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Yeni Sayıya Başlarken, 

Her ay düzenli olarak çıkardığımız dergimiz sizinde bildiğiniz gibi yoğun okul ve 

iş hayatlarından dolayı 2 ayda bir çıkıyor artık.Bu sayımızda aramıza bir çok yeni 

isim katılıyor.Hepsi genç isimler…Hepsi edebiyatın birleştirici gücüne 

inanıyor.Sözü çok uzatmaya gerek yok.Şubat sayısında görüşmek üzere… 
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SOKAK LAMBASI 

Fersiz ve soluk bir sokak 

lambasıyım ben. 

Gelenin geçenin 

umursamadığı , dikkat 

etmediği. 

Selam verenim olmadı 

benim hiç , hatırımı soranım 

ya da. 

Oysa bütün yağmurlu 

gecelere , 

Bütün yağmurlu sokaklara 

şahitim ben. 

Yağan her damla yağmurda 

vardır hatrım. 

Ben bir sokak lambasıyım 

ve 

Hiç sevenim olmadı benim. 

Ya da kimse adıma şiir 

yazmadı. 

Oysa ne alengirli sevdalara 

şahitim ben. 

Kaç sevgili sinemde 

yanaştılar , 

Birbirlerinin yasak 

limanlarına. 

Kaç sevgili benim göğsümde 

tuttu 

İlkokul masumiyetinde ki 

elleri. 

Dedim ya ! 

Ben bir sokak lambasıyım. 

Kış geldi üşüyorum. 

Ve ellerimi ısıtıcak bir el 

bilmiyorum. 

Sokak lambaları bir kentin 

hayat damarlarıdır aslında. 

Her şeye şahitdir. 

Her şeyi görür. 

Bir tanesi kapatsa gözlerini. 

Bütün şehir , bir bir ölür. 

Ben bir sokak lambasıyım. 

Kalbi durmakta olan. 

Birazdan güneş doğar. 

Ben uyurum. 

Ben uykumda canı çıkmış gibi olurum. 

Ben bir sokak lambasıyım. 

Çoğu sarhoşu tanırım. 

Her ayyaşla vardır muhabbetim. 

Konuşmasamda dinlerim. 

Deva bulamasamda , 

Bilirim her meczubun derdini. 

Bir onlardır dostum. 

Bir de avare sokaklar. 

Bir aşık şiir yazar sevdiğine. 

Ben biraz daha parlarım. 

Ve bir maşuk , bırakır sevdiğinin elini, 

En mutlu gününde... 

Ben paramparça , 

Ben zipzifiri sönerim. 

Dedim ya, 

Ben bir sokak lambasıyım.  
Kimsenin dikkatini çekmeyen. 

Kimsenin selam vermediği... 

İçimsıra şiirler yürür bazen.. 

Ama ben susarım.. 

Ben hep susarım.. 

Altımda sarılan her aşığa yemin olsun ki !! 

Üşüyorum

 Ali Bayram
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Bir Kuşa Ağıt                                                                                                          

kar yağmakta  

etrafta kış uykusu sessizliği 

bir ses 

karanlıktan gelen bir ses duyulmakta 

bu sabah şarkısı meltemin 

kar yağmakta  

etrafta kış uykusu sessizliği 

yalnız ama sıradağlar gibi  

dimdik ayakta duran tek bir dağın ardından 

dondurucu şafak serinliği 

kar yağmakta 

etrafta kış uykusu sessizliği 

kaç tanrı lazım gelirse o kadar işte 

gün ile eş olmakta sonsuz ışık hüzmeleri  

karanlık bir korkak gibi kaçmakta  

Kar  yağmakta 

etrafta kış uykusu sessizliği 

önce barut kokusu sonra göğü delen tek bir kurşun sesi 

ölü bir kuş  

boylu boyunca yatmakta 

ve ardında bir ağıt gibi yükselen ötme sesleri 

Cihan Kurt 
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ESKİ FOTOĞRAFLAR 

 

ben eski fotoğraflara çok imrenirim 

ağaca asılan bisiklet 

dünyadan bihaber gülümseyen çocuk taneleri 

hangi kadına baksam bulamam  

fransada ilk şortlu kadınlara bakan  

iki adamın eriştiği hazzı 

hem hiçbir çikolata heyecanlandırmaz beni                                             

nestle'nin osmanî afişi kadar 

 

dinle sevgilim 

ben değilim bu dünyaların insanı 

belki evim merihtedir belki deliyim 

bekirler tuzsuz kalmasın isterim 

çıksın bu yakasız yensiz gömlekler üstümüzden 

bak sen ay parçası gibisin 

ben çocuklar gibi senden ümitvarım 

 

saçların alnına düşünce topluyorsun 

eski fotoğraflar sana ne çok benziyor 

 

Harun Furkan KARAGÜLLE 
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YALNIZ KALAN KADIN                                                                          

Ve yalnız kalan kadın,  

Yalnızlığı getiren kadın,                                                     

Bana niye uğramadın? 

Çok kalabalık gördüm seni,                                   

Kaç yalnızlığı giyindin üstüne?                                                                           

Kaç rüzgar savurdu saçlarını? 

Kaç sokağın köşesinden döndün ? 

Kaç kez ağladın? 

Bilemedim yalnız kalan kadın. 

Çünkü onlar güçlüdür, ağlamazlar. 

Çabuk dökülmez gözyaşları yanaklarından. 

Acıları demli bir çay gibi içilmez. 

Nasıl niyet etmeye başlarsan sevmeye öyle gider. 

Yalanla seveceksen sakın niyet etme. 

Yalnız bir kadın yalnız kadar sever seni, 

Yalnızca seveceksen gideceksin, 

Çünkü; yalnızlar iki şeyi çok iyi bilir, 

Biri sevmeyi , diğeri terk etmeyi. 

Ben sevmeyi becerdim ama, 

Sen beni terk edebildin mi? 

  Gülcan Korkmaz   
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KİFAYETSİZ ŞİİR 

Kaç gündür masanda aynı kitap , 

Elinde aynı kalem, 

Önünde aynı sayfa… 

Ne yazıyor o ölü ağaç 

parçalarında? 

Unutulmuş bir ülkede, 

Küsmüş bir dille 

Hangi münasebetsiz ilişki içinde 

Fütur için yazılmış onlarca 

Fütursuz kelime? 

Kaç gündür dilinde aynı hece, 

Yüzünde aynı gece, 

Aklında umarsız bir endişe… 

Hangi güzel yalanları fısıldıyor 

kulağındaki müzik? 

Yarattığın oyuncak dünyanda, 

Hiç sevmediğin kuş sesleri bile 

melankolik 

Tek başına izlediğin film 

Kurduğun yeni hayallerle 

boğduğun eski hayaller… 

Ve kafanın üstünde ispiyoncu bir tabela, 

Yanıp sönen ışıkları… 

Çıplak bir güruh 

-kıyafetleri değil, kifayetleri çalınmış- 

Fark ediyor yalnızlığını. 

Nedensiz yalanlar  dökülüveriyor 

dudaklarından 

Kaçacak tek bir yer var avuntulardan. 

Biliyorsun. 

Bir cevap bekliyorsun. 

Adın aklını çeliyor, 

Sen en çok aynaları kandırıyorsun.   

 

İrem Işık   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALFABE DERGİSİ 
 

 

Şiirime Gel 
 

Bu saatte oluyor gecenin 

sessizliği 
Gece denmese bile bu vakte; 

Kuşlar uyuyorsa gece oluyor. 

 

Sığla ağcının sessizliği, 

Bir gözü patlak Sokak 

lambasının üşümeleri 

Yalnız kalan gül dikenleri... 

Hepside uyuyor... 

 

Ama ben uyumuyorum, 

Eşyanın gölgesi diniyor. 

Ben onu dişünüyorum. 

 

Mektubunda kızsada,gülüyor 

portresi. 

 

Artık ben kara isketelerin 

sesini duymak, 

Sekoya altında şiir yazmak, 

Ve senin ellerinden tutmak 

istiyorum. 

 

Şimdi ben yokuşun ucunda 

,sen başında... 

 

Ben nasıl iniyorsam satırları, 

Hadi sende,nazlanma,  

yokuşu inde şiirime gel. 

 

Mustafa Öncülokur 
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Umut 

Koleksi

yoncus

u 
 

Sabahın erken 

saatlerinden akşamın 

geç saatlerine kadar 

şehrin sokaklarında, 

caddelerinde, 

meydanlarda 

yürüyorum kimi 

zamanda nereye 

koştuğumu bilmeden 

fütursuzca koşuyorum. 

Özellikle insanların 

sabah işe gittikleri ve 

akşam işten döndükleri 

saatlerde yoğun 

oldukları yerlerde 

bulunuyorum. 

İnsanların yerlere 

düşürdükleri umut 

parçacıklarını gelip 

geçen insanların ayakları 

altından topluyorum. 

Ayaklarda ezilen, 

büzülen, kirlenen, 

yırtılan bu umut 

parçacıklarını yamalı 

ceplerime koyuyorum evime götürmek için. Onları 

onarıp, temizleyip en nadide parçalarımın arasına 

koyuyorum. Olur da bir gün sahiplerine veririm.. 

Bazen günler bazen aylar bazen yıllar sonra 

biriktirdiğim bu umut parçacıklarını çıkartıyorum gün 

yüzüne. Bir onlara bakıyorum bir kendime onlar ilk 

günkü gibi capcanlı, ışıl ışıllar bende ise yılların 

geçmesiyle beraber oluşan transformasyon.. 

Bütün umut parçacıkları birbirinden farklı ve bir o 

kadarda kıymetli adeta parmak izi gibiler. 

Gün gelir bu umut parçacıklarını bir müzayede 

çıkartacak olursam emin olun paha biçemeyeceksiniz. 

Çünkü bunlar sizin umutlarınız. 

Hayallerinize, umutlarınıza sahip çıkın onlar bizi biz 

yapan parçalar… 

  

Şevket  Tülgen   
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GözYaş’ı 

“Bazen noktayı nereye 

koyacağımızı bilemeyiz.” 

Güneşten kavrulan çöl 

kumlarının üzerine, bir 

damla gözyaşı düşmüş 

cennetin dünya ya bakan 

penceresinden. Düşer 

düşmez buhar olmuş. Daha 

kumun incecik tanelerine 

dokunamadan, kaçıp gitmiş 

tekrar pencerenin kenarına. 

Sonra sahipsizliklerini 

anlayıp ardı sıra akmaya 

başlamış gözyaşları, 

varlığına isyan eden her şey 

gibi onlarda kovulmuş artık 

cennetten. Kızgın kumların 

üzerinde birikip, bir vaha 

olmuşlar tüm güzellikleriyle. 

Zaman akıp gitmiş hala 

sahipsizlermiş, hala isyan 

ediyorlarmış varoluşlarına. 

Tüm ümitlerini yitirdikleri bir 

anda yorgun düşmüş bir 

adam çıkmış karşılarına. 

Bitkin vücuduyla, susamış ve 

tıpkı kendileri gibi ümitsiz bir 

adam. Adı neydi bilinmez 

ama şimdilerde Mecnun 

diyorlar ona. Tüm 

susamışlığıyla içmiş 

gözyaşlarını, bitkin düşmüş 

vücudu toparlanmış her 

yudumda. Ümitsizlik yerini 

umuda bırakmış gözyaşları 

kanına karıştıkça. O zamana 

kadar hiç böyle hissetmemiş 

kendisini, hiç hissetmemiş 

kalp atışlarını bu kadar derinden, hiç aklına gelmemiş Leyla’sı, hiç 

gözleri dolmamış. Bu koca dünya gözyaşıyla işte ilk kez o gün 

tanışmış. İlk gözyaşı Aşk için akmış, Leyla’ya. İkinci damla onun 

yokluğunda içindeki acıya akmış. Bir tek üçüncü damla kalmış 

tanışmadığı. O damla Mutluluk’ muş. 

Mecnun kalkmış toparlamış kendisini, hemen Leyla’sına 

koşmuş. Hiç bir şey umurunda olmadan sadece ona gitmiş. 

Üçüncü damla Leyla’nın suretine akmış, teni tenine 

dokundukça artmış, elleri sevdiğini sardıkça ıslatmış tüm 

vücudunu. Artık ona da bulaşmış gözyaşları. Leyla da 

başlamış ağlamaya ne olduğunu bile anlamadan. Ardı sıra 

inmiş yanaklarından aşağıya ama bu sefer farklı olmuş aşk 

ve mutluluk gözyaşları akmış acı ise hala sırasını 

beklemekteymiş.  

Zaman geçmiş kimseyle paylaşmamışlar gözyaşlarını, 

kimselere söylememişler, çünkü artık akmaz olmuş 

gözyaşları. Bir daha ne o günkü kadar mutlu olmuşlar ne de 

o günkü kadar aşık kalmışlar. 

Yıllar geçmiş Mecnun ölmüş, Leyla acıyla ilk kez o gün 

tanışmış. İçi o kadar yanmış ki kaybettiği aşkına, acının 

gözyaşları dinmez olmuş. Aktıkça nefret etmiş 

gözyaşlarından. Gitmiş bulmuş gözyaşı vahasını, 14 küpe 

doldurtmuş, 14 deveye yükletmiş; olabildiğince uzağa 

göndermiş, uçsuz bucaksız denizlere döktürmüş. 

Kaybolsunlar; bir daha kimsenin canını yakmasınlar diye. 

Çünkü o mutluğu unutmuş; insanlar mutluluklarını pek 

hatırlamazlar ama acılarını da hiç unutmazlar. O acıdan 

sonra gelen mutluluğu hiç tatmamış, o yüzden acının da 

biteceğine hiç inanmamış. Bedeninde gezen gözyaşlarının 

da kaybolup gitmesi için canına kıymış. 

Denizler kabul etmiş gözyaşlarını, içinde dağıtmış, 

çoğaltmış, güneşin sıcağıyla gökyüzüne çıkartmış bulutlara 

emanet etmiş. Beyaz bulutlar kararmış, gökyüzü zifiri 

karanlığa boğulmuş, şimşekler çakmış, acı bulutların canını 

yakmış; bulutlarda dayanamayıp onları yeryüzüne bırakmış. 
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İnsanlar korkmuş, 

ıslanmaya cesareti 

olamayanlar kaçmış kuytu 

köşelere, birkaç cesur 

yürekliyse hiç aldırmadan 

ıslanmış, gözyaşları 

vücutlarına işlemiş, acıyı 

aşkı tatmışlar. Ve o cesur 

yüreklerin hepsi kuytu 

köşeye kaçan korkaklara 

koşmuşlar, onları 

mutluluk gözyaşlarıyla 

tanıştırmışlar. O korkaklar 

hiç hak etmedikleri 

mutluğun kıymetini hiç 

bilemeden yaşamışlar ve 

ardından gelen acıda hep 

o cesurları suçlamışlar; “ 

Bize gözyaşını, acıyı siz 

getirdiniz “ diyerek.  

İşte o gün bugündür cesur 

yürekliler tüm acılara 

rağmen o korkakları 

severler, o korkaklar da 

her yağmurda(Acıda) 

kuytulara kaçıp onları terk 

ederler. 

                                                                                        

Sezgin Gül    
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Radyoda  Sezen çalıyor. Usul 

usul vazgeçtim diyor. Hakkı var. 

Sezen yalan söylemez ki. Ben 

vazgeçtim ama "bizden". Biz diye 

bir şeyin var olmayacağını bile 

bile geldim sana. Tüm kötü 

huylarımla kıvrıldım yanına. Sen! 

 sen kırılmış masum  adam. 

Kimsecikler görmedi mi 

yaralarını? Hangi beddua dağladı 

kanayanlarını? Kötüsün sen çok 

kötüsün. Kendini sevmeyen 

insan mı olurmuş? Kendini boş 

veren. Kimin yüreğinde 

büyütüyorsun sevgini? Biliyorum 

seviyorlar seni kimseyle 

yarışamam boy ölçüşemem 

haddim değil. Ben sadece 

inandım, bana benziyorsun  hiç 

istemediğim kadar. Sen kabul 

etmezsin doğru. Ben bencilim 

sen bencil olamazsın ki. Senin 

sevenin var ben hiç sevilmedim 

ki. Benim ön yargım var 

insanlara, kendime. Aynalara ön 

yargım var benim. Hükümlerim, 

kesin kararlarım var. Ama 

hayallerimde vardı benim en az 

senin kadar güzel. Umutlarım 

vardı. Şimdi bir avuç sen mi 

kaldı? Biraz su. Boğazıma 

düğümlenen kelimeler. Bir de şu 

ucu kırılmaya yüz tutmuş 

kalemim. Gidiyorum işte.   

 

Serpil Kasım 

 

 

 

 

 

 

 

 


