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Bir şiir dergisinde bir şairden ziyade ‘Türkiye ve tarım ‘ortak paydası ile bir araya geldiğim meslekta-
şım, yüksek ziraat mühendisi Cumali Ünaldı’dan bahsetmek istiyorum. 

Ziraat fakültesinde okuduğum yıllarda diğer öğrenci arkadaşlarımızla birlikte Türkiye tarımının gel-
diği son noktayı konuşuyor, tartışıyor ve sorunları tespit etmeye çalışıyorduk. Gençliğin mesleğe dair 
umutlarını yitirdiği bu konumda neler yapabileceğimiz konusunda çözümler üretmeye çalışıyorduk. 
Şunun farkındaydım: bu sorunlar doğru tespit edilip doğru bir çözüm yolu ile gidildiği takdirde tek bir 
insanın dahi çözüme kavuşturabileceği bir durumdu. 

Bu konuda engin bilgilerinden faydalandığım Cumali Ünaldı’nın, üniversitede okuyan bir mühendisin 
de tarlada çalışan bir işçinin de kolaylıkla anlayabileceği sadelikte yazmış olduğu “Sorunlarıyla ve Çö-
zümleriyle Türk Tarımı’’ kitabı bizlere bu konuda ışık tutuyor, kitabı okudukça benimle aynı fikirde olan, 
bu konuda çaba sarf etmiş olan meslektaşımın varlığı beni fazlasıyla sevindiriyordu. 

Peki bu kitapta Cumali Bey bizlere neler söylüyor?
Ünaldı’nın 2006 yılında değindiği yanlış tarım politikaları, kötüye giden ekonominin ana kaynağı, ye-

teri kadar yapılmayan ağaçlandırmadan dolayı heyelan ile kaybedilen topraklar gibi sorunlar büyüyerek 
günümüzde de devam etmektedir. Fakat tüm sorunların çözümü tek bir kelimede saklı: “Üretim”. 

Meslektaş olduğumuzdan mıdır, Türk tarımını bu kadar önemsediğimizden midir bilmiyorum fakat 
onu tanıdıkça onun öğrettikleriyle tarım konusunda onun yolundan gitmeyi, ısrarla bahsettiği sorunları 
çözüme kavuşturmayı umuyorum. 

Tarımın mecburi bir meslek olarak görüldüğü ülkemizde, Ünaldı’nın farkındalığı, tarıma olan ilgisi, 
tarımı bu denli benimsemesi bende hayranlık uyandırıyor ve mesleğe olan ilgimi ve alakamı arttırıyor. 
Değindiği noktalar fazlasıyla dikkatimi çekiyor, yeni mezun bir mühendis olarak yoluma ışık tutuyor 
adeta.

Özellikle dikkatimi çeken kitabında da yer verdiği birkaç düşüncesini sizlerle paylaşmak istiyorum; 
“Biz tarımsal sorunlara çözüm üretmeden ülke ekonomisini düzeltemeyiz, Türkiye’nin başarısı tarımsal 

başarıya bağlıdır.” Sadece bu cümlerini benimsemek bile tarıma faklı bir boyut kazandıracaktır. Bahset-
tiği tüm bu konular ekonominin temel kilit taşlarını oluşturuyor.

 Ünaldı’nın vurguladığı bir diğer konu tarımın mecburi ekonomi olarak görülmesidir. Bu husus ta-
rımda mecburiyet algısı içinde üretim yapan çiftçilerimizde gelişim ve yeniliğin az olmasından kaynaklı 
olarak verimin düşüklüğüne sebebiyet vermektedir.

 “Tarladan sofraya kadar üretim kontrol edilmediğinden, kendi insanına gıda yerine zehir yedirebilmek-
te; dış piyasanın hijyenik nedenlerle geri gönderdiği ürünleri iç piyasada tüketebilmektedir.”

 Ünaldı’nın bu sözünü yaşadığım bir olay ile desteklemek istiyorum. Mersin’de bir turunçgil paketleme 
tesisinde yetkili kişiye yönelttiğim; tolerans limitlerinin üstünde çıkan ürünleri ne yapıyorsunuz sorusu-
na verilen cevap şuydu; “bu ürünlerde ihracat riskine girmiyoruz direkt iç piyasaya sunuyoruz.”  

Ben bu yazımda gözümüzü kapattığımız, pek bahsedilmeyen, çözüme kavuşturulmayan kötü bir dön-
güye girmiş olan ama yıllar önce Cumali Ünaldı’nın bizleri aydınlattığı tarım konusundaki samimi 
düşüncelerine ayırdım. 

Tarıma olan ilgisi ve zekice çözümleriyle gelin Cumali Ünaldı’ya kulak verelim derim.
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