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Cumali Ünaldı Hasannebioğlu ağabeyim, benim bir başka şekilde hitap edecek olsam değer kaybetme-
sinden korktuğum için tüm kalbimle “ağabeyim” olarak hitap ettiğim oldukça değer verdiğim bir kişi. 
Kendisi aynı zamanda müthiş bir şair. 

Ancak ben onun gibi bir değerin şiir yönü hakkında bırakın yazı yazmayı, bunu aklıma getirmeyi bile 
kendim için çok büyük bir cüret sayarım. 

Haddimi aşıp böylesi bir yanlışa düşmek bu konuda yapabileceğim en büyük bir hata olur herhalde. 
Ancak sanırım “gönlümdeki karşılık” noktasından ibaretle bir-iki cümle yazma cüreti gösterebilirim.

Benim için Cumali abi, anadan ve babadan ayrı olan bir ağabeyim. 
Bilgisi, donanımı ve birikimiyle, daha da fazlası üstüste biriktirdiği müthiş kapasitedeki insani değerle-

riyle çok özel bir insan. 
Küçük-büyük, genç-yaşlı, eğitimli-eğitimsiz, kadın-erkek, zengin-fukara ayırt etmeksizin muhatapları-

na hovardaca gösterdiği saygı sevgi önem ve değer, nihayetinde kendisine en az o kadar anlamlı ve çoktan 
hak edilmiş bir geri dönüş sağlıyor.

Sadece kendi üretimleriyle değil, aynı zamanda herhangi bir konuda üretmeye kalkışan herkesin – ge-
rektiği gibi ve gerektiği kadar - yanında, arkasında, önünde, sağında-solunda tüm özverisiyle yardımında 
olan, son zamanlarda iyice azalan sayılarıyla türümüzün ender örneklerinden biridir. 

Öyle ki yardım istediğiniz konu artık onun meselesiymişçesine gerektiği gibi ilgi görür ve sonunda 
kolaylaştırılır, etkinleştirilir ve en büyük faydaya dönüştürülür. 

Belki bir kişiden bahsediyor olabiliriz ancak emin olun ki katkılarında o; düşünceleri, sistematiği, çö-
züm yolları ve vesile olduğu sonuçlarıyla sanki bir ordu gibi fayda yaratır.

Birlikte yaptığımız bir seyahatte, Makedonya’da bir tarlada, etrafa bakınırken hem çevreye hem de 
ürünlere çok büyük zarar veren bir zararlı sürgünü fark ederek belki o ve muhtemelen tüm etrafındaki 
tarlaların daha üretilmemiş ürünlerini bile kurtarması, onun mesleki anlamda neler yapabildiğini kolay-
ca tahmin edebilmemi sağladı.

Cumali Ünaldı Hasannebioğlu; ürettikleriyle beynimize, sevgi ve saygısı ile kalplerimize kazınmış, top-
lumun çok değerli, saygın, saygılı, sosyal ve etkin bir üyesi olarak oldukça müstesna bir yere sahiptir.
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