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Yitik bir maziyi, zamanın kumlarından ayıkla-
yarak kelimelerle nakşeden, şiirden kaleler kurup 
kandiller yakarak geceyi aydınlatan, hayret ma-
kamında derin iç çekişleri ile çağı sobeleyen şair, 
Cumali Ünaldı Hasannebioğlu. 

Çağa direnen şiirleriyle hakikat terazisinde insa-
nı kelime ile tarttı. Zamana direnen şiirleriyle var-
lığı ve gaybı koydu kelime terazisine. Bütüncül bir 
bakışla her cüzde, her hücrede bir öz olarak gör-
dü şiiri. Öteye geçerek ne varsa âlemde cevherinin 
şiir olduğunu mısralarındaki metafizik derinlikle 
sundu. Çağa ve zamana direnen şiirler kaleme aldı.

İşte Semud şiiri. Semud şiiriyle çağın yakasını 
yırtan şair. 

“bunu ben söylüyorum
ey semud!
Her yükselen bina göğün ilminde intihardı
kara bir balçık caddeleri, sokakları sardı
evleri kuşattı
oysa ki ömrümüz ey semud
     biçildiği kadardı”
Okuyup üstünden geçtiğimiz satırları merak et-

miyor, düşünmüyor, kelimeleri yorgun atlar gibi 
aklımızın, kalbimizin sahrasında koşuya sürmü-
yor isek yaşamın kıyısından bile geçmiyoruz de-
mektir. Cumali Ünaldı’nın şiiri bize bunu salık 
verir. Çağın yakasından tutup, her mısrada bizleri 
yüreğimizden sarsar. Öyle ki irkilen, uyandırılan 
sadece insanlar değil, kurtlar, kuşlar, börtü böcek 
ne varsa bu dramın içinde yerini alır. Senfoni mi 
istiyorsunuz? Alaturka ya da alafranga fark etmez. 

Bu çağ büyük bir muştuya gebe mağlubiyetler 
çağıydı. Gece sıfır bir, sıfır iki, sıfır üç… Her saat 
varlık sancısıyla bu muştuyu çağırır.

Gençtim, ölümü delikanlı mısralarla tutanaklara 
işlerken 80’li yılların sonunda Yeni Sıla kütüpha-
nesinden aldığım “Bir Gecenin Şiiri” ile tanıdım 
şairi. “Kükre geçsin tutanaklara: Hodri ölüm, bre 
ölüm, ölüm ey!” Tekrar okudum, tekrar… Kanını 
ateşte kaynatırcasına ölümden başka ne sarsabilir 
insanı? Bu bir durak. Buradan bakınca son, öteden 
bakınca maveraya açılan ilk kapı. Onun şiirlerinde 
yol hali sabırla, iman zırhı ile kuşatılmış bir aşkla 
anlatılır.  

“Biz sabırla yürür ve aşkla örseleniriz
İnancı delip geçecek kurşun icadedilmemiştir.

Kalbini öpüyorum baba!” 
İmgeleri, tarzı ve üslubuyla şiirde kendi kimliği-

ni ortaya koyan, aşka ıstırap, sabra direniş tohum-
ları eken şair, yine sabrı kuşanarak zulme bilenir. 
Aşkı inancı, inancı aşk olan bir yürek var burada, 
yanı başımızda. Şiirleriyle yola revan olan, ardında 
bıraktığı izlerle genç şairlere kılavuzluk yapan bir 
usta. 

Şiirlerinde kelimeleri ahenkle kullanır, ses uyu-
mu, manada sergilediği derinlik kelimelere yeni 
değerler ve anlamlar kazandırır. Tarih, inanç, kül-
tür ve değerlerimizden beslenen, geleneğin izlerini 
süren, çerağlar yakarak ezilmişliğin değil başkal-
dırının şiirini yazar.

Münacatı nazım nesirle, Na’tını gazel tarzında 
kaleme alan şair, vezin, tür ve içerik olarak bu zen-
gin dokunuşları ustalıkla şiirlerine yansıtır. Bir çığ 
gibi mevsimlerden kopan duygu ve düşüncelerin 
kokusu siner. Şiirleriyle yürek yangınımıza, hara-
be gönüllere sağlam kal’alar kurar, sadece yaşadığı 
çağa değil zamana direnen kelimelerden mermer 
sütunlar üzerine kendi şiirini ikame eder. Nazım 
nesir denemeleri, serbest vezinle yazdığı şiirleriyle 
okuyucusunu öyle bir tutkuyla sarar ki “Çiğ düşer, 
gül kararır”, sabırla acıyı merhem eyler. Okuduğu-
nuz her şiiri, her mısraı döner yeniden okursunuz. 

Doru ve alımlı, derin iç soluyuşlara sahip bu sesi 
unutamam. Gençtim, şiirin sırlarla dolu atmosfe-
rinde beni ilk karşılayan, altı çizili satırları ezber-
lenen bir okuldu o. Üsküdar’da bir öğrenci evinde 
odun sobasının başında Ünaldı’nın şiirlerini din-
leyerek sabahladığım günleri unutamam. Dışarıda 
sağanak yağmur altında, gök gürültüsü bıçkın bir 
delikanlı gibi geceyi ikiye bölüyordu. Otuz yıl son-
ra Ankara’da bu satırları kaleme alırken saat gece 
sıfır üç… Bu kez kar, gecenin aşkla örselenmiş 
kalbini onarıyor. Şairin dilime pelesenk olan “Şu 
yaralı kır çiçeklerini al vazodan/sar sarmala/kokla 
kalbim” mısraları aklımdan hiç çıkmıyor.

Her şeyi özetleyen mısralar belki de buradadır. 
Aradığımız yol, çağın karanlığından, buhranla-
rından arınarak varmak istediğimiz menzil bura-
dadır.

“Al beni günahlarım, her gün dağıt ve topla beni 
Yakmasa gönül narım ey derim yüz de yüz beni”

*Şair Yazar

l Talip Işık*

Çağı Sobeleyen Şair


