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Cumali Ünaldı Hasannebioğlu 

Ziraat yüksek mühendisi Başbakanlık Müşaviri olarak Cumali Ünaldı ve eşi Zühal Ünaldı ile 1996 
yılında eşimin de katıldığı Milli Güvenlik Akademisi’nde eğitim gördükleri dönemde tanıştık. Vatan 
sevgisi imanıyla tanımlayabileceğim Cumali Ünaldı; Yaradanı, Peygamberini, vatanını, annesini, aile-
sini çok seven, ülkesinin derdiyle dertlenen, övüncüyle sevinen bir şahsiyettir.  Bizim ailemizde de aynı 
hassasiyet olduğu için ortak tespit ve paylaşımlarımız oldu. Tanıştığımız dönemde bürokrat olarak görev 
yapıyordu.  

Ankara’da kaldıkları süre boyunca zarif eşi Zühal Ünaldı, kurucusu olduğum İlgi Otizm Derneğine 
ve derneğin eğitim kurumunun çalışmalarına yönelik yakın desteğini esirgemedi. Kısa bir süre sonra 
da İstanbul’a taşındılar. Cumali Ünaldı’nın şiir yazdığını biliyordum ve bazılarını okumuştum. Ancak 
tüm şiirlerini toplu olarak yeniden bastırınca daha derinlikli bir biçimde okudum ve kendisiyle yeniden 
tanışmaya başladım. 

Cumali Ünaldı, şiirlerinde Yaradan’ı, Hazreti Peygamberi, vatanını, bayrağını, insanı, doğduğu Malat-
ya Barguzu’nun taşını, toprağını, çiçeğini, kurdunu-kuşunu anlatırken oldukça zengin, naif ve estetik bir 
dil kullanır. Şiirleri hakkında sorularımı cevaplarken annesinin onun şahsiyetinin oluşmasında mihenk 
taşı olduğunu öğrendim. 

Cumali Ünaldı’nın alıcı ve ifade edici dil zenginliğinin başat ögesi, annesinin küçüklüğünden beri oğ-
lunu yetiştirmedeki ârif yetkinliğidir. O muhterem annenin hasretle beklediği oğlunu zengin bir irfan ve 
bilgiyle besleyip büyütmüş olduğu muhakkaktır. Bu sevgi ve ilgi bir ailenin – bizim kültürümüzde daha 
çok annenin- çocuğuna verebileceği en kıymetli besindir.

Üç yaşına bastığı ay otizm tanısı konulan oğlumuz Alper, doğuştan gelen ve kişinin çevreyle olan 
ilişkisini engelleyen bir gelişim bozukluğu olan otizmden muzdariptir. Geniş bir yelpazesi olan Otizm 
Spektrum Bozukluğu altında bulunan otizmden etkilenmiş kişiler, kendileri dışındaki insanlarla ileti-
şim kuramaz ve bu nedenle “hafiften ağıra ve otizmlerinin derecesi oranında konuşma ve diğer iletişim 
alanlarında” yetersizlik yaşarlar. 

Bu durum onların başta dil gelişimi olmak üzere tüm gelişim alanlarını olumsuz etkiler. 2,5 yaşında 
başladığı kalem tutmaya önce resimler, 2-3 yıl sonra yazıyla çizdiği objelerin isimlerini yazan oğlum na-
sıl konuşamaz ve isteğini anlatamazdı?  Çok güzel şarkı söyleyebilmesine rağmen takıntısı olan birkaç 
yiyecek adı ve biteviye reklam cümlelerini tekrarlamak dışında neden konuşamazdı sorusu, cevabını 
hiçbir zaman bulamadığım hayatımın sorusu olmuştu. Bu sorunun cevabını oğlum 42 yaşına gelince 
katıldığım bir toplantıda öğrendim. 

Otizmli çocukların doğuştan büyük bölümünde zekâ sorunu olmamasına rağmen, iletişim kurma 
isteklerinin olmaması ve sosyal çevreyi fark etmemelerinden dolayı bilişsel gelişimleri aksar. (Buraya 
bir not düşmeyi görev bilirim. Otizm yelpazesindeki bozukluklardan etkilenmiş çocukları olan aileler 
bu süreci sakın kendilerinin oluşturduğunu düşünmesin. Uzun nesiller boyunca davranışın rolü küçük 
farklılıklar yaratıyor, çevresel faktörler, çevre kirliliği, ağır metaller vb.  bu süreci tetikleyerek otizm 
spektrum bozukluğunu oluşturuyor.) İnsanın öğrenme yetisi hamilelik sürecinin belli bir aşamasından 
sonra (6-7. aylar) beyinde oluşan snapslarla sağlanıyor. Yaşamın ilk yıllarında en yüksek düzeyde olan 
snapslardan uyaran, bilgi yüklenmiş her snaps kalıcı oluyor. Her yaş için bilgiye erişimin belli dönemleri 
var. 
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Gelişimin ilgili dönemi kaçırılırsa kullanılmamış snapslar siliniyor, yok oluyor. Atılan snaps bir daha 
yenilenemiyor. Cumali Ünaldı çok özel bir hanımefendi olan annesini çok sever. Bu sevgisinde ve ona 
olan borcunu ödeme gayretinde ne kadar haklıdır. 

Şairimiz, gelişmiş dilinin sağladığı algı zenginliği dolayısıyla yaşamı son derece zengin okuyabilmek-
tedir. “Şi’r”in eserindeki “Bir nefesin bedeli bir çiçeğin kefeni” dizesindeki iman ifadelerinin inceliği ya-
nında; Ortadoğu’yu cehenneme çeviren emperyalistlerin doymak bilmez iştahları için yakıp yıktıkları 
yurtlarından-yuvalarından kaçmaya çalışan masumların ve küçücük çocuklarının sahillere vuran ce-
setlerinin müsebbiplerinin yüzüne çarptığı “Semud” şiiriyle, o dizeleri okuyan herkesin beynine dünya 
durdukça bu ve benzeri zulüm fotoğraflarını mıh gibi çakacaktır. 

Dünyaya büyük bir vefa borcuyla gelen (şiirlerinde kullandığı adıyla) Cumali Ünaldı Hasannebioğ-
lu; annesine, bütün nefeslerinin bedeli olan çiçek kefenlerine, atalarına, ötelerine, gelecek nesillere olan 
peşin borcunu ödeme azmiyle; yurdunun fikir ve sanat dünyasına, mesleğinin sorumluluklarına, ço-
cuklarının iyi yetişmelerine, ekonomik desteğe gereksinimi olan üniversite öğrencilerine burs imkan-
ları yaratarak nitelikli eğitim alabilmelerine mevcut olan ve gelecekte oluşacak olan tüm iyi projelerine 
“varım!” diyen kişidir. 

Tam tarihini hatırlamıyorum, bundan yaklaşık 6-7 yıl kadar önce Cumali Ünaldı, eşime ve bana her 
sabah seçtiği ayetlerden düzenlediği Kur’an-ı Kerim okumalarını göndermeye başladı. Kur’an okuma-
larını daha önceden dostlarıyla paylaşıyormuş. Belki beceriksiz yaşantım ve günlük telaşlarım içinde, 
belki de hayat sınavımın sorduğu soruların zorluğundan dolayı hissettiğim gizli isyanım nedeniyle yo-
rulan, kırılan, bozulan ben, her sabah özlemle beklediğim ayetlerin düzenli olarak gelmesiyle sessiz/ken-
dimden bile gizlenmiş örtülü isyanımdan uzaklaşmaktayım. “La ilahe illallah, la faile illallah” sözüne 
inandım, iman ettim. İnşallah bu sayede hâl de edinebilirim. 

Cumali Ünaldı Beyefendi sayesinde her gün düzenli olarak bir cüzden seçilmiş ayetleri okuyoruz. Bü-
tün bu sürede Kur’an ayetlerini gönderemediği gün yıllardır belki bir elin parmakları kadar az olmuştur. 
Bu sayede her gün Kur’an-ı Kerim yaşantımızın önemli bir uyaranı ve idrak edebildiğim ölçüde yolu-
mun aydınlatanı oluyor. 

Kur’an-ı Kerim’de Allah bize “Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. Onları ancak fâsıklar inkâr 
eder” diyor. Her okuyuşta önceden farkına varamadığımız bazı ayetler dikkatimizi çekip, Yüce Kur’an’ı 
daha derin düşünüp, daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Bizler de gelen Kur’an-ı Kerim okumalarını is-
teyen dostlarımızla paylaşarak daha çok kişinin kolayca Kur’an meallerini okumasına karınca kararınca 
katkı vermekten huzur duyuyoruz.  Benim ve eşimin ayrı ayrı paylaştığımız dostlarımız da sevdikleriyle 
okumaları paylaşmaktan mutlu olduklarını ifade ediyorlar. 

Nasip eden Rabbimize ne kadar şükretsek ve bu nasibin bize ulaşmasına büyük gayretiyle vesile olan 
Cumali Ünaldı dostumuza ne kadar teşekkür etsek azdır vesselam.


