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Erdem Bağcı

ortaokuldan beri yazıyorum.ankara dogumlu olup ankara da yaşıyprum.40
yıla yakın yazdıklarımı yeni paylaşıyorum.
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Afaroz

Güzelim diye salınırsın..
Ne söylesem alınırsın..
Anlayamadım sen beni..
Aforoz ettim ben seni..

Ettim ya aforoz..
Keseceğim bir horoz..

Al yeşil giyinirsin..
Tenhalarda gezinirsin..
Kandırıyon mu sen beni..
Aforoz ettim ben seni..

Tavus kuşu misali..
Anlatamam bu hali..
Tanıyamamışsın sen beni.
Aforoz ettim ben seni..

Ettim ya aforoz..
Keseceğim bir horoz..

Ağır yürür endamlı..
Üstünde var bindallı..
Yandıracan mı sen beni..
Aforoz ettim ben seni..

Ettimya aforoz
Keseceğim bir horoz..

Her gördüğün de gülecek..
Sanır peşinden gelecek.
Deniyon mu sen beni..
Aforoz ettim ben seni..

Ettim ya aforoz..
Keseceğim bir horoz....

Erdem Bağcı
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Ağlamak istiyorum

ağlamak istiyorum
yağmur altında                                                                       yağmurla birlikte
yarışıyor gözlerim

akıyor yavaş yavaş                                                                          ıslanan kibrikte
karışıyorlar birbirine                                                               sarmaş dolaş
oluyor  dostca kardeşce
                                                                          çukurlara doluyor
damlalar peşpeşe                                                                    akıp yol buluyor
dertlerimi deşe deşe

ıslanırken bedenim
üşürüm ve titrerim                                                                        yalnızlığım düşer
aklıma                                                                 kalan boş ellerim
                                                                                                 ve yürüyorum
düşerek boşluğa                                                                                bulutlarda
çoştu                                                                             gözlerm de
dağlar dereler aştı
                                                                           düğümlendi dizlerimde
acıyla ve buruk                                                                            vurdu yüzlerime
soğuk soğuk

gök ağlıyordu                                                                          ağaçlarda
coşan bir sel dağlarda                                                              ağlayan göz değil
yürekti                                                                                          soğuk değil acı
titretti                                                                hasret özlem ve yalnızlık
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Ağlarım

Uykularım kaçar kalkarım...
Sessiz sessiz yokluğuna ağlarım...
Gökte yıldızlar yerde ben...
Yalnızlığımı düşünür ağlarım...

Bir paket sigara gecenin içinde...
Dertlerimle ben saatin beşinde...
Dalarım sonsuzluğa tükenmenin eşiğinde...
Gözlerin gelir aklıma yine ağlarım...

Nasıl teselli bulurum yalnızım...
Sen gittin gideli arttı sızım...
Garip kaldım buralarda öksüzüm...
Tıkanır nefesim yinede ağlarım...

Bu ev bu oda dar geliyor...
Hayat artık zor geliyor...
AH  bir deseler YAR geliyor...
İki gözüm iki çeşme yinede ağlarım...

Rüzgara eğilirim belki bir haber...
Hiç sıkılmazdım olduğumuz da beraber...
Sensizlik varya...nasıl da kahreder...
Yüreğime taş basar yinede ağlarım...
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Anladımsa

Aralarından su sızmazdı...
Ne söylerse kızmazdı...
Görmesem aklım almazdı...
Anladımsa arap olayım...

Hep birlikte yanyana...
Heryerde her an can cana...
Açıklayacak yokm mu bunu bana...
Anladımsa arap olayım...

Aynı tastan su içerler...
Gören ayrılmaz ikili derler...
Nerde o biraderler...
Anladımsa arap olayım...

Salapatimiydi hep bunlar...
Nerde o çarpan canlar...
Lafa gerek yok anlayan anlar...
Anladımsa arap olayım...

Rüzgarda eğilen ot gibi...
Susarsınız yemiş dut gibi...
Ayağımı sıkan bot gibi...
Anladımsa arap olayım...

Aşırı sevgi olurmu kin...
Beraber büyüyen iki ekin...
Biz küsüz demeyin sakın...
Anladımsa arap olayım...

Eski dost olurmu düşman...
Elbet sizde olursunuz pişman...
Biri zayıf diğeri şişman...
Anladımsa arap olayım...
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Aşığım ben

Aşığım ben bahara...
Her geçen kışın ardından...
Doğaya çiçeğe yaprağa...
Yeniden doğan toprağa...
Suya güneşe aya...
Aşığım ben güle ağaca...
Dağa tepeye yamaca...
Her bahar geldiğin de...
Kuşa kelebeğe karıncaya...
Arıya ve konduğu çiçeklere varıncaya...
Aşığım ben.....sevmekten öte...
Sevmeye sevgiye hasret...
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Be oğul

sırtımda kırılan sopaları tutan eli....
türlü türlü hakaret ve küfürler eden dili....
kendinden başkasını düşünmeyen bencili...
bende ALLAH ahavale ettim ettim be oğul........

atlar tarlada ayaklarımı yaraladı ya....
felek vurdu insanlar beni karaladı ya...
o çileli günler bitip bugünleri araladı ya....
bende ALLAH a şükretti be oğul.........

onlar et yedi ben kuru ekmek....
onlar güldü eğlendi bana kaldı dert çekmek...
bakıyorum geriye koca ömür bir kuru emek...
sığındım Yaradana kahrettim be oğul.......

hani abinin varya karpuz hikayesi....
hala kulağım da kör oldum diyen sesi...
sanki ölmedi yanımdaymış gibi gelir nefesi....
dayanamıyorum dayanamıyorum artık be oğul.....
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Bil be oğul

Yarın ne getirir kimse bilmez...
Kimsenin ettiği kimsenin yanına kalmaz...
Kime kalmişki dünya sanada kalmaz...
Nefes aldığın anı bil bil be oğul...

Zaman değişir kişiler değişir...
Gelen gider bir süre eğleşir...
Kimi ağu kimide bal taşır...
Yüküne bir bak bak be oğul...

İnsanlar girerde kılıktan kılığa...
Döndürürler seni sudan çıkmış balığa...
Sakın aldanma kuru kalabalığa...
Birde bakmışsın kimse yok yok be oğul...

Gün gelir buralar sana dar gelir...
Bazen güneş bazen yağmur kar gelir...
İnsan görünümlü kibarlar gelir...
Asıl darbe ondan gelir gelir be oğul...

İstersin sırtını güvenip yaslamak...
Ne garipki böyle olur toslamak...
Yılan gibi koynunda da beslemek...
Neymiş bir düşün düşün be oğul...

Tanımalısın ak ve kara yüzleri...
Ayırmalısın yalan ve gerçek sözleri...
Hainin haince bakar gözleri....
Aç gözünü açarlar bak bak be oğul...

Dünya gibi yalan oldu insanlık...
Fayda etmez son pişmanlık...
Mazi yok... gelecek karanlık...
Gecelere de hazır ol olbe oğul...

Ne kendi belli nede çapı...
Ne dini belli nede kitabı...
Çökmeye yüz tutmuş bu yapı...
Dikkat et altında kalma kalma be oğul...
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Diyorsun

Ana diyorsun ata diyorsun...
Ata malı satılırmı diyorsun...
Anlaşılan atanı çok seviyorsun...
PEK ALA...Neden gidip görmüyorsun...

Halini hatırını sormuyorsun...
Hastayken baş ucunda..İcabın da hep yanında..
Durmakla olmuyor uzağında...
Kendini boşa yoruyorsun...

Hani hep gidipte köye...
Görmeden geldin ya eve...
Kaçtığını gerek varmı söylemeye...
Gzünü kaçırma hepsini biliyorsun...

Hani kıvranıp duruyordu bir köşede...
Eksilme yoktu yüzünüzdeki neşede...
Ben cok şaşmıştım bu işede...
Acile bile kaç saatte geliyorsun...

İki gün kaldı yoğun bakımda...
Gelememiştin düğünü bırakıpta...
İyileşipte hastaneden çıktığında...
Anneni ne yapacağını soruyorsun...

Evine almamış bana getirmiştin...
On gün selam bile vermemiştin...
Bir metrelik yolu gelememiştin...
Şimdi ne masalı anlatıyorsun...

Atan ismini söylüyordu dilinde...
Sense geziyordun kendi halinde...
Çok uzaktık aynı evin içinde...
Şimdi malınımı kolluyorsun...
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Ettim be oğul

sırtımda kırılan sopaları tutan eli....
türlü türlü hakaret ve küfürler eden dili....
kendinden başkasını düşünmeyen bencili...
bende ALLAH ahavale ettim ettim be oğul........

atlar tarlada ayaklarımı yaraladı ya....
felek vurdu insanlar beni karaladı ya....
o çileli günler bitip bugünleri araladı ya....
bende ALLAH a şükretti be oğul.........

onlar et yedi ben kuru ekmek....
onlar güldü eğlendi bana kaldı dert çekmek....
bakıyorum geriye koca ömür bir kuru emek....
sığındım Yaradana kahrettim be oğul.......

hani abinin varya karpuz hikayesi....
hala kulağım da kör oldum diyen sesi....
sanki ölmedi yanımdaymış gibi gelir nefesi....
dayanamıyorum dayanamıyorum artık be oğul.....
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Lan memet

Beleşemi geldin lan Memet...
Oğlum az biraz sabret...

Alyanak olmuş utanırsın...
Sanki yeni damat sanırsın...
Havan batsın be şapşal...
Gel bu gecede burda kal...

Beleşemi geldin lan Memet...
Oğlum az biraz sabret...

Ağzı açık ayran delisi...
Salaklık ALLAH vergisi...
Gubarır durur kel Fatma...
Ona buna caka satma...

Beleşemi geldin lan Memet...
Oğlum az biraz sabret..
.
Kıpır kıpır heryeri oynar...
Belli etmez için için kaynar...
Oynama yeter dur biraz...
Evlenecen mi sen bu yaz...

Beleşemi geldin lan Memet...
Oğlum az biraz sabret...

Gözlerin olmuş çakmak çakmak...
Biraz akıllı ol be ahmak...
Akıl erdiremedim ben işine...
Aplak aplak gülüşüne...

Beleşemi geldin lan Memet..
Oğlum az biraz sbret...
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Son olsun

Artık son olsun...
Yolumuzdan çekilin...
Ne engel ne tasa....
Nede karşımıza dikilin...

Ne yüzünüzü görelim...
Nede karşılaşalım...
Ne selam verelim...
Nede selamlaşalım...

Son olsun uzunca bir süre...
İstemem şamın şekerini...
Az bir değerin kaldı...
Bil artık yerini...

SON OLSUN sahte gülüşün...
Son olsun sahte bakışın...
Son olsun çıkar maskeni...
Son olsun takışın...

Gerçekler dururken ortada...
Sen neyin peşin desin...
Daha usanmadınmı ki...
Kaybetmenin eşiğindesin...

Önce kendini sonra herşeyi...
Birer birer yitirmektesin...
SON OLSUN görüşmeyelim...Bak cok acılar çekmektesin...
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Tartmak gerek

hayat dönüşü olmayan yoldur...
heradıma bakmak gerek....
bazen düşer bazende takılırsın....
ona göre atmak gerek....

çıkarsa ok geri dönmez yaydan....
ona göre takmak gerek....
cesaret alırsan güneşten aydan....
hedefe doğru akmak gerek....

adımlarını atmalısın dikkatli ve emin....
merdivenleri bir bir çıkmak gerek....
faydası yok beklemenin....
yürümek için kalkmak gerek....

sağlıklı düşün sağlıklı yaşa....
biraz ileriye bakmak gerek....
neler gelir akılsız başa....
akılansın diye tokmak gerek....

iki düşün bir söyle ve yap....
bunu akla sokmak gerek....
hep böyle yazar kitap....
alıp onu okumak gerek....

akıl akıldan üstündür derler....
birazcık onu tartmak gerek....
akılsız başın derdini çok çekerler....
ayağı yorgana göre uzatmak gerek....

her söyleneni duymamalı görmemeli....
bazen olurki yutmak gerek....
her doğruyuda hemen söylememeli....
söylerken biraz tartmak gerek......
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Umut

yeniden doğmak...
anka kuşu gibi...
küllerinden...
kanat çırpıp uçmak göklere...
umutla bakmak her yere...
sevgiyle kucaklamak...
tükenmişliğin ardından...
kalkıp kanat çırpmak...
kahbelere inat...
kötülere inat...
tüm kötülüklere meydan okumak...
yeniden...
baş dik gözler ileri...
dönüp bakmak yok geri...
korkmak yok...
korku salmak var...
titremek yok...
titresin asalaklar...
ben buyum der gibi...
yiğitce kendinden emin...
er gibi...
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Yabancıyız

Aynı dili konuşuyoruz...
Lakin anlamıyoruz neden...
Bir yön bulmuş koşuyoruz...
Nereye.. bilmeden.....

Kopmuş rabıtalarımız...
Kararmış dünyalarımız...
Bozulmuş ayarımız...
Tanımıyor taşıdığın beden...

Ne din ne bayrak...
Ne yurt ne toprak...
Bakıyorum ağlayarak...
Konuşuyoruz ezberden...

Anlayış farklı kültür farklı...
Kimi kotlu kimi fraklı...
Bizimkiler sandıkta saklı...
Kalkmıyor düştüğü yerden...

Neden atanı beyenmezsin...
Yaptıklarıyla övünmezsin...
Ekmek yapmayı bile bilmezsin...
Konuşuyor yattığı evden...

Ata ata değilki diyorsun...
Sende ata oldun biliyorsun...
Onun mirasını yiyiyorsun...
Farkın varmı körden...

Yabancıyız biz bize...
Oturuyoruz diz dize...
Her gün geliyoruz göz göze...
Geçiyoruz selam vermeden...
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Yanımdaymişsın gibi

Heran yanımdaymışsın gibi...
Senin sıcaklığını duyarım..
Bir garip olur içim...
Boşluğa bakar dalarım..

O an birhoş olur içim...
Bir sızıyla uyanırım...
Gecenin sessizliğinde...
İsmini mırıldanırım...

Yorgun düşen gözlerimde...
Hayalini kurarım...
Yalnızlığın pençesinde...
Hep seni ararım...

Gariplik çöker içime...
Sessiz sessiz ağlarım...
Bakarım özlemle resmine...
Sensiz geçen ömrüme yanarım...

Yavaş yavaş üşür bedenim...
Kanımın çekildiğini anlarım...
Korkuyla bakar gözlerim...
Bir umut bir ışık ararım...

Gözlerimi kapadığımda açılır perde...
Seni görür seni duyarım her yerde...
Yine yalnızım odada ben varım...
Hasretle tutuşur boşluğu sararım...

Hayalin sanki karşımda oturur...
Bu hayel beni sana götürür...
Biran mutluluk dolar içime...
Dayanamıyorum yalnızlık gidiyor gücüme...
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Zahir Abla

Çok sabırlıymışsın sen..
Onca sene ZAHİR abla...
Kardeşinle evlendiğimde ben...
Yürüyordun Zahir abla…

Kesildi birden bacaklarının feri...
Kaldı  geriye kemikle deri...
Yaklaşık otuz seneden beri...
Yatarsın sen Zahir abla...

ALLAH ım bu nasıl imtihan...
Bunca sene nasıl dayandıki can...
Seni  düşündüğüm her bir an...
Kahroluyorum ben Zahir abla...

Birgün değil bir asır gibi...
Bilirim ağlarsın gizli gizli...
Alyanaklı güzel yüzlü...
Ne güzeldin Zahir abla...

Seni anlamak zor bilirim...
Teselliyi dualarda bulurum...
Belki yarana merhem olurum...
Unutmam unutamam seni Zahir abla...

Öyle camdan bakar gözlerin...
Yatarmıydın  tutsa dizlerin...
Cana can katardı sözlerin...
Ne güzeldin be Zahir abla....

Yıllardır ne düğün ne dernek...
Sensin inan insanlığa örnek...
Zordur için kan ağlarken gülmek...
Bilen bilir be Zahir abla...
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