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Sevgili meslektaşım Cumali kardeşim, bende yaşça biraz küçük ama akran da sayılırız. 
Bizim dönemimizde Ziraat Fakülteleri en popüler yükseköğretim kurumuydu ve en başarılı Lise me-

zunları Ziraat Fakültelerini tercih ediyorlardı. 
O nesil ziraatçılarının hemen hepsi sadece Ziraat Mühendisi olmadılar, mesleklerine ilaveten çok şey 

oldular veya her şey oldular.
Mesleklerinin zirvesine çıktılar, konularında çok başarılar kazandılar. 
Fakat Ziraat Mühendisliği onları kesmedi. 
Kendilerine değişik ve farklı ikinci, üçüncü hatta dördüncü hizmet alanları icat ettiler ve onlarda da 

yine çok üstün başarılar gösterdiler. 
İşte sevgili Cumali kardeşim bu saymaya çalıştığım grubun çok güzel bir örneğidir.

Güvenilir Dost
Çok yönlü ve çok kapasiteli bir kişiliği var… 
Hangi özelliğini sayayım. Cumali dost bilgi yüklü olduğu kadar duygu yüklüdür. İman ve inanç yüklü-

dür. Örnek Müslümandır, örnek Türk’tür, örnek insandır.
Malatya ilini temsil eden kişilik dense abartı olmaz. 
Öncelikle eğitimini gördüğü meslek olan tarımın bütün dallarında seviyeli bir uzmanlığı var. 
Malatya ve Türkiye’deki pek çok STK’larda yöneticilik yaptı. Milli ve manevi bütün meselelerde en önde 

ve yol gösterici oldu.  
Malatya deyince akla kaysı mı geliyor? O, çok üst düzeyde ve bütün yönleriyle bir kayısı uzmanı.

Ve Şair
Şiir kitaplarını okumak lazım...
Duygularını ve hislerini nasıl da ifade ediyor, yakinen bakmak lazım. 
Bakınız bir şiirinde Rabbimize ne güzel yakınlaşıyor:
“Rabbim,
Seni düşündüm, anladım,
sevdim.
Kalbim mutmain oldu”
Ve Kur’an Talebesi

Cumali dostum kardeşimle şu anda birlikte Kuran talebesiyiz. 
Her sabah namazından sonra surelerden seçtiği ayetleri internetten gönderir bana ve dostlarına.
O’nun yaptığını karınca kararınca ben de yapmaya çalışıyorum. 
Öğrenen ve öğreten... 
İrşad ediyor. 
İnsan son nefesini verince ölmez; öğrenmeyince ve öğretmeyince ölür. 
O’nun surelerin içinden seçerek gönderdiği ayetleri, anlam ve amacını da gözeterek büyük bir istek ve 

dikkatle okuyorum. Hayatıma indirmeye çalışıyorum.
Tavsiye ederim O’nunla ilişki kurun, dost olun, arkadaş olun.
İyiliği size de geçsin. Sinerji yaratsın.
Sevgili Cumali dostum, kardeşim, meslektaşım! Senin ülkemize ve milletimize daha nice uzun yıllar 

hizmet etmeni ve irşadını sürdürmeni diliyor, sevgiler selamlar yolluyorum. 
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