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İnancın ve Direnişin Şairi 

Cumali Ünaldı Hasannebbioğlu deyip geçme-
mek lazım.

Çok az sayıdaki insanın konuşmaya cesaret ede-
bildiği dönemlerde önüne-ardına bakmadan “Ben 
varım!” diyebilen bir yiğit insanı sadece şiirleri 
üzerinden anlamlandırmak istemem. Çünkü şiiri 
herkes gibi yazmazdı. Şiire de yazmaya da yükledi-
ği bir anlam bir amaç vardı.

Hem şiirin hasını yazmak hem de hasbi bir dava-
nın gür sesi olmak her babayiğidin harcı değildir.

Cumali Ünaldı Hasannebioğlu inancın ve dire-
nişin gür sesiydi. Kelimeleri şiire dönüştüğünde 
inancın sesini yüreğinizde hissederdiniz.

Direnişin ve cihadın kelimeler halinde şiire dö-
külüşü genç zihinlerimizde müthiş bir heyecana 
dönüşürdü.

Kelimeleri o kadar yerli yerindeydi ki ne bir faz-
lalık ne bir eksiklik hissederdiniz. O kelimelerin 
bir ruhu vardı.Anadolu irfanıyla yoğrulmuş bir 
ruhu...

Yürekli kelimelerdi onlar.Yüreklendirirdi biz 
okuyanları...

Semud şiirini bir devrimci heyecanıyla okudu-
ğumuzda yerimizde duramazdık.Defalarca oku-
duğunuz o şiir her dem tazeliğini korurdu yüre-
ğimizde.

Cesaret aşılardı bize.Bizim neslimize. Devrimci 
bir ruhla imanımızı kuşanarak yerle bir etmek is-
terdik münkere dair ne varsa...

Ellerimiz ceplerimizde isyankâr bir yürekle gi-
riştiğimiz mücadelemizde birilerinin bize deli 
diyeceğini, o şehirlerde yaşayanların bize deli di-
yeceklerini bilerek ama zerre aldırış etmeden ba-
şımız dik dolaşırdık. Semud’daki dizeler o genç 
yaşımızda ihtiyacımız olan sloganların yerini alı-
yordu adeta. İçi dolu olan, derinliği olan ifadelerle 
bezeli hoş ve çarpıcı sloganlar...

Cumali Ünaldı Hasannebioğlu isminin benim 
için ifade ettiği anlam o kadar derindir ki unutula-
maz. O’nun şiiri üzerine analiz yapacak donanıma 
da yeterliliğe de kendimi sahip görmem. O yüzden 
bir bütün olarak şiirlerini tahlil etmek niyetiyle 
yazmıyorum bu satırları. Has bir şair olduğu ka-
dar hasbi bir adam olduğunu söylemek için yazı-
yorum.

Benim için zor zamanlarda yüreklice konuşan 
adam, kelimelerini gerektiğinde zalimlere ve zu-
lüm düzenine karşı bir mermi olarak kullanan 
adam, bir ömür boyu saygıyla anacağım adamdır.

Benim gönül dünyamda farklı yeri olan nadide 
isimlerden biridir. İlerleyen yaşlarımda kendisini 
tanıma onuruna kavuştum.

Siyaset-bürokrasi düzeneği içinde yer aldığı dö-
nemde de tarzını bozmayan nadir adamlardan 
biri olarak hatırlıyorum. Rahmetli Yusuf Bozkurt 
Özal’ın danışmanlığını yaptığı dönemde Anka-
ra’da kendisini ziyarete gittiğimde gösterdiği ağa-
beyliği asla unutamam.

O sonradan görmelerin tavrından zerre eser 
yoktu kendisinde. Güç zehirlenmesi yaşayan kibir 
budalaları gibi davranmadığını görmek ona olan 
sevgimi ve saygımı bin kat daha arttırmıştır.

Türkiye’nin ziraat alanında kendini yetiştirmiş 
en parlak zekâlarından biridir kendisi.

Siyaset acımasızdır. Siyaset katildir.
Kadriniz kıymetiniz bilinmez çoğu kez.
Cumali abinin siyasi tecrübesinde yaşadıkları 

hiç bir zaman ona olan sevgimi ve saygımı değiş-
tirmedi. Çünkü ben onun imanından emindim.

Onun hasbiliğinden yana hiç bir zaman kuşku 
duymadım.

Keşke siyasette kıymeti bilinenlerden olsaydı.
 Keşke ülkenin ziraat politikaları belirlenirken 

onun bilgisinden ve aklından yararlanılsaydı.
Hayatımız keşkelerle dolu.
Hep başkalarını tercihlerinden dolayı suçlayan-

lar keşke buna yol açan hatalarını da görme er-
demliliğine sahip olsalar diyorum.

Lafı uzatmadan bitireyim:
Yaşarken asıl birbirimizin kıymetini bilenlerden 

olmalıyız.
Zor zamanlarda konuşma yürekliliğini gösteren 

hasbi adamlarımızı baş tacı edebilmeyi, onların bi-
rikiminden yararlanmayı bilmeliyiz.

Cumali Ünaldı Hasannebioğlu gibi isimler az 
bulunan isimlerdir.

Benim için müstesna biridir Cumali abi.
Saygıyla ellerinden öpüyorum.

*Yazar, 24,25,26 Dönem Milletvekili


