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l Burak Ünaldı*

 Dedemin Oğlu, Oğlumun Dedesine..  

Son cümlesinden başka bir şey bilmediğim bir 
yazının başına oturdum. Aynı hayat gibi. Son 
cümlesini biliyoruz, ortası bembeyaz, bomboş bir 
kâğıt. 

Ne doldurursan o, 
ne yazmışsan o, 
ne yazmışsa o. 
Biri bana demişti ki bir zamanlar: “Bir adam üç 

şey olmalıdır; Gövdeli, gölgeli, meyveli”

I. Gövde
‘Baba’ ya dair hatırladığım ilk görüntülerden 

biri, belki ilki. Kocaman gövdeli bir adamın kuca-
ğındayım yarı baygın. Burun delikleri yarış atları 
gibi geniş, kocaman. Benim kafam, gözüm ıslak. 
Soğuk bir ıslaklık. Kanmış. Gözlerimi ara ara aça-
bildikçe koca gövdeli ter içinde, yarış atları gibi 
koşan adamın korkusunu hissediyorum. Bu başka 
hiçbir korkuya benzemeyen bir korku, hani ‘Baba 
olunca anlarsın’ denilen cinsten. Daha sonraları 
6-7 kilometre olduğunu hesapladığımız yolda ba-
bam, kanlar içinde küçük oğlu kucağında koşuyor. 
Her şeyi merak eden oğlu –ben-  çiftlik kapısının 
nasıl durduğunu pek merak etmiş olacak ki, kur-
calayıp kendisinin birkaç katı boyundaki koca ka-
pıyı kafasına düşürmüş, kafasını patlatmış, yetme-
miş, ucundaki paslı çivi de sol kaşına saplanmış. 
Bir santim aşağı gelseymiş kör bırakacakmış. Baba 
kaptığı gibi atmış kucağına oğlunu, araba bulu-
namamış, bir geçen de olmamışsa demek, Devlet 
Hastanesine kadar koşarak getirmiş ve haylaz oğ-
lunu daha sonraları onlarca kez daha olacağı gibi 
Türk Hekimlerine emanet etmiş! Hala sol kaşım-
da taşıdığım yara izi işte o onlarcasından farklıdır 
benim için.  ‘Baba olunca anlarsın’ denilen cinsten 
bir yara. Baba oldum, anladım.

Yaşar Kemal der ya "İnsan, bu evrende gövde-
si kadar değil, yüreği kadar yer kaplar." diye, işte 
bu gövde sanki o ikisini üstüste koymuş bir göv-
de. Çocukken her çocuğa dev gibi gelen babasının 
vücudunun üstüne şair yüreğini eklemiş dev bir 
gövde. Ben o gövdeyi Malatya’da Boğaziçi sohbet-
lerinde ağzından çıkan her muhabbet dolu keli-
meye hayranlıkla bakan gençlerin gözlerinde gör-

düm ta küçücükken. Ankara’da -bir kısmı sonraki 
onyıllarda memleketi yönlendirecek- ağabeylerle 
sohbetlerinizde gördüm. O gövdeyi, yaptığın her 
işi yüreğini koyarak ‘muhabbetle’ yapmakta, yüre-
ğinle yapmadığın hiçbir işi de yapmamakta, doğru 
bildiğinin yanında, doğru bilmediğinin de karşı-
sında  ama her zaman dimdik durmakta gördüm.  

Gördüm ve ‘gövdeli olmak’ nedir, anladım.

II. Gölge
Hayatımın ve memleketin bilhassa şu son yirmi 

senesi öğretti ki, insanın kendisinden sonrakile-
re, özellikle çocuklarına bırakabileceği tek mira-
sı sadece tertemiz bir isimmiş. Ne mal mülk, ne 
kartvizitin altına yazan onca ünvan, ne makam ne 
mevki. Öğrendim ki oğluma bırakmam gereken 
tek emanet güzel bir isim ve dokunabildiğim, bi-
riktirebildiğim kadar güzel insan. Çocukluğum-
dan beri bir yerlerde; bazen şiir gecelerinde, bazen 
imza günlerinde, bazen sohbetlerde çevrende top-
lanmış, anlattıklarını dinleyen ve etkilenen insan-
lar gördüm hep. Belki ileride kendimi koyduğum 
yerler bununla şekillendi, belki yaptığım her işin 
yanında ve kıyısında kendiliğinden ortaya çıkan 
‘Anlatıcı olma’ meşgalesi de bu yüzdendi. Yahut 
belki rastlantı sandığımız şeyler annem ve senin 
tarafından bilerek, isteyerek işlenmişti kumaşımı-
za.  Misal, hapishaneye bir kanun kaçağı olarak gi-
ren Malcolm X ‘in çıkarken dünyanın en önemli 
hatiplerinden biri olmasının en büyük sebebi olan 
‘sözlük okuma’ merakı, bizim eve hiç uzak değildir. 
Küçüklüğümde ne zaman bir kelimenin anlamını 
sorsak söyler, ama kütüphaneden o kocaman si-
yah sözlükten mutlaka yüksek sesle de okuturdun. 
O sözlüğü belki binlerce kere taşımışızdır odaya. 
Daha sonraları hayatımı çoğunlukla yazarak ve 
konuşarak geçirdiğim dönemlerde, çocukluğumda 
-çoğu zaman da şikâyet ederek- kucağımda taşıdı-
ğım o dev siyah sözlüğün kol kası yapmak dışında-
ki muazzam faydalarını da çokça yaşadım.  

Hayatlarına dokunduğunu anlatan, yazdığın 
mısraları hayatlarının en güzel yerlerine koyan in-
sanlar, dostlar, koca bir çınarın gölgesinde oturan 
hep birlikte oturduğumuz, kocaman bir aile gibi 
hissettirdi bana her zaman. Bunu hiç şüphe yok 
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sana, senin kocaman, muhabbetli gölgene borç-
luyuz. Bu özel sayının sayfalarında muhabbetle 
buluşan bu dostlarla yapmaya çalıştığımız da işte 
tam olarak bu değil mi? Hayatımıza dokunduğun 
yerleri, anları, mısraları, kelimeleri ve hikâyeleri 
kayıt altına geçirmek. ‘Hayat başkaları için hikâye-
ler yazmaktır’ demişti -daha sonradan büyük ola-
cak- bir başka adam. Sen hepimizin hayatına çok 
güzel kelimeler bıraktın baba. Kimi zaman aldık 
iş hayatımıza, aile hayatımıza sardık o kelimeleri, 
kimi zaman gıyabında sohbetlerde derme çatma 
anlattık, hatta kimi zaman ödünç alıp sevdiğimi-
ze söyledik; senin gönlünden taşıp alfabenin -o en 
güzel- son harfine söylenmiş kelimeleri..

Oğullar hayatları boyunca babaları ile yarışır-
mış diyorlar, doğru mudur bilemem çünkü ben hiç 
böyle hissetmedim. Daha ziyade, gölgesinde soluk-
lanılacak bir ağaç olarak gördüm babamı. Gölgeli, 
gövdeli, meyveli. Yarışmadım ama özendim elbet-
te. İnsanlarla muhabbetine, insanların sana olan 
sevgisine, dokunduğun hayatlara. Nasip oldu, yıl-
lar sonra bir yerlerde  ‘hayatıma dokundun’ diyen 
üç beş insan da ben duydum, çok şükür.

Duydum ve ‘gölgeli olmak’ nedir, anladım.

III. Meyve
Ben kendimi bildim bileli rüyalarımı hep mü-

zikli görürüm, başka türlüsünü bilmem. Müzik 
benim hayatımın istesem de çıkaramayacağım bir 
yerinde, kendimi hatırladığımdan beri. Sen hep 
güzel şiirler söyledin, ben hep müzikle yaşadım. 
Sende şiir, bende müzik; belki de seninle bir ozan-
lığı yarı yarıya paylaşmışız be baba! O yüzdendir 
ki, birbirimizi pek iyi anlarız. Ben bu yazıyı yazar-
ken seninle sohbetleştiğimizde bile üretmekten, 
üretirken sancılanmaktan bahsettik. Üretmek, sa-
natın bir yerlerinden tutmak zor, dertli, zahmetli, 
nazlı, sancılı. Ama sadece şiir yazmak, şarkı yap-
mak, yazı yazmak, güzel söz söylemek değil benim 
öğrendiğim sanat. Yaptığın her işe, ürettiğin her 
şeye özen göstermek, heyecanını hiç eksiltmeden 
yaşamak, -kimilerine zaman zaman fazla gelebi-
lecek coşkumuz da tam bundan değil mi? Hani 
‘Ben dayanamazdım bana’ diye anlattığın- hayatın 
dünyevi koşturmalarına dalıp kendi içini küstür-
memek, hayatın zaten güzel bir hikâye, tatlı bir şiir, 
birazdan bitebilecek kısacık bir şarkı olduğunu bi-
lerek yaşamak. Her saniyeyi buna göre doldurmak. 

Kurt Vonnegut’un şahane anlattığı gibi; ‘Sanatçılar 
önce evrenin tümünü düzeltemeyeceklerini kabul 
eder, sonra o evrenin minnacık bir parçasını tam 
olması gerektiği hale sokarlar; Bir avuç kil, dört 
köşe bir tuval, bir parça kâğıt, falan.’ 

Şükrediyorum; biz iyi ki senin tuvaline, senin 
kâğıdına denk gelmişiz babam. İyi ki senin bir 
avuç kilin, senin meyven olmuşuz.

Şiirlerinle, kitaplarınla, hissedip paylaştıklarınla, 
hissedip paylaşmadıklarınla, sevdiklerinle, ailenle; 
eşin, çocukların ve torunlarınla, dokunduğun onca 
hayat ve biriktirdiğin onca güzel insanla meyvesi 
bol, kocaman bir ağaç olmuşsun hayatlarımıza. 

Hacı Cumali’nin torunu, güzel yürekli cânım 
dedem rahmetli Ali Ağa’nın büyük oğlu, Ali Efe 
Ünaldı’nın dedesi, Ali Burak Ünaldı’nın bir tane-
cik babası; tütünüyle, harcıyla, sivri ucuyla; Cumali 
Ünaldı Hasannebioğlu. Seni anlamak kolay değil. 
Ama işin kötüsü, anladıysan da öyle bir kaç say-
faya sığdırmak kolay değil. Edebiyatını, şiirlerini 
benden daha iyi bilen ağabeylere, hocalara bırakıp 
ben kendi babamı -biraz- anlattım. Devam etsem 
günlerce yazarım herhalde, çünkü ne Malatya’nın 
Barguzu köyünden çıkıp ‘Wounded Knee’ye, Mal-
colm X’e şiirler yazacak kadar dünyayı öğrenmene 
olan şaşkınlığım bitiyor, ne ezbere okuduğun di-
van şiirlerine, anlattığın hikâyelerine, hitabetine 
hayranlığım. Ne bu memleket üzerine dertlenme-
lerimiz sığar buraya, ne hayat üzerine, sanat üze-
rine muhabbetlerimiz. O yüzden vesile olanlara, 
unutmadan ve diplere, parantezlere sıkıştırmadan; 
böyle güzel bir anıya, böyle kıymetli bir muhabbe-
te aklı ve emeği geçen, katkı sunan, bu gibi anma-
ların zamanlı yapılmasının kıymetini takdir eden 
herkese, başta ‘Hece Taşları’ olmak üzere sonsuz 
teşekkürlerimi sunmak isterim.

Velhasıl, içimden taşanları bu kadarla özetlerken 
babam,

Bu, ilk duyduğum anda aklıma sadece seni geti-
ren dize, büyük usta Leonard Cohen ‘den; 

‘Hangi kentler yıkılırsa yıkılsın, şiirler getirdin 
bize.’

ve bu da benden, şimdi daha hissederek, daha 
anlayarak, daha da içimden gelerek;

‘Kalbini öpüyorum baba!’

*TAMPF Genel Sekreteri


