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SEÇİLMİŞ ŞİİRLERİ 

 
 

KARADENİZ 
 

Göklere aynasın, bulutlar senin 

Bir ufak meltemle ürperir tenin  

Fırtına, türküsü enginlerinin 

Köpük, sularının perisi, deniz!  
 

Gemiler görünmez dalga çığında 

Bir hınç uğultusu var çığlığında 

Duru sabahların gün ışığında 

Serili bir kaplan derisi deniz!  
 

Kıyın yeryüzünün cenneti bize 

Koylar sıra sıra, dağlar diz dize 

Giresun, Görele, yemyeşil Rize 

Siyah sularının perisi deniz! 

 
AKDENİZ’DEN GEÇERKEN 
 

Sular pırıl pırıl, rüzgârı mis kokulu  

Kuş uçmaz eski Türk kalyonlarının yolu 

Sağda, sıra dağlarla kabaran Anadolu 

Yeşil eteklerinde tükeniyor Toros’un.  
 

Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde 

Eğiliyor bulutlar engine perde perde 

Dönüyorken kıyılar koyu bir laciverde 

Sesini dinliyorum sularda Barbaros’un.  
 

Havada bir dost eli okşuyor derimizi 

Boynu bükük adamlar tanıyor sanki bizi 

İçimize çevirip nemli gözlerimizi 

Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un. 

 
KİMSESİZLİK 
 

Yıllardır bir kıvılcım kapalı kında 

Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi 

Mustaribim bu duvarın dış tarafında 

Şefkatini inandığım biri var gibi.  
 

Sanıyorum saçlarımı okşuyor bir el  

Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım  

Yan odadan bir ince ses diyor gibi gel 

Ve hakikat bırakıyor hülyamı yarım.  
 

Gözlerimde parıltısı bakır bir taşın 

Kulaklarım komşuların ayak sesinde 

Varsın yine bir yudum su veren olmasın 

Başucumda biri bana ‘su yok’ desin de! 

 

 

Kemalettin KAMU 

 

GURBET   
 

Gurbet o kadar acı  

Ki, ne varsa içimde  

Hepsi bana yabancı  

Hepsi başka biçimde  
 

Eriyorum gitgide  

Elveda her ümide!  

Gurbet benliğimi de  

Bitirdi bir biçimde  
 

Ne arzum ne emelim  

Yaralanmış bir El’im  

Ben gurbette değilim  

Gurbet benim içimde 

 

GÜZ 
 

Kurudu artık otlar  

Bitmiyor tazeleri  

Birikinti sularda  

Yaprak cenazeleri  
 

Döndü yayladakiler  

Erdi dağlara batı  

Ovalar daha geniş  

Kayalar daha katı  
 

Başım avuçlarımda  

Bir ağır külçe hüzün  

Düşüyor gözlerime  

Çiğ taneleri güzün 

 

BİR ÇOCUK 
 

Dediler ki: ‘- Yok baban,  

Babanı aldı vatan! ’  

Meğer burada yatan  

Senmişsin, babacığım!  
 

Davullar çala çala,  

Köylü döküldü yola...  

Ne güzeldi alayla  

Gidişin... babacığım!  
 

Kaldın diye askerde  

Anam uğradı derde...  

Bu tenha tepelerde  

Ne işin... babacığım? 

 


