yokluğunda SONBAHAR.

Ne olur,
Sevmiyorum de bana seviyorum deme.
Senin sevgini düşündükçe coşuyor,
Daha bir fazla sevecen oluyorum.
Kurak bir iklim ve çorak bir toprağın çocuğuyum.
Ben,sevmeyi bir başka türlü bilirim
Severken nehirler gibi çağlar,
Boynu bükük yetimler gibi ağlarım.
Yüzüm güneş yanığından çatlak
Ellerim kat kat nasırdır benim.
Yinede severken bir başka severim ben..

Ne olur beni yanlış anlama,
Bu benim yirmi altıncı Sonbaharım..
Nedir,nerdedir,kimdedir bulamamış
Tatmamışım sevgiyi
Ve o heves içimde kalmış hep
Şimdi sen...
Seviyorum deme,sevmiyorum de bana.
Beni prangalarından kurtulmak isteyen
Ölüm mahkumu gibi çıldırtma...
Yaşam boyu isyan ettim hep
Birde sende isyankar olmak istemiyorum
Biliyorum ki sevildikçe severim ben
Sonunda Hüzün,gözyaşı ve acı..
Mahvolmak bile olsa severim ben.!
Damarlarım şah a kalkar
İsyanım yer gök dinlemez olur..
Ama yılmam,bendeki bu deli gönül yılmaz
Sen yaşamımın bir parçası oldun artık
Vazgeçemem senden...istesemde geçemem

Gözlerine baktıkça,
Hiç yazılmamış şiirler batağında
Şiir doluyorum boğula boğula..
Birde...birde şu var.
İçimdeki sevgin Himalaya'lar kadar yüksek
Everest tepesi kadar dik
Sana olan özlemim ise...
Denizler kadar engin..! ! !

                         A.Nevzat Uçar.
                        14/Aralık...
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YOLLARA DÜŞmüş HASRETİM.!

Şu an,
Gecenin sabaha en yakın olduğu zaman
Uykusuzum,bedenim yorgun.
Yoksa sen..
O sevda şehrinde uyuyormusun?
...Dışarıda hafiften bir yağmur
Mevsim Sonbahar olmalı.
İçimde bir karmaşa,
Çığlık çığlığa haykırıyorum.
Sensizliğe hiç zamanım olmadı biliyormusun
Parçalara böldüm bedenimi paramparçayım.
...Hatırladığım tek şey sensin ömrümde
Her parçamda sen varsın.
Neresinde olursam olayım zamanın
Bil'ki...
İnce bir sızıdır içimde yokluğun.

Sensizliğin kaçıncı Sonbaharı bu kimbilir
Yaklaşan gün aşırı ölümümdür biliyorum,
Biliyorum da..
Yinede sana beddua etmeye kıyamıyorum.

Seni özleyen bedenimi avutamıyorum.
Kulağım her an kapıda,
Yollara düşmüş hasretim.
Sen olmayınca..
Uykusuz gözlerimi uyutamıyorum.

A.Nevzat Uçar.
07/Temmuz/1997. Saat:05-10.
Fatih/İstanbul.
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YÜREĞİM AVUÇLARINDA ÖYLEce GİT.! ! !

Ardında bıraktığın mutsuz insanı,
Sokak aralarında kalan buluşmaları,
Kimi gün hasreti,kimi gün özlemi
Doyumsuzca yaşadığın mutlu anları
Unutarak...
Silerek tüm geçmişi bir an'da
Ayaklar altına alarak sevgileri,
Seven bir yüreği,
Sökerek tırnaklarınla göğsünden
Git....
Öyle bir git ki!
Unut bu şehrin gecelerini
Unut umut dediğin sevgiliyi
Ve..unut beni
Yüreğim avuçlarında öylece git.

A.Nevzat Uçar
18/Mart/1995...
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YÜREĞİM sana TUTSAK

Tüm sevenlerin seni terkettiği an,
Sabah olmayacakmışcasına gibi bir gece yaşarsan.
Ve uyandığında gecenin alaca karanlığında
Gökyüzü zifir i zindan,yıldızlar görünmüyorsa
Bilki ölmüşüm...yüreğim sana tutsak.

Gözlerini ovuşturup rüyamı görüyorum deme sakın
Deme çünkü, ölümüm çok ani olacak benim
Mahkum etmiş hislerim beni sana
Patlamaya hazır mayın tarlası yüreğim.
Dokunsalar ağlayacak gibi oluyor,
Yılların verdiği yorgunluktan benzin soluyorsa,
Ve o karanlık gecede bir çocuk ağlıyorsa,
Bilki ölmüşüm...yüreğim sana tutsak.

                                          12/Haziran/1984
                                           A.Nevzat Uçar
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Yüreğim SENİ BEKLİYOR.!

Geliyorum sevdiğim,
Çok özledim demişsin..
Bir Ezan vaktinde müjde oldu bu bana.
...Biliyordum hasretinin dayanılmazlığını,
Biliyordum...
Özleminin har-ı yakacak yüreğimi.
Çaresiz gideceğini bildiğim için
Git dedim sana..

Oysa sensizliğin Hüznünü
Hasretinin beni yakıp kavuracağını
O zaman biliyordum..
Birde yüreğinde yaşattığın sevgimi
Ve.. sevgime verdiğin değeri biliyordum.
Bitmeyecek sevgimiz biliyorum,
Yaşatacağım seni sonsuzluğa dek.

Şimdi geliyormuşsun,
Yola çıkmak üzereymişsin.
Dualarım seninle biliyorsun,...
Seni nasıl sevdiğimi,
Nasıl özlediğimi
Nasıl istediğimi..
Yüreğinde yaşattığın sevgiye sor.
O sana gerçeği söyler...

Yüreğinki,yüreğimin yarısı,
Gözlerinki...
Karanlık gecelerime Güneş.
Hele sevgin.. sevgin var ya o sevgin.
Yüreğime eş.
İstanbul ve ben seni bekliyoruz.
Ve.. seni çok seviyoruz..
Seni sevmeyen yürek
Alnının çatından vurulsun.
Seni sevmeyen İstanbul..
Olmaz olsun...
Biz seni...
Bu gece bekliyoruz..
Gelki,
Karanlıklardan
Sensizlikten ve seni özlemekten
Kurtulsun yüreğim.
Gelki sevmek nedir,
Sevilmek nedir
Anlasın İstanbul..

İstanbul ve bu yürek seni bekliyor...

A.Nevzat Uçar.
06/Temmuz/2010. Saat:17-25.
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Tuzla İstanbul.

Nevzat Uçar
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Yürek İster

Sevmek öyle kolay değil,
Sevecek bir yürek ister.
Gururunu ayaklara
Serecek bir yürek ister.

Oyun değil ki bozalım
Yazılmıyor ki yazalım
Ölmez ki mezar kazalım
Dayanacak yürek ister.

Dertli gönlün yaralıysa
Ya da bahtın karalıysa
Hele de Malatyalıysa
Sevecek bir yürek ister.

                  A.Nevzat Uçar
             22/Aralık/1997   Saat:01-10
                Malatya

Nevzat Uçar
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YÜREK YÜREğe.!

Şehrinizde dolaştım,
Gezdim dün gece.
Ellerim cebimde,yüreğim buruk
Bir yabancı gibiydim nedense Çocuk.

Seninle uçuramadığımız uçurtmalarla
Kırlarda elimi ilk tutuşun geldi aklıma.

Bak çocuk,
Yıllar yüreğimizden su gibi gelip geçti
Ve..yaşananlar adeta delip de geçti.
Görüyormusun herkes dağılıp gitti.

Şimdi,
Çocukluğumuz çok uzakta.
Ama eğer istersen
Uçurtmaların yerine
Tutarak nefeslerimizi
Unutarak keşkelerimizi
Kucaklayarak Sevgimizi
Yüreklerimizi uçuralım çocuk.

Yürek yüreğe,
Yüreklerimizi.

A.Nevzat UÇAR.
24/Kasım/1994.Malatya.
-
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YÜREKSİZsİN.

Aslında çok direndim seni engellerken Alçaklaşmamak için ama gördüm ki sen kendi iç
dünyandaki hesaplaşmalarının bazılarını benimle olan beraberliğin yüzünden sıkıntı
yapmışsın ve altında eziliyorsun.. en son söylediğin BİZ ARKADAŞ OLAMAYIZ sözü çok
incitti aslında beni anladım ki varlığım seni huzursuz ediyor ve sen kendince haklı
olduğunu sanıyorsun ama unuttuğun bir şey var.. sen beni şamar oğlanı gibi
azarlayamazsın buna hakkın yok.. Sana ne yaptım ben sevmekten başka..Hiç bir
şeyden habersizken beni dışlaman ve azarlar gibi yermen hoş değil..Hani beni de o
Kadınlardan say demiştin ya.. onların hiç birsini senin kadar sevmedim.. ama hiç
biriside senin gibi ters ve azarlarcasına konuşmadı benimle.. Sen yine de içimdeki en
sevgili olarak kalacaksın.. Anladım ki beni görmek,duymak hissetmek istemiyorsun seni
mutlu edeceğini sandığım için seni Face de engelledim.. ama sanmıyorum Mutlu
olamayacaksın.. sen kendinle bile barışamayacaksın artık. Benim kırılgan kalbime
yaşattıklarının 127.gününde seni mutlu edecek bir eylem yaptım. Unutma ilahi adalet
var.. Ne zaman istersen arayabilirsin.. ama sen aramadan aramam artık seni rahat
ol..Haklısın birbirlerini tesadüfen de olsa sevenler ARKADAŞ olamazlar.. Yaşlı ve Topal
olabilirim ama çok sevdim seni işte.. Kitabın kapağına da gözlerinin resmini
koyacağım.. Bana kattıkların için her zaman Minnettar olacağım sana.. Sağol enson
sevdam olarak girdin haytıma ama öyle tarumar ettin ki ellerine yüreğine hatta acı
diline sağlık.. EYVALLAH.! !
-

Nevzat Uçar
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z KIYAMAM SANA.!

Ben yine,
Gecenin bu kör karanlık saatlerinde
Sebepsiz seni düşünürken.
Kanatılmış  yaralı yüreğindeki
Sızıların değdi yüreğime,
Kabuk bağlamış yüreğini
Öpmek geldi içimden.
Baktım olmuyor,
Acılarını sürdüm gözlerime
Şimdi...
Senin için damlıyor göz yaşlarım.

Çaresizliği doldurupda yüreğine
İçinde yaşadıklarını saklamana
Sürekli iç hesaplaşmalar yapmana
Zoraki gülüşler atarak
Sevgisiz bir Dünya yı kucaklamana
Ağlıyor,kahrediyorum şimdi.

Her ne kadar merak etmesende
Ayağımdaki ağrı ve Ödem devam ediyor.
Doktor da senin gibi
Sigarayı bırakmamı istedi
Ama..hala içiyorum ara sıra.
Alabora olmuş beynimde,
Ansızın gidişinin vurgunu
Seni seven yüreğimdeyse
Sevginin unutulmaya yüz tutmuş
Tortusu var.

Beni merek etme sakın,
Giderken yüreğime kattığın
Derin acılarla yaşıyorum.
Mevsim Bahar olsa da
İçimde Zemheri ayazı devam ediyor sayende.
Ya sen.
Yaşamak zorundayım dediğin
Sevgi ve saygıdan yoksun bir yürekte
Umduğunu buldunmu.?

Sana hiç bir şey katamadığımı
Sevgine layık olamadığımı düşünüyorum da,
Kırılan bir kalbin acısının üstüne
Nasıl mutlu olacaksın bilmiyorum

Ama.. Unutursun biliyorum
Unutmaya çalışırken de
Acılanma,zorlanma
Hatta gözyaşlarına değmeyecek biri için
Ağlama..
Ağladığın yeter.
Kıyamam sana..
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Ahmet Nevzat Uçar.
18/Nisan/2013 Saat: 03 10.
Tuzla/İstanbul.
-
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za UNUTAMIYoRUM.

*Geçti diyorum soranlara,
Öncekiler gibi kanatsa da
Aniden
Hallaç pamuğu gibi dağıtsa da
Zaman zaman
Senden kalanlara dokundukça
Yüreğime ince bir sızı dolsa da
Geçti diyorum..
Unuttum onu bitti diyorum.
Kendimi avutmak için
Unutmuş gibi yapıyorum da
Kahretsin..
İlle de o gözlerini
Unutamıyorum.

A.Nevzat Uçar
23/Mayıs/2014... 05:40

-
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zaa UNUTACAĞIM.

Dün oldu,
Ne olduysa dün oldu.
Bendeki kalemini kırdım
Eyfel kulesi maketini bugün Denize attım
Şiirlerimi yazdığın o defteri
Kağıt toplayan bir kıza verdim
Son gönderdiğin hatıranıda
Kaldırıp çöpe atacağım yakında.
Bende hatıran olmasın istiyorum.
 Ve...
Şimdi Son Durak da yalnızım.
O senin mucize dediğin sevgiyi
Bunca vefasızlığından
Hiç sebebpsiz yarı yolda bırakışından
Ve.. manasız inadından dolayı
Yırtıp atacağım seni yüreğimden,
Sil baştan Umutsuz Sevgisiz günler
Katran karası Geceler bekliyor beni
Biliyorum senin için mutlu olma zamanı şimdi.
Dilerim çok mutlu olursun
Ama.. olamayacaksın
Bu haketmediğim gidişinle
Öyle yaktın ki içimi seni affetmeyeceğim.
Yaşadıkça,nefes alıp verdikçe
İçimde yanan bu kor ateş senide yakacak.

Kahrolacaksın,
İçin için eriyip kavrulacaksın
Ama..
Mutlu olamayacaksın
Sendeki adına yazdığım Şiirlerimi yak
Hiç olmamışım gibi
Tanımamış hiç sevmemişim gibi seni
Yüreğini dağla,
Ve... Allah aşkına unut beni
Ben seni unutacağım çünkü.
Ben seni unutacağım.
Ben seni.
Ben.!

Ahmet Nevzat Uçar.
20/Mayıs/2013  Saat:11-45.
Son Durak da.
-
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zau DÜŞMEYE GÖR.

Ve.. aniden düşüverirsin,
Diz üstü,dirsek üstü
Ya da yürek üstü..
Ne fark eder ki düşersin işte.
Kanarsın,yanarsın
Ve.. ağlayamasanda aşikare
Acısına dayanır,
Kimselere bildirmeden ağlarsın
.
Hadi dizlerindeki,dirseğindeki yara
Zamanla kabuk bağlar geçer de
Yine de izi kalır bedende.
Yürek üstü düşersen
Can kırılır tuz buz olursa yürek
Tutmaz olur ellerin
Söylemez olur dillerin Lal olursun
Nefes alıp versende,
Baktığın hiç bir şeyi görmez olursun
Yollara dikilir gözün,
Duyulmaz olur sesin
Yani sen sen ol da
Düşmeye gör bir kere.
.
Sağaltamazsın yürek yarasını
Unutamazsın gözlerinin karasını
Tutunmak istesende düşersin.
.
Yani demem o ki;
Yürek verip seversen
... Bakışlarını, sıcaklığını,
Teninin dokusunu saçlarının kokusunu
Çekip doldurursan içine
Sana ilk kez gelişini,
O kaçamak öpüşünü
Seninle sevmeyi öğrendim
Hayata yeniden döndüm derken
Sebebini bile söylemeden
Aniden gidişine bir anlam veremezsin.
Ve.. aniden düşüverirsin
.
Öylesine derin bir acıdır ki
Yürek üstü düşmek..
Unutmak istersinde
Unutamazsın.
Yürek üstü düşmeye gör.

.
A.Nevzat Uçar.
21/Mayıs/015. Saat:05:55
İstanbul-Tuzla.

-
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zc ÖLDURme BENİ.

* Sevdana tutunarak,
Yüreğimde büyüttüğüm çiçekleri
Ayaklar altında ezerek
Gönlümdeki..
Sevda bahçemi tarumar ettin.
Ustura kesiği yaralarla
Yüreğimi sökerek gittin adeta.

Şimdi..
Güvenerek sarıldığım
Dostluk ipini de
Boğazıma takarak gidip
Öldürme sakın beni
Her ne kadar izi kalmış olsa da
Yaralarımı iyileştirmeye çalışıyorum.
Yüreğimi sana vererek
Kattığım değer için de olsa,
Öldürme beni.
Beni öldürme.!

A.Nevzat Uçar.
10/Mart/2014. Saat: 23:25.
Tuzla- İstanbul.

-
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zca NASIL DA ACIMAsızDIN.

Nasıl da acımasızdın giderken
Sormadan dinlemeden
Sebebini bile söylemeden
Bir kez bile bakmadan gözlerime.
Koca bir çınar gibi devirirken beni
Yırtarken yüreğimi
Nasıl da acımasızdın.
.
Yaşanmışlıklarımızın üstünü örterken
Gözlerinden gözlerimi silerken
Yüreğinden sevdamı sökerken
Hiç sevmemiş gibi giderken
Nasıl da acımasızdın.
.
Şimdi yine ilk kez buluştuğumuz
Sarılarak sevgi ile kavuştuğumuz
El ele göz göze konuştuğumuz
Sevdanın ateşiyle tutuştuğumuz yerdeyim.
.. Zaman çok acımasız,
Sanma ki,
Aylar yıllar geçmemiş gibi
Kapkaranlık gecelere eşlik etmemiş gibi
Yokluğunun zehrini içmemiş gibiyim.
Üstüme örttüğün acının yorganını
Çekip attım üstümden.
Ayağa kalkıyorum yeniden
Hayallerinin ötesinde bir yaşam süreceğim
Söküp attığın yüreğimde
Yepyeni bir sevda yaşayacağım
Ve.. seni unutamasam da sileceğim
.
Ne kadar da sevmiştim
Ne kadar da inanmıştım oysa
Sahi söylesene
Sen nasıl dayandın yıkılışıma
Nasıl duymadın isyankar beddularımı
Bir peron da yada bir limanda olsa
Ya da Apron da...
Tutar ellerinden gitme diye yalvarırdım belki
Ama habersiz ve kendince gittin.
Hayret..
Ettiğimi yeminler geliyor da aklıma
Gözlerime bakarken,
Seviyorum seni derken bile demek ki
Gözlerin yalan,
Dillerin sahteymiş senin.
Nasıl da acımasızdın.
.
A.Nevzat Uçar
12/Mayıs/015. saat:15:35.

-

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nevzat Uçar

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ZOR SEVDALARa.!

Gönlüm,

Hep uzak

Ve.. zor sevdalara düştü.

Sebebi yok biliyorum,

Biliyorum da...

Durup durup uzaklıkları,

Mesafeleri,

Ve...zor olanları sevdim.

...Hasreti yüreğimde dağlayıp,

Gözlerimi yollara dikiyor,

Beklemek,özlemek,

Ve...yanmak düştü payıma diyorum.

Şimdi uzaksın biliyorum.

Yana yakıla özlüyor,

Ne kadar sevsede yüreğim seni

Uzaksın,yasaksın bana biliyorum.

...İşte böyle

Uaklıklara ve yasaklara rağmen

Çok seviyorum seni..

Anlıyormusun..

Çooook seviyorum.

Çooooookk.!

A.Nevzat Uçar.

14/Haziran/2011. Saat.11-20.
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zva İLAHİ ADALEt.

Birdenbire,
Sebepsiz gidişinin vurgunu
Harlanmış yüreğimi beter kanattı.
Öylesine derin bir acı yaşadım ki,
Yüksek bir uçurumdan,
Boşluğa düştüm sanki.
Parçalara bölündüm,
Paramparça oldum adeta.
Gözlerimden yaş yerine
Hicran aktı geceler boyu.

Yokluğunda,
Benliğimi yitirdim adeta
Sarhoş masalarında kendimi kaybettim.
Sabahı olmayan geceler yaşadım
Seni özleyen yüreğimin feryadıyla.

Aynı gökyüzü altında
Böyle sensiz,sevgisiz
Ve.. kimsesiz gecelerim oldu yani.

Birdenbire,
Korkarak,kaçarcasına
Nedensiz,sebepsiz gidişin,
Tanrının bize mucizesi bu dediğin
Sevgimizi,
Ayaklarının altına alarak ezişin
Vazgeçişin.
Son kez seni seven yüreğimin
İpini çekişin
O gün adeta öldürdü beni.

Gittiğin günden beri
Hasretini ateşi yanıyor içimde
Yokluğunsa ölüm sancısıdır yüreğimde
Öyle ki..
Sensiz yaşamak
Ve.. sensiz ölmek arasında
Bir tercihin arifesindeyim şimdi.

Biliyorum,
Kahrolası bir yalnızlık benimkisi
Biraz da inadına sevmek sanki.

Sana beddua etmem asla
Ama.. kırılan kalbimin
Ahı-nı aldın bir kere.
Beni böyle harcayıp,
Mutsuzluğuma sebep olmuşken
Ve..
Hala gözyaşlarımda sen varken
Mutlu olabileceğini sanmıyorum.
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Olamazsın...
 Senin için yazdığım bu son şiirde
Seni Allah a havale ediyor
Ve...
Son sözümü söylüyorum.
İlahi adalet var,
ALLAH  var.

A.Nevzat Uçar.
15/Temmuz/2013.  Saat: 05-50
Tuzla/İstanbul.
-
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zva O Günlerde

Yalnızlığın,
O en çetin zamanlarında.
O senin sessizce
Sebepsiz gidişinin ardından
Katran karası gecelerimde
Yüreğimi ilmek ilmek söktüğüm
Günlerce göz yaşı döktüğüm
O günlerde,
Yaşadıklarımın son günü bugün.

Zembereği boşalmış bir saat gibi
Yeniden,
Hayata ve yaşamaya kuruyorum kendimi.
Kurtuluyorum yaşadığımız illegal sevgiden
Aşk dan anlamayan sevme özürlü
Korkak yüreğin rahat olsun.
Yaşamın içinde yinede dik dur
Acıları, sancıları sök içinden artık.
Ben sende ve sevginde yokum nasılsa.

Bende bıraktığın izlerden kurtulacağım.
Gözlerim hüzün hüzün baksa da
Özlem yağmurları,
Tepeden tırnağa ıslatsa da
Hasret gömleğini giymeyeceğim
O günlerde..

Şimdi..
Seni sende bırakıp
Gözlerini yalan sözlerini unutacağım
Bir kez daha hayata tutunup
Sevdayı harmanlayacağım yüreğimde.

.
Çünkü hayat..
Sevmekle sevilmekle güzel
İsteyip de yaşayamadığın
Sevda senin sevdan değildir.
Benim sevgin sana iki beden dar
Sevmeyi bilmeyen yüreğine de zor geldi.
Ben yepyeni bir sevda yaşayacağım
Sende belki duyacak
Belki de hissedeceksin
Ve..
Kahrolacaksın
O günlerde.

A.Nevzat Uçar.
02/Ocak/2014. Saat: 07-05
Tuzla-İstanbul-
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zz GÖZLERİNDE ÖLDÜR BENİ.

Önce gözlerindeki hüzünden
Yüzündeki,
Mahcup ve kekremsi gülüşünden
Yüreğine bağlarken yüreğimi
Sen benim son sevdam olacaksın diyerek
Sevdim seni.

Mutluyum,seviyorum seni derken
Aniden,
Ne olduğunu dahi anlamadan
Selamı sabahı keserek
Arkanı dönüp gitmene
Hala aklım ermiyor.

Böyle olmalı,bitmeli
Herkes kendi yoluna gitmeli
Yüreklerimiz yansada kor alev
Bu sevda hiç yaşanmamış gibi
Unutulmalı,
Unutmalıyız,
Unuturum diyorsun

Seni unutmak mı,
Asla dediğini hatırlıyorumda
Kendi duygularında tezat yaşıyorsun,
Öyle kolay değil ama unutmak
Yüreğinden çıkarıp da atmak,

Resimleri yırtmadan,
Şiirleri yakmadan unutamazsın
Sen en iyisi,
Seni sevmeye başladığım yerden başla
Ve...
Gözlerinde öldür beni
O zaman daha kolay unutursun.
Gözlerinde öldür beni.
Gözlerinde.

A.Nevzat Uçar.
31/Mayıs/2013. Saat:20-15.
Tuzla /İstanbul.
-
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zza  MADEM GİDİYORsun.

Bana bir şey sorma,
Böyle olması gerek diyorsun.
Alıp kendini benden gidiyorsun.
Konuşmuyor,
Söylemiyor,
Dinlemiyorsun.
Hiç acımadan
Yüreğimi söktüğünü bilmiyorsun
Sevdamızı ayaklarının altına alarak
Bütün güzellikleri,
Hiç yaşanmamış gibi
Gönül nikahımı sil diyorsun
ve.. Mutluluklar diliyorsun.

Aramızda bir fark olsun öyleyse
Ben sana mutluluklar dilemiyorum.
Madem gidiyorsun,
Yüreğinden çıkar at beni diyorum,
Beddua etmiyorum ama
Seni Allah a havale ediyorum.
Ve...
Şimdi gidiyorum.

A.Nevzat Uçar.
28/Nisan/2013.  Saat:23-18.
-
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zza ŞAKA GİBİsin.

*Yüreğinde ki sisler dağılmadan,
Bulutlar çekilmeden gözlerinin önünden
Doğacak Güneşe ulaşamadan daha
Sevda yolunda yürümeyi öğrenemeden
Aşkın emekleme devresini yürümek
Yüreğinde uçurmadan Kelebekleri
Öğrendiğin bazı şeyleri büyümek
Korkarak kaçıp gitmeyi marifet saydın.

Oysa,
Koşarcasına gitmek
Yüreklice sevmek
Sevgiyi iliklerine kadar hissetmek
Olgunlaşmak,
Hoş görülü olmak
Öfkeli bir an ı bahane etmeden
Sebebini de sormak gerek severken
Büyümek için..

Beni kırdın,
Beni incittin
Al şu emanet sevgini der gibi
Bana eyvAllah
Olmuyor,yapamıyorum demek
Büyümek değildir.

Seveni sevdikçe,
Hatalarını affettikçe
Yüreğinde ki sevgini özgürleştirip
İnsan gibi değer bilip sevince büyürsün.
Yüreğindeki aşk la yürürsün
.. Sen daha emeklemeden
Aşk yolunda yürümeyi öğrenmeden
Terkedip gitmeyi büyümek mi sanıyorsun.?
Taparcasına sevmek ne öyleyse.?
İnanamıyorum..
Şaka gibisin.

A.Nevzat Uçar.
13/Ocak/2014. Saat: 21:55.
Tuzla-İstanbul.
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zzb  ÖYLE KOLAY DEĞİL.

Öyle kolay değil,
Hoşçakal,
Kendine iyi bak diyerek gitmek.
Susarak,konuşmayarak
Sudan sebeplerle kaçarak gitmek
Öyle kolay değil..

Önce gözlerinden gözlerimi sileceksin
Kulaklarından sesimin tınısını
Yüreğimden sevdamın büyüsünü bozacak
Sonra beni içinde öldüreceksin.
Ve...
Mutluluğu ondan sonra deneyeceksin

Ama hiç sanmıyorum,
İçinde hunharca öldürdüğün bir can varken
Sende mutlu olamayacaksın
İstesende olamayacaksın
Yüreğinde Sevgim varken mutlu olamayacaksın.
Öyle kolay değil..
Hoşçakal demek
Hiç kolay değil hemde.

A.Nevzat Uçar.
06/Mayıs/2013. Saat:23-35.
-

Nevzat Uçar
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