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Bu kitapta Sorgun’un tarihi, coğraf-
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ber kitap olması.

İnanıyoruz ki bu küçük kitap sizin her zaman elinizin altında 
olacak. Ne zaman Sorgun’u hatırlasanız, Sorgun’la ilgili bir 
bilgiye ihtiyacınız olsa bu kitabı açıp bakacaksınız.

Sorgun Belediyesi olarak sizlere böyle bir kitap hediye etmiş 
olmanın mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz. Başta Siyami 
Yozgat olmak üzere kitabın hazırlanmasında ve yayımında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Önünüze bir Türkiye haritası alın ve inceleyin. Doğudan 
batıya, kuzeyden güneye giden yolların kesiştiği noktada, 
Türkiye’nin tam ortasında Sorgun’u görürsünüz.  

Sorgun, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümün-
de yer alan Bozok Platosu üzerinde kurulmuştur. 

Sorgun; 34-36 derece 10 dakika doğu meridyenleri 
(boylamı) ile 39-40 derece 15 dakika kuzey paralelleri 
(enlemleri) arasında yer alır. Denizden yüksekliği 950 m. 
ve yüzölçümü 1769 km. karedir. 

Doğudan batıya uzanan E88 karayolu Sorgun’un içinden 
geçmektedir. 

Sorgun, toplamda 100.000 civarındaki nüfusuyla 
Yozgat’ın en büyük ilçesidir. Yozgat İl Merkezi’ne 35 km 
uzaklıkta olan ilçe, doğuda Akdağmadeni ve Saraykent, 
batıda Yozgat Merkez İlçesi, güneyde Sarıkaya, kuzeyde 
Aydıncık ve Çekerek ilçeleri ile çevrilidir. 

Sorgun toprakları, tarihi boyunca pek çok medeniyete 
ev sahipliği yapmıştır. Alişar köyü yakınlarındaki Alişar 
Höyüğü, Şahmuratlı köyü yakınlarındaki Kerkenes (Pteria) 
antik kenti, Karakız yakınlarındaki Hapisboğazı Harabeleri, 
Peyniryemez köyü yakınlarındaki Çadırhöyük, Büyüktaşlık 
köyü sınırları içindeki Kuşaklıhöyük gibi pek çok tarihi 
miras bu topraklarda yaşamış olan medeniyetlere tanıklık 
etmektedir.

Sorgun; tarihi, turizmi, el sanatları, geniş ve verimli 
tarım arazileri, yeraltı ve yerüstü kaynakları, jeotermal 
enerji kaynakları, zengin uranyum yatakları ve son yıllarda 
gösterdiği değişim hamleleri ve uygulanan başarılı 
projeler ile İç Anadolu Bölgesi’nin cazibe merkezlerinden 
biri olmuştur.

Yozgat’ın en büyük ilçesi olan Sorgun, eğitim öğretim 
düzeyinin yüksekliği, kültür sanat etkinlikleri ve sportif 
faaliyetleri açısından da örnek bir ilçedir.  

Sorgun, ticari ve ekonomik açıdan da büyük bir potan-
siyele sahiptir.

Pek çok tarihi mirasın bulunduğu, kaplıcalar şehri 
Sorgun’da kültür ve sağlık turizmi her gün biraz daha 
gelişmekte ve bu durum Sorgun ekonomisine ve sosyal 
hayatına canlılık kazandırmaktadır. 

Zengin kömür yatakları ve jeotermal kaynakları ile ünlü 
olan Sorgun, aynı zamanda 7000 tonla Türkiye’nin en 
zengin uranyum yataklarına sahiptir.

Sorgun mutfağı, bu topraklarda yaşayan farklı 
kültürlerin tüm lezzetlerini içinde barındıran bir zenginliğe 
sahiptir.

Özetleyecek olursak; Sorgun gidilesi, görülesi, yaşanı-
lası bir şehirdir...

SORGUN NEREDEDİR?

ESENLİ

YOZGAT
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Eski medeniyetlerin beşiği olan Sorgun’un ta-
rihi çok eski devirlere dayanmaktadır. Sorgun sı-
nırları içerisinde bulunan Alişar Höyüğü’nde ya-
pılan kazılarda 5000 sene öncesine ait eserler 
bulunmuştur.

Başta, Kerkenes (Pteria) Antik Kenti, Alişar 
Höyüğü, Çadırhöyük ve Hapisboğazı harabeleri 

olmak üzere, ilçe sınırları içinde 21 adet sit ala-
nı bulunmaktadır.

1927 yılından beri yerli ve yabancı arkeolog-
larca, yukarıda zikredilen höyük ve harabelerde 
yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda, bölge-
de birçok kültür tabakasının varlığı ortaya çıka-
rılmıştır.

Bu bulgular sonucu bölgenin yerleşim tarihi-
nin MÖ 3000 yıllarına kadar uzandığı tespit e-
dilmiştir.

MÖ 2000 yıllarında başlayan Hitit egemen-
liği 1200 yıllarına kadar devam etmiş, bu tarih-
ten itibaren bölgede Frigler, Kimmerler, Lidyalı-
lar hâkimiyet kurmuşlardır. 

Perslerin, Lidyalıları ortadan kaldırması üze-
rine, Sorgun toprakları bir dönem Perslerin ege-
menliğine geçmiştir. 

Bir müddet sonra bölgeye yerleşen Galatla-
rın eline geçen topraklarda, MÖ. II. asırda baş-

SORGUN TARİHİNE YOLCULUK

Hitit dönemine ait Fildişi Plaka Ankara Etnografya Müzesi
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Boz Ok’ların Bölgeye Yerleşmeleri

Yozgat ve ona komşu bazı yörelerde daha zi-
yade Boz Ok’lu oymakların çoğunluğu teşkil et-
tikleri görülür. Bunun bir neticesi olarak adı ge-
çen bilgelerdeki oymaklar uzun bir zaman ken-
di kol adlarıyla, yani Boz Ok ve Üç Ok adlarıyla 
anılmıştır. Böylece Boz Ok adı, bir müddet Yoz-
gat ve ona komşu bazı yörelerdeki oymak tara-
fından taşındıktan sonra bölgenin adı olmuş ve 
bu Cumhuriyet devrine kadar gelmiştir.

Timur’un Ankara savaşından sonra böl-
geden çekilmesi üzerine Bozok bölgesi 
Dulkadiroğluları’nın eline geçti. Dulkadir Bey-
liği’nin 1522’de yıkılması üzerine bölge Osman-
lı Devleti’nin hâkimiyetine girdi.

Osmanlı arşivindeki belgelerde ise Sorgun 
(Sorkun), Sorkunlu ismi, bir Türkmen oymağı adı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

layan Roma’nın Anadolu hâkimiyeti, sürekli ge-
nişleyerek devam etmiş ve Miladın ilk yılların-
dan itibaren bütün Anadolu, Roma hâkimiyetine 
girmiştir.

Bu tarihten itibaren Türk yurdu, olmasına ka-
dar geçen süreç içerisinde bölge, genellikle Bi-
zanslıların elinde kalmıştır. Bizanslılar zamanın-
da bu bölgenin “Pitriya” adıyla anıldığı rivayet 
edilmektedir. 

Bizans’ın İslâm’dan önce Sasanilerle girdi-
ği uzun savaş dönemleri, daha sonra Emevî ve 
Abbasîler zamanında Müslümanlarla yapılan ve 
karşılıklı akınlarla meydana gelen sürekli bir sa-
vaş ortamı, bölgenin boşalmasına sebep olmuş-
tur. Nitekim Türklerin geldiği ilk yıllarda bölge, 
nüfus olarak hemen hemen boşalmış ve öne-
mini kaybetmişti. Öyle ki şehir denebilecek her 
hangi bir yerleşim yeri yoktu. 

Bölgenin Türk Topraklarına Katılması

1071 Malazgirt zaferinden sonra Türk yurdu 
olan bölge, önceleri Kayseri Beyliği’nin sınırla-
rı içerisindeyken, 1127’den sonra Anadolu Sel-
çuklu Devleti topraklarına katılmıştır.

Şeyh Hoca Ahmet Yesevî hazretlerinin hali-
felerinden Emirci Sultan (lakabı Şerefüddin) a-
dı ile anılan Osman Efendi, bu dönemde gele-
rek bölgenin İslâmlaşmasında büyük hizmetler 
etmiştir. 

Anadolu’da Hitit Krallığı 
Dönemi (MÖ 1800)

Frigler Ankuwa’yı eEle 
Geçirdi (MÖ 1200)

Alişar’da Ankuwa Adlı 
Kasabanın Kurulması 
(MÖ 4000’ler)

Çadırhöyük’te İlk Yerleşimlerin 
Başlaması (MÖ 5000’ler)

Kerkenes’in Pers Kralı 
Krezüs Tarafından 
Yıkılması (MÖ 547)

Kerkenes (Pteria) Kentinin
Medler Tarafından Kurul-
ması (MÖ 600’ler)

Galatların Anadolu’yu 
İstilası (MÖ 230’lar)

Kerkenes (Pteria) Kentinin
Medler Tarafından Kurul-
ması (MÖ 6000’ler)

MÖ6000
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1558 yıllarında ise Sorgun, Bozok sancağına 
bağlı olarak görünmektedir. Bu tarihlerde Bozok 
Sancağı, Bozok Kazası ve Akdağ Kazası olmak 
üzere iki kazadan müteşekkil olup; Sorgun, Bo-
zok Kazasının altı nahiyesinden birisidir. 

 O tarihteki Sorgun nahiyesi, aşağı yukarı bu 
günkü Sorgun ilçesinin sınırlarını kapsamaktay-
dı. Bölgedeki ekinliklerin çoğunluğu, Kızılkocalı, 
Zakirlü, Ağcalu ve Çongar aşiretleri ile bu aşi-
retlerin obalarına aitti.

Bölgede idari birim olarak Sorgun (Sorkun)’a 
1530 yıllarına ait kayıtlarda rastlamaktayız.

Sorkun oymağı, 1530 yıllarındaki idari yapı-
lanmada Bozok kazası sınırları içerisinde kal-
maktadır ve Zakirlü Aşiretine bağlıdır. Bu aşire-
tin Sorgun mezrasını ekip biçtikleri anlaşılmak-
tadır. O dönemde Sorgun’nun vergi nüfusu 45 o-
larak belirtilmektedir. Bu yıllarda Sorgun, Rum 
Eyaleti sınırları içerisinde kalan Zile kazasına 
bağlı bir nahiye durumundadır.

Sorgun Adı: Sorgun adının kaynağı konu-
sunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Sorgun 
adını bu bölgeye yerleşen bir Türk boyundan 
aldığını söyleyenler olduğu gibi bu bölgede 
yetişen bir söğüt cinsine bağlayanlar da vardır. 
İlçenin adı ile ilgili “Sor da Kon” adlı efsane çok 
ünlüdür.

Köhne-i Kebir (Büyük Köhne iken 1925 yılın-
da Sorgun adını alan ve belediyelik olan şehir, 
1928 yılında ilçe olmuştur. Sorgun, Sorgun (Sor-
kun) Sorkunlu ismine Yörükan taifesinden olan 
bir oymak ismi olarak da rastlıyoruz.

Sorgun, Anadolu’da yaygın olarak kullanılan 
söğüt ağacının bir türüne verilen bir isimdir. 
Sultani Söğüt, ban ağacı, sepetçi söğüdü adı 
da verilir.

İlçenin isminin sulak yerleri seven bu bitkinin 
bol yetişmesinden almış olmasını kabul etmek 
daha doğrudur. Zira, XVI. yüzyılın başlarına ait 
Osmanlı kaynaklarında, Bozok bölgesinde 9 
ayrı yere Sorgun veya Sorguncuk adı verildiği 
görülmektedir. 

İlçenin güneyinden geçen “Eğriöz Çayı” ku-
zeyinden gelen “Delibaş Çayı” ile Sorgun’un 
içinde birleşir.

Bu su havzalarında değişik türden söğüt 
ağaçlan yaygın olarak yetişmektedir. Köylerde 
salkım söğüde “Sorgun Söğüdü’ denir ki, bu da 
bu bölgede söğüt ağaçlarının bol yetiştirildiğin 
ya da bu bölgenin bu ismi bildiğini gösterir. Böl-
gede idari birim olarak Sorgun’a 1531 yıllarına 
ait kayıtlarda rastlamaktayız.

MS100MS800MS600MS400MS200

Bölgenin Türk Hakime-
yetine Girmesi (1071)

Bölgenin Bizans Hakime-
yetine Girmesi (395)

Bozokların Bölgeye 
Yerleşmesi (13.yy)
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çenin E88 karayolu üzerinde olması Sorgun’un 
yoğun bir göç almasına sebep olmuştur. Bu ta-
rihten sonra Sorgun’da ekonomik ve ticari hayat 
gelişmiş; Sorgun, Yozgat’ın en büyük ilçesi ko-
numuna gelmiştir.  

KARAKIZLI GAZİ OSMAN ÇAVUŞ

Sorgun tarihinin en önemli kahramanlarının 
başında hiç şüphesiz Karakızlı Gazi Osman Ça-
vuş gelir.

Osmanlı devletinde ilk nüfus sayımı 1831 yı-
lında yapılmıştır. O tarihte Sorgun kazasının 
6530’u “askerlik harici”, 2043’ü “askerlik ça-
ğında” olmak üzere toplam 8573 nüfusu vardır. 

Arşiv kayıtlarına göre 1840-1841 tarihlerinde 
Köhne-i Kebir’de 90 Müslim, 29 da gayr-ı müs-
lim hane yaşamaktadır.

Cümhuriyet döneminde yapılan ilk nüfus sa-
yımında Sorgun’da şehir merkezinde 1747, köy-
lerinde 41898 olmak üzere toplam 43639 nüfus 
olduğu tespit edilmiştir.

1848 yılında Sorgun’un Bozok Sancağı’na 
bağlı “Sorgun-ı Bozok adıyla kaza durumunda 
olduğunu görüyoruz.

Sorgun, 1905 yılında belediyelik hüviyetini 
kazanmış, ve bu tarihten sonra da gerek coğrafi 
konumu, gerekse tarımsal ve ticari potansiyeli i-
le hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. 

1920 yılında yaşanan “Çapanoğlu İsyanı sıra-
sında kısa bir süre isyancıların eline geçen ka-
saba, 26 Haziran 1926 yılında ilçe olmuş, 1928 
yılında Köhne-i Kebir (Büyük Köhne) olan ismi 
Sorgun olarak değiştirilmiştir. Bir ara ilçeye Ye-
şilova dendiği de bilinmektedir

Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında Yozgat vi-
layetine bağlı şu kazalar bulunmaktadır: Yozgat 
Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, 
Çekerek (Hacıköy), Sarıkaya (Hamam), Sorgun, 
Şefaatli, Yerköy.

Bozok Sancağının idarî bir birimi olarak Sor-
gun, tarih içerisinde yapılan idarî değişiklik-
ler doğrultusunda bazen kaza, bazen de nahi-
ye statüsünde günümüze kadar varlığını sür-
dürmüştür.  

1960’lı yıllarda ilk kömür ocaklarının açılma-
sı, bununla birlikte nakliyeciliğin gelişmesi, il-

Osman Çavuş, 1891 yılında Sorgun’a bağ-
lı Karakız kasabasında doğdu. 7 yıl 7 ay asker-
lik yaptı. Çanakkale Savaşı’na katıldı, büyük 
kahramanlıklar gösterdi. En büyük kahraman-
lığı Eskişehir’in Yu nanlılardan temizlenmesi sı-
rasında gösterdi. Her yıl Eskişehir’in Kurtuluş 
Günü’nde onun kahramanlıkları an latılır, onun 
mangasıyla şehre girişi temsili olarak canlandı-
rılır ve hatırası yâd edilir.  

Gazi Osman Çavuş son yıllarını köyünde ge-
çirmiş ve 1972 yılında vefat etmiştir Mezarı 
köydedir Adı ilçe merkezindeki bir ilkokula ve-
rilmiştir. 

Sorgun’un isyancı Çapanoğul-
larının eline geçmesi (1920)

MS1950MS1900MS1800MS1600MS1400MS1200

Bölgede Timurun 
Hakimiyeti (1402)

Bölgenin, Osmanlı Himayesi-
ne Girmesi (1522)

Sorgun Zile Kazasına 
Bağlı Bir Köy (1530)

Sorgun’da Belediye Teşki-
latının Kurulması(1905)

Köhne-i Kebir Olan İsmi Sorgun 
Olarak Değiştirilmesi (1928)

Sorgun’un Sorgun’un İlçe 
Olması (1926)

Sorgun’un Asilerin Eline 
Geçmesi (1920)

Sorgun Sorgun-ı Bozok Ola-
rak Kaza Durumunda (1868)
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Yozgat Hapishanesi, Koca 
Kerkenes” adlı şiirleri ve oğ-
lu Şeref’in ölümü üzerine yaz-
dığı ağıt çok bilinir.

Aşık Dindâri 1966 yılında 
Ankara’da öldü.

Durali Doğan: Eğitimci ya-
zar Durali Doğan 1953 yılında 
Sorgun/Duralidayılı köyünde 
doğdu. Şiirler, tiyatro oyunla-
rı ve halk kültürü ile ilgili ya-
zılar yazdı. Yozgat şair ve ya-
zarların yer aldığı “Yozgat Şa-
ir ve Yazarlar Ansiklopedisi” 
adlı kitabı ve Sorgun’un köy-
leri ile ilgili kaynak kitap nite-
liğinde eserler yayımladı. Bu 
kitaplardan en önemlisi olan 
“Sorgun Güldestesi” adlı ese-
ri ile Sorgun’un kültürüne ö-
nemli katkı sağladı.

Bayram Durbilmez: Sorgun’a 
bağlı Taşpınar köyünde doğ-
du.  Türk Dili ve Edebiyatı öğ-
renimi gördü. 

Edebiyat dünyasına şiirle a-
dım attı. ‘Yozgatlı Âşık Türk-
menoğlu’ olarak tanınan Bah-
ri Durbilmez’in oğludur. Türki-
ye çapında pek çok ödül aldı. 
Âşık tarzı şiirlerinde ‘Ozan-
türk’ mahlasını kullanan şair, 

Demli Molla / Müftü Hasan 
Coşkun: Hasan Coşkun, 1887 
yılında Ahmetfakılı kasaba-
sında doğdu. İlk eğitimini kö-
yünde aldıktan sonra tahsil 
hayatına Kayseri medresele-
rinde devam etti. İstiklal Sa-
vaşına katıldı ve askerin ma-
neviyatını yükselten konuş-
malar ve yazdığı şiirlerle dik-
kati çekti.

1976 yılında vefat etti.

Ahmet Hakan Coşkun:1967 
yılında Sorgun Külhüyük kö-
yünde doğdu. Üniversitedey-
ken hikâyeler yazmaya baş-
ladı.

TGRT’de muhabir olarak ça-
lıştı, Kanal 7 Televizyonu Ha-
ber Müdürlüğü’nü ve ana ha-
ber spikerliğini üslendi. Kanal 
7’de İskele Sancak programı-
nı hazırladı.

Yazarlığa Yeni Şafak ga-
zetesinde başladı. Şu an-
da Hürriyet’te yazıyor. Ayrı-
ca, CNNTürk’te Tarafsız Bölge 
programını yönetiyor.

Aşık Dindâri: Aşık Dindâri 
mahlasıyla şirler yazan ünlü 
halk ozanı Muhittin Kaynar, 
1901 yılında Sorgun’un Alcı 
köyünde doğdu. Âşıklık gele-
neğinin Yozgat’taki en önemli 
temsilcilerinden biridir. Daha 
on yaşında iken “pir elinden 
bade içen” Muhittin, o gün-
den sonra “Dindâri” mahla-
sıyla şiirler, türküler, destan-
lar yazdı.

Yusuf Ziya Bahadınlı: 1927 
yılında Bahadın’da doğdu. Pa-
zarören Köy Enstitüsü’nde o-
kudu. Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü Edebiyat Bölümü-
nü bitirerek öğretmen oldu. 
Hür Yayınevi’ni ve Yeni Dün-
ya Yayınevi’ni kurdu. 1965 yı-
lında Türkiye İşçi Partisi’nden 
milletvekili seçildi. 

Eserlerinden bazıları: Gül-
lüceli Kâzım, Güllüce’yi Sel 
Aldı, Gemileri Yakmak, De-
yimler Sözlüğü, Atasözleri 
Sözlüğü 

Arif Baş: 1929 yılında Baha-
dın kasabasında doğdu. Pa-
zarören Köy Enstitüsü’nde o-
kudu. 28 yıl öğretmenlik yap-
tı, gazete ve dergilerde maka-
leler yazdı.

Arif Baş’ın, Her Yönüyle Ba-
hadın Tarihi, Aşık İbrahim, 
Banttaki Ses, Dikenli Gül 
Bahçesi, Kısır, Tüp Bebek  ve 
Köy Enstitülü Yıllarım adlı ba-
sılmış kitapları bulunuyor.

İçinde  yüz yıllar öncesinde  
kullanılan çeşitli alet ve eş-
yaların  bulunduğu “Bahadın 
Açıkhava Müzesi”nin de ku-
rucusu olan Arif Baş, 2 Şubat 
2012 tarihinde öldü.

SORGUNLU ŞAİR YAZAR VE GAZETECİLER
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Sorgunlu Şair Yazar ve 
Gazetecilerden Bazıları

Abdullah Erol
Ahmet Yıldız
Ahmet Yılmaz
Ali Şanlı
Aşık Derdiyar
Aşık Hurşit Atmaca
Bahri Koçoğlu
Bekir Koçak
Celal Oğuz
Durak Olgun
Erdoğan Bektaş
Fatih Kocatepe
Hasan Çekerek
Haydar Eroğlu
Hüseyin Adak
Hacı Yiğit
Hüseyin Akbaş
İbrahim Eroğlu
İdris Gümüş, 
İsmail Altuntaş
İsmail Büyükerol
İsmail Taştekin, 
Kadir Çevik
M. Ali İlbaş,
Mehmet Şahin (Şahozan)
Mevlüt Uluğtekin Yılmaz
Haydar Eroğlu
Murat Erciyas, 
Mustafa Doğan
Mustafa Köksal, 
Muttalip Taş
Nazım Torun
Nazmi Çevik
Ö. Faruk Koca
Ömer Faruk Ünalan
Pakize Altan
Rıfat Çakır
Salih Hatipoğlu
Salih Salman
Salim Gülbahçe
Samet Doğan
Sami Sarıkaya

raştı. Şiirleri, siyasi çalışma-
ları ve nüktedanlığıyla büyük 
bir üne kavuştu.

Kasım Kazancıklıoğlu 1976 yı-
lında öldü.

Salim Taşçı: Gazeteci Ya-
zar Salim Taşçı 1947 yılında 
Sorgun’da doğdu. Pek çok ga-
zetede köşe yazarlığı yaptı, 
hikâyeler yayınladı, pek çok 
filmin hikâyesini yazdı. 

Bankayı Portakal Gibi Sattım 
ve Satılık Dünya adlı kitapları 
olan Salim Taşçı aynı zaman-
da bir doğa tutkunu, ağaç ve 
orman aşığı. Salim Taşçı ha-
len Ankara’da emlakçılık ya-
pıyor.

Siyami Yozgat: 1958 Yoz-
gat Saraykent / Dedefakı-
lı köyünde doğdu. İlkoku-
lu doğduğu köyde, ortaokulu 
Akdağmadeni’nde, Öğretmen 
Okulunu Ordu Perşembe ve 
Trabzon’da okudu. Öğretmen-
likten emekli oldu. Sorgun’da 
yaşıyor.

Öğretmen olarak gittiği 
Almanya’da Türk çocukları i-
çin ders kitapları ve “Bizim 
Çocuklar” dergisini yayınladı.

Yayınlanmış masal kitapla-
rı, Sevda Destan İçinde” ad-
lı şiir kitabı ve “Usat” adlı ro-
manı var.

Türkiye Âşıklar Bayramı’na da 
katılarak Cinaslı Şiir dalında 
Türkiye birincisi oldu. 

Hâlen Erciyes Üniversitesi E-
debiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde Halkbi-
limi Doçenti olarak görev ya-
pan Durbilmez’in yurt içinde 
ve yurt dışında yayımlanmış 
5 şiir kitabı, 11 akademik ki-
tabı vardır.

Aşık İbrahim: Sorgun’a bağ-
lı Bahadın kasabasından olan 
Aşık İbrahim, XVII. yüzyılda 
yaşadığını bildiğimiz bir kaç 
Yozgatlı şairden biridir. Haya-
tı ve edebi şahsiyeti hakkın-
daki bilgilerimiz, Bahadın’lı a-
raştırıcı Arif Baş’ın sözlü ge-
lenekten derlediği rivayet ve 
şiirlerden ibarettir. Bunun dı-
şında yazılı kaynaklarda kay-
da değer bir bilgi bulunma-
maktadır.

Aşık Niyazi Ersoy: Âşık 
Niyazi Ersoy 1924 yılında 
Sorgun’da doğdu. İlkokulu dı-
şarıdan bitirdi. Sorgun Bele-
diyesinde zabıta memuru ola-
rak çalıştı, 1977 yılına emek-
li oldu. 

Âşık Niyazi Ersoy şiirlerinde 
heceyi kullandı.  Sosyal olay-
lardan etkilenerek yazdığı hi-
civ şiirleri ve koşma tarzında 
da yazdığı şiirleriyle tanındı.

Şiirlerinde “Köhnelioğlu” ve 
“Niyazi” mahlaslarını kullan-
dı. Şiirlerini “Sağdaki de Sen, 
Soldaki de Sen” adlı kitapta 
topladı.

Âşık Niyazi Ersoy 2009 yılın-
da öldü.

Kasım Kazancıklıoğlu: Sor-
gun’un yetiştirdiği en ünlü şa-
irlerden biri olan Kasım Ka-
zancıklıoğlu, 1903 yılında Al-
cı köyünde doğdu. “Alcılı Ka-
sım” olarak tanındı. 1927 yı-
lında öğretmenliğe başladı. 
1944 yılında görevinden ay-
rıldı ve köyünde çiftçilikle uğ-
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kanalizasyon, gibi kentsel alt 
yapı çalışmaları başta olmak 
üzere; çevre ve çevre sağlığı, 
temizlik, zabıta, itfaiye, acil 
yardım, kurtarma ve ambu-
lans hizmetleri vermektedir. 
Defin ve mezarlıklar, ağaçlan-
dırma, park ve yeşil alanların 
düzenlenmesi de belediyenin 
çalışmaları kapsamındadır. 
Sorgun Belediyesi, ayrıca; 
kültür ve sanat faaliyetleri, 
turizm ve tanıtım, gençlik ve 
spor hizmetleri, sosyal hiz-
met ve yardım çalışmaları da 
yürütmekte, Sorgun halkına 
nikâh, meslek ve beceri ka-
zandırma hizmetleri de sun-
maktadır.

Belediyeye ait Kültür Sa-
lonunda düğün, nişan sosyal 
ve kültürel etkinlikler, kongre, 
seminer vb. konularda hizmet 
verilmektedir. 

Sorgun Belediye Meclisi-
nin, her ayın ilk çarşambası 
yaptığı olağan meclis top-
lantılarının yanında; İmar 
Komisyonu, Plân ve Bütçe 
Komisyonu ve Denetleme 
Komisyonları da kendilerine 
havale edilen konularla ilgili 
çalışmalar yaparak hazırladık-
ları raporları Meclis Başkanlı-
ğına sunmaktadır. Belediye 
encümeni, haftada en az bir 
kere, salı günü ve acil durum-
larda haftanın herhangi bir 
günü toplanmaktadır. Bu top-
lantılarda Sorgun’un sorunları 
masaya yatırılmakta, çözüm 
yolları ve uygulanacak yeni 
projeler, sosyal ve kültürel 
programlar ele alınmaktadır. 

Sorgun’un kentsel gelişim 
seviyesini ve Sorgun halkı-
nın yaşam kalitesini artırmak 
amacıyla hareket eden Sor-
gun Belediyesi; imar, yol, su, 

Belediyeler, halkın ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulmuş kamu kurumlarıdır. 

 Sosyal belediyecilik an-
layışı çerçevesinde “Şeffaf, 
katılımcı, değişen ve gelişen 
belediye”  vizyonuyla hizmet 
veren Sorgun Belediyesi, 
tecrübeli, istekli ve donanımlı 
personelle çağdaş ve öncü 
belediye hizmetlerini ilçe 
halkına sunmak için büyük 
bir gayret ve özveriyle çalış-
maktadır.

Belediye Başkanı Ahmet 
Şimşek,  her pazartesi ger-
çekleştirdiği halk günü top-
lantıları ile Sorgun halkının 
sorunlarına çözüm aramanın 
yanında, yapılan hizmetler ve 
faaliyetleri de Sorgun halkıy-
la paylaşmakta, çözüm yolları 
ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunmaktadır. 

Sorgun, 1905 yılında belediye hüviyetini ka-
zanmış, 1926 yılında ilçe olmuştur.

Sorgun’da kurulduğu günden beri 15 beledi-
ye başkanı görev yapmıştır. Görev sırasına göre 
başkanlık yapan isimler şunlardır: Hacı Çavuş, 
Memiş Yakın, Bahattin Hoca, İsmail Ağa, Zile-
li Rıza Efendi, Mehmet Aksoy, Mehmet Akyol, 
İhsan Çetin, Abdullah Aksoy, İhsan Müftüoğlu, 
Yılmaz Kılıçarslan, Ahmet Uslu, Zühtü Acun, 
Ahmet Şimşek.

SORGUN BELEDİYESİ
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hava şartlarına göre, dışa-
rıdan müdahale olmaksızın, 
çalışma koşullarını kendisi 
ayarlamaktadır.

Bütün bunların dışında Sor-
gun Belediyesi’nin faaliyetleri 
oldukça geniş ve farklı alanla-
rı kapsamaktadır. Bu alanları 
şöyle sıralayabiliriz: 

Ekonomi ve ticaretin geliş-
tirilmesi hizmetleri, devlete 
ait her derecedeki okul bina-
larının bakım ve onarımı, her 
türlü araç, gereç ve malzeme 
ihtiyaçlarının karşılanması, 
kültür ve tabiat varlıkları ile 
tarihî dokunun ve kent tarihi 
bakımından önem taşıyan 
mekânların korunması, bakım 
ve onarımlarının yapılması, 
gerektiğinde öğrencilere, 
amatör spor kulüplerine des-
tek verilmesi...

Sorgun  Belediyesi, kenti 
ve kentliyi ilgilendiren her 
alanda gelişmeleri, değişimi 
yakından takip etmekte ve 
bunun gerektirdiği dönüşüm-
leri sağlamaktadır.

Belediyenin hizmet sunu-
munda özürlü, yaşlı, düşkün 
ve dar gelirliler önceliklidir.

Her alanda olduğu gibi 
Sosyal belediyecilik konusun-
da da önemli projeler gerçek-
leştiren Sorgun Belediyesi, 
Sosyal Belediyecilik konulu 
Proje yarışmasında Jeotermal 
Enerji ile Tam Otomasyonlu 
Kentsel Isıtma, Termal-Sağ-
lık Turizmi ve Sera Projesi ile 
ilçeler arasında birinci olarak 
Sorgun halkının haklı gururu-
nu kazanmıştır.

Sorgun Belediyesine bi-
rincilik kazandıran proje,  
Jeotermal enerji ile tam or-
tomayonlu kentsel ısıtma ko-
nusunda Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
tüm Türkiye’ye örnek göste-
rilmiştir.

Sistemin, Türkiye ve dün-
yadaki benzerlerinden ayıran 
en önemli özelliği, en üst 
teknolojiyle desteklenerek 
tam otomasyonlu çalışması-
dır. Sistem çalışma esnasında 

Medeniyetlerin buluştuğu 
topraklarda kurulmuş olan 
Sorgun; tarihi, kültürel ve do-
ğal miras yönünden çok zen-
gindir. Bu mirasa sahip çık-
mak, onu korumak, yaşatmak,

Sorgun halkının beklenti-
lerinin ve ihtiyaçlarını belir-
leme ve bu önceliklere göre 
hizmetlerin plânlanması ve 
sunumu Sorgun Belediyesinin 
temel ilkelerindendir.

Alt yapıdan yeşil alanlara, 
sosyal ve kültürel hizmetlere 
kadar yerel hizmetlerin her 
alanında günümüz normlarına 
ulaşmak için programlar ya-
pan Sorgun Belediyesi; şehrin 
sağlıklı gelişimini sağlamak, 
Sorgun’un çevre ile uyumu, 
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bulunarak kurduğu Sorgun 
Belediyesi Mehter takımımı; 
tuğ-sancak takısı, yürüyüşe 
uygun aksesuar ve giysileri 
ile bölge ve çevre illerde ku-
rulan tek mehter bölüğü olma 
özelliğini taşıyor. Mehteran 
Bölüğü, mesai saatlerine 
bağlı kalmaksızın çalışmaları-
na devam etmektedir. Mehter 
Takımızın tüm giderleri, ça-
lıştırıcı harcamaları, kullan-
dıkları malzemeler Sorgun 
Belediyesi tarafından karşı-
lanmaktadır.

Sorgun Belediyesi Mehter 
Takımı; halkın yoğun ilgisi ile 

karşılaşmakta, yurt içinde ve 
dışında yapılan pek çok etkin-
liğe katılarak Türk kültürünün 
yayılmasına katkıda bulun-
maktadır. 

Önemli günlerde, açılışlar-
da gösterdiği performansla 
dinleyicileri adeta büyüleyen 
Mehteran Bölüğü’nün kurul-
ması, Türk tarihinin, Türk kül-
türünün yaşatılması yönünde 

çok önemli bir hizmet olarak 
tarihe geçti.

Belediye Başkanı Ahmet 
Şimşek’in Türk kültürüne 
hizmet amacıyla girişimlerde 

halkın doğa ile birlikte yaşa-
yabilmesi için yeşil alanların 
oluşturulması, var olanların 
korunması ve kullanılabilir-
liğinin geliştirilmesi için de 
çalışmaktadır. Ahmet Uslu 
Dutluk Parkı, Beğendik’te ya-
pılan Necmettin Erbakan Par-
kı başta olmak üzere ilçede 
sosyal donatılara sahip pek 
çok park kurulmuştur.

Sorgun Belediyesi, her 
yönüyle çevre belediyeler içe-
risinde il belediyesi de dâhil 
olmak üzere örnek gösterile-
cek bir konumdadır.

Belediyecilik hizmetleri-
nin yanında gerçekleştirdiği 
sosyal faaliyetlerde de öncü 
olmaya devam eden Sorgun 
Belediyesinin kurduğu ve 
tamamı belediye çalışanların-
dan oluşan Mehteran Bölüğü, 
Türkiye’nin en çok aranan ve 
beğenilen mehter takımların-
dan biri oldu.
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Kilim dokumaların yanı 
sıra, kilim-cicim karışımlı (çal-
ma) dokumalar; yastık, heybe 
ve çuval gibi günlük kullanma 
araçlarının dokunması da 
günümüze kadar süregelmiş-
tir. Kültürel yozlaşmayı çok 
yoğun yaşamamış köylerde 
halk, günlük kullanım ihtiyacı-
nı karşılamanın yanında, özel-
likle genç kız çeyizlerinde yer 
almak üzere çeşitli tipte do-
kuma, örgü, işleme, oya gibi 
çok zengin el sanatı geleneği-
ni sürdürmeye çalışmaktadır.

Sorgun’da gelişmekte 
olan el sanatlarından biri 
de çiniciliktir. Sorgun Halk 
Eğitimi Merkezinin çiniciliği 
tanıtmak, sevdirmek ve ev 
hanımlarını bir meslek sahibi 
yaparak, üretime yönelt-

cı olarak birçok araştırmacıya 
ilham kaynağı olmuşturlar.    

Yozgat kilimleri, gerek 
desenleri, gerek dokuma 
tekniği, gerekse kullanılan 
doğal boyalar açısından tüm 
Türkiye’de haklı bir üne sa-
hiptir.    

Sorgun köylerinde dokunan 
kilimler ve diğer düz dokuma 
yaygılar yün malzemelidir. 
Bitkisel ve doğal boyalarla 
renklendirilmiştir. Kırmızı, 
mavi, yeşil, sarı ve beyaz 
renkler hâkimdir. Halkın 
günümüzde “culfalık” tabir 
ettiği tezgâhlarda, üçayak ve 
yarı yatık tezgâhlarda dokun-
dukları bu kilimlerin desenleri 
genellikle geometrik karak-
terlidir.

EL SANATLARI

Kültürel varlığımızın en 
önemi zenginliklerinden olan 
kilim dokumacılığı, oya yap-
ma, işlengi işleme gibi el 
sanatlarımız ülkemizin birçok 
yerinde olduğu gibi Sorgun’da 
da bir miras olarak nesilden 
nesile aktarılmaktadır. 

Bu topraklarda yaşamış 
çok farklı kültürlerin izlerini 
taşıyan ve binlerce yıldır de-
vam eden dokuma kültürü-
müz, geleneğimiz ve dokuma 
örneklerimiz üzülerek söyle-
yelim ki bugün kaybolmaya 
yüz tutmuştur.

Kilimlerimizde kullanılan 
motifler, Anadolu kadınının, 
sanatçı kişiliğini, hayal gü-
cünün zenginliğini, duygu 
üstünlüğünü ve düşüncelerini 
dile getiren birer iletişim ara-

Tarihi boyunca çok sayıda medeniyete 
ev sahipliği etmiş olan Sorgun toprakları 
adeta bir kültür beşiğidir. Sorgun Toprakla-
rı, Hititlerden Galatlara, Perslerden Roma-
lılara kadar Bizanslılardan Türklere kadar 
pek çok kavmin zengin kültürel mirasına 
sahiptir. Sorgun’un örf ve adetleri, müziği, 
oyunları binlerce yılın birikimi olarak bütün 
canlılığıyla yaşamaktadır. Sorgun türküle-
ri, masalları, geleneksel seyirlik oyunları, 
efsaneleri halkoyunları açısından çok zen-
gindir. Bağrında yetişmiş yüzlerce şairi halk 
ozanıyla İç Anadolu’nun en önemli sanat 
merkezlerinden biri olan Sorgun, el sanatları 
ile de dikkati çekmektedir. Özellikle çeyizlik 

işlemecelik, kilim dokumacılığı çok eski ve 
köklü bir geçmişe sahiptir. Çinicilik sanatı da 
son yıllarda önemli bir gelişme göstermiştir.

Sorgun Halk ozanları ülkemizin değişik il-
lerinde yapılan yarışmalara katılarak önemli 
başarılar elde etmektedir. 

SORGUN’UN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ
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Yozgatlı Karacoğlan, Aşık 
İbrahim, Sıtkı baba, Aşık Din-
dari, Kasım Kazancıklıoğlu 
Sorgun topraklarında yetişen 
önemli halk ozanlarımızdan-
dır.

Sorgun’da âşıklık gelene-
ğini yaşatmaya çalışan halk 
ozanlarımızdan bazılarını 
sayacak olursak ilk aklımıza 
gelen isimler şunlar olur.

“Lebdeğmez” dalında pek 
çok Türkiye birinciliği de olan 
Âşık Derdiyar, Âşık Kulhaki, 
Soyder başkanı Erozan, Şaho-
zan, Hazani, Âşık Murat, Âşık 
İdris…  

Kayıtlara girmemiş olsa 
da Yozgat türküsü olarak re-
pertuara girmiş olan pek çok 
türkü bu topraklarında doğ-
muş ve derlenmiştir. Sorgunlu 
Âşık Hacı Özkan “Eminem” 
türküsü çok ünlüdür.

RESİM NAHT EBRU

Sorgun’da Resim sanatına 
ilgi her geçen gün artmakta-
dır. Bu sanat dalında ilk akla 
gelen isim öğretmen/ressam 
Ömer Ünal’dır. Açtığı sergi-
lerle, yetiştirdiği öğrencilerle 
Sorgun’da resim sanatının 
gelişmesinde öncülük et-
mektedir. Sorgun Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü de açtığı 
yağlıboya resim kursu ile bu 
sanata katkı sağlamaya de-
vam etmektedir. 

yüzlerce şair, halk ozanı yetiş-
tirmiştir.

Aşıklık ve halk ozanlığı ge-
leneğini sürdürmeye çalışan 
derneklerimizin her yıl dü-
zenlediği “Aşıklar Bayramı” 

ve şiir etkinlikleri Sorgun’un 
kültür sanat hayatında önemli 
bir yer tutar. 

Sorgun’da kurulmuş olan 
SOYAŞAD ve SOYDER bün-
yesinde çalışmalar yapan şair 
ve ozanlar, ülke çapında yapı-
lan yarışmalara katılmakta ve 
dereceler almaktadır.

mek amacıyla açtığı çinicilik 
kursuna katılan bayanların 
işlediği el emeği, göz nuru ta-
baklar, vazolar, süs eşyaları, 
çiniler çok beğenilmektedir. 
Özellikle Kerkenes motifli 
çiniler, Sorgun’un tanıtılma-
sında önemli bir rol oynamak-
tadır. Sorgun Yöresel El Sa-
natları Merkezi’nde üretilen 
Sorgun çinileri hediyelik eşya 
olarak da gittikçe artan bir il-
giyle karşılanmaktadır.

EDEBİYAT, MÜZİK, 

Halk Müziği ve halk oyun-
ları Sorgun’da bütün canlılığı 
ve renkliliği ile sürdürülmek-
tedir. Sorgun yöresinde davul-
zurna, kaşık, bağlama çalma 
geleneği oldukça yaygındır. 
Türk halk edebiyatı ürünlerin-
den olan türküler, masallar, 
ağıtlar, mani ve bilmeceler, 
nesilden nesile aktarılarak 
bütün zenginliği ile günümüze 
kadar gelmiştir. 

Sorgun bir ozanlar ve aşık-
lar beldesidir. Tarihi boyunca 

Sorgunlu Halk Ozanları
Ödül Töreni
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renkli yazma bağlanır. Varlıklı 
kesim, özel günlerde bele gü-
müş kemer bağlar, ayağa yün 
çorap, lapçın kundura veya 
çarık giyer. Geleneksel erkek 
giyiminde; yakasız mintan, 
geniş kollu hırka veya kolsuz 
salta ve yelek üst giysileri 
arasındadır. Ceketi andıran 
bol dikimli aba ve zıpka gele-
neksel erkek giyiminin özgün 
ögelerindendir. Başa önceleri 
fes, daha sonra köşeli kasket 
giyilmiştir. Yün çorap, lapçın, 
kundura, çarık giyimi bütünle-
yen öğelerdir.

TAKILAR

Takılar her yerde olduğu 
gibi Sorgun kadınları için 
özellikle düğün, bayram, özel 
günlerde vazgeçilmez aksesu-
arlar olmuştur.

Sorgun ve çevresinde ya-
şayan kadınların en gözde 
ziynet eşyaları altın, gümüş 
ve incidir.

Bu ziynet eşyaları özellikle 
kadın baş süslerinde daha 
çok yer almıştır.

Fesin kenar kısımlarını 
süsleyen altın veya gümüş 
dizmeler çok yaygındır.

Kulaklarda küpe, boyunlar-
da beşi bir yerde, inci veya 
gümüş gerdanlık, parmak-
larda yüzük, kollarda gümüş 
veya altın bilezik, belde 
gümüş kemer başlıca ziynet 
eşyalarındandır.

Sorgunlu aşıklar bir arada

Sorgun’da Türklerle birlikte 
Kürtler, Çerkezler, Abazalar, 
Ermeniler, Rumlar, Çingene-
ler gibi pek çok halk binlerce 
yıldır bir arada yaşamaktadır.

Misafir ağırlama, asker 
uğurlama, köy seyirlik oyun-
ları, düğün-nişan ve sünnet 
törenleri, dini bayramlar ve 
törenler Sorgun kültürünü 
nesilden nesile taşıyan en 
önemli kültürel zenginlikler-
dir.

GİYİM KUŞAM

Birçok medeniyetin beşiği 
olmuş, pek çok kültürün etkisi 
altında kalmış olan Sorgun, 
giyim kuşam özellikleri açı-
sından da oldukça zengindir.

Bugün pek kullanılıyor 
olmasa da geleneksel kadın 
giyiminde üçetek en yaygın 
entaridir, altına don ya da 
büzmeli şalvar giyilir. “Delme 
yelek” veya “Salta” ve bunun 
uzun kollusu “libade” özel-
likle genç kızlarda yaygındır. 
Başa, pullu veya kudazı, fes, 
tepelik üstüne düz ve açık 

Naht sanatı şüphesiz 
en zor sanatlardan biridir. 
Sorgun’da bu sanatı yaşama-
ya, yaşatmaya ve tanıtmaya 
çalışan sanatçı Hüseyin Ak-
baş, Türkiye’nin önde gelen 
naht ustalarından Hasan 
Güneşer’den aldığı dersler 
ve icazetle birbirinden gü-
zel eserler üretmeye devam 
ediyor. Sorgun’da yaşayan, 
yaşatılmaya çalışılan gele-
neksel sanatlarımızdan biri 
de ebru’dur. Halk Eğitim Mer-
kezi bünyesinde açılan ebru 
kurslarına özellikle bayanların 
ilgisi çok sevindiricidir. 

 

 

GELENEKLER

GÖRENEKLER

Sorgun ilçesinde yaşayan 
halk, binlerce yıldan beri 
birbirleriyle kaynaşmış, bir-
birinin gelenek ve görenek-
lerinden örf ve adetlerinden 
etkilenmişlerdir. Sorgun Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi 

Yozgat kadın 
giyiminden bir örnek
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İkinci bir uğurlama töreni de 
Sorgun Terminali’nde yapılır. 
Genellikle akşam saatlerinde 
yapılan bu törende gençler 
davul zurna eşliğinde halay 
çeker, Türk bayrağı açar. Ar-
kadaşları tarafından “en bü-
yük asker bizim asker” sözleri 
ile havaya atılır.

KÖY ODASI

Bugün hemen hemen unu-
tulmuş olsa da Köy odalarının 
Sorgun’un kültür hayatında 
önemli bir yeri vardır. 

Köy odaları sözlü edebiyat 
geleneğinin devam ettirildiği, 
dini kitapların, Hazreti Ali, 
Battal Gazi cenklerinin okun-
duğu birer eğitim yuvaları idi.

Köy odaları gençlerin terbi-
yesi ve olgunlaşması üzerin-
de büyük rol oynardı. 

DÜĞÜN VE NİŞAN 

TÖRENLERİ

Sorgun’un köylerinde kız 
isteme, nişan ve düğün gibi 
geleneksel adetlerimiz bütün 
canlılığıyla, güzelliğiyle yaşa-
tılmaktadır. 

Evlilik çağına gelen deli-
kanlı, görüp beğendiği kızı 
anasına söyler. Oğlanın anası, 
bir bahane ile kızı görmeye gi-
der. Bu gidişte kızın davranış-
ları, boyu posu incelenir. Eğer 
kız beğenilirse o akşam ya da 
ertesi akşam istemeye gidilir. 

Kız tarafının, kızlarını ver-
meye gönülleri yoksa: 

“Kızımız daha küçük, hele 
biraz daha büyüsün” ya da 
“biraz düşünelim, kızımıza, 
akraba, hısıma, danışalım” 
diye cevap verirler. Eğer kız 
tarafı kızlarını vermeye gönül-
lü iseler, vekil: 

-Allah yazdıysa ne diyelim” 
der. Bunun üzerine araların-
da söz kesilir, “Şerbet” günü 

Çekirge, Aynalı ve Kamalı’dır. 
Ayrıca, bazı yörelerde se-
mahlar da yaygındır. En yay-
gın olarak bilineni “Bozok 
Semahı” da denilen “Kırklar 
Semahı”dır. 

Geleneksel çocuk oyunla-
rı unutulmak üzere olsa da 
Sorgun’un önemli kültür zen-
ginliği olarak yaşatılmaktadır.

ASKER UĞURLAMA

Sorgun ve köylerinde as-
kere gitmeden önce çeşitli 
eğlenceler düzenlenir, geziler 
yapılır, davetler verilir. 

Askere uğurlama töreni 
genellikle sabah yapılır. Köy 
imamı dualar eder. Gençler, 
meydana gelen herkesle ve-
dalaşır. Eller sallanır, gözyaş-
ları dökülür ve gençler davul 
zurna eşliğinde uğurlanır. 

HALK OYUNLARI 

Yozgat, mahalli halk oyun-
ları açısından oldukça zen-
gindir. Yaşayan pek çok türkü 
ve oyun havası vardır. Milli 
oyunlarda kadın kıyafeti; 3 
etek ve pullu festir. Kadın 
oyunları davul-zurna, cüm-
büş, darbuka, keman ve saz 
eşliğinde oynanır. En çok oy-
nanan kadın oyunları; burçak 
tarlası, kunduralım, nalinim, 
feyli turnam, darine-dariney, 
vıy vıy ve madımaktır. Bunla-
rın yanı sıra, kaşık oyunları, 
çiftetelli, loli, keçeci baba, vıy 
vıy, karanfilli, gelin gibi oyun-
lar da sergilenir. Erkek oyun-
larında kıyafet; derme yelek, 
renkli gömlek, püsküllü fes ve 
şalvardır. Erkek oyunlarından 
en çok oynananları; Yozgat 
ağırlaması, Bopbili, Tekayak, 
Üçayak, Cemo, Yareli Gelin, 

Sorgun Belediyesi Halay Ekibi
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Kalkmıyor” adeti adı altında 
bahşiş istenir.

Kızın başı bağlanırken 
davul zurna düğün evinin 
önünde dertli havalar çalar. 
Gelinin erkek kardeşi tara-
fından kuşak bağlanır. Bu 
sırada “kuşak bağlanmıyor” 
adıyla bahşiş alınır. Gelin kız 
annesi, babası, kardeşleri ve 
yakın akrabalarıyla kucakla-
şır, büyüklerin ellerini öper. 
Vedalaşma bittikten sonra 
kız evinden damat adayının 
evine hareket edilir.

Gelin alayı damadın evine 
vardıktan sonra “Yol Çağırttır-
ma” adetine geçilir. 

Düğüne katılanların hepsi 
bu adeti yerine getirdikten 
sonra sıra gelinin attan ya da 
arabadan inmesine gelir. Atın 
başını çeken sağdıç “gelin 
attan inmiyor” diye bağırır. 
Düğün sahibi, gelinin attan 
inmesi için ona bir şeyler 
verme vaadinde bulunur. Kız 
attan inip eve gireceği zaman 
damat kızın başında para, 
şeker üzüm vb. atar. Çanak 
kırar. Yine bu esnada kaynana 
ile kayınbaba da oyuna işti-
rak eder. Yeni yuvasına adım 
atan gelin adayı, kapıya yağ 
sürer, çivi çakar ve küp kırar. 
Bütün bu yapılanların amacı, 
yeni yuva ve ailesine uyum 
sağlaması temennisine yöne-
liktir. Elini çabuk tutan genç-
lerden biri, hemen “Düğün 
Bayrağı”nı alarak, daha sonra 
damattan bahşiş alır. 

Damat adayı yatsı nama-
zından sonra ilahiler eşli-
ğinde damadın evinin önüne 
kadar gelir. Burada imam 
bir dua okur. Arkadaşları da-
madın sırtına vurarak odaya 
gönderir. 

Yozgat köylerindeki düğün 
adetlerinden biri de “Bayrak-
tar” adetidir. 

Yozgat’ta düğünler genel-
likle Cuma günü başlar ve üç 
gün üç gece sürer. Ancak son 
yıllarda bu adet terk edilerek 
düğünler yalnızca cumartesi 
pazar günleri yapılmaya baş-
lanmıştır. Düğünler, düğün 
salonlarında ya da evlerde 
yapılır.  

Düğün süresince iki kına 
yakma adet’i yapılır. Kız evin-
de yakılan kınaya “Ana Kına-
sı”, damat tarafından gelen 
kınacıların yaktığı kınaya da 
“Damat Kınası” adı verilir.

Sorgun’da önceleri kı-
na yakmadan önce kızın 
kâkülünden bir tutam saç ke-
silir, bu işe de “kakül kesme” 
denirdi.

Düğünün son günü sabah 
erkenden davul zurna kız evi-
nin kapısına gelerek “Gelin 
ağlatma havası”nı çalmaya 
başlar.  

Gelin almaya giderken ön-
den bir konakçı gönderilir. Ko-
nakçı genellikle oğlanın yakın 
akrabalarından birisi olur. Kız 
tarafı konakçıya çeşitli eziyet-
ler yapar. Bu yüzden konakçı 
olarak şakaya dayanıklı olan-
lar seçilir. 

Yemekler yenip çaylar içil-
dikten, “çeyiz yazılır.” Çeyiz 
yüklenirken gelin adayının 
akrabaları tarafından “Sandık 

kararlaştırılır.  Bugün hemen 
hemen kalkmış olsa da bazı 
köylerde kız tarafından “baş-
lık”, ya da “süt hakkı” adı 
altında bir para alınmakta, 
yataklık yün, bilezik, beşibir-
lik, gramse, yarımlık gibi altın 
takı istenmektedir. 

Kızla oğlanın sözü kesildik-
ten sonra “şerbet” içilir. Şer-
bet; içine biraz pembe boya 
karıştırılmış şekerli sudur.  

Şerbetten birkaç ay sonra 
nişan için davetiyeler dağıtı-
lır. Yozgat’ın bazı köylerinde 
davetiyeyle birlikte “şeker” 
de dağıtılır. Buna “okuntu” ya 
da “okuyuntu”adı verilir. 

Nişan, genellikle kız evin-
de, bazen de düğün salonun-
da yapılır. 

Yozgat’ta yaklaşık 1-2 
yıl nişanlı kalan gençlerin 
harman kalktıktan, bağlar 
bozulduktan sonra düğünleri 
yapılır. 

Düğüne gelenler ya para, 
altın takar ya da kız için ev 
eşyası getirirler.

Sorgun’da kına töreni
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İlçeye bağlı 78 köyden 
2’sinde (Büyük Kışla, Garipler) 
nüfus azlığından dolayı hiç 
okul açılmamıştır. 63 köyde 
hiç öğrenci olmadığından do-
layı mevcut okullar kapalı bu-
lunmakta, 12 köyde ise okul 
mevcut olup, eğitim öğretime 
devam edilmektedir. 3 mez-
rada (Araplı Obası, Faraşlı 
Obası ve Küçük Karalık)  okul 
bulunmamakta, buralardaki 
öğrencilerin tamamı taşın-
maktadır.

İlçede I. ve II. kademesinin 
tamamı taşınan 60 yerleşim 
birimi mevcuttur. Yozgat 
Merkez İlçeye bağlı Kolanlı 
Köyü I.ve II. Kademe öğrenci-
leri Eymir Kasabası İlköğretim 

lerdedir. Bu sınıflarda toplam 
1480 çocuk, okul öncesi eği-
tim-öğretim almıştır.

İlçe genelinde; 3 tane 
Anaokulu, 44 tane de İlkokul 
bulunmaktadır. Bunlardan; 
10 tanesi İlçe Merkezi’nde, 
34 tanesi kasaba ve köylerde 
olmak üzere toplam 29 tane-
sinde normal eğitim, 15 ta-
nesinde ikili eğitim – öğretim 
yapılmaktadır.                

Sorgun, eğitime düşkün bir 
yapıya sahip olup, çok yaşlı-
ların dışında okuma yazma 
bilmeyen yok gibidir. Okuma 
yazma oranı % 98’dir.

İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü; 1 müdür (Yusuf Yazıcı), 
2 şube müdürü (Ali Bolat, 
Hayrettin Şahin), 9 şef, 16 
memur, 1 şoför ve 4 hizmetli 
ile Hükümet Konağı’nın 2. ka-
tında hizmet vermektedir.

İlçe genelinde toplam 63 
ana sınıfı bulunmakta olup 
bu sınıflardan anaokullarında 
11, ilköğretim okullarında 
24 ve Kız Meslek Lisesi’nde 
2 olmak üzere 37 tanesi İlçe 
Merkezinde, 22 tanesi kasa-
balarda ve 4 tanesi de köy-

Sorgun, eğitim öğretim açısından 
Yozgat’ın en gelişmiş ilçesidir. İlçe genelin-
de; 3 tane anaokulu, 44 tane de ilkokul bu-
lunmaktadır. İlçe genelinde 10’u İlçe Merke-
zinde, 4 tanesi de kasabalarda olmak üzere 
toplam 14 lise bulunmaktadır. Sorgun mer-
kez, kasaba ve köylerinde bulunan okullarda 
toplam 17342 öğrenci mevcuttur.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte Sorgun’da 
Latin harfleri ile 3 yıllık okullarda eğitim öğ-
retime başlanmış, okullar 1950’li yıllarda 5 
yıla çıkartılmıştır. 

Sorgun köylerinde bugün her okulda ilko-
kul mevcut olup bazı köylerimizde taşımalı 
eğitim sistemi ile birlikte ortaokullar bulun-
maktadır.

Sorgun’un en eski İlkokullarından biri olan 
Yeşilyurt İlkokulunda eğitim öğretime 1939-
1940 Eğitim Öğretim Yılında başlanmıştır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak 
Halk Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merke-
zi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Öğret-
men Evi hizmet vermektedir

SORGUN’DA EĞİTİM



Sorgun’da Eğitim  /  25

Okulu’na, Sarıkaya İlçesine 
Bağlı Karacalar Köyü I.ve II. 
Kademe öğrencileri Doğan-
kent Şehit Lokman Erkan 
İlköğretim Okulu’na taşın-
maktadır. 

İlçede sadece II. kademe 
öğrencisi taşınan 13 yerleşim 
yeri mevcuttur. 

Kapaklı Köyü II. Kademe 
öğrencileri Çekerek İlçesine 
bağlı Beyyurdu Kasabası İl-
köğretim Okulu’na taşınmak-
tadır.

Sorgun’da oplam 72 yer-
leşim yerinden 15 taşıma 
merkezi ilköğretim okuluna, 
toplam 1067 öğrencinin taşı-
ması yapılmaktadır. 

İlçe genelinde 10’u İlçe 
Merkezinde, 4 tanesi de 
kasabalarda olmak üzere 
toplam 14 lise mevcut olup 
bu liseler; Mevlüde-Ahmet 
Doğanay Anadolu Öğretmen 
Lisesi, Sorgun Anadolu Lise-
si,  Anadolu Ticaret Meslek 
Lisesi, Anadolu  İmam-Hatip 
Lisesi, Osman Çavuş Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi, 
İbn-i Sina Anadolu Lisesi, 
Türk Telekom Anadolu Lise-
si, Nene Hatun Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi, Sorgun 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 
Anadolu Sağlık Meslek Li-

İlçede ayrıca, 33 yataklı bir 
tane Akşam Sanat Okulu ve 
Öğretmenevi bulunmaktadır.

Sorgun’da Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğünde yay-
gın eğitim yoluyla insanları-
mızın işgücü niteliklerini ve 
beceri düzeylerini arttırmak, 
üreten insanlar yetiştirerek 
toplumsal gelişmenin sağ-
lanmasına katkıda bulunmak 
amacıyla; Okuma-Yazma 
Kursları, Çinicilik, Yağlı Boya 
Resim, Arı Yetiştiriciliği, Bil-
gisayar Kullanımı, Düz Kirkitli 
Dokumalar Yapma, Hazır Ge-
reçlerle yapılan Nakışlar, Ma-
kine Nakışları, Kadın Giysileri 
Dikimi, Osmanlı Türkçesi,  İş 

sesi,  Bahadın Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi, Çiğdemli Çok 
Programlı Lisesi, Doğankent 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
ve Eymir Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi’dir.

Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde görev yapan 
öğretmen sayısı 1070’dir. 
Kurum bünyesinde ayrıca 
229 memur ve hizmetli görev 
yapmaktadır

İlçe genelindeki öğrenci 
sayısı; 1480’i okul öncesin-
de, 11711’si ilköğretimde ve 
4151‘i de ortaöğretimde ol-
mak üzere toplam 17342’ dir.

İlçede 3’ü özel, 2’si Dev-
lete bağlı 5 tane erkek; 1 
tane özel, 1 tane de Devlet’e 
bağlı 2 kız yurdu olmak üzere 
toplam 7 öğrenci yurdu bu-
lunmaktadır. Bu yurtlardan 
6 tanesi İlçe Merkezi’nde, 
1 tanesi de Eymir Kasaba-
sı’ndadır. 
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Göletten bir manzara

Rehberlik Araştırma 
Merkezi, Ticaret Meslek 
Lisesi’nin birinci katında, 1 
müdür vekili, 8 öğretmen ve 
2 hizmetli olarak hizmetlerini 
yürütmektedir.

İlçe Merkezinde 2 tane 
özel rehabilitasyon merkezi, 
3 tane dershane ve 3 tane 
de  motorlu taşıt sürücü kursu 
bulunmaktadır

İlçeye 1 fakülte veya yük-
sekokul açılması için çalışma-
lar yapılmaktadır. Bu amaçla; 
“Sorgun’a Fakülte Kurma ve 
Yaşatma Vakfı” kurulmuş 
olup,  faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezi, 
müstakil binasında hizmet 
vermekte olup, 1 müdür,  2 
müdür yardımcısı,  6 öğret-
men,  1 memur,  1 teknisyen 
ve 3 hizmetli ile hizmetlerini 
yürütmektedir.

Makineleri Operatörlüğü, 
Türk Halk Oyunları, Futbol, 
Satranç, Teakwondo, Atle-
tizm, Teakwondo, Kalorifer 
Ateşçiliği, İngilizce, Arapça, 
Gitar Eğitimi başta olmak 
üzere çok farklı alanlarda 
kurslar açılmıştır.

Sorgun Halk Eğitim Müdürlüğü’nde 
Okuma Yazma Kursu

İç Anadolu Bölgesinde Bozok Yaylası üze-
rinde kurulmuş olan Sorgun coğrafi konumu 
itibariyle 34-36 derece doğu meridyenleri 
ile 39-40 ederece kuzey paralelleri arasın-
da yer alır. İl merkezine 33 km uzaklıktadır. 
İlçe, Türkiye’nin doğusunu batısına bağlayan 
E-88 karayolu ile kuzeyini güneyine bağlayan 
Samsun-Adana karayolu kavşağı üzerinde 
bulunmaktadır. Doğuda Akdağmadeni ve Sa-
raykent, güneyde Sarıkaya, kuzeyde Çorum 
Aydıncık ve Çekerek, batıda Yozgat toprak-
ları ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 950 
metre ve yüzölçümü 1769 kilometrekaredir.

Sorgun, yeraltı su kaynakları açısından 
çok zengindir.

Arazisine tamamen düzlük hâkimdir. İl-
çenin kuzeydoğusu dağlıktır. İlçe toprakları 
içinde bulunan Eymir Yaylası, İç Anadolu ve 
Karadeniz Bölgesi arasında doğal, dağlık bir 
sınır oluşturur. Bölgede bulunan tepeler fazla 
yüksek değildir. İlçenin güneyinde, Kerkenes 
Dağlarının devamı olan Üçtepeler bulunur. 
Yükseklik kuzeye gittikçe artar. Sivri, Halil 
Baba, Durali Baba, ilçenin en önemli yüksel-
tileridir. 

SORGUN COĞRAFYASI



Sorgun Coğrafyası /  27

suları da toplayarak kuzey-
batıdan güneybatı yönünde 
akar. Yeşilırmak Havzası’nda-
ki Çekerek Suyu, Sorgun’daki 
küçük akarsuları da sularına 
katarak kuzeye döner ve To-
kat il sınırına girer.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

İl yüzölçümünün yüzde 
dokuzu ormanlarla kaplıdır. 
Sorgun’un ise 10.504 hektar-
lık alanı ormandır.

Kurak iklimin sonucu tabii 
bitki örtüsü bozkırlar halinde-
dir. İlçenin kuzey ve kuzey-do-
ğusu, Eymir- Gökiniş-Karalık-
Araplı çizgisinde meşelik olup 
az da olsa çam ormanı vardır. 
Ayrıca ilçe genelinde derele-
rin kenarları kavak ve söğüt 
ağaçlan ile çevrilidir.

GÖLETLER

İlçe sınırları içinde büyük-
lü küçüklü çok sayıda gölet 
vardır. Bunlar; Dişli, Yaycılar, 
Doğankent, Karakaya, İkikara 
ve Mükremin göletleridir. Ge-
lingüllü Barajı da ilçe sınırları 
içindedir.

AKARSULAR

Sorgun’un güneyinden ge-
len ve Kanak Çayı’nın bir kolu 
olan Eğriöz Deresi, kuzeyin-
den gelen Delibaş Deresi ile 
birleşerek şehri ikiye böler.

Akdağlar’ın batı eteklerin-
den doğan Delice Irmağı, Bo-
zok Platosu’nun doğusundaki 
suları topladıktan sonra Mer-
kez ilçe topraklarından geçip 
Sorgun Doğankent’ten gelen 

İKLİM

Sorgun’da yazlar sıcak ve 
kurak, kışlar soğuk ve sert 
olan kara iklimi yaşanır. Ku-
raklık ve step bitki örtüsü 
yörenin tanıtıcı özelliklerin-
dendir. Temmuz ve ağustos 
sıcak ve kurak aylardır.

Yıllık yağış tutarının büyük 
bir bölümü ilkbahar ve son-
bahar mevsimlerinde düşer. 
Yıllık yağış ortalaması metre-
karede 450-500 kg’dır. Kışları 
yağış kar şeklinde olur. Ocak 
ayı yılın en soğuk ayıdır.

Kışlar uzun, yaz mevsimi 
ise kısadır.  

İlçe merkezi, ovada kurul-
duğu için her yönden rüzga-
rın etkisine açıktır. Özellikle, 
lodos ve poyraz en etkili rüz-
garlardır.

Küçükeynelli Seyit Coşkun
Küçükköhne Osman Arslan
Küçüktaşlık Fahri Meral
Külhüyük Fatih Özdemir 
Mahmatlı Şükrü Güven 
Mansuroğlu Muhsin Baycan
Mehmetbeyli Hasbi Murat
Mirahor Muammer Arslan 
Muğallı Ali Akkaya 
Ocaklı Durak Afacan 
Osmaniye Sercan Ceyhan 
Peyniryemez Behçet Akyüz
Salur Ramazan Akoğul
Sarıhacılı Köksal Ünal  
Sarıhamzalı Kadir Öztürk  
Sivri Durmuş Topaloğlu
Sungur Mehmet Tuzlacık 
Şahmuratlı Turan Baştürk
Taşpınar Hüseyin Kayalı
Temrezli Mehmet Altan 
Tiftik Mustafa Önyol
Tulum Seyfi Şahin 
Tuzlacık Yakup Yıldırım 
Veliöldük Bekir Kömürcü 
Yaycılar Nazım Şahin 
Yaylalık Serdar Boyraz
Yazılıtaş Neriman Çakmakçı

Emirler Ziyafet Kızıl  
Erkekli Saffettin Bulut
Faraşlı Necati Kılıç  
Garipler Ersin Altunbaş
Gevrek Yaşar Yılmaz  
Gökiniş Yusuf Kablan
Gököz Bekir Yılmaz 
Gözbaba Mustafa Arslan
Gümüşkavak Cihangir Özcan
Güngören Hüseyin Yıldırım
Günpınar Bekir Doğan
Günyazı Osman Şimşek
Halilfakılı Feridun Duru
İdrisli Gazi Soysal  
İkikara Nevzat Uzun
İncesu Musa Ünsal  
İsafakılı Selahattin Kılıç
İsmailhacılı Muhsin Boyraz
Kapaklı İlhami Ekinci
Karaabalı Ünal Ünlü
Karaburun Mustafa Koçer
Karakocaoğlu Hasan Arlı 
Karalık Aziz Uğur   
Karaveli Battal Duygulu
Kayakışla Mustafa Biçer
Kayalar Zeki Parlak 
Kepirce Abdurrahman Korkmaz
Keser Hüseyin Atmaz
Kodallı Cesur Şahin  
Kodallıçiftliği Bahri Yazır

Ağcın Fikret Demir 
Akocak Mustafa Karabel
Akoluk Cafer Aydoğan 
Alcı Şahzade Gök 
Alişar Mustafa Yılmaz
A. Cumafakılı Hasan Kaplan
A.Karahacılı Selami Ünal
A. Karakaya Mehmet Çetin
Ayrıdam Mehmet Altunok
Ayvalık Ali Çelik
Babalı A.Kadir Uslu
Bağlarbaşı Muhsin Aslan
B. Cumafakılı Mesut Kılıç
Burunören Halil Şimşek
Büyükeynelli Faik Daşkın
Büyükkışla Durak Özdemir
Büyükören Savaş Kuzan
Büyüktaşlık Ahmet Günaydın
Caferli Dursun Altuntay
Cihanşarlı Ali Rıza Arslan
Çakırhacılı Şahse Parlak
Çamurlu Arif Bayram 
Çatmasöğüt Sakıp Karslı
Çavuşköy Şükrü Şimşek
Çavuşlu Bektaş Ünlü 
Çayözü Hüseyin Kaykıl
Dişli Muhsin Hatipoğlu
Doğanlı Yaşar Yüksel  
Duralidayılı Yusuf Armut
Emirhan Tahsin Okur  

SORGUN KÖYLERİ VE MUHTARLARI
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Özel sektöre ait Yeni Çeltek 
Kömür İşletmesi ve Savana 
Kömür İşletmesi, işlettikleri 
kömür ocakları ile nakliyecilik 
ve işçi istihdamı konusunda 
büyük fayda sağlamaktadır. 

Sorgun, büyük bir yeraltı 
zenginliğine sahiptir. Linyit 
kömürü ve termal kaynaklar-
dan sonra Sorgun’un Tem-
rezli, Mehmetbeyli ve Akoluk 
köyleri arasında Türkiye’nin 
en zengin uranyum yatakla-
rının bulunduğu tespit edil-
miştir.  Türkiye’deki uranyum 
rezervlerin 9 bin ton civarında 
olduğu belirtilirken, Sor-

İlçede kurulan yumurta ve 
et tavukçuluğu ile küçükbaş 
ve büyükbaş çiftlikleri her ge-
çen gün çoğalmaktadır. İlçede 
gelişmeye paralel olarak şir-
ketleşme ve kooperatifleşme 
çalışmalarında önemli artış-
lar kaydedilmiştir. İlçedeki 
kömür ocakları nakliyeciliğin, 
nakliyecilik de ticaretin geliş-
mesine sebep olmuştur. 

Yaklaşık 500 çalışanı ve 
nakliyeciliğe sağladığı katkı 
ile Sorgun ekonomisinde en 
büyük pay devlete ait şeker 
fabrikasına aittir. 

Ekonomisi büyük ölçüde 
tarım ve hayvancılığa daya-
nan Sorgun’da çok geniş ve 
verimli tarım alanları vardır. 
Hububat yetiştiriciliğinde Tür-
kiye’nin önde gelen merkez-
lerinden biridir. 1998 yılında 
Şeker Fabrikasının faaliyete 
geçmesiyle şeker pancarı 
üretimi de oldukça artmıştır. 
Sulu tarım alanlarında pa-
tates ve sebze üreticiliği de 
yaygındır. Kuru tarım alanla-
rında üretilen hububatta bi-
rinci sırayı buğday alır. Bunu 
arpa ve çavdar üretimi izler. 
Bunları baklagillerden nohut, 
mercimek üretimi takip eder. 
Sorgun merkezde bağ, bah-
çe ziraatı daha ziyade aile 
ve il içi tüketime yöneliktir. 
Sorgun’un çevre köylerinde 
üretilen üzüm, sebze ve mey-
velerin pazarlanması da kırsal 
kesimin ekonomisi içinde 
önemli bir yer tutar. Son yıl-
larda artan seracılık ve bodur 
meyve yetiştiriciliği gittikçe 
önem kazanmaktadır. Bitkisel 
üretimin yanında hayvancı-
lık da Sorgun ekonomisinde 
önemli yer tutmaktadır. Ta-
rımsal işletmelerin hemen 
hepsine hayvancılık teşvik 
uygulamaları ilçede modern 
hayvancılığa doğru gidişi hız-
landırmıştır. 

Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hay-
vancılığa dayanan Sorgun’da çok geniş ve 
verimli tarım alanları vardır. Tarımsal işlet-
meler genelde küçük ve orta ölçeklidir. İlçe 
topraklarında yapılan göletlerle sulu tarım 
alanları genişlemiştir. Başlıca tarım ürünle-
ri buğday, arpa, nohut, mercimek ve şeker 
pancarıdır. 

İlçede tarım ve hayvancılıktan sonra en 
önemli sektörler, madencilik ve nakliyattır. 
Toprak sanayi de ilçe ekonomisinin lokomo-

tif güçlerinden biridir. Son yıllarda gelişen 
termal turizm, yakın gelecekte Sorgun eko-
nomisinin en önemli sektörü olmaya adaydır.

Sorgun’da bulunan küçük sanayi sitesi, 
taşıyıcılar kooperatifi, tuğla fabrikaları, gıda 
ve yem fabrikaları ilçe ekonomisinin geliş-
mesinde katkıda bulunmaktadırlar.

Sorgun tarihinde ticaretin önemi büyüktür. 
“Köhne Panayırı” adıyla kurulan pazar bugün 
artık anılarda kalmıştır. 

SORGUN EKONOMİSİ
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adet un fabrikası, 1 adet yem 
fabrikası vardır. Yine 10 ton/
saat kapasiteli 1 adet çelik 
eşya üretim atölyesi ve 1 adet 
bakliyat eleme ve paketleme 
işletmeleri ve 1 adet seramik 
işletmeciliği vardır.

Sorgun’da gittikçe artan 
sayıda tavuk ve büyükbaş 
hayvan çiftliği bulunmaktadır. 
Bu çiftliklerde üretilen edilen 
tavuk ürünleri ve et mamulleri 
ülke genelinde pazarlanmak-
tadır.

piyasada ise Hollanda ve 
Rusya’ya ihracat yapılmak-
tadır.

Yılda 150 ton domates ha-
sadı yapılmaktadır. 

 Sorgun’da 10 adet yapı 
kooperatifi,1 adet motorlu 
taşıyıcılar kooperatifi, 200 
adet sermaye şirketi, 70 adet 
birinci sınıf gerçek usulde 
vergi mükellefi, 1422 adet 
ikinci sınıf gerçek usulde ver-
gi mükellefi,  58 adet serbest 
meslek kazanç mükellefi var-
dır. Bunların toplamı ise 1761 
adettir. Ayrıca basit usulde 
ise hizmet erbabı 6 adet ve 
ticari sanat erbabı mükellefi 
945 adet olup, bunlarında 
toplamı 951 adettir. Kurumlar 
vergisi mükellefi ise A.Ş. 26 
adet, Ltd 174 adettir. Ayrıca 
22 adet akaryakıt istasyonu, 4 

gun’daki uranyum rezervinin 
7 bin tona ulaştığı kaydedil-
mektedir.

Sorgun topraklarında bu-
lunan değerli madenlerden 
bir de manganezdir. Sorgun’a 
bağlı Aşağıcumafakılı Köyü 
sınırları içerisinde bulunan 1 
milyon ton manganez rezervi 
gün yüzüne çıkartılmayı bek-
lemektedir.

Sorgun ekonomisini sü-
rükleyen sektörlerden biri de 
şüphesiz ilçe topraklarında 
bulunan tuğla fabrikalarıdır. 
İlçenin toprakları, tuğla ya-
pımında elverişli olduğu için, 
özellikle son yıllarda briket ve 
tuğla imalat sanayisi işletme-
lerinin sayısı artmıştır. Yılda 
25 milyon tuğla üreten ve bu-
nun yaklaşık %25 ini Türkiye 
pazarına sunan bu fabrikalar, 
aynı zamanda 800 kişiye iş 
imkânı sağlayarak Sorgun’un 
ekonomik hayatına büyük bir 
katkı sağlamaktadır.

 

Bunların haricinde toplam 
240 dükkân bulunan 2 adet 
küçük sanayi sitesi çevre ilçe 
kasaba ve köylere de hizmet 
vermektedir

Sorgun’da 15 dönün 
arazi üzerinde kurulu İç 
Anadolu’nun en büyük jeo-
termal serası bulunmaktadır. 
Bu serada jeotermal ısıtma 
ile tamamen doğal domates 
üretimi yapılmakta yetiştiri-
len domatesler başta Ankara, 
İstanbul gibi büyük şehirler 
olmak üzere yurt içi pazarına 
sunulmaktadır. Yurt dışında 
anlaşmalarımızı yaptık. Dış 
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ren takımlara ve genç sporcu-
lara ödüller verilmekte, ama-
tör Spora ve sporcular teşvik 
edilmektedir. 

İlçenin en önemli markala-
rından biri olan Sorgun Bele-
diye Spor, hedeflediği Türkiye 
Amatör Küme şampiyonluğu 
ve 3. lige yükselmek için bü-
yük bir gayretle çalışmalara 
devam etmektedir. 

Futbolcuların yabancı 
saha maçlarına daha sağlıklı 
araçlarla seyahat etmesini 
sağlamak amacıyla üzerinde 
Sorgun Belediye Spor’un fut-
bolcu, teknik adam ve yöneti-

sağlanmış, maddi katkıda bu-
lunulmuştur.

Sorgun Belediyesi, Yoz-
gat’ta ve Türkiye genelinde 
yapılan spor faaliyetlerine 
katılan ve başarılı olan spor-
cuları ödüllendirmeye, kamu-
oyuna tanıtılarak teşvik etme-
ye devam etmektedir. 

Sorgun Belediyesi ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
birlikte organize ettiği, yak-
laşık 2,5 ay süren kurumlar 
arası tenis, satranç, voleybol, 
basketbol ve halı saha futbol 
turnuvaları Sorgun’da her yıl 
düzenli olarak yapılmaktadır. 
Bu etkinliklerde dereceye gi-

Sorgun’da sporun gelişme-
si için en büyük desteği hiç 
şüphesiz Sorgun Belediyesi 
sağlamaktadır. Sorgun’da 
sporu yaygınlaştırmak, ama-
tör sporları ayağa kaldırmak 
amacıyla “Spora ve sporcuya 
tam destek” ilkesini benim-
seyen Sorgun Belediyesi, 
amatör sporcuları destekle-
mek, spor etkinliklerine katkı 
sağlamak için bir çalışma 
planı yapmış ve uygulamaya 
koymuştur. 

Bu plan çerçevesinde pek 
çok spor etkinliği gerçekleş-
tirilmiş, yapılan etkinliklere 
malzeme ve hizmet desteği 

Sorgun Belediye Spor

Sorgun, son yıllarda artan sportif faali-
yetler ve sporda alınan başarılarla dikkat 
çekmektedir. Özellikle futbol, teakvando ve 
basketbolda alınan şampiyonluklar, gelecek-
te Sorgun’un Türk sporuna daha büyük katkı 
sağlayacağı ve öne çıkacağını göstermekte-
dir. Sorgun’da ilk spor teşkilatı 1959 yılında 
zamanın kaymakamı Nevzat Şensoy önderli-
ğinde kurulmuştur. Sorgun Spor amatör lig 
maçlarına ilk defa 1960 yılında katıldı. 

Sorgun Spor 1967-1968 yıllarında futbolla 
birlikte voleybol, atletizm, güreş, masa tenisi 

dallarında da faaliyete başladı. Sorgun Spor 
1992 yılında belediyenin bünyesine alınmış, 
Sorgun Belediye Spor adını almış ve kulübün 
o güne kadar sarı siyah olan rengine kırmızı 
ilave edilmiştir. Sorgun Belediye Spor, son 
yıllarda 1. Amatör Kümede üst üste kazan-
dığı şampiyonluklarla futbol sevenlerin gön-
lünde taht kurmuştur. Hedeflediği Türkiye 
Amatör Küme şampiyonluğu ve 3. lige yük-
selmek için büyük bir gayretle çalışmalara 
devam etmektedir. 

SORGUN’DA SPOR
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Sorgun Mehmet Akif Ersoy 
İlköğretim Okulu’nun hentbol-
da gösterdiği başarı da dikkat 
çekicidir. Yıllardır bu daldaki 
üstünlüklerini perçinleyen 
yıldız sporcular, okullar arası 
yarışmalarda büyük başarı 
göstermiş, Türkiye birincilik-
leri kazanmıştır.

Tarihi boyunca büyük 
güreşçiler yetiştirmiş olan 
Sorgun’da, Sorgun Belediyesi 
tarafından düzenlenen güreş 
müsabakaları halkımız tara-
fından büyük ilgi görmektedir.

“Gurbetçiler Şöleni” nin 
ilk günü yapılan yağlı güreş 
müsabakalarına Sorgun hal-
kının dışında çevre köy ve 
kasabalardan da çok sayıda 
güreş sever katılmaktadır. 
Güreş sporu pek çok belde ve 
köyün düzenlediği şenliklerde 
de yapılmaktadır.

Sorgun Belediyesinin ver-
diği hizmetlerden biri de ka-
dınlarımızı spora teşvik etmek 
için açılan Fitness Center 
Salonu olmuştur. İlyas Arslan 
Kültür Salonu’nun altında 
açılan  “fitness center”, Sor-
gunlu bayanlara sağlıklı spor 
yapma imkânı sunmaktadır.

Sorgun’da gelişen ve sevi-
len sporlardan biri de basket-
boldur. 

Yakın zamanda kurulmuş 
olmasına rağmen büyük bir 
başarı göstererek Türkiye 
Şampiyonasına katılan Sor-
gun 12 Dev Adam Basketbol 
Okulu sporcuları, 17 takımın 
yer aldığı Samsun Kuzey 
Grubu’ndaki tüm maçları ka-
zanarak grubu yenilgisiz lider 
bitirmiş ve Kuzey Kıbrıs’ta 
yapılan finallerde de aynı 
başarıyı göstererek Türkiye 
şampiyonu olmuştur.

cilerin resminin bulunduğu bir 
otobüs satın alınarak sporun 
ve sporcuların hizmetine ve-
rilmiştir. Bu otobüs Sorgun 
Belediye Spor’lu futbolcuları 
yabancı saha maçlarına gö-
türmekte; mehter takımının 
konserlere götürülmesi, tek-
vando takımının maçlarına 
götürülmesi, kültürel amaçlı 
geziler ve diğer spor karşı-
laşmaları için de kullanılmak-
tadır. 

Sorgun’da son yıllarda ge-
lişen spor dallarından biri de 
tekvando olmuştur. Kuruldu-
ğu 200 yılından bu yana çok 
az bir süre geçmiş olmasına 
rağmen şampiyon tekvando-
cular yetiştirerek ilçemizin 
adını tüm Türkiye’de duyuran, 
Ahmet Turan Dinçer hocanın 
çalıştırdığı Sorgun Belediye-
si Tekvando Takımı, tüm ilçe 
halkının gururu olmuştur. Her 
geçen gün gelişen ve Türkiye 
çapında şampiyonluklar ka-
zanan Sorgunlu tekvandocu-
ların Milli takıma çağrılması 
beklenmektedir.
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Ahmet Uslu Dutluk Parkı’nda kış
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Nevruz Bayramı

Anadolu’da baharın baş-
langıcı olarak kabul edilen 
Nevruz bayramı ya da Sor-
gun’daki adıyla “Sultan Nav-
ruz” kutlamaları 21 Mart’ta 
yapılır. 

NİSAN

Nisan ayı Sorgun halkı için 
en önemli aylardan biridir. 

Bahçelerin, bostanların 
ekilmesi, gübrelenmesi, pan-
carların çapalanması, sulan-
ması, meyve bahçelerinin 
bakımı, ağaçların budanması 
genellikle bu ayda yapılır. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk bayramı bu ayda 
yapılan en önemli etkinliktir. 
Etkinliklere yediden yetmişe 
tüm Sorgun halkı katılır.

Sorgun halkının yemeğini 
yaptığı ve çok severek yediği 
madımak (madımalak) otu da 
martın on beşinden itibaren 
çıkmaya başlar. Sorgun’da 
bağ bahçe ekim dikim ve ilaç-
lama işleri de bu ayda başlar.

İlçe genelinde kış mevsimi 
uzun sürse de ilkbaharla bir-
likte Sorgun toprakları can-
lanır, rengârenk çiçekler ve 
yemyeşil bir örtüyle bezenir.

İLKBAHAR

MART:

Mart ayı, Sorgun toprak-
larının yeni yeni canlanmaya 
yeşermeye başladığı aydır. 
Mart ayının ortalarında baha-
rın müjdecisi olan çiğdemler, 
öksüzoğlanlar çıkmaya başlar. 
Özellikle yamaçlar sarı bir ör-
tüyle örtülür. Çoğu yerde kalk-
mış olsa da çiğdem gezdirme 
geleneğinin yaşatıldığı bazı 
köyler vardır. Sorgun Kaymakamı Levent Kılıç ağaç dikiyor

Yılın her mevsiminde ayrı bir 
güzelliğe sahip olan Sorgun; 
çevre il ve ilçeler içinde tarihi, 
turistik ve kültürel değerleriy-
le her zaman dikkati çeken ve 
öne çıkan bir yöre olmuştur. 
İlçede hemen hemen her mevsimde yapılan 
etkinlikler, şenlikler, festivaller ve kutlama-
lar çevre il içe belde ve köylerin ilgi odağı 
omaktadır. 

Kültür şenlikleri, yayla şenlikleri, güreş 
müsabakalarına katılım çok yüksektir. Özel-
likle yaz aylarında kutlanan festivaller, şen-

likler ve piknik toplantılarına 
çeşitli illerde ve yurt dışında 
yaşayan Sorgunlular katılarak 
gelenek göreneklerin ve kültü-
rümüzün yaşatılmasında önemli 
bir etkinlik gerçekleşmektedir-

ler. Yaz aylarında yayla şenlikleri, kış ayların-
da ise arabaşı toplantıları yaygındır.

 Düğün nişan kutlamaları, geleneksel ve 
modern uygulamalarla devam etmektedir. 
Dini ve milli bayram kutlamaları Sorgun ve 
köylerinde çok renkli bir şekilde kutlanmak-
tadır. 

SORGUN’DA DÖRT MEVSİM
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HAZİRAN

Yurt dışında yaşayan Sor-
gunlu gurbetçilerin gelmeye 
başladığı aydır. Sorgun bel-
delerinde şenliklerin yapıldığı 
aydır. Özellikle Ahmetfakılı 
Kasabası Pilav şenliği yurt 
içinde ve ülkenin çeşitli yerle-
rinde yaşayan Ahmetfakılıları 
buluşturur. 

TEMMUZ

Sürmeli Festivali

Yozgat Belediye başkan-
lığı tarafından Yozgat şehir 
merkezinde temmuzun ilk 
haftasında düzenlenen gele-
neksel “Uluslararası Sürmeli 
Festivali” Sorgun halkı için de 
önemli etkinliklerdendir.

Bu festivalde Sorgun Bele-
diyesi Mehteran Bölüğünün 
yanında pek çok Sorgunlu 
sanatçı görev almaktadır.

Bahadın Kültür Şenliği

Temmuz ayının önemli et-
kinliklerinden biri de Sorgun’a 
bağlı Bahadın Beldesinde ge-
leneksel olarak yapılan kültür 
şenliğidir. Bahadın Kültür 
şenliğine yurt dışından ve 
yurt içinden çok büyük katılım 
olmaktadır. 

Ünlü sanatçıların sahneye 
çıktığı, sergilerin açıldığı, 

Halil Baba yaylasında yapılan 
şenliklere Sorgunlu aşık ve 
ozanların yanı sıra yurdun çe-
şitli yerlerinden gelen ozanlar 
da katılmaktadır.

YAZ

Sorgun’da, yaz aylarının 
gelmesi ile birlikte hareketli 
ve bereketli günler de baş-
lar. Gurbetçilerin gelmesi ile 
Sorgun’un sosyal ve ticari 
hayatı hareketlenir, termal 
turizm ve kaplıca turizminde 
büyük bir canlanma görülür. 

Türkiye’nin en önemli buğ-
day üretim merkezlerinden 
olan Sorgun’da buğday ha-
sadı da bu mevsimde yapılır. 
Bal üreticileri ballarını bu 
mevsimde alır. Temiz ve serin 
havası, buz gibi suları ile Sor-
gun yaylalarında her zaman 
bir ziyaretçi vardır. Sorgun’da 
yapılacak pek çok etkinlik için 
de uygun bir mevsimdir. 

Sorgun kaymakamlığı ta-
rafından her yıl geleneksel 
olarak gerçekleştirilen ağaç 
dikme etkinlikleri de bu ayda 
yapılmaktadır.

MAYIS

Mayıs Sorgun Belediyesi-
nin Sorgun caddelerine çiçek 
dikim ayıdır. Bu ayda birbi-
rinden güzel binlerce çiçek 
Sorgun’un önemli caddelerini 
süslemeye başlar.

Hıdırellez Bayramı (Ağrice) 
Sorgun halkı için çok önem-
lidir. Mayıs ayının ilk haftası 
kutlanan bu bayram Sorgun 
halkının piknik günlerinin de 
başlangıcıdır. Halk, çevrede-
ki mesire yerlerine, Sorgun 
bağlarına ve Şebek yaylasına 
gitmeye başlar.

Mayıs ayı aynı zamanda 
geleneksel âşıklar bayramı-
nın yapıldığı bir aydır. Sorgun 
Karalık köyü yakınlarındaki 

Halil Baba Yaylası’nda Aşıklar Şenliği

Ahmetfakılı Kasabası Pilav Şenliği
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KASIM

Tüm kış hazırlıkları, kışlık 
giyecek ve gıdaların hazırlan-
masına bu ayda başlanır.

KIŞ

Sorgun’da kış mevsimi ol-
dukça sert geçer. Dondurucu 
soğuklarla birlikte şiddetli kar 
yağışı da gerçekleşir. Bu mev-
sim aynı zamanda Sorgunlu-
lar için arabaşı günlerinin de 
başlangıcıdır.

Kış sezonu termal turizm 
açısından önemlidir. Sorgun 
termal tesisleri ve kaplıcalar 
bu mevsimde daha çok şehir 
dışından gelen misafirlerini 
ağırlar.

DİNİ BAYRAMLAR

Dini bayramlar ve günler 
Hicri takvime göre belirlendi-
ği için her yıl periyodik olarak 
değişiklik göstermektedir.

Ramazan Bayramı

Müslümanların önemli 
bayramlarından olan bu bay-
ram, her yıl ramazan ayından 
sonraki 3 gün içinde kutlanır. 
Ramazan ayı ve bayramı Sor-
gun halkı için barış kardeşlik 
ve yardımlaşmayı ifade eder. 
Ramazan ayı içindeki “Kadir 
gecesi” de Sorgun halkının 
ihya etmeye çalıştığı müba-
rek bir gecedir.

Kurban Bayramı

Ramazan Bayramı’ndan 
70 gün sonra gelen kurban 
bayramı 4 gün sürer. Kurban 
kesebilen Sorgunlular kurban 
etlerini misafirlerine ikram 
eder ve yoksullara dağıtır.

SONBAHAR

Sonbahar’la birlikte serin 
havalar da etkisini göster-
meye, yağmurlar yağmaya 
başlar. 

Bu dönemde bir taraftan 
bağ bozumu yapılırken bir ta-
raftan da pancar söküm işleri 
yapılır. 

Çiftçiler bu mevsimde ekim 
için tarlaları hazırlar, kışlık 
hazırlıklar yapılır.

EYLÜL

Eylül ayı, Sorgunlu gur-
betçilerin dönüş ayıdır. 
Sorgun’un sosyal ve ticari 
hayatında önemli bir yer 
tutan “gurbetçiler” bu ayda 
çalıştıkları ülkelere dönmeye 
başlar.

Pancar ekicileri bu ayda 
söküm yapar ve Şeker Fabri-
kasına teslim eder.

Sorgun, okulların açılması 
ile birlikte yeniden hareketli 
günler yaşamaya başlar 

EKİM

Ekim ayı Sorgunlu çiftçile-
rin toprağa alın teri döktüğü, 
her türlü ekim işini yaptığı 
aydır. Arıların kışa hazırlan-
ması da bu ayda yapılır. Ha-
sadı tamamlanan bağlarda 
toprak islemesi ile birlikte, 
çiftlik gübresi uygulamasına 
başlanır.

söyleşilerin yapıldığı şenlik 
üç gün sürmektedir.

Eymir Yayla Şenlikleri

Temmuz Ayının önemli 
etkinliklerinden biri de Eymir 
Yayla Şenliğidir. Son yıllarda 
kene ölümlerinin artması 
üzerine ertelenen şenlikler, 
özellikle güreşleri ile ünlüdür. 

Akocak Köyü 
Madımak Şenliği

Sorgun’a bağlı Akocak (Bi-
lalik) köyü Madımak Şenliği 
de Sorgun’un en eski ve dü-
zenli yapılan şenliklerinden 
biridir. 

AĞUSTOS

Gurbetçi Şenliği

Her yıl ağustos ayı içinde 
gerçekleştirilen, Sorgun Be-
lediyesinin organize ettiği 
“Gurbetçiler Şöleni”, Başta 
Avrupa ülkeleri olmak üze-
re yurtdışında yaşayan tüm 
gurbetçilerimizin buluştuğu, 
eğlendiği bir etkinliktir. Gur-
betçiler Şöleni; halk konser-
ler, yarışmalar, güreş müsa-
bakaları ile Sorgun halkını ve 
yurtdışında yaşayan Sorgun-
luları bir araya getiren önemli 
ve büyük bir organizasyondur. 

Yaklaşık 10 bin gurbetçinin 
buluştuğu bu şölende ülkenin 
en önemli sanatçıları Sorgun 
Belediye meydanında konser 
vermektedir. 
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birlikte piknik yapmanın keyfi-
ni çıkarıyor.

Özellikle ramazan ayların-
da sıcak havadan bunalarak 
parka koşan Sorgunlular, 
ağaçların altındaki banklara 
ya da havuz başında oturarak 
bir taraftan dinleniyor, bir ta-
raftan da iftarı bekliyor.

Ahmet Uslu Dutluk parkın-
da ahşap işçiliğin en güzel 
örneklerinin olduğu bir de 
mescit vardır.

Dutluk parkını gezerken 
kümes hayvaları görürseniz 
şaşmayın. Sorgun Belediye-
si Park ve Bahçeler Müdürü 
Hasan Kelleci parktaki kümes 
hayvanları ile bizzat ilgileni-
yor.

Dutluk Parkı Sorgun halkı-
nın ve Sorgun Belediyesinin 
gözbebeği adeta... Belediye-
nin Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü görevlileri parkın bakımı-
nı yapıyor, ağaçları buduyor, 
çimleri biçiyor. Belediye çalı-
şanları, halkın memnuniyetini 
gördükçe daha çok mutlu olu-
yor ve yaptıkları işten büyük 
zevk alıyorlar.

Parkın güvenliği için Sor-
gun Belediyesi tarafından gö-
revlendirilen güvenlik görevli-
si vatandaşların güvenilir bir 
şekilde dutluk parkında gezip 
dolaşabilmeleri için gece 
gündüz görevi başında. Park 

tandaşlardan bir kısmı parkta 
çocuklarını eğlendirirken ba-
zıları da zamanını ağaçların 
serin gölgesinde oturarak ya 
da yürüyüş yaparak değerlen-
diriyor.

İsterseniz havuz başında 
demli bir çay içmenin do-
yumsuz keyfini yaşayabilir, 
kolanızı yudumlayabilirsiniz. 
Çocuklarınız için dondurma, 
cips, kraker, bisküvi gibi yiye-
cekleri alma imkânınız da var.

Ahmet Uslu Dutluk Parkı, 
piknik yapmak için de çok uy-
gun bir yer. Birçok aile hafta 
sonu piknik yapmak için Dut-
luk Parkını tercih ediyor. Bir 
taraftan temiz hava alıyor, bir 
taraftan da çoluk çocuğuyla 

İşlerin yoğunluğundan, 
şehrin gürültüsünden, sıcak 
havalardan mı bunaldınız? 
Canınız havuz kenarında 
demli bir çay mı çekti? Yurt 
dışından, büyük şehirlerden 
misafiriniz mi geldi? Üzülme-
yin, bütün bunların hepsi için 
gidebileceğiniz bir mekân var 
Sorgun’da. 

1985 yılında yapılan ve 
Yozgat’ın en büyük parkların-
dan birisi olan Ahmet Uslu 
Dutluk Parkı, insanların gezip 
dinlenebilecekleri temiz ve 
ferah bir mekân olarak büyük 
ilgi görüyor.

Sorgun halkının gözde din-
lenme yeri olan Ahmet Uslu 
Dutluk Parkı, özellikle yaz 
aylarında yurtdışından gelen 
gurbetçilerin ve şehir dışın-
dan gelen misafirlerin akınına 
uğruyor.

Hava sıcaklığının art-
masıyla birlikte kendilerini 
ağaçların gölgesine atan va-

Ahmet Uslu Dutluk Parkı’ndan Sorgun’a bakış

AHMET USLU DUTLUK PARKI
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görevlisinin piknik yapmak 
için gelen ailelerden bir ricası 
var: Lütfen piknik yaptıktan 
sonra çevremizi kirletmeye-
lim. Piknik yaptığımız bölgeyi 
temizledikten sonra atıkları 
çöp tenekesine atalım.” 

Dutluk Parkı, aynı zaman-
da Sorgun halkı için bir spor 
mekânı. Sorgun Belediyesinin 
hazırladığı yürüyüş ve koşu 
yolunda her zaman birilerini 
görmek mümkün... Özellikle 
bayanlar, hafta içinde ve ak-
şam saatlerinde rahat bir şe-
kilde yürüyüş ve koşu yapma 
imkânı buluyorlar. Parktın en 
çok ilgi gören bölümlerinden 
biri de spor araçlarının bu-
lunduğu alan. Sorgunlular bu 
alanda her türlü sporu yapa-
biliyor.

Sorgun Belediyesi’nin ger-
çekleştirdiği en büyük park 
projelerinden biri de Beğen-
dikte bulunan Necmettin Er-
bakan Parkı.

Dutluk Parkı Mescidi

BEĞENDİK NECMETTİN ERBAKAN PARKI

Sorgun Beğendikte 17 
dönümlük bir alanda kurulu 
bulunan Necmettin Erbakan 
Parkı, Ahmet Uslu Dutluk 
parkından sonra Sorgun’un 
en büyük ve donanımlı 
parkı. Beğendik Parkı’nda 

futbol, tenis, voleybol, bas-
ketbol, kapalı futbol sahası, 
jimnastik aletleri, dinlenme 
alanları, yürüyüş parkuru, 
çocuk oyun grupları, kafe-
terya, görsel havuz ve çay 
bahçesi bulunuyor.

ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI

Yenidoğan Mahallesinde 
bulunan Alparslan Türkeş 
parkı, içinde bulunan oyun 
parkı, gezinti yolları ve din-

lenme alanları ile özellikle 
çocukların en çok tercih 
ettiği parklardan biridir.

Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale 
Savaşları’na annesinin saçlarına yaktığı kına ile katılan Sorgunlu 
Kınalı Hasan’ın Heykeli Sorgun Ahmet Uslu Dutlu Parkındadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ressam ve heykeltıraşlarından 
Sorgunlu sanatçı Hasan Mutlu tarafından yapıldı. Parkta gezen 
ve dinlenenler, Kınalı Hasan’ın 3 metre yüksekliğindeki heykelini 
gördüklerinde memleketimizde ne fedakâr insanların olduğunu, 
bu memleketin bize nasıl bırakıldığını anlıyorlar. Özellikle gençler 
‘Kınalı Hasan’ heykelini seyrederken Çanakkale ruhunu içlerinde 
hissediyorlar.
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SAAT KULESİ

Sorgun Belediyesi ta-
rafından Agah Efendi 
Mahallesi’nde bulunan mey-
dana yapılan saat kulesi, 
Sorgun’a kazandırılan önemli 
eserlerden biridir. Cumhu-
riyet Caddesi ile Reis Bey 
Kavşağı’na yaptırılan saat 
kulesi, kaidesi ile yaklaşık 
9 metre uzunluğundadır. 3 
bölümden meydana gelen 
kulenin alttaki 2 bölümüne su 
verilerek güzel bir görünüm 
sağlanmıştır.

GARAJLAR YENİ CAMİ

Sorgun’un ikinci büyük 
merkez camisi olan  Yeni 
Cami, Sorgun Terminali ya-
nında bulunmaktadır.. Arsası 
merhum Mehmet Hafızoğlu 
tarafından bağışlanan Cami, 
merhum müftü Atıf Kılıç’ın 
gayretleri ile yapılmış ve 1962 
yılında ibadete açılmıştır. 

Yeni Cami, 44 yıl ibadete 
açık kalmış, daha sonra yı-
kılarak yerine bugünkü cami 
inşa edilmiştir. Aynı anda 
3000 kişinin namaz kılabile-
ceği cami, 2009 yılında ta-
mamlanarak ibadete açılmış-
tır. Yeni Cami çifte minareli 
olup dış kaplaması Kayseri 
taşından yapılmıştır.

SALİH PAŞA CAMİSİ

Sorgun’un en önemli ta-
rihi mirası olan Salih Paşa 
Camisi’nin aslı maalesef bu-
gün mevcut değildir.

Delibaş deresinin kıyısında 
bulunan kırma çatılı bu tarihi 
caminin kitabesinden Salih 
Paşa tarafından 1813 tarihin-
de yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Caminin yanında kesme 
taştan tek şerefeli minaresi 
vardır. Cami, onarım sırasında 
yenilendiğinden, mihrap ve 
minberi ile birlikte içerisinde 
dikkati çeken herhangi bir be-
zeme bulunmamaktadır.

Delibaş deresinin taşkınla-
rından etkilenip zaman zaman 
zarar gören cami, 1993 yılın-
da yıkılarak yerine bugünkü 
Salih Paşa Camisi yapılmıştır.

1997 yılında ibadete açılan 
bugünkü cami, 1000 metre-
kare alan üzerine beş katlı 
olarak inşa edilmiştir. Bodrum 
katta tuvaletler, zemin katta 
dükkânlar ve kız kuran kursu 
bulunmaktadır. 

Salihpaşa Camisinin ana 
kubbesi 22 metre çapında 
olup yüksekliği 34 metredir. 
Camide ayrıca her biri 7 met-
re çapında 6 küçük kubbe bu-
lunmaktadır. Caminin mimarı 
Ahmet İldemir, ustası Osman 
Çevik’tir. Ahşap işçiliği Yakup 
Kılıç tarafından yapılmıştır.
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Hallâ’nin Ömer’in bağı, Neca-
ti Torun’un gavur bağlardaki 
bağı, Çiçi’nin Hacının bağı ve 
daha niceleri... 

Bağ budama ve bakımı 
noktasında bugün seksen 
yaşında ve hala bağını gören 
Çerkez’in Abdullah’ı, Orta 
Bağlar bölgesine ilk evi ya-
pan Dr. Alaattin Arslan’ı; bağ 
görme ve yetiştirme hususun-
da herkese örnek olan Yaşar 
Torun’u, Ömer Çetin’i, Tefik 
Turan’ı; yine Gavur bağları 
bölgesindeki taşlı tarları alıp 
parselleyerek 20-25 kişinin 
bağ bahçe ve bağ evleri ya-
pılmasına sebep olan Faruk 
Karslı’yı burada anmak gere-
kir. Son dönemde Sorgun Be-
lediyesi Gâvur Bağlarının en 
yüksek bölgesi olan Badem-
lik’teki yaklaşık 20 dönümlük 
bir alana Belediye Misafir 
Evi ve piknik alanları yaptırdı. 
Orada gelecek dönemde daha 
güzel faaliyetler olacağından 
eminiz. 

Sözün özü: bağcılık ruhunu 
canlandıran tüm insanları-
mıza ve bu yazıyı hazırken 
bilgisine başvurduğnumuz 
Emekli öğretmen Ali Yakın’a 
teşekkür ediyoruz...

çay ömre bedeldir. Pek çok 
Sorgunlu, halen gelip içme 
sularını Çömçe Pınar’dan 
doldurur.

Sorgun Bağları 1980’lerde 
bakılmaz olmuş, boz bırakıl-
mış, bağlara hastalık düş-
müştü. Eski belediye başkanı 
Yılmaz Kılıçarslan bu konuda 
kısmi bir çalışma yaptı ve 
bağları korumaya aldırdı. Bazı 
vatandaşlar bundan cesaret 
alarak bağlarını yeniden gör-
meye başladılar, bağlar ye-
niden güçlendi. Şimdi bağlar 
bölgesinde arazi çok kıymet 
kazandı. Yaklaşık 150’nin üze-
rinde güzel bağ evi yapıldı.

Söz buraya gelmişken es-
kiden beri bağcılık ve üzüm 
çeşitliliği bakımında meşhur 
olan bağları hatırlatalım is-
terseniz: Bu meşhur bağlar-
dan akla ilk olarak Sadi’nin 
bağı gelir ki söylendiğine 
göre 40’a yakın üzüm çeşidi 
varmış. (gülüzümü, misüzü-
mü, kadınparmağı, karagev-
rek v.s) 

En önce üzümü yeten bağ 
Abbas Meriç’in bağı imiş. 

Bağcılık, kuruluşundan iti-
baren Sorgun’un en önemli 
geçim kaynaklarından biri 
olmuştur. Çok değil bundan 
35-40 yıl önce, zengin olsun, 
fakir olsun herkesin evinde 
pekmez, çalma, eşki, balbaşı 
v.s. olmazsa olmazlar arasın-
daydı. 

Sorgun’un iki bağ bölgesi 
vardır. Birincisi ilçenin kuze-
yindeki Kırgı bağları ki şu an 
itibarıyla aşağı yukarı batal 
olmuş durumdadır. 

İkincisi ise ilçenin güne-
yinde bulunan Gavur Bağları 
adıyla ünlenmiş (tapudaki 
adıyla Yaprak Dibi), Orta Bağ-
lar ve Cihanşarlı Bağlarıdır.

Bilindiği üzre bir zamanlar 
Sorgun’da Gayri Müslimler, 
-daha çok Ermeni kökenli 
vatandaşlar- yaşardı. Zaman 
içerisinde bunların kimi öldü, 
kimisi göç etti. Çoğu da gi-
derken tarlasını, bağını sattı. 
Satılmayan gayrimenkuller, 
1978 yılındaki tapulamada 
hazineye devredildi.

İşte bu sebeptendir ki Üç 
Tepeler’deki Ermenilerden ka-
lan bağların olduğu bu bölge-
ye Gavur Bağları adı verildi. 

Bilenler bilir, Sorgun bağ-
ları gerçekten çok özel ve 
güzeldir. Havasıyla, suyuyla 
doyumsuz manzarasıyla eş-
siz bir dinlenme ve mesire 
yeridir. 

Özellikle yaz aylarında 
şehirden kaçanlar ağırlıklı 
olarak bağlara gider. Hat-
ta insanımız artık sıcak yaz 
gecelerinde bağ evlerinde 
yatmaktadır. Pek çok özelliği 
vardır bu bağların.

Orta Bağlardaki Fakı’nın 
Çeşme’den alınan su ile, 
bağ çubuğu ateşinde yapılan 

Sorgun Gavur Bağları’ndan şehre bakış

SORGUN BAĞLARI

Sorgun Belediyesi Sosyal Tesisi
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Sorgun kaplıcaları, kurul-
muş ve kurulmakta olan, dün-
ya standartlarında beş yıldızlı 
tesisleriyle tüm Türkiye’de 
önemli bir marka olma yolun-
da ilerlemekte, gün geçtikçe 
daha çok tanınmaktadır. Ter-
mal turizmle ilgilenen pek çok 
yatırımcı, Sorgun’da incele-
melerde bulunmuş, bunlar-
dan bir kısmı da yatırım kararı 
almıştır.

 Sorgun’da hâlihazırda bir 
adet beş yıldızlı termal tesis, 
2 adet de Belediye ruhsatlı 

talıklarına hastalık ve ameli-
yat sonrası rahatsızlıklar ve 
metabolizma bozukluklarına 
iyi geldiği belirlenmiş, Sağlık 
Bakanlığı’nın raporlarında da 
onaylanmıştır.   

Yıllardır yerel ölçekte kap-
lıca işletmeciliğinin yapıldığı 
Sorgun’da, son yıllarda ter-
mal turizm alanında önemli 
adımlar atılmaya başlan-
mıştır. İlçede çıkan sıcak su 
kaynağından istifade edilerek 
beş yıldızlı termal turizm tesi-
si kurulmuştur. 

Yolların kesişme nokta-
sında bulunan Sorgun ilçesi, 
Sağlık Turizmi açısından bü-
yük bir potansiyele ve özel-
liklere sahiptir. İstanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Ekoloji Hidroklimatoloji kür-
süsünce yapılan araştırma-
lara göre Sorgun’daki termal 
sularının romatizmal ağrılara, 
kronik iltihaplı hastalıklara, 
spazm benzeri hastalıklara, 
kırık-çıkık rahatsızlıklarına, 
kadın hastalıklarına, deri 
hastalıklarına ve böbrek has-

Sorgun Büyük Termal Tesisleri

Termal turizmi, 20°C den daha sıcak ve içerisinde çeşitli mineralleri barındıran jeotermal su-
ların temizlik, dinlenme, zindeleşme ve sağlık amaçlarıyla değerlendirilmesine dayanmaktadır. 

Jeotermal suların sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu, sağlık biliminde de genel kabul 
görmektedir. 

SORGUN’DA TERMAL TURİZM
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biri de Sorgun Belediye Baş-
kanı Ahmet Şimşek’tir. Baş-
kan Şimşek, Sorgun’un çok 
zengin jeotermal kaynaklara 
sahip olduğunu belirterek,  
“Elimizde, saniyede 130 litre, 
75-80 derece sıcaklığa sahip 
kaynağımız var. Bu kaynakları 
en iyi şekilde değerlendirmek 
için çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Sorgun’da gerçek-
leştirilen ve hazırlık aşama-
sında olan jeotermal enerji 
ve termal projeler, yüz yıla 
damgasını vuracak nitelikte-
dir. İlçemiz termal turizm ve 
seracılıkta yakın bir gelecekte 
Türkiye’nin önemli markala-
rından biri olacaktır.” diyor.

Sorgun’da bulunan Termal 
suların çok kaliteli ve çok sa-
yıda hastalığa şifa olduğunu 
ifade eden Şimşek, “Bugüne 
kadar ilçemizde termal sular 
sadece hamamlarda kulla-
nılıyordu. O nedenle fazla 

girişimlerinin desteklenmesi 
ile birlikte lüks kaplıcalar ve 
tedavi merkezleri inşa edil-
mesini sağlamak, ilçenin 
kalkınması için önemli strate-
jilerden birisidir.

AŞAĞI HAMAM      

Otuz yaşın üstündeki 
her Sorgunlu bilir Aşağı 
Hamam’ı… Çünkü bir zaman-
lar kaplıcaların bulunduğu 
yerin halkımız arasındaki ismi 
böyle idi. Özellikle hafta son-
ları kafileler halinde insanlar 
oraya gider, kişisel temizlik 
ihtiyacını giderir ve kaplıca 
suyunda sağlık arardı. Hama-
mın sularının cilt hastalıkları-
na, romatizmaya vb hastalık-
lara iyi geldiği söylenirdi. 

Termal sular sadece insan-
ların hamam vb. ihtiyaçlarını 
gidermesinin çok ötesinde 
işlere yaradığı her geçen gün 
daha iyi anlaşılmaktadır.

Jeotermal kaplıca turizmi, 
jeotermal şehir ısıtmacılığı, 
jeotermal elektrik üretimi, 
jeotermal seracılık, balık üre-
timi… 

Sorgun’un termal enerji 
merkezi olması için çaba har-
cayan,  bundan en büyük gu-
rur ve mutluluğu duyanlardan 

kaplıca ve yan tesisleri bulun-
maktadır. Bu tesislere gelen 
insanlar şifa kaynağı termal 
sularında bedenini ve ruhunu 
yenilerken kendilerine sunu-
lan alternatif hizmetlerden de 
yararlanabilmektedir. 

Özellikle yaz aylarında 
termal tesis ve kaplıcalara 
gösterilen ilgi çok büyüktür. 
Mevcut termal tesis ve kap-
lıcaların kapasitesi çevre il, 
ilçe ve beldelerden gelen in-
sanların artmasıyla ihtiyaca 
cevap veremeyecek durumda-
dır. Mevcut tesislerin fiziksel 
bazı eksikliklerini gidermesi, 
kapasitelerinin artırılması ve 
yeni tesisler kurulması ile bir-
likte ilçeye önemli bir ekono-
mik güç kazandıracaktır.  

Öz ve yenilenebilir olan je-
otermal kaynaklarının turizm 
yatırımları olarak değerlendi-
rilmesinin ve sonrasında ülke 
çapında etkin tanıtımların 
gerçekleştirilmesinin bölge 
ekonomisine büyük bir katkı 
sağlayacağı kesindir. 

Sorgun Termal Tesislerinin 
tarihi ve kültürel zenginliği-
mizle de birleştirilerek ülke 
çapında etkin tanıtımların 
gerçekleştirilmesi, ekonomi-
mize büyük bir katkı sağlaya-
caktır.  Bu konuda özel sektör 

Sorgun Büyük Termal apartları
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çekleştirilen en büyük yatırım 
beş yıldızlı Sorgun Büyük Ter-
mal tesisleri olmuştur. 

Sorgun Büyük Termal 
insanların sağlık, huzur ve 
eğlence beklentilerini karşıla-
yabilecek ayrıntıları düşünül-
düğü, alternatif pek çok hiz-
metin verildiği bir kuruluştur. 

 Sorgun Büyük Termal te-
sisleri, modern işletmecilik 
anlayışı, termal hamamları, 
saunaları, kür merkezleri, yüz-
me havuzları, aile bireylerinin 
birlikte rahat bir ortamda 
banyo keyfini yaşaması için 
hazırlanmış standart odaları, 
dubleks veya standart tam 
donanımlı, konforlu apart ev-
leri ve yakında hizmete gire-
cek olan oteliyle, Türkiye’nin 
en önemli termal turizm te-
sislerinden biri olma yönünde 
hızla gelişmektedir. 

Yeterli tanıtım yapıldığı 
takdirde termal turizmin yıldız 
işletmelerinden biri olacağı 
muhakkaktır. 

Rezervasyon

0354 415 60 66
www.sorguntermal.com

sağlık alanın kurulacağını be-
lirten Başkan Şimşek, “Bunun 
için her türlü projeye, fikre 
açığız” diyor    

Şehir kaynakları kulla-
nılarak turizm altyapısının 
geliştirmesinin, ilçedeki sı-
cak su kaynaklarının turizm 
yatırımları olarak değerlendi-
rilmesinin ve sonrasında ülke 
çapında etkin tanıtımların 
gerçekleştirilmesinin ekono-
miye büyük bir katkı sağlaya-
cağı kesindir. 

SORGUN 
BÜYÜK TERMAL

Termal turizm alanında 
Sorgun’da bu güne kadar ger-

tanıtım yapamıyorduk. Çünkü 
konaklama tesislerimiz yoktu, 
gelen misafirlerimizi ağırlaya-
mıyorduk ama şimdi 5 Yıldızlı 
tesisler peş peşe yapılıyor. 
Yurt içi ve yurt dışındaki ya-
tırımcılardan çok fazla talep 
var. İlçemizde bulunan termal 
sular, 15 tane 5 Yıldızlı oteli 
çalıştıracak kapasitededir. 
Gelecek yatırımcılara bele-
diye olarak her türlü desteği 
vereceğiz” diye açıklıyor ko-
nunun önemini..

 Yakın gelecekte çevre 
düzenlemesi tam yapılmış 
5 yıldızlı oteller, fizik tedavi 
merkezleri ve hastanelerden 
oluşan bir termal turizm, 

Sorgun Bedir Baba Kaplıcaları

Sorgun Bedir Baba Kaplıca Havuzu
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Sorgun Lokman Hekim Kaplıcaları

Sorgun’un Belediye ruhsat-
lı iki kaplıca işletmesi olan 

- Lokman Hekim ve

- Bedirbaba Kaplıcası, 

havuz ve banyo üniteleri, 
uygun ücretleri ile Sorgun 
halkının tercih ettiği kaplıca-
lardır. 

Daha çok yerel ihtiyaçlara 
cevap verecek kapasitede 
olan işletmelerdir.

BEDİR BABA 
KAPLICASI

1982 yılında hizmete açıl-
dı Bedir Baba kaplıcası özel 
banyoları ve erkekler için yarı 
olimpik yüzme havuzu ile en 
çok tercih edilen kaplıcalar-
dan biridir.  

Konaklama üniteleri 14 
odalı olup 70 yatak kapasi-
telidir.

Rezervasyon

0354 415 43 44 -415 12 17
www.bedirbabahamami.com

LOKMAN HEKİM 

KAPLICASI

İşletme, Sorgun’un en eski 
kaplıcasıdır. 1960’lı yıllarda 
hizmet vermeye başlamıştır. 
Kaplıca alanı yer olarak eski 
Roma Hamamı üzerinde otur-
maktadır. Gerekli çalışmalar 
yapıldığı takdirde roma döne-
minden kalma mozaik eserler 
ve diğer tarihi kalıntılar ser-
gilenebilecektir. 10 apart ko-
naklama ünitesine sahip olup 
yatak sayısı 40’tır.

Rezervasyon

0354 415 44 43

Jeotermal kaynak kı-
saca yer ısısı olup, yer-
kabuğunun çeşitli derin-
liklerinde birikmiş ısının 
oluşturduğu, kimyasallar 
içeren sıcak su, buhar ve 
gazlardır. Jeotermal enerji 
ise jeotermal kaynaklar-
dan doğrudan veya dolaylı 
her türlü faydalanmayı 
kapsamaktadır. Jeotermal 
enerji yeni, yenilenebilir, 
sürdürülebilir, tükenme-
yen, ucuz, güvenilir, çevre 
dostu, yerli ve yeşil bir 
enerji türüdür.  

Jeotermal enerjinin 
kullanımda hiçbir risk fak-
törü taşımadığı (patlama, 
yangın, zehirlenme v.b.) 
için son derece güvenilir 
olduğu kanıtlanmıştır

JEOTERMAL

ENERJİ NEDİR?

Kaplıcaya gitmeye karar 
vermeden önce doktorunuza 
danışınız ve tavsiyeleri doğrultu-
sunda hareket ediniz.
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Heredot’a göre bu şehir, 547 
yılında Pers kralı Krezüs tara-
fından kuşatılmış; kent zapte-
dilmiş, halkı esir alınarak kent 
yakılmış ve surları yıkılmıştır. 
Yerleşim alanı kamu yapıları 
ve sivil yapı adaları ile geliş-
miş bir su toplama ve kullan-
ma sistemi içermektedir.

Bugün Kerkenes harabele-
rini çepeçevre saran sur ka-
lıntıları yerinde durmaktadır. 
Hafif eğimli arazi üzerinde 
tam orta yerde Sülüklü Göl 
(Büyük Göl) olarak anılan yer-
de yaklaşık çapı 20 m. olan bir 
su birikintisi bulunmaktadır. 
Bu gölün benzerleri olan “Kız-
lar” ve “Atlar” gölleri de yine 
Kerkenes harabeleri içinde 
yer almaktadır.  

Yapılan araştırmalar ve 
deneme kazılarında ele geçen 
materyallere bakılacak olur-
sa, Med imparatorluğunun 
da diğer eski çağ imparator-
lukları gibi gösterişi sevdiği 
görülmektedir. 

Kerkenes dağı antik kentin-
de ilk yüzey araştırması çalış-
maları 1993 yılında başlamış, 
1998-2000 yıllarında müze 
ile katılımlı araştırma şekline 
dönüşmüştür. 2001 yılından 
bugüne kadar da İngiliz Dr. 
Geoffrey Summers başkan-
lığında kazı ve araştırmalar 
devam etmektedir. 

Şehrin demir çağında 
M.Ö. 600 yıllarında Medler 
tarafından kurulduğu tahmin 
edilmekte ise de 2003 kazı 
sezonunda Frigce yazıtlar 
bulunması kentin yıkılmadan 
önce büyük ölçüde Frigleştiği-
ni göstermektedir. Kentin yak-
laşık 7 km. olan sur duvarları 
2,5 kilometrekarelik bir yerle-
şim alanı oluşturmaktadır. 

Heredot, Kerkenes Dağı 
üzerinde yer aldığı tahmin 
edilen Pteria şehrini Halys 
ırmağının (günümüzde Kızılır-
mak ) doğusunda ve Kapadok-
ya bölgesinin en iyi korunan 
şehri olarak tanımlamaktadır. 

Kerkenes harabeleri çok 
geniş bir alanı kaplamaktadır.

Kerkenes, Hattuşaş ile Ka-
padokya arasındaki turistik 
güzergâh üzerinde yer almak-
ta olup; Sorgun merkeze 13 
km, Yozgat’a 50 km mesafe-
dedir.

Birinci derecede arkeolojik 
sit alanı olarak tescili bulu-
nan Kerkenes, denizden 1500 
metre yükseklikte, granit dağ 
kütlesi üzerine, surları yamaç 
sırtlarında yer alacak şekilde 
ustalıkla yerleştirilmiştir. 

Ünlü tarihçi Heredot’un 
Antik Pteria olarak tanım-
ladığı Kerkenes’in Anadolu 
platosunda bulunan, bugüne 
kadar kurulmuş en büyük 
demir çağı yerleşim merkezi 
olduğu, 7 km uzunluğunda 
ve sağlam biçimde tahkim 
edilmiş 7 kapısı bulunan bir 
surla çevrilmiş olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Sorgun yakınlarındaki Şahmuratlı köyü sınırları içinde bulunan ve Hattuşaş’tan sonra Hitit-
lerin kurduğu en büyük kentine ait olan Kerkenes harabeleri, dünyanın en önemli antik kalın-
tılarından biridir.

KERKENES HARABELERİ
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yani “Güneş Tutulması Sava-
şı” ile bilinir. Tarihin babası 
Heredot’a göre, Medler ve 
Lidyalılar arasındaki savaş, 
tam Güneş tutulması yaşan-
ması sebebiyle; “Tanrılar sa-
vaşı istemiyor” diye yorumla-
narak barış ile sonuçlanmıştır.

Olay şöyle gerçekleşir:

Bundan tam 2500 yıl önce, 
M.Ö. 550’de Medler ve Lid-
yalılar Kerkenes Dağı etek-
lerinde şiddetli bir savaşa 
tutuşurlar. 

Savaş tam 6 yıl sürer, ye-
nişemezler. Savaşın en yoğun 
anında tam Güneş tutulması 
gerçekleşir. Güpegündüz sa-
vaş alanının gece karanlığına 
bürünmesi üzerine Medler ve 
Lidyalılar; “Tanrılar, savaş-
mamızı istemiyor’’ diyerek 
savaşa son verirler, barış 
imzalanır. 

Barış sonrasında Med-
ler ile Lidyalılar arasındaki 
dostluk gelişir. Lidya Kralı 
Alyettes’in kızı Aryenis’in, 
Med Kralı Kyaksar’ın oğlu 
Astyag ile evlenmesiyle, iki 
ülke arasında akrabalık ilişki-
leri kurulur.

Kerkenes harabelerinin 
dünyada tanınması üzerine 
zaman zaman meydana gelen 
Güneş tutulmalarında dünya-
nın çeşitli ülkelerinden binler-
ce insan Güneş tutulmasını 
izlemek üzere Kerkenes dağı-
na gelmektedir.

larının yaptıkları analiz ve tet-
kik çalışmaları da doğruluyor.

Kerkenes antik kentinde 
bulunan kalıntılar, bu şehirde 
yaşayan insanların hayvan 
sevgisindeki içtenliklerini, 
doğaya olan bağlılıklarını ve 
yaşam sevinçlerini göster-
mektedir. 

Kerkenes, antik Anadolu 
medeniyetlerinin doğayla 
barışık yaşam sevincini yan-
sıtan muhteşem bir kültürel 
mirastır. 

Adeta günümüzün marka-
ları, logoları gibi altın ve keh-
ribar tanecikleriyle bezenerek 
görkemle sıralanmış hayvan 
figürleriyle donatılan, tama-
men el işçiliği bu eşsiz fildişi 
plaka; kültürel mirasımızın 
doğallığına, zenginliğine, in-
celik ve içtenliğine eşsiz bir 
örnektir.

KERKENESTE 
GÜNEŞ TUTULMASI 
VE BARIŞ

Kerkenes’in çok önemli 
bir özelliği daha var. Dünya 
tarihinde “Battle of Eclipse” 

Kazı çalışmaları sırasında 
bulunan bir mobilyaya ait 
fildişi süsleme parçası, An-
kara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde sergilenmektedir. 
Antik kent yakılıp yağma-
landığı için nitelikli kültür 
varlıklarına nadir olarak rast-
lanmaktadır. 2004 yılı kazı 
ve araştırmaları 32 kişilik bir 
ekiple yapılmıştır. Ekip saray 
yapı grubu girişinde kazı ça-
lışması yapmış, avlu döşeme-
lerini ortaya çıkarmıştır. 2004 
yılı sonuçlarından biri de ken-
tin yıkılışından 1000 yıl sonra 
Bizans döneminde bile kaçak 
kazı ve talana uğradığını ispat 
eden bir Bizans sikkesinin bu-
lunması olmuştur.

Harabelerin tamamen gün 
ışığına çıkartılarak turizme 
kazandırılması için yabancı ve 
yerli arkeologlardan oluşan 
kazı heyeti çalışmalarına de-
vam etmektedir.

Araştırmacı yazar, Tarihçi 
Yasin Gökhan’ın Kerkenes 
atik kentinin planının insan 
kafasına benzediğine dair 
yaptığı tespiti, başvurduğu 
ressamlar ve heykel sanatçı-

Kerkenes’te Güneş tutulması
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muhteşem kazan ve kazan-
dan daha büyük ve tek parça 
dehşetengiz ibrik… Bunların 
hangi çağda, hangi tekno-
lojiyle, hangi sebeplerle ve 
kimler tarafından yapıldığı ise 
henüz bilinmemektedir.

Hapisboğazı harabeleri, 
Hitit döneminin belki de tek 
heykel atölyesidir. Hattuşaş’a 
ve Hititlerin diğer şehirlerin-
deki heykellerin burada ya-
pılmış olma ihtimali yüksektir. 

eski zamanlarda bir zaman-
da, bir kentin sokaklarında 
dolaşıyor gibi hissedersiniz 
kendinizi. 

Her yer işlenmiş kaya par-
çalarıyla dolu. İnsanı tarihin 
derinliklerine alıp götüren, 
sürükleyici bir doğal açık 
hava müzesi... Yontma taştan 
aslanlar, kayalara oyulmuş 
kartal, yaklaşık dış çapı sekiz 
metre, iç çapı üç metre olan 
tek parça granitten oyulmuş 

Sorgun’dan yola çıkıp Si-
vas istikametine giderken 
beş-altı kilometre sonra 
şeker fabrikasını geçince 
Samsun-Kayseri yol ayrımına 
gelirsiniz. Kuzeye, Samsun 
istikametine sapın, bir müd-
det devam edin. Çiğdemli’nin 
içinden doğuya doğru gider-
seniz yaklaşık beş dakika 
sonra Karakız kasabasındası-
nız. Hapisboğazı Harabeleri, 
Karakız kasabasının hemen 
yanı başında, tüm sırlarıyla 
birlikte uyuyor. Sağa sola 
yatmış, yarısı dışarıda, yarısı 
içeride, oda büyüklüğünde 
kayaların olduğu yamaçlar, 
uzaktan sizin için bir anlam 
ifade etmeyebilir. İyice yak-
laşıp, kalıntıların arasında 
dolaşmaya başladığınızda 
sizinle birlikte dolaşan bin-
lerce yıl öncesinin esintisini 
duyarsınız ruhunuzda. Hepsi 
birbirinden büyük, dev taş 
bloklar arasında dolaşırken 

Hapis Boğazı’nda yarım kalmış bir Arslan heykeli

Hapis Boğazı’nın ünlü Arslan Heykeli

Hapis Boğazı Harabeleri, Yozgat’ın en büyük tarihi kalıntılarından biri olmasına rağmen en 
az bilinen tarihi zenginliklerimizdendir.

HAPİS BOĞAZI
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kulelerle kuvvetlendirilerek 
savunmalı bir hale getirilmiş-
tir. Büyük Hitit çağında (M.Ö. 
1400- 1200) önemini kaybet-
meyen höyük, yine küçük bir 
yerleşme alanı olmuştur.

Beşinci devirde M.Ö. 
1200–700 yıllarında Ali-
şar’da, Hitit - Frig Kültürü 
görülür. Artık bu devirden 
sonra alt şehir önemini 
kaybetmiştir. Bundan sonra 
şehirde ortaya çıkan eserler, 
Frig kültürünün ağırlığını orta-
ya koymuştur. 

Bu çağda iç kale eski te-
melleri üzerine yeniden ya-
pılmışsa da M.Ö. 19. yüzyıla 
ait olan ilk yapı katının iç kale 
suru bir yangınla ortadan 
kalkmıştır.

Frig devrinden sonra öne-
mini iyice kaybeden Alişar; 
Med, Pers, Helenistik Çağ, 
Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı devirlerini yaşamış-
sa da bu devirlerden söz edi-
lebilecek önemli izler yoktur.

devirde şehir surla çevrilmiş-
tir. Mezopotamya ile kültür 
alış verişinin bu devirde baş-
ladığı anlaşılmaktadır.

Üçüncü devirde ise, iki sur 
da, yani iç kale ve dış kale 
kuvvetlendirilmiş, iç kalenin 
alanı genişletilmiştir. 

M.Ö. 2000-1500 yılları ara-
sında Alişar, büyük bir şehir 
hüviyetine bürünmüştür. Eski 
tunç çağının tersine, Hititler 
alt şehri yurtlandırmışlardır, 
yine alt şehir eski Hitit ça-
ğını karakterlendiren büyük 
bir surla sağlamlaştırılmıştır. 
Şehir, geniş planlı kale kapı-
ları, yeraltı yolları ve yer yer 

Yapılan incelemeler sonun-
da Alişar’da beş kültür katı 
ortaya çıkartılmıştır. 

Alişar Höyüğü ve çevresin-
de sırasıyla Frigler, Medler, 
Persler, Helenistik, Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
izlerine rastlanmıştır.

Höyüğün ilk kuruluşundaki 
hali (M.Ö. 3200–2600) dört-
gen planlı, kerpiç duvarlı, 
düz damlı evleriyle basit bir 
köy görünümündedir. Bundan 
sonraki devirlerde şehrin iç 
kalesi olduğu, evlerin belirli 
bir plana göre yapıldığı ve ba-
zılarında duvarların içten ve 
dıştan sıvandığı görülür. Bu 

çekten Yozgat’ın uyuyan 

bir zenginliği. Yer altındaki 

heykellerin bir an önce gün 

yüzüne çıkartılması ve bir an 

önce tüm dünyaya tanıtılması 

gerekiyor. 

ma çalışmalarının yapıldığın 
ve bu doğal güzelliğin daha 
fazla bozulmadan, güzel bir 
açık hava müzesi olarak dü-
zenlendiğini düşünün.

Özetleyecek olursak; Ha-
pisboğazı harabeleri ger-

Hapisboğazı harabelerinin 
tamamen gün yüzüne çıkar-
tılması halinde Hitit dönemi 
heykel sanatının tüm özellik-
lerinin tespit edilmesi bek-
lenmektedir. Hapis Boğazı, bu 
haliyle bile görenleri hayran 
bırakıyor. Kazıların ve araştır-

Sorgun’un en önemli tarihi zenginliklerinden biri olan Alişar Höyüğü, Sorgun’un 25 km 
güneydoğusunda, Alişar köyünün kuzeyinde bulunan bir höyüktür. Bir çukura kurulan hö-
yüğün eni 520 metre, boyu ise bir kilometreye yakındır. Burası ilk defa 1927 yılında Şikago 
Üniversitesi’nden  bir heyet tarafından kazılmış ve 1932 yılında Alişar Höyük’teki tarihi kalın-
tılar meydana çıkarılmıştır.

ALİŞAR HÖYÜĞÜ
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höyükte 1999 yılında başlatı-
lan kazı ve araştırmalar halen 
devam etmektedir.

Çadırhöyük’te yapılan ka-
zılar neticesinde çeşitli dö-
nemlere ait, haç, bronz iğne, 
ağırlıklar, ağırşaklar, pişmiş 
toprak eserler, işlenmiş ke-
mikler bulunmuştur. Kalkoli-
tik, İlk Tunç Çağı, Proto-Hitit, 
Hitit İmparatorluk Çağı, Frig, 
Helenistik, Roma ve Bizans 
dönemlerine ait tabakalar 
tespit edilmiştir.

mış, halen devam etmektedir. 
Kazı yapılacak alanların özel 
mülkiyetlerde olması sebe-
biyle çalışma yüzey araştır-
ması şeklinde devam etmek-
tedir. Çalışmanın temmuz ayı 
sonuna kadar tamamlanması 
planlanmaktadır.

Çadırhöyük, Sorgun’a bağlı 
Peyniryemez Köyü’nde, köyün 
yaklaşık 2 km kadar güneyin-
de, Esenli- Gelingüllü Baraj 
havzasında yer almaktadır.   

Yaklaşık olarak 32 metre 
yükseklikte, 220 metre ça-
pındadır. Çadırhöyük, ilk kez 
1926 yılında Von der Osten 
tarafından tespit edilmiştir. 
Alişar Yöresel Yüzey Araş-
tırmaları kapsamında 1993 
yılında Chicago Üniversitesi 
adına Dr. Ronald L. Gorny 
tarafından tekrar incelenen 

Büyüktaşlık köyünde bu-
lunan Kuşaklıhöyük, Yozgat 
Müze Müdürlüğü başkan-
lığında İtalya’nın Floransa 
Üniversitesinden Prof. Stefa-
nia Mazzoni ile katılımlı kazı 
şeklinde planlanan çalışma 
28.06.2012 tarihinde başlatıl-

Kuşaklıhöyük

Çadırhöyük

ÇADIRHÖYÜK

KUŞAKLIHÖYÜK

ZEYNELHÖYÜĞÜ

Kültür Bakanlığı ön-
celikli kazı alanları liste-
sinde bulunan Sorgun/
Bahadın Beldesi Zeynel 
Höyüğü Tümülüsü kazısı 
2012 yazında Yozgat Müze 
Müdürlüğü Başkanlığında 
yapılarak tamamlanmıştır. 
Çalışma sonucu ulaşılan 
mezar odasındaki bulun-
tular Yozgat Müzesine 
konmuştur. Yapılan ilk tes-
pitlere göre mezarın erken 
Roma dönemi bir mezar ol-
duğu tahmin edilmektedir.

BABU HARABELERİ:

Akdağmadeni’ne bağlı 
Babu (Umutlu) köyü sınır-
ları içerisindedir. Burada 
bir Hitit kaya anıtı mevcut 
olup ve havalide Çolak 
Papaz heykeli diye tanın-
maktadır. 

GELİNGÜLLÜ BARAJI 

Esenli ve Gedikhasanlı 
kasabası sınırları içerisin-
de, Kanak Çayı üzerinde 
bulunan Gelingüllü Barajı, 
sulama amacıyla 1986-
1994 yılları arasında inşa 
edilmiştir.

Toprak gövde dolgu tipi 
olan barajın gövde hacmi 
1.362.000 m3, akarsu ya-
tağından yüksekliği 54,00 
metre, normal su kotunda 
göl hacmi 270,00 hm3, 
normal su kotunda göl 
alanı 23,20 km2’dir. Baraj 
20.474 hektarlık bir alana 
sulama hizmeti vermek-
tedir.. 

Gelingüllü Barajında 
Sazan, Aynalı Sazan, Gü-
müş balığı avlanmakta, su 
sporları yapılmaktadır.
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ile tam takım Horuk köyünden 
getirmiş. Su değirmenini Mi-
rahor köyünden satın almış. 
Müzedeki eserlerin her birini 
köy köy ev ev gezerek topla-
mış. 

Bugün Yozgat’ın en önemli 
eski eserler ve el sanatları 
müzesi onun adıyla yaşı-
yor. Ziyaretçisi hiç eksik 
olmuyor Bahadın Açıkhava 
Müzesi’nin. Sanatseverler, 
eski eser meraklıları, Üniver-
site öğrencileri...

Bu toprakların eski günleri-
ne nostaljik bir yolculuk yap-
mak isteyenlere duyurulur.

mevcut eserleri korumak için 
mücadele vermiş.

Arif Baş, 1994 yılında ken-
di köyünden demirci Cuma 
Usta’nın neredeyse yıkılmış 
viran olmuş dükkanın önün-
den geçerken gördüğü yarı-
sını toprağın içinde körüğünü 
getirip bahçesinin bir kenarı-
na koyarak başlamış el sanat-
ları ve eski eserler müzesini 
oluşturmaya.  O günden sonra 
bir tutku olmuş onun için eski 
eserleri toplamak.

Bir dönemin önemli taşıtla-
rından olan kağnıyı üvendere-
siyle, zelvesi, zelve bağı, ca-
mız boynuzundan yağdanlığı 

Geçtiğimiz yıl kaybettiği-
miz eğitimci yazar kültür aşığı 
Arif Baş’ın oluşturduğu müze, 
kasabanın hemen bitiminde 
yol kıyısında geniş bir bahçe 
içindedir. Müzeye hayran ol-
mamak elde değil. Arif Hoca, 
dönemini tamamlamış ele-
meği, göz nuru, araç gereçleri 
arayıp, bulmuş ve müzesine 
taşımış. Neler yok ki müze-
de; tam takım bir kağnı, her 
şeyiyle bir su değirmeni, bin 
sekiz yüz yediden kalma anti-
ka fotoğraf makinesi, nakışlı 
heybeler, çarıklar, eski isli 
idare lambaları… Türkmen 
gelini ve sofrası da müzede 
yer alan kültürel değerler 
arsında. 

Müzede; düven, övende-
re, mazı, çağ, yaba, dirgen, 
oklava, kazma, kürek, de-
ğirmen taşı, körük gibi geç-
mişte kalmış, unutulmaya 
yüz tutmuş bir yığın edevatı 
görmek mümkün. Şimdilik 
yaklaşık 150 parça, nostaljik 
eser var Bahadın Açıkhava 
Müzesi’nde. Arif Baş, hayatı-
nın son günlerinde bile müze-
ye yeni eserler kazandırmak, 

Bahadın Açıkhava Müzesi’nden bir köşe

Sorgun’un kültürel zenginliklerini en güzel anlatan eserlerden biri de Bahadın kasabasında 
bulunan Bahadın Açıkhava Müzesi’dir. 

BAHADIN AÇIKHAVA MÜZESİ

Bahadın Açıkhava Müzesi’nden kağnı
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oluşmaktadır. 1794 yılında 
Süleyman Bey bunun önü-
ne benzer planda ikinci bir 
mekân ekletmiştir. Daha 
sonra en dışa küçük bir giriş 
revakı eklenmiştir. Bu yapılar 
yakın zamana değin Geç Dö-
nem Osmanlı resim sanatının 
özgün örnekleriyle bezeliydi. 
Ancak yapılan onarımlarla 
resimleri çoğu yok olmuş ya 
da değişmiştir. Ana mekânda 
mahfilin ikinci katında yan 
kubbelerde yeşil, al, mavi ve 
sarının kullanıldığı çeşitli çi-
çek, yaprak ve meyve resim-
leri yer alır.

Caminin dört tarafı avlu 
duvarıyla çevrilidir. Avlunun 
doğu ve batı tarafında bulu-

nan kemerli kapılara ek ola-
rak kuzey tarafından üçüncü 
bir kapı açılmıştır.

Çapanoğlu Camisi; türbe, 
çifte hamam, mektep çeş-
me dükkânlardan oluşan bir 
yapı topluluğudur. Mektep 
günümüze kadar gelememiş, 
dükkânlar ise çarşı içine da-
ğıtılmıştır.

Türbe, iç ve dış caminin bir-
leştiği kuzeydoğu köşesinde 
küçük kubbeli beyaz kesme 
taştan yapılmış bir yapıdır. 
Yapı içinde Çapanoğlu aile-
sine ve Yozgat eşrafına ait 
çeşitli büyüklüklerde 18 san-
duka bulunmaktadır. 

ÇAPANOĞLU CAMİİ

(BÜYÜK CAMİ)

Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde Avrupa etkisinde 
ortaya çıkan Türk mimari stili-
nin Anadolu’da meydana ge-
tirilen nadide eserlerinden bir 
tanesi de Yozgat Çapanoğlu 
Camisi’dir. Yüksek kasnaklı, 
çapı 15.15 metre olan geniş 
kubbesi, ince uzun minare-
siyle şehrin her tarafından 
görülen bu yapı, Yozgat’ın ve 
Yozgat’ta Çapanoğullarının 
ölmeyen sembolü olmuştur.

1779 yılında Çapanoğlu 
Mustafa Bey tarafından yap-
tırılan cami, kubbeyle örtülü 
3 bölmeli son cemaat yeri ile 
tek kubbeli ana mekândan 

Çapanoğlu Camisi Çapanoğullarının Yozgat’a bıraktığı en değerli miras

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami
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Caminin kuzey batısında, 
binaya bitişik kare kaide 
üzerinde, çok kenarlı bir mi-
nare yükselmektedir. Harimi 
aydınlatan pencereler iki sı-
ralı olup alttakiler dört köşeli, 
üstte ise sivri kemerli vitray 
pencerelerde alçı işlemler 
görülmektedir.

Cami, haremin doğu ve batı 
yönlerinde, mahfilin devamı 
olarak güneye doğru uzanan 
galeri zengin süslemelerle 
doludur. Ayrıca bu galeriyi 
taşıyan bağdadi karniş üze-
rinde sıralanmış birbirinden 
güzel saray, çadırlı karargâh, 
çeşme ve sahil mezarları sıra-
lanmaktadır.

Caminin mihrabı tezyinat-
sız olup, mihrabın üzerinde 
aynı seviyede devam eden 
ağaçtan oyma stilize dal ve 
çiçek motifleri yer alır. Gü-
ney cephede ve tavana yakın 
yerlerde alçı işleri ve renkli 
camlarla bezeli pencereler 
mevcuttur. 

Tavan örneği çok nadir 
görülen çıkmalı rozet, stilize 
edilmiş bitki ve kafes motifle-
rinden oluşan göbek motifleri, 
ahşap oymadan ibaret bir 
süslemeyle bezelidir. Duvar-
lar gül ve diğer çiçek motifle-
riyle süslüdür.

BAŞÇAVUŞ CAMİSİ

İstanbulluoğlu Mahalle-
sinde, 1800-1801 yıllarında 
Çapanoğlu Süleyman Bey’in 
Başçavuşu Halil Ağa tarafın-
dan yaptırılmıştır.

 Yer yer tuğla karışımlı taş 
duvarlarla yapılmış, kırma 
kiremitli çatı ile örtülü dik-
dörtgen planlı, zengin ahşap 
işçiliği olan süslemeleriyle ün 
yapmış geç devir ahşap cami-
lerinden güzel bir örnektir.

Cami, mektep, çifte ha-
mam ve çeşmeden oluşan bir 
külliye şeklinde inşa edilen 
yapının mektep kısmı günü-
müze gelememiştir. 

Çapanoğlu 
Çifte Hamamı

Caminin 100 metre kadar 
güneydoğusundadır. Erkekler 
kısmı 1780,  kadınlar kısmı 
1793 yılında yapılmıştır.

Hamidiye Çeşmesi

Çapanoğlu Camisinin 
doğusunda, çarşıya bakan 
yüzünde yer almaktadır. 
Anadolu’nun en güzel ve en 
büyük süslemeli çeşmelerin-
den biridir. 1900 yılında II. 
Abdülhamit tarafından yaptı-
rılmıştır.

(CEVAHİR) 
ALİ EFENDİ CAMİSİ

Kitabesine göre 1788 yılın-
da Çapanoğulları döneminde 
Cevahir (Cevheri) Ali Efendi 
tarafından Hacı Mehmet Ağa 
adına yaptırılmıştır. Cami, ka-
reye yakın dikdörtgen bir plan 
üzerine kurulmuş, düz ahşap 
tavanlıdır. Yapıyı çevreleyen 
sarı kesme taştan yapılmış 
avlu duvarı vardır. Caminin 
kuzeydoğusunda yapışık, kare 
kaide üzerine oturan, armudi 
iri topuklu, çokgen gövdeli, 
beyaz kesme taştan yapılmış 
minaresi, kemerli profillerle 
genişleyen şerefe ve kurşun 
kaplamalı külahı ilgi çekicidir. 
Revaklı bölümün içinde bir 
lahit yer alır.
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vardır. Bu bölümün güneyine 
bir medrese yapılmış ve uzun 
süre bu amaçla kullanılmıştır. 

Caminin mihrabı yarım 
silindirik gövdelidir. Ahşap 
minberi ise orijinaldir.

Harimi; doğu ve batı du-
varda üçer, güney ve kuzey 
duvarda ikişer alt pencere ile 
onların üzerindeki üst pence-
reler aydınlatır.

Harimin kuzeyinde bulunan 
önü camekânlarla kaplı son 
cemaat yerinin kuzey batısın-
da kare kaideli, çokgen göv-
deli bir minare bulunur.

Caminin mahfil kısmında 
ahşap oyma bitkisel ve geo-
metrik motifler, kemerlerde 
ise Barok tarzda kalem işleri 
vardır. Kare biçimli tavan 
göbeği geometrik motiflerle 
bezelidir.

Doğu - Batı doğrultusunda 
dikdörtgen planlı ve üç nefli-
dir. Kilise camiye çevrilirken 
güney yönüne bir mihrap nişi 
eklenmiştir. Yapının içi ve 
dışında sadelik hâkimdir. Pen-
cere silmeleri, saçak silmeleri 
ile pencere kilit taşlarındaki 
figürlü süslemeleri dikkat 
çeker. Yapının harim kısmı 
beyaz, son cemaat yeri açık 
ve kahverengi silme taştan, 
minare gövdesi tuğladan ya-
pılmıştır.

KAYYUMZADE CAMİİ

1804 yılında Cevheri Ali 
Efendi tarafından yaptırılmış-
tır. Cami, dikdörtgen planlı, 
düz tavanlıdır. Duvarları kes-
me taştan, minare gövdesi 
tuğladan inşa edilmiştir. Cami 
kırma çatı ile örtülmüştür. Ca-
miye kuzeydeki tek kapıdan 
girilir. Avlunun doğu iç duva-
rında iki ağaç direk üzerine 
oturan ufak bir revaklı kısmı 

NAKIPZADE CAMİSİ

Nakıpzade Camisi 1844 yı-
lında 2. Mahmut’un eşi olan 
Hoşyar Hatun tarafından yap-
tırılmıştır. 

Harim boyuna dikdörtgen 
planlı düz tavanlıdır. Güneyde 
eksende beşgen gövdeli renk-
li mermerlerden yapılmış bir 
mihrap, yanında korkulukları 
kafes oyma tekniği ile yapıl-
mış orijinal ahşap minber yer 
alır. Minberin kafes oyma tek-
niği ile yapılmış korkulukları, 
vaiz kürsüsü köşkü ve yanın-
daki selvi motifli bezemeler 
ile kesme taştan yapılan bi-
nanın duvarlarındaki silmeleri 
dikkate çeker. Harimin kuze-
yinde önü camekânla kapalı, 
dört sütun üzerine oturan çift 
katlı bir son cemaat yeri var-
dır. Harim ile son cemaat yeri-
ni mihrap eksenindeki bir kapı 
halka biçimli kaval silmeli şe-
refeli bir minare bulunur. 

FATİH (KİLİSE) CAMİSİ

Kuzey duvarının dışında 
bir üst pencere alınlığında 
1907 tarihi yazılıdır, bu tarihte 
Rum kilisesi olarak yapıldığı 
kabul edilmektedir. Uzun süre 
değişik amaçlarla kullanılan 
kilise, 1996’da Fatih Camii 
adıyla camiye çevrilmiştir.

Yozgat Nakipzade Camisi
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Cami harimi boyuna dik-
dörtgen planlı üzeri düz kırma 
çatılıdır. Yapının içinde ve dı-
şında süsleme yoktur. Duvar-
ları moloz taştan, duvar köşe-
leri kesme taştan yapılmıştır. 

Türbe kare planlı ve kub-
beyle örtülüdür. Türbede 4 
sanduka bulunmaktadır. Bun-
lardan en eskisi zaviyenin 
kurucusu Emirci Sultan’a ait 
olanıdır. Açık sarı renkli moloz 
taştan yapılan türbenin içinde 
ve dışında süsleme yoktur.

 Cami ve türbe 1910’daki 
onarımda orijinalliğini büyük 
ölçüde yitirmiştir.

DİVANLI KÖYÜ CAMİSİ

Yozgat merkeze 12 km. 
uzaklıktaki Divanlı köyünde 
bulunmaktadır. 1979 yılında 
Korunması gerekli kültür var-
lıkları kapsamına alınmıştır. 
Kitabesine göre 4. Mehmet’in 

olarak da kullanılmak üze-
re yaptırmış ve burası uzun 
süre bu iki görevinde ifasında 
kullanılmıştır. Ayrıca Cami ce-
maati ve mahalle sakinlerinin 
ihtiyacı için, daha sonra kendi 
adı verilen Şeyhzade deresin-
den bir de su getirterek çeş-
me akıtmıştır.

Camiin banisi kendisi için 
sağlığında binanın kuzey-do-
ğu tarafına üç metre kadar 
bir boşluktan sonra birkaç 
basamak merdivenle çıkılan, 
sarı kesme taştan yapılmış 
kemerli bir kapı ile girilen 
kare planlı, yuvarlak kubbe 
üzeri sacla örtülü bir türbe de 
yaptırmıştır. 

Vefatında buraya defnedi-
len Şeyh Hacı Ahmet Efen-
diden sonra iki oğlu ve bir 
torunu da buraya konulmak 
suretiyle bugün dört kabir bu-
lunmaktadır.

OSMANPAŞA CAMİİ 
VE TÜRBESİ

 Cami ve batısındaki türbe, 
kasabanın ortasında yüksek 
bir alanda kurulmuştur. Kita-
besine göre mescit ve türbe 
1315 ve 1316 tarihinde Hacı 
Ahmet Borcuk tarafından Mi-
mar Hüseyin’e yaptırılmıştır. 
1586’da onarım geçirmiştir.

ŞEYH HACI AHMET 
CAMİİ ve TÜRBESİ

Yozgat’ın güney tarafındaki 
Çamlık yolu üzerinde eğimli 
bir arazi üzerine kurulmuş kır-
ma çatısı kiremit örtülü olup 
kareye yakın dikdörtgen plan-
lıdır. Şeyhzade Camisi olarak 
da anılır.

Caminin giriş kapılarından 
önde kalan harim tam bir kare 
şeklinde olup doğu, güney ve 
batı istikametlerinde ikişer 
adet dört köşeli pencerelerle 
aydınlatılmaktadır. 

Mihrap üzerinde Saray 
Hattatlarından Abdulkadir el-
Şükri’nin ‘’İhlâs Suresi’’ yazısı 
ile pencerelerin üstündeki 
boşlukta iki sıra şerit halinde 
devam eden ‘’Esmau’l Hüs-
na’’ ve ‘’Fetif Suresi’’ Osmanlı 
neshi ile yazılmış olup camiye 
zenginlik vermektedir.

 Harimden doğuya açılan 
kapıyla pencere arasında 
Şeyh Hacı Ahmet Efendiyi 
remzeden simetrik yazılmış 
çifte ‘’Vav’’ büyük sanat de-
ğeri taşımaktadır.

Camiin banisi olan Şeyh 
Hacı Ahmet Efendi bu binayı 
sadece Cami olarak değil aynı 
zamanda Şeyhi bulunduğu 
Halveti Tarikatının Dergâhı 

Osmanpaşa Camisi ve Türbesi

Şeyh Hacı Ahmet Efendi Camisi ve Türbesi
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ve yaptıranı belli değildir. Bu-
nun sebebi de binanın cümle 
kapısı üzerinde bulunan kita-
benin kazınmış olmasındır. 

Belediye Başkanı Tevfikza-
de Ahmet Bey tarafından Mi-
mar Şakir Ustaya yaptırıldığı 
tahmin edilmektedir.

Yozgat Lisesi, 1912 yılına 
kadar ilkokul, 1912 yılında 
ortaokul olarak eğitim ve 
öğretime açılmış, 1933–34 
yılından itibaren lise olarak 
eğitim ve öğretim hizmetine 
sunulmuştur. 

Bina, sarı kesme taşlardan 
iki katlı, kırma çatılı, dikdört-
gen planlıdır. Bu sundurmalı 
kısmın ortasında yer alan yu-
varlak kemerli giriş kapısının 
sağ üst köşesinde bir kitabe 
bulunmaktadır. 

Bina yakın zamanda tarihi 
özelliklerine dokunulmadan 
ve izin alınarak iki büyük ona-
rım geçirmiştir. 

Yozgat’ta “Taş Mektep” 
veya “Sarı Mektep” olarak bi-
linen okul Yozgat’ın eski üni-
versitesi gibi itibar görmüş, 
Türk eğitimine katkılarda bu-
lunmuştur. 

YOZGAT SAAT KULESİ

Yozgat il merkezinde, mey-
dan ortasında bulunan saat 
kulesini, Belediye Başkanı 
Tevfikizade Ahmet Bey 1908 
yılında yaptırmıştır. 

Kaynaklardan öğrenildiği-
ne göre mimarı Şakir Usta’dır. 

Saat Kulesi kesme taştan 
altı bölüm halinde yapılmış-
tır. Bölümler birbirlerinden 
silmelerle ayrılmış olup, her 
cephesine yuvarlak kemerli 
birer pencere yerleştirilmiştir. 

Kuleye kuzeydeki yuvarlak 
kemerli bir kapıdan girilmek-
tedir.

Zikzak şeklindeki ahşap 
merdivenlerle yukarıya çıkı-
lan kulenin en üst kısmı da 
şerefeye benzeyen bir balkon 
çevirmiştir. Bunun üzerini 
armut şeklinde çanı andıran 
küçük bir kubbe örtmüştür. 
Bu başlığın altında, şerefenin 
üzerinde dört yöne birer saat 
kadranı yerleştirilmiştir.

Saat çanı 288 kg. ağırlı-
ğında olup, her yarım ve tam 
saatte isabetli olarak vurur. 

YOZGAT LİSESİ

Yozgat Lisesi 1895 yılında 
II. Abdülhamit döneminde 
açılmıştır. Bu binanın yapanı 

Kaptan-ı Deryası Bozoklu 
Mustafa Paşa tarafından ye-
niden yaptırılmıştır. İlk yapım 
tarihi Divanoğullarının Divan-
lı Köyüne gelmesinden sonra 
1574–1575 olarak kabul 
edilir. Harim mihraba dikey 
olarak uzanan üç bölümden 
oluşmuştur. Mihrap yarım 
yuvarlak gövdeli niş şeklin-
dedir. Cami sarı kesme taştan 
yapılmıştır, üzeri kırma çatıyla 
örtülüdür. Süsleme olarak 
yalnız tavan göbeği ve al-
tındaki konsollar arasında ki 
kalem işlerine rastlarız. Son 
dönemde yapılan onarımlarla 
orijinalliğini kaybetmiştir.

SARAY KÖYÜ 
ÇAPANOĞLU CAMİSİ

Yozgat’ın 20 km. batısında, 
Ankara-Yozgat yolu üzerin-
deki Saray köyünde bulunan 
cami 1765 de Kapucubaşı 
Çapanoğlu Ahmet Paşa tara-
fından yaptırılmıştır. 1957’te 
tek şerefeli minaresi ilave 
edilmiştir. Kırma çatılı, köşe 
duvarları ve pencere kenar-
ları kesme taş, diğer kısım-
ları moloz taş bir yapıdır. Yapı 
içinde ahşap ve kalem işi ol-
mak üzere iki türlü süslemeye 
karşılaşılmaktadır. Ahşap 
süsleme kiriş uçlarından ve 
minber korkulukları kafes iş-
çiliği ile yapılmıştır

Tarihi Yozgat Lisesi

Yerköy Saray Kasabası Çapanoğlu Camisi

Yozgat Saat Kulesi
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bir yere ve kendine özgü bir 
mimari kimliğe sahip olan 
Yozgat evleri; görülmesi ge-
reken önemli bir kültür mira-
sımızdır. 

NİZAMOĞLU KONAĞI 
(YOZGAT MÜZESİ)

Konağın 1871 yılında yapıl-
dığı tahmin edilmektedir. 

Nizamoğlu Konağı, iç sofalı 
bir plan tipinde sahiptir. Üç 
katlı, kırma çatılı bir yapıdır. 
Zeminleri taş, duvarları sıva 
üzeri badanalı tavanları ise 
ahşaptır. 

1350 m. olan sahadaki arazi-
deki Milli Park bitki örtüsünü 
Karaçam, meşe ve ardıç ağaç 
toplulukları meydana getir-
mektedir.

Bu orman parçasının tabiat 
bölgesi özelliği yanında rek-
reasyon ihtiyacını karşılaması 
bakımından büyük önemi bu-
lunmaktadır.

YOZGAT KONAKLARI

Geleneksel Türk evleri 
içerisinde plan, malzeme, 
süsleme özellikleri ve yapılış 
teknikleri bakımından önemli 

YOZGAT 
ASKERLİK ŞUBESİ

II. Abdulhamit döneminde 
1896 yılında yapılmıştır.

Sarı kesme taştan inşa 
edilmiş olan bina, kırma çatılı 
ve iki katlıdır. Kapı girişinin 
üstünde Osmanlı armasının 
kabartması görülmektedir. 
Binanın revaklı kısmından 
içeriye girildiğinde yuvarlak 
kemerli bir kapıyla karşılaşılır.

Binanın üst katına tırab-
zanlı bir merdivenle çıkılır. Alt 
ve üst kat odaları salonun iki 
yanına sıralanmıştır. Odaların 
içinde yüklükler ve şerbetlik-
ler vardır.

YOZGAT ÇAMLIĞI 
MİLLİ PARKI

Yozgat’ın güneyinde uza-
nan tepeler üzerinde yer alan 
Milli Park, Yozgat’a 5 km. 
uzaklıktadır.

264 Hektarlık alanı kapla-
yan Milli Park, İç Anadolu’da 
insan etkisi ile meydana ge-
len sayılı orman adalarından 
biridir. Ortalama yükseltisi 
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1883 yılında yapıldığı bi-
linmektedir. 1925 yılında Vali 
konağı, 1936 yılından itibaren 
ise konut olarak kullanılmış-
tır. Yozgat belediye başkan-
lığı yapan Yusuf Karslıoğlu 
tarafından satın alınarak uzun 
süre kullanıldığı için Karslı-
oğlu konağı olarak bilinmek-
tedir. Bodrum, zemin ve 1. 
kattan oluşmaktadır. İç sofalı 
(karnıyarık) plan tipindedir.

Konağın Kesme taştan 
yapılmış kemerli ve sütunlu 
giriş kapısı çok ihtişamlıdır. 
sofa ve. Odaların ahşap tez-
yinatı dikkat çekicidir. Kapılar, 
pencereler, dolap kapakları ve 
tavan süslemeleri ahşaptan 
özenle yapılmıştır. 

Her odada sedirler yer al-
maktadır. Oda giriş kapıları-
nın karşısında ahşap dolaplar 
yer alır.

Konağın iç mekânlarında 
ahşap başarıyla uygulanmış-
tır. Kapı kanatları, pencere 
pervazları, tavan göbek ve ta-
van gönye başları geometrik 
ve bitkisel tezyinatlıdır. Bu ko-
nakta Yozgat evlerinde ender 
rastlanan dış cephede kesme 
taş işçiliği uygulanmıştır. 

DİVANLIOĞLU KONAĞI

Yozgat’ın İstanbulluoğlu 
Mahallesindedir. 1990 yılında 

bek kompozisyonu ortasında 
baş aşağı sarkan çiçek ve 
çeşitli kıvrımlardan oluşan 
süslemeler vardır. Tavanın 
içbükey kuşağında manzara-
ların tasvir edildiği iç bükey 
bir kuşağına içinde insan fi-
gürünün de yer aldığı çeşitli 
oyunları da yansıtan sahneler 
işlenmiştir.

Aynı odanın güney du-
varının tavan silmesinin 
ortasında yer alan sahnenin 
Tevrat’tan alınan bir sahneyi 
canlandırdığı söylenmektedir. 

1985 yılından itibaren 
Yozgat Müzesi olarak hizmet 
vermektedir. 

Müzede etnografik ve arke-
olojik eserler sergilenmekte-
dir. Müzede toplam 7682 adet 
eser bulunmaktadır.

Arkeolojik eserler bölümü 
Kerkenes Salonu, Merci-
mektepe Salonu ve Lahitler 
Salonu olarak düzenlenmiştir. 
Bu salonlarda, yapılan kazıda 
çıkarılan bulgular sergilen-
mektedir.

KARSLIOĞLU KONAĞI

Yozgat’ın İstanbulluoğ-
lu Mahallesindedir. Aslına 
uygun şekilde restorasyonu 
yapılmıştır. 

Odaların zemin kaplamala-
rı ahşap, tavanları ise ahşap 
çıtalar ile geometrik desen-
lerde süslenmiş, arasına çi-
çek motifleri işlenmiştir. 

Kapıları ahşap olup üze-
rinde geometrik süslemeler 
yapılmıştır. Dolap kapakları 
ile kapı üzerinde yapılan süs-
lemeler aynı tarzdadır. 

Özellikle oda kapıları ve 
tavanlarda yapılan ahşap iş-
çiliği dikkat çeken kapıların 
üzerinde çiçek motifleri ile 
boyama yapılarak güzelleşti-
rilmiştir. 

Konağın her odasında 
pencerelerin önüne sedirler 
yerleştirilmiştir.

Güney tarafında sofanın 
ucunda bulunan eyvanın yan-
larında yer alan iki büyük oda, 
gerek ahşap işçiliğini, gerek-
se geç devir resimlerinin gü-
zel örnekleriyle süslenmiştir. 
Güney batıda yer alan odanın 
tavanı, geç devir üslubu oyma 
ve çakmalarla süslüdür. Gö-

Karslıoğlu Konağı
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Sofada olduğu gibi pence-
re önlerinde sedirler mevcut-
tur. Odanın kuzey duvarında 
itina ile yapılmış ahşap yük-
lük mevcuttur. Zemini ahşap 
kaplama, tavanı ise ahşapla 
süslenmiştir Güney batıda 
yer alan Başoda olarak kulla-
nılmıştır. Tavan ve duvardaki 
dolaplar daha gösterişlidir. 
Güneye çıkma yapılarak yola 
olan hâkimiyet artırılmıştır. 

Konak şehrin tarihi dokusu-
nu günümüze kadar koruyan 
başçavuş camii sokakta yer 
aldığı için çevresiyle bir uyum 
içindedir. Cepheleri oldukça 
sadedir. 

Bu evde genel olarak ah-
şap ve alçı süslemeler kul-
lanılmıştır. Ahşap hem dış 
cephede, hem iç mekânda; 
kapı, dolap ve tavan süsle-
melerinde, alçı ise sofanın 
duvarlarında kullanılmıştır. 
Dış cephesinde görülen sade-
liğe karşın, iç mekânda tavan, 
dolap ve kapılarda ahşap çı-
talarla desenler oluşturularak 
ve çakma tekniği ile süsleme-
ler yapılmıştır. Merdivende 
ahşap malzemeden yapılmış-
tır. Evin üst katıda ahşapla 
tezyin edilmiştir. Kapılar, 
dolap kapakları, pencereler 
ve tavanlar ahşap süslemenin 
en güzel örneklerini oluştura-
cak niteliktedir. 

2007 yılında Yozgat Belediye-
si tarafından restore edilmiş 
ve kültürel faaliyetlere tahsis 
edilmiştir. 

Konağın üzerinde kitabesi 
yoktur.

Yapı bodrum, zemin ve 1. 
Kat olmak üzere üç kattan 
oluşmaktadır. İç sofalı bir 
plan tipinde düzenlenmiştir.  

Sofa, oda tavanları, dolap-
lar, yüklükler, oda kapıları, 
pencerelerde ahşap malzeme 
kullanılmıştır.  Kapı kanatları, 
pencere pervazları, tavan gö-
beklerinde geometrik ve bitki-
sel bezemeler görülmektedir. 
Ahşap tavan işçiliğinin en 
güzel örneği kuzey batıda yer 
alan odanın tavan göbeğinde 
uygulanmıştır 

Konağın dış cephelerinde 
çıkmalar ön plandadır. 

 

KOLDEMİR KONAĞI

Yozgat’ın İstanbulluoğlu 
Mahallesindedir. Konağın 
inşaa tarihi bilinmemektedir. 
Sahibi Mehmet Koldemir’den 
alınan bilgilere göre yapı 150 
yıllık bir tarihe sahiptir. 1947 
yılında Ermeni asıllı bir ayak-
kabıcıdan satın alınmıştır. İki 
katlı bir yapıdır.

Konak iç sofalı plan tipine 
sahiptir. 

aslına uygun restorasyonu 
yapılmıştır. Bu tarihten sonra 
müze olarak halkın hizmetine 
açılmıştır. 

Konağın inşa tarihi bilin-
memektedir.

Konak iç sofalı plan tipine 
sahiptir. Bodrum, zemin ve 1. 
kattan oluşmaktadır

  Yapının kapı ve pencere 
doğramaları ahşaptan yapıl-
mış olup üzeri ahşap oturtma 
çatı ile kaplanmıştır.

 Konak, şehrin tarihi doku-
sunu günümüze kadar koru-
yan başçavuş camii sokakta 
yer aldığı için çevresiyle bir 
uyum içindedir. Cepheleri ol-
dukça sadedir. Çıkmalar cep-
heye estetik katmıştır. Evin 
köşe duvarlarına yerleştirilen 
ahşap direkler cephelerini 
zenginleştirmektedir. 

Evin dış cephesinde gö-
rülen sadeliğe karşın, iç 
mekânda tavan, dolap ve 
kapılarda ahşap süslemeler 
yer alır. Merdiven basamak-
ları korkuluklar, kapılar, dolap 
kapakları, pencereler ve ta-
vanlar ahşap tezyinatının en 
güzel örneklerini oluşturacak 
niteliktedir. Özellikle evin gü-
ney doğusunda yapılan oda-
nın tavan süslemesi dönemin 
en güzel ahşap işçiliğini yan-
sıtmaktadır. Dolap üzerinde 
bitkisel ve geometrik süsle-
meler yer almaktadır. Odala-
rın tavanında tavan göbeği 
bulunur. 

HAYRİ İNAL KONAĞI

Yozgat’ın İstanbulluoğlu 
Mahallesi Emniyet Cadde-
si üzerinde bulunan Hayri 
İnal Konağı’nın 1880 yılında 
yapıldığı belirtilmektedir. 
Yozgat’ın en eski evlerinden 
biridir. Hayri İnal Konağı, 

Hayri İnal Konağı
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nılan bir kale olduğu düşü-
nülmektedir. Tepenin güney 
batı kısmında iki kat halinde 
üç odalı kayaya oyulmuş bir 
mekân vardır. Bu mekânın gü-
ney odasında duvar üzerinde 
küçük bir niş bulunur. Ayrıca 
odanın tabanında kısmen 
dolmuş iki ayrı beşik kemerli 
galeri girişleri vardır. Bu oda-
nın kuzeyindeki odada koni 
biçimli düzgün bir şekilde 
oyulmuş havalandırma bacası 
görülür.

 Yer altı şehrinin üzerinde 
kaya üstü Bizans mezarlarına 
rastlanmıştır. Çeşka Kalesinin 
muhtemelen Tunç Çağından 
beri iskân gördüğü, büyük 
olasılıkla demir çağında 
etrafının sur duvarı ile çev-
relendiği düşünülmektedir. 
Anadolu Beylikleri ve Osman-
lı Döneminde de kullanıldığı 
anlaşılmıştır. Ancak temizlik 
çalışmaları sonucunda tes-
pit edilen mekânların depo 
amaçlı yapıldığı tahmin edil-
mektedir. 

boya yapılmıştır. Bu yüzden 
nasıl bir tezyinata sahip oldu-
ğu anlaşılmamaktadır. .

Tamamen yığma taş tek-
niğinde üç katlı olarak yapıl-
mıştır.  

Geleneksel Türk evi özellik-
lerine uygun olarak yapılmış 
olan konak kendine özgü bir 
kimlik kazandıran cephe dü-
zenine sahiptir. Basit, sade 
fakat çok düzgün bir taş işçi-
liği dikkati çeker. Son derece 
sade ve gösterişten uzaktır. 
Ahşap pencere ve kapılarda 
kullanılmıştır. Yapının kemerli 
pencereleri dikkatimizi çeker. 

ÇEŞKA KALESİ 
YERALTI ŞEHRİ 

Çeşka Kalesi, il merkezinin 
7 km kuzey doğusunda yük-
sekçe bir tepe üzerindedir. 
Askeri amaçlar için kulla-

MİRALAY ŞERİF 
KONAĞI

Yozgat’ın Aşağı Nohutlu 
mahallesinde yer almaktadır. 
1890 yılında Miralay Şerif 
Bey tarafından yaptırılmıştır. 
Bir süre muallim mektebi 
olarak, 1918 ile 1920 tarihleri 
arasında da hastane olarak, 
bu tarihten sonra eğitim 
amaçlı kullanılmıştır. Atatürk 
1924 yılında yozgat’a geldi-
ğinde burada konuk olmuştur. 
Miralay konağı iç sofalı bir 
plan şemasına sahiptir. Gü-
nümüzde Sakarya İlköğretim 
Okulu Anaokulu olarak hizmet 
vermektedir.

Yapı üzerinde yapılan ta-
dilatlar aslına uygun olarak 
yapılmamıştır. İç mekandaki 
dönemin özelliklerini taşıyan 
mimari unsurlar tamamen yok 
edilerek yerine betonarme 
döşeme ve duvarlarda sıva ve 

Miralay Şerif Konağı

Çeşka Kalesi



Oğlan tarafı, kızın köyünden 
gelini alır ve kendi köylerine 
doğru yola çıkarlar. Cehrilik 
mevkiine gelince kötü adam 
ve çetesi yollarını keser, 
gelini zorla almak için dire-
nen herkesi öldürürler. Gelin 
bakar ki kurtuluş yok, önce 
ağlar, gözyaşlarını döker, 
sonra açar ellerini dua eder 
“Allah’ım bizi ya taş et ya kuş 
et” diyerek. Gelin, bindiği de-
venin üstünde, gelin alayıyla 
birlikte taş olur; damat beyaz 
bir güvercine dönüşür. 

Bu mevkide her yıl 
Hıdrellez’den sonra açan 
Cehrilik Lalesini veya lite-
ratürdeki adıyla şakayıkları 
gelinin gözyaşlarının yansı-
ması, lalelerin açtığı zaman 
gökyüzünde görülen beyaz 
güvercinlerin ise kuş olan 
damadın gelinin çevresinde 
dönüp durması olarak efsane-
leştirilmiştir. 

TAVİUM

Almanların atası olan 
Galatların bir kolu olan 
Trokmiler’in başkenti olan 
Tavium, Yozgat-Haydarbeyli 
yolu üzerinde Yozgat il mer-
kezinin 40 km. batısında bu-
lunan Büyüknefes köyündedir.

Tavium’da Hitit ve Frig 
yerleşim izleri görülmesine 
rağmen asıl yerleşim Galatlar 
zamanında M.Ö. 3. yy ile 1. 
yy arasında olmuştur. Kent, İç 
Anadolu Bölgesi’nde Trokmi-
lerin yaşadığı Orta Kızılırmak 
Yöresi’nin ticaret merkezi ve 
başkenti konumundaydı.

Tavium; Galat ve Romalılar 
zamanında önemli bir mer-
kezdir.

Tavium’da şu ana kadar 
kapsamlı kazı çalışması yapıl-
mamıştır. 1997 yılından beri 
yörede Avusturya’nın Klagen-
furt Üniversitesi’nden Prof. 
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CEHİRLİK

Nohutlu tepesinin arka-
sında, Yozgat Saat Kulesi’ne 
ortalama 5 Km mesafede 
yer alan Cehrilik bölgesi, bit-
ki örtüsü ve kaya yapısı ile 
Yozgat’ın korunması gereken 
doğal alanları arasında yer 
almaktadır. Deve üzerinde 
giden gelin ve yüklü deve 
figürlerini andıran büyük ka-
yaların da bulunduğu bölge, 
halkın büyük ilgisini çekmek-
tedir. Cehrilik bölgesinin en 
önemli özelliği, Yozgat’ta do-
ğal ortamda yetişen lalelerin 
bulunmasıdır.

Bu efsane, güzeller güzeli 
bir kız ile bir gencin aşk ve 
düğün hikâyesi ile başlar. Bir 
kötü adam da kızı istemekte 
ve gerekirse zorla alacağını 
söylemektedir. Kız tarafı da, 
oğlan tarafı da bu tehditlere 
aldırmazlar ve düğün kurarlar. 

Cehirlik laleleri ve Gelin Kayası
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bolluğu simgeleyen “Bereket 
Tanrıçası” kabartmasından, 
bölgenin, M.Ö. 2. yüzyılda 
avlak olarak kullanıldığı da 
tespit edilmiştir.

SARIKAYA 

ROMA HAMAMI

Sarıkaya’nın Antik Dönem-
deki ismi; “Aquae Sarvenae 
ve Basilika Terma” diye ad-
landırılırdı. “Basilika Terma” 
isminden de anlaşılacağı gibi 
kaplıca merkezi Sarıkaya’nın 
aynı özelliği bugün de devam 
etmektedir. Şehrin ortasında 

Çekerek ırmağının yatağında 
yer alan Kazankaya Vadisi, 
doğa turizminin birçok türü 
için oldukça uygun bir alandır.

Çevresi dik kayalıklarla 
çevrili vadinin ortasından 
geçen Çekerek Irmağı; rafting 
sporuna elverişli yapısı, ba-
rındırdığı su samurları ve su 
kuşu türleriyle vadiye ayrı bir 
güzellik katar.

Vadide, mağaralara ve an-
tik dönemden kalma yerleşim 
izlerine de rastlanır. Yamaç 
kayaları üzerine işlenmiş, 1.5 
metre yükseklikte Hitit Me-
deniyeti dönemi bereketi ve 

Karl Strobel başkanlığında 
yüzey araştırmaları yapılmak-
tadır. Araştırmalar sonunda 
çok sayıda seramik parçaları, 
sütun kaide ve tamburları, 
mezar stelleri, Bizans döne-
mine ait yazıtlı mezar, birçok 
mimari parçalarına rastlanıl-
mıştır. Geniş bir çevrede yapı-
lan çalışmalar sonucunda şu 
ana kadar kalkolitik çağdan, 
İslami döneme kadar iskân 
izlerine rastlanılmıştır.

Büyüknefes köyünün her 
köşesine bilinçsiz bir özenle 
serpiştirilmiş, birbirinden na-
dide antik figürlere rastlamak 
mümkündür. Tarihi figürlerle 
bezenmiş köy çeşmesi, yine 
bir vatandaşın evinin giriş 
kapısına yerleştirmiş olduğu 
boğa başı figürleri, Diğer bir 
köylünün mütevazı bahçe 
duvarına yerleştirdiği paha 
biçilmez çiçek desenli taş, 
hem ilk akla gelenlerden, 
hem de özellikle görülmesi 
gerekenlerden. 

KARABIYIK KÖPRÜSÜ

Yozgat-Şefaatli yolunun 
38. Km.sinde Kanak Suyu 
üzerinde kurulmuştur. Yavuz 
Sultan Selim tarafından Mısır 
seferine giderken (1516) yap-
tırılmıştır. Ayaklar üzerinde 
oturan üç sivri kemerli, iki 
alçak mahmuzlu, 60 cm. yük-
sekliğinde korkuluk duvarı ile 
uçlarda ve ortada baba taşla-
rı olan, beyaz kesme taştan 
yapılmış bir köprüdür. 54 m. 
boyunda 4.5 m. eninde olan 
köprünün ortasına doğru bir 
harpuşluk fark edilir.

KAZANKAYA VADİSİ 

(KANYONU)

Aydıncık ilçesi, Kazankaya 
kasabasından başlayarak 
yaklaşık 10 km uzunluğunda, 
Yeşilırmak’ın kollarından olan 

Karabıyık Köprüsü

Kazankaya Kanyonu

Sarıkaya Roma Hamamı kalıntıları
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KİLİSE CAMİİ: 

1907 yılında kilise olarak 
yapılmış, kilise olarak sene-
lerce hizmet etmiştir. Rumlar 
gittikten sonra ofis olarak kul-
lanılmış, 1962 yılında camiye 
dönüştürülmüştür. Halen 
cami olarak kullanılmaktadır. 

KIZ MESLEK LİSESİ 
BİNASI: 

Yapılış tarihi bilinmiyor. 
Askeri Garnizon olarak yapıl-
mıştır. Ana binanın arkasın-
da halen cephanelik olarak 
bilinen 

 

ESKİ HAPİSHANE 
BİNASI: 

Bina han olarak kullanıl-
mış, daha sonra hapishane 
haline getirilmiştir. Bugün ise 
boş olarak durmaktadır. Ön 
cephesi kesme mermer taş-
larla inşa edilmiştir. Yapılış 
tarihi bilinmeyen bina süs-
leme elemanları yönünden 
dikkat çekmektedir. 

ZİRAAT BANKASI 
BİNASI:

Akdağmadeni İlçe merke-
zinde olup dış cephe süsleme 
elemanları bakımından önem-
li tescilli konaklardandır. 
Binanın kesin yapılış tarihi 
bilinmiyor. 

ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ: 

Yapılış tarihi bilinmiyor. 
Rumlar tarafından ev olarak 
yapılmıştır. 

ESKİ PTT BİNASI: 

Akdağmadeni İlçe merke-
zi’ndedir. Dükkân olarak inşa 
edilen bu tescilli bina, daha 
sonra PTT binası olarak hiz-
mete girmiştir. Bilhassa ön 
cephe görünüşü itibariyle 
ender bir yapıdır.  

ENDÜSTRİ MESLEK 
LİSESİ BİNASI

Akdağmadeni Tahmaz Ma-
hallesi’ndedir. Dış cephe du-
varları kesme mermer taştan 
inşa edilmiştir. Tescillidir.  

HACIHAMAMI: 

Akdağmadeni çarşısında 
yer alan sekizgen iki büyük 
kubbeli, meyilli bir zemine 
oturan moloz taşı bir yapıdır. 
1895-96 tarihinde yapılmıştır. 

kaplıcaların yanında eski bir 
hamam kalıntısı durmaktadır. 
Roma Dönemine ait olan bu 
hamamın büyük kısmı yıkıl-
mıştır. Ancak büyük kısmı top-
rak altındadır. Bu kalıntıların 
güneyinde yarım daire şeklin-
de yine mermerden yapılmış 
oturma yerleri mevcuttur.

Sarıkaya ilçe merkezinde, 
kaplıca tesislerinin güneyinde 
yer alan taş kemerler, bir yüzü 
düzgün kesme taş görünümlü, 
batı kısmı ise süslemeli ve iki 
katlı olarak göze çarpmak-
tadır.

Söz konusu taş kemerler, 
Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı, Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunca koruma altına alın-
mıştır.

MUŞALİ (BEHRAMŞAH) 
KALESİ

Çalışkan (Muşalikalesi) 
köyünün kuzeyinde bulunan 
yüksek bir kaledir. Gıyased-
din Keykavus emirlerinden 
Necmeddin Behram Şahı 
Candar’a ait olan kale, 13. 
Yüzyılın ilk yarısında yapıl-
mıştır. Kalenin birçok kısmı 
yıkık ve harap, batı ve güney 
duvarları ayaktadır. 

AKDAĞMADENİ 
KİLİSESİ

Tahmaz Mahallesinde 
bulunan kilisenin 1862 tari-
hinde yapıldığı kitabesinden 
anlaşılmaktadır. Ön cephesi 
kesme taş, diğer cepheleri 
kesme mermer taşlardan ya-
pılmıştır.

Akdağmadeni Ziraat Bankası

Akdağmadeni Eski Hapishane
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evlerde kalma imkânınız var-
dır. Şifa kaynağı termal sula-
rımızda bedeninizi ve ruhunu-
zu yenilerken tesisin sunduğu 
alternatif hizmetlerden de 
yaralanabilirsiniz.

Termal Havuz, Sauna, 
Masaj Odası, Buhar Odası, 
Fitness Center, Dinlenme Sa-
lonu, Özel Odalar, Aile Ban-
yosu bu hizmetlerden sadece 
bazılarıdır.

Termal tesislere gidiş geliş 
ise Sorgun Belediyesi Özel 
Halk Minibüsleri ile sağlan-
maktadır.

Şehir merkezinden her on 
beş dakikada bir dolmuş se-
feri vardır. Grup halinde gelin-
diği takdirde termal tesisler 
tarafından transfer hizmeti 
sağlanmaktadır.

Geniş bilgi için Sorgun’da 
bulunan Sorgun Büyük Termal 
tesisleri, Lokman Hekim Kap-
lıcaları ve Bedir Baba Kaplıca 
tesisleri ile görüşebilirsiniz.

Sorgun’da bulunan Sorgun 
Büyük Termal tesisleri gerek 
modern ve nezih konaklama 
imkânı, gerek hizmet kalitesi 
ile öne çıkmaktadır. Sorgun 
Büyük Termal tesislerinde 
standart odalarda ve termal 

Gittikçe gelişen termal 
turizmi, Sorgun’da konakla-
ma hizmetlerinin de gittikçe 
daha iyi olmasını beraberinde 
getirmektedir. Sorgun mer-
kezinde dışarıdan gelenlerin 
konaklayabileceği bir adet 
termal tesis, iki adet kaplıca, 
üç adet de otel vardır. Çok 
temiz ve uygun olan bu tesis 
ve otellerden Sorgun’un ta-
rihi ve turistik mekânlarına 
ulaşım oldukça kolaydır. 
Başta Kerkenes (Ptaria) an-
tik kenti olmak üzere, Alişar 
Höyüğü, Hapisboğazı Hara-
beleri, Çadırhöyük gibi tarihi 
mekânlara, bu tarihi kalıntı-
ların yakınlarındaki köylerin 
dolmuş/minibüsleri ile gidi-
lebileceği gibi taksilerle ya 
da özel araçlarla gitmek de 
mümkündür.

Sorgun Büyük Termal apart evler

Kapılcalar şehri olan Sorgun’da oteller, ve 
pansiyonlar şehir merkezinde ve termal te-
sislerde bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurum 
ve kuruluşlara ait misafirhaneler vardır.

Şehir merkezindeki otel sayısı sınırlıdır. 
Kaplıca tesislerinde bulunan konaklama te-
sisleri, kaplıcalardan faydalanmak için dışa-
rıdan gelen misafirlere hizmet vermektedir. 

Her geçen gün gelişen kaplıca turizmi ile 
yeni oteller, apartlar ve pansiyonlar yapıl-
maktadır.

NEREDE KALINIR?
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Saffron Hotel; 4 suit, 20 
single, 17 Twin olmak üzere 
toplam 41 odası vardır. Tüm 
odalarda TV, duş ve tuvalet, 
direkt telefon, havalandırma, 
saç kurutma makinesi, mini 
bar, internet erişimi bulun-
maktadır. 

Rezervasyon

0 354 223 63 11

Grand Eser Otel

Yozgat merkezde 
Ankara Caddesi

Rezervasyon

0 354 212 26 26

Galata Çamlık Otel

Çamlık Milli Parkı

Rezervasyon

0 354 217 53 00

Yılmaz Otel

Adnan Menderes Bul. 
No: 5 Sarıkaya

Rezervasyon

0 354 212 11 07

Sarıkaya Kaplıcası

Kaplıcalar Mah.

Rezervasyon

0 354 772 10 12

Mehmetoğulları 
Kaplıca

Yeni Şifa 
Kaplıcaları Yanı

Rezervasyon

0 354 772 31 72

pansiyonlarında ve termal 
tesislerin otel ve apartlarında 
grup indirimi ve erken rezer-
vasyon indirimi söz konusu-
dur. Kaplıca otelleri günübirlik 
de hizmet verebilmektedir.

ŞEHİR MERKEZİNDE 
KONAKLAMA

Sorgun şehir merkezinde 
temiz ve ekonomik oteller 
bulmak mümkündür.

Bu oteller: 

- Cengiz Topel Caddesinde 
bulunan Kervansaray Oteli 
(Tel: 0354 415 38 81), 

- Cengiz Topel Caddesinde 
bulunan Bulduk Hotel (Tel: 
0354 415 83 03), 

- Sivas Caddesi’nde bu-
lunan Huzur Oteli (Tel: 0354 
415 80 75) 

Tüm oteller doğalgazlı olup 
kahvaltı, çay ve kahve servisi 
yapılmakta; Tv, internet, tele-
fon hizmetleri verilmektedir. 
Otellerde 24 saat sıcak su 
mevcuttur. 

YAKIN ÇEVREDE 
KONAKLAMA

Yozgat merkez ve çevre 
ilçelere gidecekler için konak-
lama tesisleri vardır.

Yozgat-Sivas Karayolu 13. 
km’de bulunan Saffron Hotel, 
şehrin gürültüsünden uzak 
sakin bir tatil yapmak iste-
yenler için uygun bir seçim.

Sorgun’da hizmet veren iki 
kaplıca tesisinde de konakla-
ma imkânınız vardır.

Bedir Baba Motel ve 
Termal Kaplıcaları

Bedir Baba Motel

Kaplıcalar mevkiinde 
bulunan Bedir Baba Mo-
tel ve Kaplıcası, Belediye 
belgeli olup, 10 oda ve 30 
yatak kapasitelidir. Tesis-
te yüzme havuzu ve banyo 
üniteleri bulunmaktadır. 
Tesis 12 ay hizmet ver-
mektedir. 

   Bedir Baba Kaplıcası-
nın toplam 50 yatak kapa-
sitesi olup yatak ücretler 
15-20 TL’dir. 

Rezervasyon

0 354 415 12 17

Lokman Hekim 
Kaplıcaları

 Yine Kaplıcalar  mev-
kiinde bulunan Lokman 
Hekim Apart ve Termal 
Kaplıcası da Belediye bel-
gesine sahip olan 10 adet 
apart üniteli tesis 40 yatak 
kapasitelidir. Termal tesis 
12 ay hizmet vermektedir.

Rezervasyon

0 354 415 44 43
 

Termal turizm tesislerinde 
bulunan oteller tam pansi-
yon ve yarım pansiyon olarak 
hizmet verebilmektedir. Bu 
merkezlerde konaklama üc-
retleri sabit olup sezona göre 
değişiklik göstermez, ancak 
Ramazan ve Kurban bay-
ramlarında bir miktar artar. 
Ortalama kişi başı konaklama 
ücreti 15 lira ile 55 lira arasın-
da değişmektedir. Tesislerin 
en yoğun olduğun dönemler 
Temmuz-Ekim ayları arasın-
dadır. Otellerde, kaplıcaların 
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Testi içi iyice yıkandıktan 
sonra karıştırılan malzeme 
testinin içerisine doldurulur. 

En üste tereyağı konulur. 
Testinin ağzı hamur ile kapa-
tılır ve ortası hafif açılır. 

Genellikle açık havada 
odun veya meşe kömürü ya-
kılmış bir ateşte pişirilir. 

İki saate yakın bir zamanda 
pişen yemeği ilk defa yapan-
lara meşe kömürüyle yapma-
ları tavsiye edilir. 

Yemek piştikten sonra testi 
kırılarak yemek testinin için-
den servis yapılır. 

Desti Kebabı

Malzeme

- 1 adet Testi
- 3 kg. Kuşbaşı et
- 1 kg. Domates
- 300 gr. Sarımsak
- 200 gr. Sivri biber
- 200 gr. Tereyağı
- Karabiber,tuz

Yapılışı: Doğranmış doma-
tes, sivri biber ve sarımsak 
kuşbaşı ete katılarak ezme-
den iyice karıştırılır. Yeterince 
tuz ilave edilir.

Helle

Malzeme

- 1 su bardağı yeşil merci-
mek

- 3 çorba kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 6 su bardağı su
- 1 adet kuru soğan
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 2 tatlı kaşığı kırmızı pul 

biber

Yapılışı: Mercimek haşla-
nır. Bu arada un yağsız olarak 
kısa süre kavrulur. Soğuyunca 
üzerine soğuk su katılarak 
inceltilir. Kaynamakta olan 
mercimeğe unlu su karıştı-
rarak akıtılır, sıcak su ilave 
edilir. Başka bir tavada ince 
kıyılmış soğan tereyağında 
pembeleştirilir. Pul biber katı-
lır, ateşten alınır. Kaynamakta 
olan çorbaya ilave edilir, bir 
taşım daha pişirilir.

Çiğdem pilavı, desti kebabı, ayva bas-
ması, arabaşı, sütlü kabak, bulama çorbası, 
yoğurtlu madılamak, çullama, köfte giliği, 
kömbe, sac bişisi, salçalı çılbır, helle, gebol, 
haside, düğürcük çorbası, katıklı çorba, uyut-
ma, camız yoğurdu, şalak turşusu, çedeneli 
kavurga, katmer ... 

Yolunuz Sorgun’a düştüğünde Sorgunlula-
rın ikram edecekleri bu yemeklerden mutla-
ka tadın. Damağımızda unutulmayacak tatlar 

bırakacaktır. Yöre beslenmesi büyük ölçüde 
buğday ürünlerine, unlu yiyeceklere dayan-
maktadır. Bulgur, yarma ve düğürcük hemen 
hemen her türlü yemeklerde ve çorbalarda 
kullanılır. 

Yazdan hazırlanan yiyeceklerin başında 
yarma, bulgur, “pevler” denen domates sal-
çası, “gopahla” denen kurutlmuş fasülye, 
çalma, pekmez, ekşi, meyve ve madımak 
kurusu, kesme erişte gelir.

SORGUN MUTFAĞI

Yozgat tatlılarını mutlaka tadın:

- Lokma tatlısı
- Baklava (pahlavı)
- Kadayıf (gadeyif)
- Sini



Sorgun Mutfağı  /  69

ğılması sağlanır. Soğumaya 
bırakılır.

Diğer taraftan altı kaşık un 
bir kaşık yağ ile birlikte hafif 
ateşte pembeleşinceye kadar 
kavrulur. 

Soğuk su ilave edilerek bir 
tencerede kaynamakta olan 
tavuk suyunun içine boşaltılıp 
yeteri kadar tuz ilave edilip 15 
dakika kaynatılır. Tavuğun gö-
ğüs etleri küçük parçalara ay-
rılıp çorbanın içerisine atılır.

Soğumaya bırakılan hamur 
ıslak bir bıçakla baklava di-
limleri şeklinde kesilir. 

Tepsinin ortası çorba ka-
sesi sığacak şekilde açılır, 
açılan yere çorba kasesi 
yerleştirilir, kesilen hamurlar 
kaşık üzerine yerleştirilerek 
çiğnenmeden yutulur. 

Arabaşı 

Malzeme

Hamur İçin: 
- Bir ölçü un, 6 ölçü su, tuz
Çorba için: 
- Tavuk veya hindi, 
- bir kaşık yağ, 
- bir kaşık salça, 
- tuz, karabiber, kırmızı biber,
- bir miktar un

Yapılışı: Altı ölçek su bir 
kapta kaynamaya bırakılır. 

Öte yandan bir ölçek un 
yeteri kadar su ile karıştırıla-
rak bulamaç haline getirilir. 
Bu karışım kaynamakta olan 
suya boşaltılarak bir süre ok-
lava ile karıştırılır. 

Bir iki taşım kaynayıp kıva-
ma geldikten sonra ateşten 
indirilip, sulanmış tepsiye 
dökülerek eşit miktarda da-

Gebol

Malzeme

- 5 su bardağı su, 1,5 su 
bardağı un, biraz tuz

- 1 çorba kaşığı tereyağı
Sosu için:
- 1,5 su bardağı pekmez
- 2,5 çorba kaşığı eritilmiş 

tereyağı

Yapılışı: Su ile un güzelce 
karıştırılıp tuz ilave edilir. Ka-
tılaşana kadar karıştırılarak 
pişirilir. Ocaktan indirmeye 
yakın tereyağı konur. İyice 
karıştırılıp yayvan bir kaba 
konup soğutulur.

Sosu: Güzelce karıştırılır. 
Servis yaparken bu hamurla 
birlikte pekmezli ve tereyağ-
lı sos misafire buyur edilir. 
Kişisel tercihe göre hamur, 
pekmezli tereyağına bandırı-
lıp yenir.

Yoğurtlu Madımalak 
(Madımak) 

Malzeme

- 500 gram madımak 
kurusu (haşlanmış ve suyu 
süzülmüş)

- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 2 çorba kaşığı domates 

salçası (kırmızı pevler)
- 4-5 su bardağı sıcak su
- 150 gram pastırma
- 1 ince kıyılmış kuru soğan 

(arzuya göre)
- yeterince tuz ve biber

Yapılışı: Yağ ve soğan bir 
tencerede biraz sotelenir. 
Daha sonra domates salçası, 
pastırma ve tuz konulup biraz 
karıştırılır. Üzerine haşlanmış, 
süzülmüş madımak konur; 
kaynar suyu da ilave edilir. 
Suyunu biraz çekene kadar 
pişirdikten sonra altı kapatılır.

Sosu: Diğer taraftan bir 
kâse yoğurda 2-3 diş dövül-
müş sarımsak biraz tuz konup 
karıştırılır. Madımak, üzerine 
sarımsaklı yoğurt dökülerek 
servis yapılır.

Madımak Yemeği

Arabaşı
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kepçe yardımıyla bir kâseye 
alınır. Porsiyonlara ayrılır, ta-
vuklar da bir kaba alınır. öte 
yandan sarımsaklar soyulup 
dövülür ve porsiyonlara ayır-
dığımız tavuk sularına paylaş-
tırılır. Tencerede kalan tavuk 
suyuna biraz daha su eklene-
rek kaynatılır. Kaynayan suya 
tuz eklenip hamurlar atılır, 
yumuşayana kadar haşlanır. 
Tabaklara bölüştürülür, tavuk 
ve hamurlar sarımsaklı tavuk 
suyuna batırılarak afiyetle 
yenir. 

Çullama

Malzeme

- 5 adet orta büyüklükte 
patlıcan, 

- 2 adet orta boy kuru 
soğan, 

- 250 gram orta yağlı dana 
kıyma, 

- 6-7 sarımsak
- 2 adet orta boy domates
- 4 yemek kaşığı sıvıyağ 

veya zeytinyağı, 
Patlıcanları kızartmak için;
- 1 su bardağı sıvıyağ veya 

zeytinyağı, 
- 2 adet yumurta, 
- 1 su bardağı dolusu 

elenmiş un, 
- yeterince tuz, istediğiniz 

oranda karabiber

Yapılışı: Patlıcanlar ara-
lıklı soyularak kalın yuvarlak 
dilimler halinde kesilir. Patlı-
can dilimlerini tuzlu suda 30 
dakika bekletilerek bol sudan 
geçirilir, yıkanıp kâğıt havlu 
ile kurulanır. Una yeteri kadar 
tuz serptikten sonra karıştı-
rılır. Patlıcan dilimleri önce 
una bulanıp, sonra çırpılmış 
yumurtaya batırıp çıkarılır. 
Patlıcanları iyice kızdırılmış 
sıvı yağda hafifçe arkalı önlü 
yakmadan kızartılarak kâğıt 
havlu üzerine çıkartılır, yağı-
nı çekmesi için bekletilir. Bir 
tavaya sıvıyağı alınır. Küp 
doğranmış soğanlar ve sarım-

Gınnış

Malzeme

- Yarım kilo un, tuz, su,
- bütün tavuk ya da kişi 

sayısına göre tavuk budu,
- sarımsak (1 yada 2 baş)

Yapılışı: Hamuru mantı ha-
muru gibi yoğrulur. Bezelere 
ayrılır. Bezeler el ile oklava 
gibi yuvarlanır. Bu hamurdan 
parmak ucu büyüklüğünde 
parçalar koparılır. Koparılan 
hamurlar tezgahın üzerinde 
3 parmakla açılarak yuvarla-
nır. Temiz bir bez üzerine tek 
tek sıralanır. Bir taraftan da 
tavuklar üzerini geçecek ka-
dar suda haşlanır. Haşlanan 
tavuğun üzerinde biriken yağı 

Mıhla

Malzeme

- l kilo kuru soğan, 
- 5 adet yumurta, 
- 100 gr. pastırma veya 

sucuk, 
- yarım yemek kaşığı tereyağ, 
- tuz, kırmızıbiber, karabiber.

Yapılışı: Kuru soğanlar 
ayıklanarak ay şeklinde doğ-
ranır. Tuzlanarak yağda iyice 
öldürülür. Soğanların hafif 
rengi değişince ince kesil-
miş pastırmalar eklendikten 
sonra geniş ve yayvan bir 
tepsiye alınarak yayılır. Üze-
rine istenirse tek tek istenir-
se çırpılmış olarak yumurta 
gezdirilir. Fırına verilir, Sıcak 
servis yapılır.

Mıhla

Gınnış, Sorgun’da çok sevilen bir Çerkez yemeğidir.
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mış dövme ilave edilip ocağa 
konur ve kaynayıncaya kadar 
hiç durmadan karıştırılır. (Kay-
namaya başlayınca karıştırma 
bırakılır.) 

Diğer tarafta patlıcanlar ve 
yeşilbiberler küçük küçük par-
mak şeklinde doğranır, nane 
yaprak yaprak parçalanır ve 
kaynamakta olan çorbanın 
içine ilave edilir. 

Dövme ve içindeki seb-
zesi yumuşayıncaya kadar 
pişirilir. Üzerine isteğe göre 

yağda kızdırılmış kırmızıbiber 
veya kuru nane dökülebilir. 
Ilık veya soğuk olarak servis 
yapılır.

Haside

Malzeme

- 3 çay bardağı pekmez, 
- 4 çay bardağı su, 
- 3 yemek kaşığı (tepeleme) 

nişasta, 
- 1 yemek kaşığı (tepeleme) 

un,
- 1 su bardağı iri dövülmüş 

ceviz

Yapılışı: Pekmezle su ka-
rıştırılıp bir tencereye alınır.

İçine un ve nişasta konup 
tahta kaşıkla iyice karıştırı-
lır ve kısık ateşte pişirmeye 
başlanır.

Karıştırma işi kaynayana 
kadar hiç bırakılmaz.

incirler ve şeker süte katıp 
karıştırılır, daha sonra blen-
derla çok az çekilir. Tencere-
nin kapağı kapatılıp sarılır. 1 
gün bekledikten sonra yoğurt 
kıvamına gelince servise ha-
zır demektir.

Bulama Çorbası

Malzeme

- 2 su bardağı dövme
- 1,5 kg. yoğurt
- 1 adet orta boy patlıcan
- 1 tutam yeşil nane
- 2-3 adet yeşilbiber
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı un
- Tuz
- Yeteri kadar su

Yapılışı: Bir tencerede yo-
ğurt, yumurta ve un iyice çır-
pılır, bu karışıma ayran kıvamı 
alıncaya kadar su ilave edilir, 
içine bir gece önceden ıslatıl-

saklar eklenip pembeleşene 
kadar kavurulur.

Kıymayı ekleyip 2-3 dakika 
kadar daha kavrulur. Rende-
lenmiş domates, tuz, karabi-
ber eklenip domatesin suyu 
çekilene kadar kavurulur. 1 
su bardağı sıcak su ekleyip 
bir taşım kaynattıktan sonra 
tava ocaktan indirilir. Patlıcan 
dilimleri geniş bir tencereye 
bir sıra halinde dizilir. Üzerine 
kıymalı harcın yarısını gezdi-
rildikten sonra tekrar patlıcan 
dilimleri dizilir. Kalan kıymalı 
harc patlıcanların üzerine 
gezdirilir. Yemek hafif ateşte 
pişirilerek ateşten alınır, ılık 
olarak servise sunulur.

İncir Uyutması 

Malzeme

- l kilo kuru soğan, 
- 5 adet yumurta, 
- 100 gr. pastırma veya 

sucuk, 
- yarım yemek kaşığı tereyağ, 
- tuz, kırmızıbiber, karabiber.

1 litre süt

250 gr incir

2 çorba kaşığı şeker

Yapılışı: Süt, bir tencerede 
parmak dayanacak sıcaklığa 
getirilene kadar ısıtılır. İn-
cirler çok ince kıyılır. Kıyılan 

Çullama
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Düğürcük Çorbası

Malzeme

- 1 çay bardağı ince bulgur, 
- 1 orta boy kuru soğan, 
- 1 orta boy patates, 
- 1 yemek kaşığı domates 

salçası 
- 1 yemek kaşığı biber 

salçası, 
- 2 yemek kaşığı tereyağı, 
- kuru nane, 
- maydanoz, 
- çok az kimyon, 
- 1 lt. tavuk suyu 
(et suyu da olabilir.)

Yapılışı: Küçük küçük doğ-
ranmış soğanlar tereyağıyla 
hafif kavrulur. 

Salça eklenip biraz daha 
kavrulur. 1 lt. sıcak tavuk suyu 
dökülür. 

Küçük küp şeklinde doğ-
ranmış patatesler, bulgur, 
tuz ve kimyon eklenip kay-
nayıncaya kadar karıştırılır. 
Kaynadıktan sonra patatesler 
yumuşayıncaya kadar kısık 
ateşte pişirilir. 

Piştikten sonra nane ve 
doğranmış maydanoz eklenip 
ocak kapatılır.

Hamur ele hafifçe yapışa-
caktır.

Hamuru toparlanır ve oda 
sıcaklığında en az 1 saat ka-
dar bekletilir. 

Böylece hamur kabarıp 
kıvama gelecektir. Dinlenip 
ekmek hamuru kıvamına ge-
len hamurdan ceviz büyüklü-
ğünde parçalar koparılır. 

Hamur parçaları yani beze-
ler, hafif un serperek tezgahın 
üzerinde merdane yardımıyla 
pasta tabağı (15-18 santim 
çapında) büyüklüğünde açılır.

Diğer taraftan, büyük boy 
bir teflon tava (eski usul bir 
sac da kullanabilirsiniz) orta 
ısı ateşin üzerinde kızdırılır. 

Bazlamalar yağsız ve kızgın 
tavada önlü arkalı kızartılır. 
Sıcak bazlamaların üzerine 
tereyağı sürülür ya da peynir-
le birlikte servise sunulur.

Kaynadıktan sonra altı ka-
patılıp sudan geçirilmiş cam 
kablara dökülür.

Ceviz tatlının üzerine ser-
pilip kaşığın arkasıyla bastırı-
larak tatlının içine gömülmesi 
sağlanır. 

Soğuyana kadar oda sıcak-
lığında, soğuduktan sonra da 
1 saat kadar buzdolabında 
bekletilip dilimlenerek servis 
yapılır.

Afiyet olsun.

Mayalı Bazlama 

Malzeme

- 2 su bardağı un, 
- 1 çay kaşığı tuz, 
- 1 tatlı kaşığı toz maya, 
- yaklaşık 1/2 su bardağı 

su (3/4 su bardağı su da 
kullanabilirsiniz), 

- 1 çay kaşığı toz şeker

Yapılışı: Hamuru hazır-
lamak için, un ve tuzu derin 
bir kaba koyup karıştırılır. Toz 
maya ve toz şeker ılık suya 
aktarılıp karıştırılır. Yaklaşık 
2-3 dakika kadar mayanın eri-
mesi beklenir. Mayalı su unun 
üzerine aktarılıp yoğurmaya 
başlanır. 

Haside

Düğürcük Çorbası

MUTLAKA TADIN!

- Saç bişisi

- Kömbe,

- Çörek
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FİYATLAR

İlçedeki lokantalarda fiyat-
lar genel olarak makul düzey-
dedir. Fiyatlarla ilgili lokanta-
larda farklı fiyat uygulaması 
veya pazarlık yapılması söz 
konusu değildir. Sabit yemek 
fiyatlarının dışında ek ücretler 
alınmaz. Masaya sürahiyle ya 
da testiyle getirilen su, isteğe 
bağlı olarak getirilen ilave 
ekmek için de ücret alınmaz.

Sorgun lokantalarının en 
önemli özelliği de pek çoğun-
da kebaplardan önce ve ke-
baplarla birlikte servis edilen 
meze ve garnitürlerin çeşitli-
liği ve ücretsiz olmasıdır. Bir 
gelenek halinde devam eden 
bahşiş ise tamamen müşteri-
nin isteğine bırakılmıştır.

Sorgun’da bulunun lokan-
taların hemen heme tama-
mında kredi kartı geçerlidir.

AÇILIŞ KAPANIŞ 

SAATLERİ

Sorgun’da hayat çok erken 
başlar. Sabah namazından 
itibaren açılan ve çorba ik-
ramıyla başlayan lokantalar 
olduğu gibi şehirde bulunan 
pastane, çay ocağı, lokanta 
gibi mekânlar ortalama sabah 
saat 7’den itibaren açılmaya 
başlar ve gece 12’ye doğru 
kapanır.

Farklı saatlerde kapanan 
veya 24 çalışan yerler de var-
dır. Yol üstü lokantalardan bir 
kısmını günün her saatinde 
açık bulabilirsiniz.

YEMEKLER VE SİPARİŞ

Sorgun’da hemen hemen 
her lokantanın özel bir yeme-
ği vardır. Müşteriye sunulan 
mönü broşüründe de yer alan 
bu özel yemek, o lokantanın 
en iyi yemeği olarak dikkati 
çeker. O lokantanın en be-
ğenilen yemeğini görevlilere 
sorarak da öğrenmeniz müm-
kündür. 

Sorgun’da tercih edilen ye-
mekler daha çok ızgara ve ke-
bap türü yemeklerdir. “Kendin 
pişir kendin ye” diye adlandı-
rılan kilo işi ızgara et pişirme 
uygulaması Sorgun’da bazı 
lokantalarda çok ünlüdür.

Balık tercih eden misafir-
ler, Sorgun Göleti kıyısındaki 
balık lokantası ve şehir mer-
kezindeki balıkevini tercih 
edebilir.

Sorgun’da bulunan cafe ve 
pastaneler de gerek temizlik 
gerekse ürünlerinin kalitesi 
açısından çok tanınmıştır 

Sorgun merkezinde ve An-
kara- Sivas yolu güzergahında 
yemek için çok sayıda seçe-
nek ve lokanta bulunmaktadır. 
Lüks lokantalar şehrin mer-
kezinde ve termal tesislerde 
bulunmaktadır. Şehir merke-
zinde ve yol üstü tesislerde 

yöresel yemekleri  yemek ya 
da alternatif yemek seçenek-
leri bulmak mümkündür. Sor-
gun lokantalarının en önemli 
özelliklerinden biri de ana 
yemek öncesi servis edilen 
meze ve garnitürlerin çeşitli-
liği ve ücretsiz olmasıdır.

NEREDEN YENİR?



SALİMİN YERİ

Sivas Cad. No: 3

 0 354 415 15 05

SOFRAN RESTAURANT

Cengiz Topel Cad. No: 2

 0 354 415 51 01

SULTAN SOFRASI

Sorgun Büyük Termal

 0 354 415 26 26

ŞAHANE

Belediye Terminali

 0 354 414 08 66

ŞAHBAZLAR 

RESTAURANT

Sivas Yolu 5. Km. 

 0 354 441 10 27

ŞAHİN DÖNER

Çay Mah. Park Sok. No:7

 0 354 415 84 69

ŞEHZADE SOFRASI

İhsan Ünsal Sok. No: 4

 0 354 41570 12

TAT-AL RESTAURANT

Sivas Yolu Madsan Karşısı

 0 354 415 25 37

İSKELE BALIK EVİ
Cumhuriyet Caddesi

 0 354 415 70 99

KONAK RESTAURANT
Sivas Cad No: 10

 0 354 415 85 86

KONYA ETLİ EKMEK
Cumhuriyet Cad. No: 10/B

 0 354 415 72 82

MYPİZZAM
Halk Bankası Üstü

 444 31 38

MENEKŞE KEBAP
Sivas Cad. No: 14

 0 354 415 38 83

ÖZ BULUTLAR 66 
RESTAURANT
Moil Petrol

 0 354 414 0366

ANKARA KEBAPCISI
Şefaatli Cad.No: 4

 0 354 415 06 72

CEYHANLAR LTD. ŞTİ.
C. Topel Cad. No: 17/E

 0 354 415 76 60

EKİNCİLER KEBAP SALONU
Cumhuriyet Cad. No: 2 

 0 354 415 17 14

GÖLBAŞI BALIK TESİSİ
Mükremin Göleti Kıyısı

 0 532 665 00 17

HACININ YERİ
Sivas Cad Garajlar No: 10

 0 354 415 56 55

HUZUR 66
Sivas Cad.

 0 354 415 15 07

ŞEHİR MERKEZİNDE YEMEK
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NASIL ALINIR?

Sorgun’da alışverişinizi 
peşin yapabileceğiniz gibi 
kredi kartı ile de yapabilirsi-
niz. Mağaza ve marketlerde 
çoğunlukla kredi kartı geçerli-
dir. AVM’ler büyük mağazalar 
dışında küçük alışveriş yerle-
rinde pazarlık usulü satış hala 
geçerlidir. Nakit para pazarlık 
için her zaman avantajlıdır. 

Alışverişte fiş veya fatur 
verilir.

Gıda ürünlerini şehrin 
çeşitli noktalarından alabi-
lirsiniz. Gümüş takı ve hatıra 
eşyası alışverişi için en uygun 
yerler Cumhuriyet Caddesi, 
Cengiz Topel Caddesi, Atatürk 
Bulvarı, Mithatpaşa Caddesi 
ve Muhsin Yazıcıoğlu Cadde-
si’ndedir. Sorgun’da hemen 
hemen tüm tanınmış giyim 
markalarının ürünlerini, spor 
ve gezi malzemelerni, gelin-
lik ve nişanlıkları Cumhuriyet 
Caddesi üzerinde bulunan 
AVM’lerden ve şehrin çeşitli 
yerlerinde bulunan mağaza-
lardan tedarik edebilirsiniz. 

Sorgun Halk Eğitim 
Merkezi’nde üretilen ve satı-
şa sunulan tamamı el işi olan 
çiniler, naht sanatının nadide 
eserleri, tel kırma, nakış, oda 
takımları da hediyelik eşya 
olarak oldukça önemli yer tu-
tar. İlk baharda madımak, yaz 
boyunca “camız yoğurdu”, 
sonbaharda pekmez başta ol-
mak üzere, tüm köy ürünlerini 
almak için ilçe merkezinde 
perşembe günleri kurulan köy 
pazarına gitmenizi tavsiye 
ederiz.

Sorgun, ticari açıdan çev-
re beldeler ve ilçeler için bir 
merkez konumundadır. Şehir-
de bulunan çok sayıda alışve-
riş merkezinde ihtiyacınız olan 
tüm ürünleri bulabilirsiniz. 
Şehirden ayrılmadan önce he-
diyelik eşya satın almak için 
uğrayacağınız mağazalar ve 

küçük hediyelik eşya dükkan-
ları da şehir merkezindedir. 
Alışveriş mekanları daha çok 
Cumhuriyet Caddesi ve Ata-
türk  Bulvarında toplanmıştır.

Sorgun Halk Eğitim Mer-
kezinde üretilen ürünler de 
hediye alacaklar için bir al-
ternatiftir.

NEREDEN ALINIR?

ŞEHİR MERKEZİNDE 
ALIŞVERİŞ

Şehir merkezinde yerel 
ve ulusay düzeyde çok faz-
la market vardır. Özellikle 
AVM’lerde gıda, züccaciye ve 
giyim, kozmetik,  elektronik 
ürünleri bulabilirsiniz. Şehrin 
çeşitli yerlerinde bulunan ma-
ğaza ve marketlerde mobilya-
dan beyaz eşyaya, elektronik-
ten tekstile her türlü alışveriş 
için çok fazla seçenek vardır.  
BİM Mağazaları, Birinci 
Market, Çarşı Market, Kiler 
Alışveriş Merkezi, Makro 
Alışveriş Merkezi, Şahbazlar 
Market, A101 Mağaza, Yim-
paş Alışveriş Merkezi

Ardıçlar Giyim, Ayyıldız Gi-
yim, Bulut Giyim, Collezione 
Giyim, Coşkunlar Tekstil, Er-
gün Paşabahçe, Ferda Moda 
Gelinlik, İpek Gelinlik Sarayı, 
İstanbul Pazarı, Coşkunlar 
Tekstil, Sıla Gelinlik,  Sür-
meli Giyim, Şenerler Giyim, 
Metropol Giyim, Özistanbul 
Ucuzluk, Ünallar Konfeksiyon, 
Ünpaş Giyim, Yards Giyim...
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Cengiz Topel Caddesinde 
ve Özel Anadolu Tıp Merkezi 
karşısında da eczaneler var-
dır. 

Şehir merkezinde mesai 
saatleri dışında açık olan bir 
nöbetçi eczane bulunur. Nö-
betçi eczanenin adı herhangi 
bir eczanenin vitrininde yazı-
lıdır.

VETERİNERLER

Ekonomisinin önemli bir 
bölümü tarım ve hayvancılığa 
dayanan Sorgun’da hayvan 
sağlığına önem verilmektedir. 

Şehir merkezinde bulunan 
beş adet veterinerlik çevre 
ilçe belde ve köylere hizmet 
vermektedir.

çevre ilçe belde ve köyler için 
önemli bir sağlık merkezi ko-
numundadır. 

Şehir merkezinde ayrıca 
Sorgun Devlet hastanesine 
bağlı bir adet Ağız ve Diş Sağ-
lığı Merkezi yer almaktadır. 
İlçe merkezinde bir adet özel 
hastane hizmet vermektedir.

Devlet hastanesinin yatak 
kapasitesi 250’dir. Önümüz-
deki yıllarda açılacak 400 
yataklı hastane ile Sorgun 
Sağlık hizmetleri açısından 
önemli bir atılım daha ger-
çekleştirecektir.

İlçede 24 Aile sağlık mer-
kezi, 6 Toplum sağlığı Merke-
zi, 30 sağlık evi 22 sağlık is-
tasyonu, 1 tıp merkezi vardır.

ECZANELER

Sorgun’da Hastane Cad-
desi’nde Cumhuriyet Cadde-
sinde ve Devlet Hastanesi’nin 
bulunduğu bölgede çok sayı-
da eczane ve optik merkezi 
bulunmaktadır. Sivas cadde-
sinde, 

YEMEK VE SAĞLIK
Sorgun yemekleri acılı, 

baharatlı ve yağlı bir özellik 
arzettiği için bazı ziyaretçiler 
yemeklerde kullanılan yağ 
miktarı nedeniyle sindirim 
bozuklukları yaşayabilir. İlk 
günlerde hafif yiyecekler 
yemeye dikkat edilmelidir. 
Sorgun’da musluk suyu içile-
bilir niteliktedir. Lokantalarda 
testi ve sürahilerde bulunan 
suları rahatlıkla içebilirsiniz. 
İsterseniz pet şişe suyu da 
isteyebilirsiniz. 

Sorgun lokantalarında 
sulu yemeklerin yanında 
döner kebap, pide ve ızgara 
çeşitlerini de bulabilirsiniz. 
Kilo işi ızgara et pişirme de 
Sorgun lokantalarının verdi-
ği hizmetlerden biridir. Balık 
yemek isteyen misafirler için 
gölet kenarında balık evi veya 
şehir merkezinde balık lokan-
tası vardır.

HASTANELER
İlçe merkezinde bulunan 

200 yataklı Devlet Hastanesi 

Sorgun Devlet Hastanesi
 0 354 415 12 15

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
 0 354 415 74 55 - 415 74 56

Anadolu Tıp Merkezi
 0 354 415 45 06

Sağlık konusunda Sorgun, Yozgat ilçeleri 
içinde en önemli merkez durumundadır. Şe-
hirde devletçe sağlanan sağlık hizmetlerinin 
yanında özel sağlık sektörü de hizmet ver-
mektedir. Pek çok hastalığın tedavisinde et-
kin olan termal turizm tesisleriyle bir sağlıklı 

yaşam merkezi özelliğine sahip olan Sorgun, 
yakın bir gelecekte Türkiye’nin en önemli 
Termal sağlık merkezi olmaya adaydır.

Sorgun’u ziyaret edeceklerin sağlıklı ve 
sorunsuz bir tatil için gerekli tedbirleri alma-
ları tavsiye edilir.

SAĞLIK BİLGİLERİ
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Her banka şubesinin bir 
veya iki adet otomatik para 
çekme makinesi (ATM) vardır. 

Banka otomatiklerinden 
aynı zamanda hesaba para 
yatırmak ve para havale et-
mek için de yararlanılabilir.

Kredi kartları Türkiye’nin 
her yerinde olduğu gibi 
Sorgun’da da kullanılabilir. 

Şehirlerarası otobüsler ve 
uçaklar için bilet alma, ara-
ba kiralama, yemek yeme, 
alışveriş etme olmak üzere 
pek çok ödeme için genellikle 
herhangi bir komisyon öde-
meden kullanılabilir.

DÖVİZ BÜROLARI

Türkiye’de enflasyon ora-
nının giderek düşmesi ile 
birlikte döviz büroları da eski 
yaygınlığını yitirmeye baş-
ladı. Ancak yine de şehirde 
dövizinizi bozdurabileceğiniz 
bir döviz bürosu bulabilirsiniz

Mesai saatleri içinde dö-
vizinizi şehirdeki banka şube-
lerinden herhangi birinde de 
bozdurabilirsiniz.

VERGİ

Türkiye’de pek çok ürünü 
satın alırken ödediğimiz Kat-
ma değer Vergisi (KDV) oranı 
yüzde 18’dir. 

Restoranlarda ve kitap 
alışverişinde ise bu oran yüz-
de 8’dir. Alışveriş yerlerinde 
fiyatlar KDV dâhil edilerek 
belirtilir.

Yurt dışı çıkışlarınızda Ha-
vaalanlarında faturanız ile 
birlikte giderek KDV iadenizi 
alabilirsiniz.

Çok sayıda gurbetçinin 
bulunduğu Sorgun’un nüfusu 
yaz tatillerinde neredeyse iki 
katına çıkar. Gurbetçilerin yaz 
tatillerini Sorgun’da geçirme-
leri nedeniyle döviz alış verişi 
oldukça yoğundur. Türkiye’ye 
döviz getrime ve bozdurma 
konusunda bir sınırlama yok-
tur. Bazı iş yerlerinde avro ve 
dolar kabul edilse de mutlaka 
yanınızda yeterli miktarda 
Türk lirası bulundurun.

PARA

Türkiye’de tedavülde 5, 10, 
20, 50, 100 ve 200 TL’lik kâğıt 
paralar; 1, 5, 25, 50 Kr ve 1 
TL madeni paralar bulunmak-
tadır. 

BANKALAR

Sorgun’da Türkiye’de hiz-
met veren büyük bankaların 
şubeleri bulunmaktadır. 

Bu bankalar hafta içi 

- 09.00-12.30 ve 

- 13.30-17.30 

saatleri arasında açıktır.

Yozgat Devlet Hastanesi
 0 354 212 10 70 

www.yozgatdh.gov.tr

Yozgat Şifa Hastanesi
 0 354 217 65 65

yozgatsifahastanesi.com.tr

Bozok Ünv. Araştırma ve Uygulama Hastanesi
 0 354 212 70 60

hastane.bozok.edu.tr

Yozgat Bozok Kadın ve Doğum Hastanesi
 0 354 217 10 18 

www.bozokdch.gov.tr

PARA VE BANKALAR
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ŞEHİR MERKEZİNİN

DIŞINDA ULAŞIM

Şehr merkezin çevre ilçe-
ler, beldeler ve köylerle ula-
şımı taksiler, kiralanan oto-
mobiller, ilçelerin dolmuş ve 
otobüsleri ile sağlanmaktadır. 
Sorgun’dan çevre ilçelere, 
bütün beldelere, hatta bütün 
köylere dolmuş veya otobüs 
seferi vardır. Çevre ilçe ve 
beldelerin Sorgun’a uzaklık-
ları şöyledir.

Aydıncık 44 Km.

Akdağmadeni 70 Km.

Boğazlıyan 82 Km.

Çandır 78 Km.

Çayıralan 79 Km.

Çekerek 50 Km.

Kadışehri 66 Km.

Saraykent 35 Km.

Sarıkaya 44 Km.

Şefaatli 77 Km.

Yenifakılı 103

Yerköy 75 Km.

Araplı 20 Km.

Ahmetfakılı 21 Km.

Bahadın 21 Km.

Çiğdemli 9 Km. 

Doğankent 25 Km. 

Eymir 26 Km.

Gedikhasanlı 25 Km.

Karakız 13 Km.

yazıhanelere uğrayarak ala-
bilirsiniz. İlçe sınırları içinde 
400 km devlet yolu, 500 km il 
yolu 6000 km köy yolu bulun-
maktadır. 

2015 yılında faaliyete ge-
çecek olan Hızlı tren ile Sor-
gun ulaşımı çok daha hızlı ve 
güvenli olacaktır.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM

Sorgun’da şehir içi ulaşım 
Özel dolmuşlar ve taksilerle 
yapılmaktadır. Güncel dolmuş 
güzergâh ve saat bilgileri 
Sorgun Belediye’sinden alı-
nabilir. 

Sorgun’un ulaşımı E88 
karayolu ve Samsun Mersin 
karayolu üzerinden sağlan-
maktadır. 

Sorgun’dan Ankara, İs-
tanbul, İzmir, Kayseri, Bursa, 
Antalya, Sivas, Çorum, Sam-
sun, Trabzon gibi büyük illere, 
komşu şehirler ve Türkiye’nin 
hemen hemen her noktasına 
direkt veya aktarmalı otobüs 
seferleri bulunmaktadır. 

Sorgun Belediyesi Şehirle-
rarası Otobüs Terminali’nde 
otobüs firmalarının yazıhane-
leri bulunmaktadır. Biletinizi 
telefonla veya terminaldeki 

Yolların kesiştiği yerde, Türkiye’ nin tam ortasında yer 
alan Sorgun şehirler arası ulaşım açısından oldukça uygun 
bir konumdadır. Türkiye’nin doğusunu batısına bağlayan E88 
Karayolunun ve Samsun-Mersin karayolunun kesiştiği nokta-
da bulunan Sorgun, Ankara’ya 250 Km. Kayseri’ye 160 km. 
Sivas’a 210 km, Tokat’a 170 km. Çorum’a 110 km, Kırıkkale’ye 
170 km ve Kapadokya’ya 150 km mesafededir. Şehirlerarası 
ulaşım karayolu ile ve yolcu otobüsleri ile sağlanmaktadır. 
Şehir içi ulaşımda özel belediye minibüsleri kullanılmakta-
dır. Sorgun’da havayolu ile ulaşım çevre illerdeki havayolları 
üzerinden sağlanmaktadır. Kayseri Erkilet Havaalanı 160 km, 
Sivas Havaalanı 190 km ve Ankara Esenboğa Havaalanı 265 
km mesafededir.

ULAŞIM BİLGİLERİ

Ankara Esenboğa Havaalanı
 +90 (312) 415 46 29

Kayseri Erkilet Havaalanı
 +90 (352) 337 54 94
 +90 (352) 337 52 44

Türk Hava Yolları
 +90 (354) 212 91 93

Yozgat Otogarı 
Danışma

 0 354 212 58 08 

Gülen Turizm
 0 354 415 55 33

www.gulenturizm.com.tr
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iletişim merkezlerinden iste-
diğiniz operatöre ait abonelik 
işlemleri yaptırabilir, kontörlü 
sim kart alabilirsiniz. 

İNTERNET

Sorgun sınırları içinde 
sorunsuz bir internet erişimi 
vardır. İnternet hizmetleri için 
şehir merkezinde bulunan 
internet kafelerden hizmet 
alabilirsiniz. Bu kafelerde 
ücretlendirme saat başına 
yapılır. Ayrıca bazı büyük otel-
lerde uzaktan bağlantı hizme-
ti verilmektedir.

TELEFON KODLARI

Türkiye’de telefon kodu 
+90’dır. Yozgat’ın telefon 
kodu 354’tür. 

Yurt dışından arama yapar-
ken 0090 354... diye başlayan 
aramalar yurt içinde 0354 
diye başlar. 

- İstanbul’un 

      Avrupa yakası 212, 
      Anadolu yakası 216, 

- Ankara 312, 

- İzmir 232, 

- Antalya 242’dir.

HABERLEŞME

POSTA: Türkiye’de posta 
hizmeti PTT tarafından yürü-
tülür. PTT bürolarından mek-
tup kartpostal pakt gibi her 
türlü gönderiyi en güvenilir 
ve hızlı bir şekilde göndere-
bilirsiniz. Ücretlendirme ge-
nellikle gönderinin ağırlığına 
göre yapılır. Eğer postanızın 
daha hızlı gitmesini istiyorsa-
nız Acele Posta Servisi (APS) 
hizmetini tercih edebilirsiniz.

 Sorgun’da kargo hizmetle-
riniz için özel kargo şirketleri 
de vardır. (Aras Kargo, MNG 
Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi 
Kargo)

TELEFON

Telefon hizmetleri için PTT 
şubesinden, şehir merkezinde 
bulunan Türk Telekom bayile-
rinden ve diğer özel telefon 
merkezlerinden faydalanabi-
lirsiniz.   

GSM OPARATÖRLERİ

Türkiye’de 3 mobil iletişim 
operatörü bulunmaktadır. 
Bunlar; AVEA, TURKCELL ve 
VODAFONE’dir. Bu iletişim 
operatörlerinin üçünün de 
hemen hemen bütün ülkelerle 
uluslararası dolaşım anlaş-
maları vardır. Sorgun sınırları 
içinde bazı kırsal kesimlerde 
yaşanan şebeke sorunlarını 
saymazsak mobil iletişim çok 
sağlıklı bir şekilde yapılmak-
tadır. Sorgun’da bulunan özel 

ÖNEMLİ TELEFONLAR

Kültür ve Turizm Bak.

 +90 312 309 08 50

Yozgat Valiliği

 +90 354 212 49 08

Kültür ve Turizm İl Md.

 +90 354 212 82 96

Turizm Danışma

 +90 354 212 64 23

Sorgun Belediyesi

 +90 354 415 12 36

Yangın 110

Alo Trafik 154

Polis İmdat 155

Elektrik Arıza 186

Gaz Arıza 187

Hızır Servis 112

Jandarma İmdat 156

Telefon Arıza 121

Alo Doktor 113

Alo Zabıta 153

Tüketici Hattı 175

Orman Yangını 177

Sağlık Danışma 184

Kablo Arıza 126

Uyandırma 135

Cenaze Hizmetleri 188

Alo Turizm Bilgi 170

Posta Kodu 119

Su Arıza  185 

Sivas Tur
 0 354 415 06 45

www.sivastur.com

Yeni Ses Turizm
 0 354 415 49 99 

www.sesturizm.com.tr

METATUR
 0 354 415 88 00

www.metatur.com.tr

Metro Turizm
 0 354 415 18 55

www.metroturizm.com.tr

Huzur Turizm
 0 354 415 06 40

www.huzurturizm.com.tr

Lider Turizm
 0 354 415 06 40

www.liderturizm.com.tr
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ELEKTRİK

Türkiye’de elektrik akımı 
220-240 volttur. Prizler iki 
yuvarlak pimli olan fişlere uy-
gundur. Cihazlarınız için baş-
ka voltajlara uygun adaptör 
bulundurmanızda yarar vardır.

GENEL TUVALETLER

Sorgun’da genel tuvaletler 
çoğunlukla camilerin yanında 
ve yakınında bulunmaktadır. 
Buradaki tuvaletler alaturka 
tuvaletlerdir. Sorgun’da bulu-
nan tuvaletler

POLİS VE JANDARMA

Sorgun şehir içindeki gü-
venliği polis sağlar. Polis, 
seyahat sırasında aracınızı 
durduraraksürücü kontolü 
yapabilir. Sorgun’da suç oranı 
oldukça düşüktür. Şehir gü-
venliği için MOBESE kamera 
sistemi kullanılmaktadır.

önemli bir yer tutar. Yaz ayla-
rında yapılan düğünler, yayla 
şenlikleri, âşıklar bayramı da 
Sorgun halkının ve misafirle-
rin eğlenmesi için çok önemli 
etkinliklerdir. 

DİL VE İLETİŞİM

Sorgun insanı ile iletişim 
kurmak oldukça kolaydır. 
Özellikle misafirler Sorgun 
halkı için çok önemlidir. Ko-
nuşma dilinde yazı diline göre 
bazı ağız farklılıkları olsa da 
anlaşmada sıkıntıya sebep 
olacak düzeyde değildir. Şehir 
insanı yabancılara oldukça 
fazla igi gösterir ve onun han-
gi ülkeden geldiğini, ne kadar 
kalacağını, nereleri gezmek 
istediğini öğrenmeye çalışır. 

YEREL SAAT

Türkiye, Greenwich sa-
ati ile iki saat ileridedir.  
Türkiye’nin en doğusu ile en 
batısı arasında 76 dakika za-
man farkı vardır. 

Resmi dairler saat 08.00-
17.00, bankalar ise 09.00-
17.30 saatleri arasında açık-
tır. Resmi daireler ve bankalar 
hafta sonları kapalıdır. 

TURİZM DANIŞMA

Sorgun’da Turizm danışma 
hizmetlerini İlçe Turizm Mü-
dürlüğü ve kaymakamlıklar 
yürütmektedir. Kaymakamlık 
bünyesinde bulunan müdür-
lükte şehirle ilgili yeni bilgiler 
ve broşürler bulabilir, yapa-
cağınız geziler için rehberlik 
hizmeti alabilirsiniz.

GENEL KURALLAR

Sorgun, dini inanış ve 
yaşam biçimi konusunda 
demokratik ve hoşgörülü bir 
şehirdir. Şehirde çok zengin 
bir kültür mozaiği vardır. Fark-
lı yaşam biçimleri nedeniyle 
kılık kıyafet çok çeşitlilik gös-
terir. Bu konuda bir çok geniş 
bir özgürlük göze çarpar. Ca-
milere girişte kıyafet kuralları 
vardır. 

EĞLENCE HAYATI

Şehirde gece hayatı 
Cumhuriyet Caddesinde 
gezinti, restaurant ve kafe-
lerde yemek ve dinlenmekle 
sınırlıdır. İlyas Arslan Kültür 
Merkezi’nde verilen konser-
ler ve sahnelenen tiyatro 
oyunları şehrin eğlencesinde 

ÖNEMLİ NOTLAR

Karasal iklimin etkisi altında olan 
Sorgun’da kış aylarında hava sıcaklığı ba-
zan çok fazla düşebilir. Bu duruma hazırlıklı 
olmalısınız. İhtiyaç duyduğunuzda şehir 
merkezinde çeşitli noktalarda giyim eşyası 
ve araç gereç temin edebilirsiniz. Yaz ayla-
rında zaman zaman mevsim normallerinin 
çok üstüne çıkan sıcaklıklara karşı da tedbirli 
olmalısınız.

Şehrin tarihi ve turistik yerleri ile 
gezi güzergahları ile ilgili bilgile-
ri Sorgun kaymakamlığı’ndan ve Sorgun 
Belediyesi’nden alabilirsiniz.

Turizm, vizeler ve gümrük ile ilgili bilgileri 
büyükelçiliklerden, Gümrük Müsteşarlığı ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan temin ede-
bilirsiniz.


