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SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ:  Sorgun Düşünce 
Kulübü (SDK), 2007 yılında İstanbul’da yaşayan bir grup 
Sorgunlu üniversite mezunu tarafından kurulmuştur. Ku-
rucuları arasında avukat, bankacı, öğretmen, öğretim gö-
revlisi, doktor, mühendis ve serbest ticaretle uğraşan bir-
çok farklı meslek mensubu vardır.

Üyelerinin, hiçbir çıkar, karşılık ve statü beklentisi için-
de olmadan, tamamen gönüllü olarak faaliyetlerine katıl-
dığı ve katkıda bulunduğu SDK, tüzel bir kimliğe bürün-
meden hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan özgün bir 
modeldir. 

Sorgun Düşünce Kulübü, entelektüel bir yaklaşımla 
Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunla-
rını anlamaya çalışmakta; bunu yaparken de alışıldık kalıp-
ların dışında bir yol çizerek, herhangi bir düşüncenin/an-
layışın ya da kampın dogmalarına esir olmadan tamamıyla 
özgün ve nesnel bir tutum sergilemekte; bilimsel ahlakın 
ve hakkaniyetin gerektirdiği şekilde hareket etmektedir.

2013 Yıllığı, Sorgun Düşünce Kulübünün ilk yayınıdır.
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ÖNSÖZ
Sorgun Düşünce Kulübü (SDK) 2007 yılında yola çıktı-

ğında bugün gelmiş olduğumuz noktayı çok azımız ön gö-
rüyordu. Özünde bir sosyal birliktelik projesi olan SDK, 
süreç içerisinde entelektüel duyarlılığını öne çıkararak, 
gönüllü bir yapıdan pek beklenmeyen bir istikrar ve di-
siplin sergiledi ve şu an elinizde bulunan 2013 Yıllığımı-
zı dolduracak çapta düşünsel materyali üretebilme başarı-
sı gösterdi.

2013 yılıyla birlikte her ay bir dosya yayınlama hedefiy-
le çıktığımız bu yolda bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşamaktayız. Bu aynı zamanda öz güveni-
mizi ve daha iyisini yapma doğrultusunda şevkimizi artır-
dı. İçinde bulunduğumuz 2014 yılında da aynı heyecanla 
dosyalarımızı yayınlamaya devam etmemiz bunun en gü-
zel göstergesi.

2013 yılı dosya konularımız ağırlıklı olarak Sorgun’la il-
gili kültürel ve yerel değerlerimizden oluştu. Yılın ilk dos-
yası geçmiş beş yılımızın bir nevi muhasebesini yapmış ol-
duğumuz “5. Yılında Sorgun Düşünce Kulübü” idi. Daha 
sonra, “Durali Doğan”dan başlayarak, yıl içerisinde “Siya-
mi Yozgat”, “Yusuf Ziya Bahadınlı” ve “Rauf Yücel”le de-
vam eden eser inceleme ve değerlendirme dosyalarımıza 
ağırlık verdik. Bu tür çalışmaları yapmaktaki gayemiz, Sor-
gun’a, ortaya koydukları yazılı eserlerle değer katan, bu-
nu yaparken hak ettikleri ilgiyi ve desteği gerçek mana-
da görememiş yazarlarımızı ve eserlerini öncelikle tanı-
mak, tanıtmak ve karınca kararınca üzerimize düşen te-
şekkür borcunu ödemekti. Umarım bu çalışmalardan mu-
rat edilen gaye hâsıl olmuştur. Burada, bu dosya çalışma-
ları vesilesiyle yukarıda adı geçen değerli yazarlarımızla sı-
cak dostluklar ve kuvvetli bağlar tesis ettiğimize değinme-
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den geçemeyeceğim.
Kültürel konular kapsamında ise; “Sorgun Kültürü”, 

“Yozgat Türküleri” ve “Bayram” üzerine çalışmalar yaptık 
ve yerel değerlerimizin unutulmaya yüz tutmuş unsurları-
na ışık tutarak kolektif hafızamızı tazeledik.

“Nüfus ve Göç” dosyasıyla sosyo-politik perspektifli a-
nalitik bir çalışma ortaya koyarak Yozgat’ın kanayan yara-
sı olan “göç” olgusuna dikkat çektik.

Bunların yanında, Eylül ve Kasım aylarında 2 bölüm ha-
linde “Sorgunlu Akademisyenler ve Bilim Adamları” dos-
yalarını yayınladık. Sorgun’da doğup büyüdükten sonra, 
yükseköğrenim kurumlarında akademik kariyer yapıp pro-
fesörlük ünvanı alan, kendi uzmanlık sahalarında ulusal 
ve uluslararası düzeyde önemli eserler ve çalışmalar orta-
ya koymuş, her biri alanlarında yetkin ve referans alınan 
bilim adamlarımızı tanımak ve tanıtmaktı amacımız. Bu 2 
dosya içerisinde yer alan yazılar tamamıyla bize ait özgün 
makaleler olmadığı için 2013 Yıllığımızda yer almamıştır. 
Fakat çalışmaların içeriği web sitemizde “Sorgunlu Bilim 
Adamları” başlıklı sabit bir bölüm olarak yer almaktadır.

2013 Yıllığımıza, 2012 yılında yayınladığımız ve ay-
nı zamanda ilk dosya çalışmamız olma özelliğini taşıyan 
“Sorgun” ve yine ilk yazar/eser inceleme çalışmamız olan 
“Abbas Sayar Okumaları”nı da dâhil ettik.

Sorgun Düşünce Kulübü’nün basılmış ilk yayını olma 
özelliğini taşıyan 2013 Yıllığımıza yazılarıyla katkı sunan 
tüm arkadaşlarıma emeklerinden ve özverilerinden dolayı 
teşekkür ediyorum.

Abdullah ALPAYDIN
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ / Mayıs 2014
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HAKKIMIZDA
Sorgun Düşünce Kulübü (SDK), 2007 yılında İstan-

bul’da yaşayan bir grup Sorgunlu üniversite mezunu ta-
rafından kurulmuştur. SDK Aralık ayında 6. yılını doldur-
muş oluyor. Kurucuları arasında avukat, bankacı, öğret-
men, öğretim görevlisi, doktor, mühendis ve serbest tica-
retle uğraşan birçok farklı meslek mensubu vardır.

Kulüp üyeleri 6 yıldır her ayın ilk Cumartesi günü İs-
tanbul’da bir kahvaltı programı eşliğinde toplanmaktadır. 
SDK, Son 3 yıldır ise yılda bir kez Sorgun’da, diğer illerden 
ve Sorgun’dan katılan üyelerimizle birlikte geniş kapsam-
lı toplantılar yapmaktadır. 6. yılını tamamlamış bulunan 
kulübümüz, İstanbul şartları düşünüldüğünde başlangıçta 
sürdürülebilmesi çok zor görünen her ayın belirli bir günü 
aralıksız bir araya gelme hedefini hiç aksatmadan, başarıy-
la gerçekleştirmiştir. 

Üyelerinin, hiçbir çıkar, karşılık ve statü beklentisi için-
de olmadan, tamamen gönüllü olarak faaliyetlerine katıl-
dığı ve katkıda bulunduğu SDK, tüzel bir kimliğe bürün-
meden hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan özgün bir 
modeldir. Devamlılık, SDK’nın en temel prensiplerinden 
biridir.

Sorgun Düşünce Kulübü, hiçbir partinin, ideolojinin ve-
ya cemaatin güdümünde ya da tesirinde olmayan, tama-
men sivil ve bağımsız bir oluşumdur. 

SDK’nın öncelikli hedeflerinden biri Sorgunlu üniver-
site mezunları ve üniversite öğrencileri arasındaki bağla-
rı kuvvetlendirmek ve potansiyeli yüksek bu kitlenin baş-
ta kendileri olmak üzere, memleketleri ve nihayetinde tüm 
insanlık için faydalı, özgün, nitelikli, yapılabilir ve sürdü-
rülebilir çalışmalar ortaya koymasını sağlamaktır. 

SDK, web sitesinde (www.sorgundusuncekulubu.com) 
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her ay düzenli olarak farklı konularda dosya yayınlamakta-
dır. Dosya konuları yazar/eser incelemeleri ve sosyal-kül-
türel meseleler üzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Sorgun Düşünce Kulübü, entelektüel bir yaklaşımla 
Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunla-
rını anlamaya çalışmakta; bunu yaparken de alışıldık kalıp-
ların dışında bir yol çizerek, herhangi bir düşüncenin/an-
layışın ya da kampın dogmalarına esir olmadan tamamıyla 
özgün ve nesnel bir tutum sergilemekte; bilimsel ahlakın 
ve hakkaniyetin gerektirdiği şekilde hareket etmektedir. 

Sorgun Düşünce Kulübü sözünü ettiğimiz anlayışla, 
Abbas Sayar’dan Durali Doğan’a Siyami Yozgat’tan Yusuf 
Ziya Bahadınlı’ya, çeşitli branşlardaki bilim adamları ve a-
kademisyenlere kadar, farklı düşünce iklimlerinden Sor-
gun’umuzun/Yozgat’ımızın yetiştirmiş olduğu değerleri 
önyargılardan uzak durarak anlamaya, tanımaya ve tanıt-
maya çalışmaktadır.

Web site dosya çalışmalarımız dışındaki diğer projeleri-
mizden bazıları şöyledir:

Sorgunlu Üniversiteliler Katalogu/Veri Tabanı Proje-
si, Sorgun Ansiklopedisi Projesi, Sorgun Kronolojisi, Sor-
gun Bibliyografyası, Salih Paşa Camii 200. yıl Anma Kita-
bı Projesi, Sorgun Bilgi Kaynaklarını Toplama Projesi, Sor-
gunlu Akademisyenlerle Buluşma Projesi. 

6 yılın sonunda SDK olarak bir özeleştiri yaptığımızda 
ortaya konanlar, başta bizleri tatmin etmemekle birlikte, 
hedeflenen işlerin nitelikli işler olması ve gönüllülük esa-
sıyla yürütülmesi gerçeği, bu noktada daha sabırlı olma-
mızı gerektirmektedir. Diğer yandan, 6 yıllık süreç sonun-
da, bu oluşum belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış; 2013 
yılıyla birlikte daha somut işlere imza atmaya başlamıştır. 
SDK, bundan sonraki dönemde de aynı heyecan ve kararlı-
lıkla faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.
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ŞUBAT 2013 

5. YILINDA SORGUN 
DÜŞÜNCE KULÜBÜ
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SDK’NIN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI
Abdullah ALPAYDIN

Batı ve Doğu arasında köprü olmak, Türkiye açısından 
hep jeopolitik bir ayrıcalık olarak görülse de, bu durumun 
sosyo-kültürel sonuçlarından çok olumlu bahsedebilmek 
pek mümkün görünmemektedir.

Bugünkü Türk toplumu, ağırlıklı olarak Doğulu etnik 
unsurlardan oluşmakla beraber, özellikle Cumhuriyet’le 
birlikte bir devlet politikası olarak yönünü tamamen Batı-
ya dönmüş; başta eğitim sistemi olmak üzere Batılı değer-
lerin yüceltildiği bir anlayış egemen olmuştur. Bu dönü-
şüm ciddi manada bir kültürel kimlik bunalımına neden 
olsa da, günümüzde bu anlayışın büyük oranda başarılı ol-
duğunu söyleyebiliriz. Türk toplumu artık Batılı idealleri 
benimsemiş, Batılıların bugün kendilerinin dahi çok şikâ-
yetçi olduğu, materyalist, bireyci ve çıkarcı değerleri ciddi 
oranda özümsemiştir. Buna rağmen Doğulu geçmişinden 
de tam anlamıyla kopabilmiş değildir. Modern Türkiye ar-
tık ne Doğuludur ne Batılıdır.

Günümüzde bireyler ve aileler, artık eskisi gibi payla-
şımcı olmadığı gibi, kaçınılmaz bir şekilde daha dışa kapa-
lı ve daha benmerkezci olmuştur. Hâlbuki bu, ister Doğu-
lu olsun, ister Batılı, insan tabiatına aykırıdır. Sosyal ihti-
yaçlarını tatmin edemeyen bireylerin sağlıklı oldukların-
dan söz etmek mümkün değildir. Ne kadar bastırılırsa bas-
tırılsın, insanoğlu nasıl fiziksel ihtiyaçlarını karşılamadan 
var olamıyorsa, sosyal tatminsizlikten kaynaklanan boşlu-
ğu da bir şekilde doldurmak isteyecektir.

Sorgun Düşünce Kulübü, işte bu çok doğal insani ihti-
yacın bir araya getirdiği; bunun da ötesinde hayatlarının 
belirli bir bölümünde ortak bir maziyi ve hafızayı paylaş-
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mış bireyler tarafından kurulmuş, sosyal, kültürel ve ente-
lektüel bir oluşumdur.

5. yılını tamamlamış bulunan kulübümüz, İstanbul şart-
ları düşünüldüğünde başlangıçta sürdürülebilmesi çok zor 
görünen her ayın bir günü aralıksız bir araya gelme hede-
fini hiç aksatmadan, başarıyla gerçekleştirmiştir. Hedefle-
nen sosyal gayeyi yerine getirmekle yetinmek istemeyen 
bu oluşum, daha birinci yılında; üyelerinin birikimlerini 
ve tecrübelerini toplum yararına kullanmak üzere entelek-
tüel kaygıları olan bir düşünce kulübü olmaya karar ver-
miştir.

Üyelerinin, hiçbir çıkar, karşılık ve statü beklentisi için-
de olmadan, tamamen gönüllü olarak faaliyetlerine katıl-
dığı ve katkıda bulunduğu SDK, tüzel bir kimliğe bürün-
meden hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan özgün bir 
modeldir.

Burada şunu vurgulamak bizim için çok önemlidir: 
SDK, hiçbir partinin, ideolojinin veya cemaatin güdümün-
de ya da tesirinde olmayan, tamamen sivil ve bağımsız bir 
oluşumdur. Bununla beraber temel insani ve ahlaki değer-
leri benimser ve bu değerleri yaşatmayı ilke edinir.

SDK’nın öncelikli hedefleri arasında Sorgunlu üniver-
site mezunları ve üniversite öğrencileri arasındaki bağla-
rı kuvvetlendirmek ve potansiyeli yüksek bu kitlenin baş-
ta kendileri olmak üzere, memleketleri ve nihayetinde tüm 
insanlık için faydalı, özgün ve nitelikli işler ortaya koyma-
sını sağlamaktır.

Bu kapsamda 5 yılda ortaya konanlar, başta SDK men-
suplarını tatmin etmemekle birlikte, hedeflenen işlerin ni-
telikli işler olması ve gönüllülük esasıyla yürütülmesi ger-
çeği bu noktada daha sabırlı olmamızı gerektirmektedir. 
Diğer yandan, 5 yıllık süreç sonunda, bu oluşum belli bir 
olgunluk seviyesine ulaşmış; 2013 yılı SDK’nın daha so-
mut işlere imza atacağı bir atılım yılı olarak planlanmış-
tır. Bu süreçte ortaya konacak işler web sitemiz aracılığıy-
la tüm üyelerimizle paylaşılacaktır.
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SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ’NÜN 5 YILI
Adnan KORKMAZ

Sorgun Düşünce Kulübü beş yılı geride bıraktı. Kulübü-
müz, geride kalan beş yılda kuruluş gayesi olan “özgün”, 
“faydalı”, “yapılabilir” düşünce üretimini esas aldı.

Abbas Sayar Okumaları, Sorgun Makaleleri, Sorgun Dü-
şünce Kulübü İnternet Sitesi, Sorgunlu Üniversiteliler Ka-
taloğu Projesi, Sorgun Ansiklopedisi Projesi, Sorgun Kro-
nolojisi, Sorgun Bibliyografyası, Salih Paşa Camii 200. yıl 
Anma Kitabı Projesi, Sorgun Bilgi Kaynaklarını Toplama 
Projesi, Yıllık Sorgun Kahvaltıları, Sorgunlu Akademis-
yenlerle Buluşma Projesi, Sorgun Düşünce Kulübü’nün 
“özgün”, “faydalı” ve “yapılabilir” düşünce üretimi örnek-
lerindendir.

Özünde bir “bir araya gelme projesi ” olan Sorgun Dü-
şünce Kulübü, birbirini uzaktan tanıyıp, araya giren yirmi 
yılda birbirlerini pek görmeyen, dahası birbirini hiç tanı-
mayan Sorgun’un çocuklarını, aynı tabaktan kahvaltı ya-
pacak kadar yakınlaştırmış; Sorgun’un çocuklarını, İstan-
bul gibi koca bir şehirde beş yıl boyunca her ay Tarihi Sa-
lih Paşa Camii’nin, ağaçlar altında, pınarından şırıl şırıl su 
akan, tahta masa ve tahta sandalyeli çay bahçesinde top-
lar gibi toplamıştır.

Sorgun Düşünce Kulübü, kazananının baştan belli oldu-
ğu küresel bir oyunun baştan kaybedeni olan, oyun sürsün 
diye “Sahte Gündem Mühendisliği ” ile oyalanan bir ülke-
de neler yaşanabilirse onların yaşandığı bir ortamda kendi 
gündemini belirlemiştir.

Sorgun Düşünce Kulübü, ilan ettiği çalışma yaklaşımı-
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na sadık kalmış, Sorgun ve Sorgunlular için düşünce üreti-
mini temel alan bir yaklaşımla çalışmıştır. Sorgun Düşün-
ce Kulübü, Sorgunlu üniversite mezunları ve Sorgunlu ü-
niversite öğrencilerini, Sorgun ve Sorgunlular için birlikte 
düşünce üretmek üzere bir araya getirmiştir. Sorgun Dü-
şünce Kulübü, Sorgun ve Sorgunlunun gündemine yoğun-
laşan bir yaklaşımla çalışmıştır.

Sorgun Düşünce Kulübü’nce yapılanlar, yapılabilecekler 
ve yapılması gerekenler karşısında küçük kalabilir, ancak; 
yapılanlar, yapılabilecekler ve yapılması gerekenlerin reh-
ber ve referansıdır.
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BEŞİNCİ YILINDA SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ
Fatih ŞAHBAZ

Tarihten edindiğimiz bilgiler ışığında insanların birlikte 
yaşama ihtiyacı çok eskilerden beri süregelen bir gerçek-
tir. Başlangıçta komün ve koloniler olarak birlikte yaşama-
ya başlayan insanoğlunun toplumsal birliktelikleri hiç bir 
zaman sonlanmamıştır.

Toplumda yaşamanın doğal bir sonucu olarak okulda, 
iş yerinde, yolculukta, tatilde, askerde vb. birden fazla in-
sanın bulunduğu her yerde bir birliktelikten, bir toplum-
sal ilişki ve toplumsal iletişimden söz edebiliriz. Toplum-
sal birlikteliklerde amaçlar çok farklı olabilir. Örneğin as-
kerde vatanı korumak, dernekte kültürel bir amaç, okulda 
eğitim, futbol kulübünde şampiyonluk vs. örnekler çoğal-
tılabilir. İletişimin arttığı 21. yüzyılda derneklerin, cema-
atlerin, siyasi partilerin, futbol takımlarının, aslında sivil 
toplum kuruluşlarının artması da doğal karşılanacak bir 
sonuçtur. Peki, bir sivil toplum kuruluşu olarak Sorgun 
Düşünce Kulübü nedir ve beş yılı nasıl şekillenmiştir? Ya-
zımın asıl konusunu oluşturan bu hususu kendi örnekle-
mimde özetleyeceğim.

Sorgun’dan tanışıp, İstanbul’da da görüştüğüm öğret-
men Nuri abi (Nuri Kaya) bir gün beni bir sabah kahval-
tısına davet etti. “Sorgun’dan hemşerilerimizle Cumarte-
si günü Dragos/Maltepe’de kahvaltımız var gelir mi sin?” 
dedi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Kahvaltıya gittik. 
Nuri abiyi ve bir kaç kişiyi zaten tanıyordum. Tanımadıkla-
rım ve uzaktan tanıdıklarımla da kahvaltı sonrası tanıştık. 
Tabii, kahvaltının sonuna kadar tanıdığım ve tanıştığım in-
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sanlar hakkında hep şunu düşündüm ve içimdeki ses hep 
şu soruyu tekrarladı: Evet Fatih, bu işin sonu nereye gider, 
yine dernekçilik mi? Bu işin sonu bir partiye ya da cemaa-
te dokunur mu? Ne kadar garip değil mi? Tanıdığımız in-
sanları bile iş bir topluluksa sorguluyoruz. Maalesef bunu 
yaparken de kahvaltının ve hemşeri özleminin sarıla sarıla 
tadını çıkarmak varken, kuşku ve şüphelerimiz buna mani 
oluyor. Bir topluluğa, bir kulübe katılırken bu tür bir sor-
gulamayı da işin açıkçası çokta yadırgamadım. Yadırgan-
maması gerektiği kanaatindeyim.

Sorgun Düşünce Kulübü’nün katıldığım ilk kahvaltısı-
nın sonunda kulübü tanımaya yönelik ilk soruyu Adnan a-
biye sordum: Sorgun Düşünce Kulübü nedir, amacı nedir, 
nasıl bir sivil toplum örgütüdür? Aldığım cevap şu oldu: 
“Biz İstanbul’ da yaşayan Sorgunlular olarak bir araya gel-
dik. Her ayın ilk Cumartesi günü İstanbul’un Anadolu ve-
ya Avrupa yakasında kahvaltı yapıyoruz. Bunu yaparken de 
Sorgun için düşünüyoruz. Düşünmek yeterli”.

Aslında çok renkliydi kahvaltı masası. Avukatlar, banka-
cılar, esnaflar, öğretmenler, öğrenciler… Bu renklilik kulü-
bün ahenginin yansımasıydı. En azından kulüp bir meslek 
kulübü değildi. Bu seferde kör şeytan yine içimde şu şüp-
heyi uyandırdı: Bu bir araya gelme amacı çok saf ve çok i-
yi bir fikir ama İstanbul’ da bir araya gelmenin fiziki zorlu-
ğu, alternatif maliyeti sadece bu amaç için basit gibiydi. Bu 
birlikteliğin başka bir amacı var mıydı,  ya da sırf bu ma-
sum amaç birliktelik için yeterli miydi? Bunu zaman gös-
terecekti. Aylık katılımlarım sonrası anladım ki evet ( bu 
sene dördüncü yılı olacak katılışımın) Adnan abinin o ilk 
günkü sözü kulübün özüydü. Her ayın ilk Cumartesi’sinin 
kahvaltı ile özdeşleşen hasret gidermesidir benim için Sor-
gun Düşünce Kulübü.

Burada kulübün bir kahvaltı kulübü olduğunu, amacı-
nın kahvaltının ötesine gitmediğini belirten bir kaç arka-
daşımdan duyduğum eleştirileri ise aşağıda Sorgun Dü-
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şünce kulübünün beş yılı kısmında özetleyeceğim. Her si-
vil toplum kuruluşunun bir amacı vardır. Dernekler ve va-
kıflar belirli bir amaca hizmet ederler. Vakıflar bu amacı 
yerine getirmek için ortaya konmuş mal topluluğu, der-
nekler ise, amacını üye olan kişilerle yerine getiren tüzel 
kişilikledir. Sorgun Düşünce Kulübü, tüzel kişiliği olma-
yan kişi kulübü olarak beş yılda neler yaptı, bunları aşağı-
da paylaşacağım:

• Her ay düzenli olarak ayın ilk Cumartesi günü kahval-
tıları eksiklikler olsa da yapıldı. Bu durum gerçekten “bir 
sivil toplum örgütünün yaptığı şeye bakın; sadece bir kah-
valtı” (yukarda belirttiğim üzere) olarak algılansa da bu 
kulüp için çok önemlidir. Çünkü bu basit bir olay değildir. 
İnsanların çocuklarına bile zaman ayıramadığı, karşıdaki 
komşu ölse komşuların ceset kokusuyla ölümden haber-
dar olduğu İstanbul’da, aileye ayrılacak zamandan, uyku-
dan, zor ulaşım şartlarından, güzel havadan fedakârlık e-
derek, Sorgunluların bir araya gelmesinde Sorgun Düşün-
ce Kulübü en büyük bütünleştirici faktör olmuştur.

•Bu sene Sorgun’da ikincisi düzenlenen Sorgun Düşün-
ce Kulübü kahvaltısı ile hemşeriler ile bir araya gelinmiş-
tir.

•Kahvaltılarda bir kişinin belirli bir konuda hazırlık ya-
pılıp üyelere o konu hakkında bilgi sunması sağlanarak 
kulüp üyesine sorumluluk yüklenmiş; bu sayede üyeler se-
çilen konular hakkında bilgi sahibi olmuşlardır.

•Kulübün internet sitesi hayata geçirilmiştir.
•Memleketimizden yetişen değerli yazarlarımızdan Ab-

bas Sayar’ın eserleri okunarak Abbas Sayar Okumaları ola-
rak sitede yayımlanmıştır. Toprağımızdan yetişen bir diğer 
kıymetli yazarımız Durali Doğan’ a ilişkin eserlerin oku-
nup yayınlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

•Memleketimiz Sorgun’un tarihi eserlerinden Salih   
Paşa Camii’nin 200. yılına yönelik Sorgun Düşünce Kulü-
bü’nün hazırladığı ve Salih Paşa Camii hakkında ayrıntı-



22│Sorgun Düşünce Kulübü

lı bilgi sunacak kitap çalışmada önemli bir yol alınmıştır.
•Düşünce kulübü olmanın gereği olarak 2013 yılına dü-

şünce üretme adına planlı bir giriş sağlanmıştır.
•SDK’nın temel misyonu şekillenmiş ve belirli bir çer-

çeveye oturmuştur. Tüzel kişiliği olmayan bir oluşum o-
larak Sorgun Düşünce Kulübü’nün teamüle dayanan (ya-
zılı olmayan kuralları; eser çalışmalarında sorumluluk al-
ma, 2013 yılı yıllık planı, okumalar, ay sorumluları, yazılar, 
aylık birlikteliklere katılamama durumunu bildirme, vb.) 
prensipleri oluşmuştur.

•Sorgun Düşünce Kulübüne aidiyet kavramı belirmiş o-
lup, katılım ise günden güne artmıştır.

•Sorgun Düşünce Kulübü’nün gönüllülüğe dayalı yapı-
sı, gönüllülüğün yanı sıra özveriye ve sorumluluğa dayalı 
olarak yeniden şekillenmiştir.

•Sorgunlu olup İstanbul’da üniversiteyi kazanan öğren-
cilerden ulaşılabilenler kahvaltıya davet edilmekte, tanışıl-
makta ve sıkıntıları paylaşılmaya çalışılmaktadır.

Kısacası, Sorgun Düşünce Kulübü, popülist yaklaşım-
lar yerine yapılabilir ya da yapılabilecek hedefler üzerinde 
ilk beş yılını geçirmiştir. Bu husus hem iç hem de dış çev-
re için gerçekten önem arz etmektedir. Çünkü bu birlik-
teliğin amacı, “düşünce kulübü” olmaktır. Dolayısıyla çok 
sık karşılaştığımız bir durumu da paylaşmadan geçemeye-
ceğim. Hemen hemen tüm toplantılarda dışarıdan gelen 
arkadaşlarımızın sorduğu bir soru var: “Sorgun Düşünce 
Kulübü somut olarak ne yaptı?” Ben aslında bu soruyu bir 
taraftan çok yadırgıyorum, bir taraftan da hiç yadırgamı-
yorum. Yadırgıyorum; çünkü düşünce somut değildir. Dü-
şüncenin somutlaşmış hali konuşma ya da yazmadır. Dü-
şüncenin somutlaşmasının en güzel hali ise eserlerdir. Bu 
soruyu soran eser bazlı somutluğu sormuyor. Maddi an-
lamda (burs, şehir kalkındırma, düşüncenin dışında çoğu 
şey kısaca) somutluğu soruyor. Hal böyle olunca da ne biz 
soruyu soranı anlıyoruz, ne de soruyu soran bizi. Yadırga-
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madığım husus ise şu: Sorgun’da ve Sorgun dışında kuru-
lan tüm sivil toplum kuruluşları somut bir amaç üzerine 
kurulmuş. En güzel örnekleri ise dernekler… Sorgun’a a-
it dernek vb. tüm kuruluşların yaptığı somut işleri eleştir-
mek ya da burada tartışmak haddime değildir. Sadece şu-
nu belirtmek isterim ki SDK, maddi anlamda eser ve dü-
şünce dışında somut bir şey vaat etmeyen, tüzel kişiliği 
dahi olmayan bir birlikteliktir. Buna alışılıncaya kadar ma-
alesef yadırgamayacağım bu soruyu. Ancak, Sorgun adına 
ikinci bir düşünce kulübü kurulur “onlar çok eser yayınlı-
yor sizin eserleriniz nerede?” denirse o zaman soruyu ve 
soru sahibini ayakta alkışlayacağım.

Yukarıda ana hatlarıyla belirtildiği üzere SDK, düşün-
ce kulübü olmanın gereklerini iyimser bir söylemle yerine 
getirmiştir. Yazı, yayın, eser üretme anlamında hıza, çaba-
ya ve eser sayısında artışa ihtiyacımız bulunmaktadır.
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BEŞİNCİ YIL 
Hatip SORGUN

Sorgun Düşünce Kulübü (SDK) olarak ilk bir araya geli-
şimizden itibaren 5 yılı geride bıraktık.

Adnan ile tesadüfen karşılaşmamız... Her ikimiz de 15 
yıldan fazla bir süredir İstanbul’da yaşıyor olmamıza ve 
daha da önemlisi benim evimle Adnan’ın çalışma ofisi a-
rasındaki mesafe 200 metre olmasına ve her gün aynı yol-
lardan geçip gitmemize karşın; aynı topraklarda büyümüş, 
aynı okullarda okumuş yakın arkadaşlar olarak birbirimiz-
le bir temasımızın olmaması gibi acı ve garip bir durumu 
fark etmemiz bu birlikteliğin başlangıcına vesile oldu.

Daha sonra Recep, Kelami, Abdullah, Nuri, Salih abi, A-
li ve diğer arkadaşların da katılımı ile birlikte bu birlikte-
lik düzenli bir hal aldı. Her ayın ilk Cumartesi günü dü-
zenli olarak bir araya gelerek bugünlere ulaştık. Bu süreç-
teki tüm çalışmalar samimiyet, gönüllülük ve özveri teme-
linde gelişti.

Önce, kendimizi nasıl konumlandırmamız gerektiği-
ni tartışmaya başladık. Görüşmelerimiz neticesinde ken-
dimizi “düşünce” temelinde konumlandırmaya karar ver-
dik ve birlikteliğe “Sorgun Düşünce Kulübü” ismini ver-
dik. Bugün dönüp baktığımda; kişisel menfaatlerden, bek-
lentilerden, kaprislerden arınmış bir birlikteliğin, “düşün-
ce” temelinde ve “gönüllülük” esasında konumlandırıla-
bilmiş olmasını oldukça anlamlı buluyorum.

Daha sonra, bir araya gelip hasbi hal etmenin, ilişkileri-
mizi güçlendirmenin yanında, bu birlikteliğin gücüyle do-
ğup büyüdüğümüz Sorgun’umuz için neler yapabiliriz di-
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ye düşünmeye başladık. Çeşitli projeler geliştirdik ve bun-
ları hayata geçirmeye çalıştık. Bir internet sitesi kurduk. 
Sorgunlu mezun ve öğrencilere ilişkin bir veri tabanı o-
luşturmaya başladık. Sorgun’a ilişkin kaynakları toplama-
ya başladık. Bir Sorgun Ansiklopedisi oluşturmak için ça-
lışmalara başladık. Sorgun’da 2 defa kahvaltı organizasyo-
nu yaptık. Sorgunlu önemli insanları kahvaltılarımıza da-
vet ettik, onları ağırladık ve daha birçok iş yaptık.

Belki tüm bunlar çok çok büyük işler değil. Ancak, bir 
araya gelme ve birlikte iş yapabilme kültürünün oldukça 
zayıf olduğu bir toprağın insanları olarak, hiçbir menfa-
at beklentisi olmaksızın samimiyetle, yapıcı bir şekilde ve 
hiç çatışma yaşamadan, 5 yıl hiç aksatmadan bir araya gel-
meyi başarmanın bile, tek başına çok değerli ve anlamlı ol-
duğuna inanıyorum.

Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız önemli 
projelerimiz var. Daha iyi organize olarak yapmamız gere-
ken işleri hayata geçirmek için kararlıyız.

İçinde bulunduğumuz çağda kazanmak, bir adım ö-
ne geçebilmek ve başarılı olabilmek için özgün düşünce-
ler üretilmesi gerektiği bir gerçektir. Bu anlamda kendi-
sini “düşünce” temelinde yükseltmek arzusunda olan bir 
birlikteliğin çok önemli işler yapabileceğine inanıyorum.

Diğer taraftan; bu birlikteliğin önümüzdeki dönemde 
yoğunlaşması gereken hususlardan bir tanesinin, küresel-
leşme sürecinde yozlaşmayla mücadele ve değerlerimizin, 
kültürümüzün korunması ve geliştirilmesi kapsamında ça-
lışmalar yapmak olması gerektiğine inanıyorum. Bu husus 
çok önemli. Küreselleşme sürecinde, her geçen gün kendi-
mizden, değerlerimizden, kültürümüzden uzaklaşıyoruz. 
Bizden sonra gelen nesiller bunu daha yoğun olarak yaşı-
yor. Bu durum gerçekten çok acı ve ülkemiz için de ciddi 
bir tehdittir. Bizler, en azından kendi çevremizde, bu kap-
samda neler yapabiliriz diye tartışmalı ve bu anlamda öz-
gün çalışmaları hayata geçirmeliyiz.
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Bizler, insanların doğduğu ancak doyamadığı, belli bir 
yaşa geldiğinde sevdiklerinden ayrı yaşamaya mahkûm ol-
duğu, sırtına yorganını sarıp gurbet yollarına düşmenin, 
gurbetin adeta kader haline geldiği bir toprağın çocukla-
rıyız. Buna rağmen bizler gene de şanslı insanlarız. Hepi-
miz bu süreçlerden geçtik; kimse bilmese de (çünkü biz-
ler yaşadıklarımızı sırf onları üzmemek adına en yakınları-
mızla dahi paylaşmadık) çok büyük sıkıntılar yaşamış ol-
mamıza karşın okuyabildik ve belli bir meslek sahibi ol-
duk. Ancak, bugün hala bizim insanlarımız, sırf günü kur-
tarmak amacıyla gurbet ellerde, sıla hasretiyle, zor şartlar-
da yaşam mücadelesi vermekteler. Bu birliktelik uzun va-
dede bu sorunu da tartışmalı ve bu alanda projeler geliş-
tirmelidir.

Bizler, SDK olarak, bizimle aynı yollardan geçen kardeş-
lerimizin, bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamamaları için 
onlara kol kanat germeye, yardımcı olmaya, yol gösterme-
ye, destek olmaya çalışıyoruz ki bu da bu birlikteliğin yap-
tığı çok önemli işlerden bir tanesidir.

Birlik olmak, dayanışma, yardımlaşma ve birlikte iş ya-
pabilme becerisinin geliştirilmesi çok önemli ve faydalı so-
nuçlar doğuracaktır. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bu 
anlamda, 5 yılını geride bıraktığımız bu birliktelik çok kıy-
metlidir ve çok önemli işler becerebilecek kapasiteye sa-
hiptir. Bu aşamadan sonra, hedeflerimize ulaşabilmemiz i-
çin eksikliklerimizi gidermeye ve başarılı sonuçlar elde et-
meye odaklanmalıyız.

Bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen tüm kardeşle-
rime canı gönülden şükranlarımı sunuyorum ve diğer tüm 
arkadaşları bu birlikteliği anlamaya ve katkı sağlamaya da-
vet ediyorum.
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ARKA BAHÇEMİZ SDK
Recep DAĞDEMİR

Bir 5 yıl geçti. Nasıl geçtiğini anlamadan gidiyor zaman. 
Şirinevler’de başlayan bu oluşum, ne badireler atlattı… Ve 
biz zor olanı başardık arkadaşlar. Bir grup Sorgun’lu ola-
rak hiçbir menfaat gözetmeden, hiçbir gizli hesap yapma-
dan geldik buraya kadar. Ne kadar ihtiyacımız varmış me-
ğer. Hepimiz o kadar yalnızlaşmışız ki ve bir o kadar da 
yalnızlaştırılmaya karşı haykırmak istemişiz ki buraya ka-
dar geldik.

Bizi buraya getiren etken sanırım “önce kendimiz” de-
mek oldu. Yaşarsak kendimizi doğru şekilde, öğrenir biz-
den başkaları… Öğretmek ve kurtarmak olmadı önceliği-
miz. Öğrendikçe yaşar, yaşadıkça hisseder, hissettikçe far-
kına varmadan öğretmiş oluruz. Bu oluşum doğru sorular-
la başladı. Sorumuz ise “neden bu toprakların insanları bir 
araya gelmekte zorlanıyorlar?” idi. Bu soru bizi harekete 
geçirdi. Ortada modern dünyanın değeri (!) olmadan in-
san paydası altında bir araya gelmekti ihtiyacımız.

Her kahvaltımız onun için bizim arka bahçemiz oldu. 
Bahçemiz hem rahatlattı bizi, hem de geleceğe umutla 
bakmamızı sağladı. Bilirsiniz, bahçede insan toprakla uğ-
raşır. Ektiği tohuma bir anlam katar. Geleceğini düşünür. 
Nasıl meyve verdiğini hayal eder. Onun için ne yapması 
gerektiğini hep sorgular. Doğru zamanda doğru hamleyi 
yapmak ister. Evine döndüğünde, sadece beden yorgunlu-
ğu vardır üzerinde. Onu da kısa bir dinlenmeyle halleder. 
Ruh dinginliğine sağladığı katkı ise hiç tartışılmaz.

İşte bizim de arka bahçemiz oldu her Cumartesi günü... 
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Herkes modern dünyadaki rolünü geride bırakarak ken-
di gerçeğiyle birlikte oldu. Herkes için rahatlama alanıydı. 
Çünkü herkes biliyordu ki, modern dünya bizi bize bırak-
mıyor. Hayalini kuramadıklarımızı zorunlu bir ihtiyaç ola-
rak dayatıyor bize. Onu elde etmek zorunda kaldığımız i-
çin de kendimize hep sorar olduk: “Ben bu muyum?”

Sevgili dostlar! Sorgunlu olmaya dair sorduğumuz soru-
lar aslında kendimize sorduğumuz sorulardı. Beş yıl ken-
dimiz olmaya çalıştık. Öğrenilmiş yanlış tutumları aşmaya 
çalıştık. Kendimiz oldukça ötekilerin ezberlerini de boz-
duk elhamdülillah! Çünkü ötekileri bağlayan şey, başka 
hesaplardı. Ama bizi bağlayan şey ise kendimiz idi. Ken-
dimiz olduğumuz için yakalamamız gereken bir zaman ve 
mekân yoktu. Nereye yetişecektik ki? Yetişmemiz gereken 
tek yer kendi benliğimizdi.

Burası kürsüleri olan bir akademi olmayacak belki. A-
ma her bir üyesinin yaşamla kurduğu bağ ile etrafına ışık 
saçan bireylerin geliştiği ve geliştirdiği bir yer olacak. Hiç-
bir ideoloji bu yapıyı bozamaz. Çünkü burada ortak bir i-
deolojiyi bulamazlar. Dedik ya; paydamız sadece insan ol-
maktır.

Sevgili dostlar, en zor dönemeci geçtiğimizi düşünüyo-
rum. Çünkü aracımız sağlam. Yolcularımız ise birbirinden 
kaliteli insanlar. Hepsi birer kaptan ve aynı zamanda hep-
si birer yolcu olabiliyorlar. Çünkü onlar hayatı sorguluyor-
lar… Rabbim, bu hareketin onuncu yılına ulaştığımızda 
bu yazıdaki “beşleri” “on” olarak değiştirmeyi nasip etsin.
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MART 2013
DURALİ DOĞAN
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TEŞEKKÜR EDERİZ DURALİ HOCAM!
Adnan KORKMAZ

Gardaşım! Sorgun’u kimse masimiyo. Sorgun yoh, yo-
sul, perim perişan, yetim oğsüz, saapsız, golsuz ganatsız, 
hısımsız, kahamsız, irdenmiş, itilmiş kahılmış, yüzüne ba-
hılmamış, adam yurduna gonulmamış, gahırlı, çileli, gare-
metli bir yer.

Babam bizde dutkunluk yoh! Eller çapıdının düştüğü 
yere saap çıhıyo. Biz bir birimizin guyusunu gazıyoh. Bir 
araya gelemiyoh. Bir birimizi çekemiyoh. Bir araya gelme-
diğimizden de heçbir derdimiz hallolmuyo.

Ohuyanımız yoh mu? Çooh! Ohuyanımız çoh da, ya-
zanımız yoh! Ohuyanımız da mayış için ohumuş, gaçmış. 
Ardını unutmuş, gendinden başgasına hayrı yoh! Garda-
şım bey olmuş, garısı sevinsin hesabı…

Gardaşım! Bu gadar ohuyanı olan bi yerin, heç mi yaza-
nı olmaz yav? Yav, heç mi kimse bu Sorgun elin melmeketi 
dağal, bizim melmeketimiz deyip saap çıhmaz? Ne biyim 
yav, heç mi ellerinden bi şey gelmez? Söz temsili Sorgun 
haggında bir şeyler yazsalar, Sorgun’un dili ossalar kotü 
mü olur? Nerdee! Herkes gendi menfaatinin peşinde! Sor-
gun’u kim nitsin? Sen o ahlına kişe de! Muhanetler; “Sor-
gun’un nesini yazacağasak” diyolar ellağam? Mayış için o-
huyandan ne bekliyecağan?

Allah ne muradı varsa versin, Durali Doğan Hocamız, 
Sorgun’un koyünü bucağını garış garış gezdi. Hemi de, 
yimbeş otuz yıl bıhmadan, usanmadan, gecesini gündüzü-
ne gatarak araştırdı, yazdı, çizdi, foturaf çekti, boy boy ki-
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taplar çıkardı.
Hangi birini sayah gardaşım: “Bütün Yönleriyle Sor-

gun”, “Sorgun 953, “Sorgun Güldestesi”, “Sorgun’dan 
Mehmet Akif ’e Armağan”, “Yozgat Şair ve Yazarları”, 
“Türk’ün İstiklal Destanı”, “Okul Piyesleri”, “Dönüş ile 
İrbaham”, “Milli Piyesler”, “Çanakkale’de Düğün, Meç-
hul Öğretmen”, “Hilal Doğdu”, “Cumhuriyet Koçakla-
ması” “Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi”, “Senem’in 
Turnaları”, “Kahramanlık Diploması”, “Yozgatlı Aşık Sıt-
kı Baba”, “Dünden Bugüne Çiğdemli”, “Suya Zincir Vurul-
maz”, “Sıla (Dergi)”, “Selam (Gazete)”, “Aşık Nazmi Çe-
vik”…

Araştırmacı, şair, yazar, öğretmen, idareci, gazeteci, ya-
yıncı, televizyoncu, köşe yazarı, dernek başkanı, doğduğu 
topraklara adanmış kalem, saygıdeğer Durali Doğan Ho-
camıza teşekkür etmek bir Sorgunlu olarak boynumuzun 
borcudur. Teşekkür Ederiz Hocam!
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“TÜRK’ÜN İSTİKLAL DESTANI” 
“ÇANAKKALE’DE DÜĞÜN”  
“CUMHURİYET KOÇAKLAMASI”
Abdullah ALPAYDIN

Memleketimizin yetiştirdiği önemli edebiyatçı ve yazar-
lardan olan Durali Doğan’ın birçok eserinde vatanseverlik 
duygusu ve vatan sevgisi vurgusu öne çıkar. Aşağıda ince-
lemiş olduğum eserleri de bu açıdan birer örnektir.

“TÜRK’ÜN İSTİKLAL DESTANI”
Durali Doğan bu eseri, İstiklal Marşı’nın kabul edilişi-

nin 70. yılı hatırasına 1991 yılında kaleme almıştır. Eser 
59 sayfadan oluşmakta olup, Öğün Yayınevi tarafından ya-
yınlanmıştır.

Kitap aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
— İstiklal Marşı Hangi Şartlarda Yazıldı?
— Yazılışı ve Kabul Edilişi
— Manası
— İstiklal Bülbülü Mehmet Akif (Piyes)
— Ya İstiklal Ya Ölüm! (Piyes)
Yazar birinci bölümde İstiklal Marşı’nın hangi şartlar-

da (ülkenin bulunduğu şartlar vb.) yazıldığını anlattıktan 
sonra, yazılışı ve kabul edilişi bölümünde, İstiklal Marşı i-
çin açılan yarışmaya Yahya Kemal, Abdülhak Hamit ve Fa-
ruk Nafiz gibi tanınmış şairlerin de katıldığı; toplam 724 
şiirden hiçbirinin marş değerinde görülmediği bilgisini 
vermektedir. Mehmet Akif ise 500 TL para ödülünden do-
layı yarışmaya katılmamış olmasına rağmen, daha sonra 
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bir şekilde ikna edilmiş ve 17 Şubat 1921’de şu an ki İstik-
lal Marşı’nı yazmıştır. Marş 12 Mart 1921’de Millet Mecli-
si tarafından resmen kabul edilmiştir.

Para ödülünü kabul etmemesine rağmen, Akif ’in İstik-
lal Marşı’nı yazdığı dönemde maddi açıdan hangi zorluk-
lar içinde yaşadığını anlatan aşağıdaki bölümü alıntılamak 
istedim:

“Akif Bey 500 lirayı fakir ve şehit ailelerine verilmek ü-
zere devlete bağışladı. Meclis İstiklal Marşı’nı gözyaşları 
içinde kabul ederken de cebinde Zonguldak Milletvekili 
Hayri’den borç aldığı iki lirası vardı. Ve sırtında bir pardö-
sü bile yoktu. Ankara’da ceketle gezer, Baytar Şefik Bey’in 
muşambasını ödünç giyer ve meclise öyle giderdi. Fakir-
di. Parası yoktu, fakat gönlü zengindi. Akif İstiklal Mar-
şı’nı “SAFAHAT”ına almamıştı. “O benim değil memleke-
timindir!” diyordu.”

Durali Doğan, bir sonraki bölümde İstiklal Marşı’nın 
kıta kıta manasını yorumladıktan sonra “İstiklal Bülbülü 
Mehmet Akif” ve “Ya İstiklal ya Ölüm” şiirlerini bu kita-
ba eklemiştir.

“İstiklal Bülbülü Mehmet Akif”, 3 perdeden oluşan ve 
Mehmet Akif ’in İstiklal Marşı’nı yazma sürecini konu alan 
bir piyestir. Akif ’in şiirleri piyes metninin önemli bir kıs-
mını oluşturur.

“Ya İstiklal Ya Ölüm!” adlı piyes ise İstiklal Savaşı’nı ko-
nu alır. Başta Mehmet Akif ’e ait olanlar olmak üzere, İs-
tiklal Savaşı üzerine yazılmış şiirleri kesitler halinde su-
nar. Bunun yanında İstiklal Savaşı’na giden yolu ve sonra-
sında Cumhuriyet’e kadar giden sürecin önemli aşamala-
rını da hatırlatarak bilgilendirme yapar.

“ÇANAKKALE’DE DÜĞÜN”
“Çanakkale’de Düğün”, adından da anlaşılacağı gibi Ça-

nakkale Savaşı’nı konu alan manzum bir piyestir.
Piyes 3 perdeden oluşmaktadır.
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1. perde bir köy odasında geçer. Çavuş’un çağrısıyla 
Mehmet, Fatih ve Âşık isimli 3 genç Çanakkale’de savaş-
mak için gönüllü olur. Üçü de nişanlı olan, bir taraftan ev-
lilik hazırlığı yapan vatanperverlerdir. Piyesin özelliği iti-
bariyle, Çavuş, Muhtar ve gençler arasında geçen diyalog-
lar şiir formunda yazılmıştır.

2. perde bir köy evinde geçer. Savaşa gidecek gençlerin 
nişanlıları olan Elif, Zeynep ve Fatma’ya, Cemile Nine ta-
rafından kına yakılmasını konu alır. Nişanlılarının savaşa 
gidecek olmalarından dolayı son derece üzgün olan kız-
lar, bir o kadar da gururludurlar. Diyaloglardan anlaşıldığı 
üzere, vatanseverlikte ve fedakârlıkta nişanlılarından ge-
ri kalmazlar.

3. perde ise Çanakkale’de cephede geçer. Köyden giden 
gençlerin üçü de şehit olur. Şehadetleri düğünleri olmuş-
tur. Bu perdenin son bölümü, piyeste adı geçen karakter-
lerin sırayla söz alarak şiir okumaları ve zaferi kutlamala-
rıyla son bulur.

“CUMHURİYET KOÇAKLAMASI”
Durali Doğan’ın yayına hazırladığı “Cumhuriyet Koçak-

laması”, Cumhuriyet’in 66. Yılı münasebetiyle 1989 yılın-
da düzenlenen “Cumhuriyet Fazilettir” konulu şiir yarış-
ması için yazılan şiirlerin derlendiği bir kitapçıktır.

Eser 1990 yılında basılmıştır. Toplam 23 şiirden oluş-
muş olup, 32 sayfadır.

Durali Doğan’ın kendi ifadesiyle “kitapta Cumhuriyeti 
gerçek manada yorumlayan, ruh ve faziletini anlatan, kli-
şeleşmiş övgü mısralarından uzak, koçakça yürekten yazıl-
mış şiirler yer almaktadır.

Yarışmada birincilik ödülünü kazanan Bayram Durbil-
mez’e ait “Cumhuriyet Fazilettir” adlı şiirden birkaç kı-
ta aşağıdadır:
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Aşk ateşi düşer öze
Bağımsızlık emel bize
Döktük düşmanı denize
En güzeli hürriyettir
Cumhuriyet fazilettir

Vatan yolunda şehitler
Hak yol üzre mücahitler
Alperenler, Koçyiğitler
Bu zafer bir keramettir
Cumhuriyet fazilettir

Nene hatun, Hatçe bacı
Bitti keder, bitti acı
Vur davulcu, çal zurnacı
Milletimiz hür millettir
Cumhuriyet fazilettir

Durali Doğan, memleketine ve vatanına âşık idealist bir 
eğitimcidir. Yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu eserler 
bunun en güzel ispatıdır. Karşılık beklemeden ortaya koy-
duğu eserlerin devamını bekliyor, Sorgun Düşünce Kulü-
bü olarak, yapmış olduğumuz bu çalışmayla üzerimize dü-
şen teşekkür borcunu az da olsa ödemiş olmayı umuyoruz.
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“BÜTÜN YÖNLERİYLE SORGUN”
Abidin POLAT

Ben 43 yıllık Sorgunluyum ama Durali Doğan’ın “Bütün 
Yönleriyle Sorgun” eserini okuyarak memleketi daha yeni 
tanıdım. Allah bu eseri hazırlayanlardan ve eserin hazır-
lanmasına yardımcı olanlardan razı olsun inşallah.

Oral Bektaş Okulu’nun isminin nereden geldiğini en a-
zından bana öğretti. Meğer Sorgunlu bir gençmiş.

Okuduğum kadarıyla memleketimizi tanıtan ilk eser. 
Muhtemelen başka da yoktur.

Köylerimizden, şiirlerimizden, şairlerimizden, oyunla-
rımızdan, yemeklerimizden, lakaplarımızdan, yollarımız-
dan, ekonomimizden, eğitim yuvalarımızdan, nişanları-
mızdan-düğünlerimizden; yani memleketimizin her şeyin-
den bahsetmiş.

Vallahi Hocam elinize sağlık!
Kitapta yer alan, bir öğrencinin Sorgun şiirinden birkaç 

dörtlük yazayım istedim.
“Eğriöz yaylası, Yeşilovası,
Üç tepeler körpe orman yuvası,
Misk-i amber kokar suyu, havası
Dünya da benzerin var mı Sorgun’um
Sevdalı doğmuşum sana anamdan,
Nasip aldım yazın tozlu havandan,
Harç yaptım toprağından samandan
Ahşap evler sen de güzel Sorgun’um
Yasemin’im daha bitmedi sözüm,
Senin toprağında yoğrulmuş özüm,
Sana kavuşmazsam kapanmaz gözüm,
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Sen bendeki gizli bensin Sorgun’um”
(Yasemin Karslıdan)
 “Soku” denen bir taş vardı, hatırlar mısınız? Onunla il-

gili bir şey okuyamadım. O da bize aitti. Buğdaydan yarma 
yapmak için kullanılırdı. 1 ya da 2 tane vardı Sorgun’da. İ-
çi oyuk bir taş, tokmak denen büyük çekiç gibi ahşaptan 
yapılmış el aletleri ile buğday dövülür ve kabukları çıkarı-
lırdı. Ben bunu çok iyi hatırlarım çünkü tokmak seslerin-
den dolayı erken kalkardım. Alışkanlık yaptı galiba hala er-
ken kalkıyorum. Çok tok ses çıkaran, sırayla dövülen so-
kuda ailelerin yiğitleri, gençleri tokmakla güç sergilerler-
di. Sanırım şu an o sokular belediye parkında, ama emin 
değilim… Bizim evin önünden götürdüklerini biliyorum.

Eskileri yâd ettiren, bilgileri tazeleyen, biraz özlem, bi-
raz buruk bir duygu oluşturan bir eser olmuş kitabınız. E-
linize sağlık Durali Doğan Hocam!
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SILA DERGİSİ
Hatip SORGUN

Bu ayki çalışma kapsamında Sorgun’da 3 ayda bir ya-
yımlanan  “Sıla” isimli dergiyi inceledim. Dergi 1996 yılın-
da yayınlanmaya başlanmış ve toplam 6 sayı yayınlandık-
tan sonra 1998 yılında yayımı durmuş. 

Derginin sahibi ve Mes’ul Müdürü Rasim Kayhan. Ge-
nel Yayın Yönetmeni Durali Doğan. Yayın Kurulu ise Na-
zım Torun, Bahri Koçoğlu, Hacı Yiğit, Muttalip Taş, Yu-
suf Özcan, Celal Oğuz, İsmail Büyükerol ve Selvinaz Erdo-
ğan’dan oluşuyor.

Derginin ilk fiyatı 100.000 TL, son fiyatı ise 250.000 TL.
Sıla dergisi “3 aylık kültür ve sanat dergisi” şeklinde ta-

nımlanmış ve inceleyebildiğim kadarıyla gerçekten de tam 
bir sanat ve kültür dergisi. Sanat ve kültür ile alakalı zen-
gin bir içeriğe sahip olmakla birlikte edebiyat, tarih ve sos-
yoloji alanlarında da doyurucu bir içeriği var. Böylesine 
zengin içeriğe sahip bir derginin sadece 6 sayı yayınlanıp 
sonlanması gerçekten üzücü ve düşündürücü bir durum.

Dergi içeriği ile ilgili incelemelerim neticesinde, dergi-
nin daha iyi anlaşılabilmesini teminen dikkatimi çeken ko-
nu başlıklarından bir kaçına burada değinmek isterim.

Öncelikle benim açımdan önemli ve anlamlı olan, Rah-
metli babamın derginin ilk sayısında yazmış olduğu yazı-
yı ilk defa bu vesileyle okumuş olmamdı. Nakliyeciler Ko-
operatifi Başkanı olduğu o dönemde “Nakliyecilerin Eko-
nomiye Katkısı” başlığı ile bir yazı yazmış. Okuyunca çok 
duygulandım. Toplum adına yaptığı her işi büyük bir özve-
ri ve dürüstlükle yapan; eş, dost, akraba canlısı; toplumun 
çıkarlarını her şeyin üstünde tutan; yardımsever, çalışkan 
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ve fedakâr bir insan olarak yaşayan ve 2010 yılında ebedi-
yete intikal eden Babamı rahmetle anıyorum.

Bizim de çalışma yaptığımız Salih Paşa Camisi ile ilgi-
li bir yazıda ilginç bilgiler edindim. Bu yazıda 1800’lü yıl-
larda Sorgun’da bugünkü Hükümet Konağı’nın arka tara-
fında bir Kilise olduğunu öğrendim. Salih Paşa son dönem 
Osmanlı subaylarından Tosyalı (Kastamonu) bir kuman-
danmış. Ordusuyla Sivas’a giderken, bu muhitte askerle-
riyle konaklar ve bugünkü caminin karşı tarafındaki kili-
seyi görür. Bunun üzerine kilisenin karşısına bir cami ya-
pılmasını emreder. Caminin Hacı Halil adlı bir usta tara-
fından yapıldığı rivayet ediliyor. Cami 1955 yılında Kay-
makam Nazım Kemal ve Müftü Atıf Kılıç tarafından tamir 
görmüş. 180 yıl ayakta kaldıktan sonra 1993 yılında yıkıl-
mış ve yerine yenisi yapılarak 1997 yılında ibadete açılmış. 
Bu konu ile ilgili çok detaylı özgün bir çalışma kardeşimiz 
Adnan Korkmaz tarafından tamamlanmak üzere ve çok ya-
kında yayınlanacak.

Çoğumuzun yakından bildiği Topuç’un asıl adının Ka-
mil Ağa olduğunu öğrendim. Topuç’un resmini görünce 
eski günler canlandı gözümde çok duygulandım. Benim de 
Topuç’la ilgili birkaç anım var, elbet birçoğumuzun olduğu 
gibi... Durali Doğan hocamız Topuç’la ilgili bir anısını an-
latmış, onu burada nakletmek isterim:

“Sorgun Lisesi’nde Edebiyat öğretmenliği yaptığım yıl-
larda, bir Cumhuriyet Bayramı töreni için, tören yerine 
öğrencilerimizin yanında yürürken “Topuç”u çok heyecan-
lı bir görevi ifa ederken gördüm. Önde okulun flaması ve 
bayrağımız, ardında bando takımımız yürüyordu. Topuç i-
se o her zamanki tavır ve davranışlarının dışında, resmi bir 
görevli, polis gibi görev başındaydı. Öğrenci kortejinin ö-
nünü açıyor ve yolu kapatmaya çalışan halkı uyarıyordu:

-Çekilin Devlet geliyi… Devlet geliyi… Gurban… Çe-
kilin Devlet geliyi… Ve öğrenciler tören alanına Topuç’un 
komutasında giriyorlardı…
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Ve Durali Doğan Hocamızın son sözü: “Vatanımıza ve 
Milletimize uzanan kanlı elleri ve onların-kendilerince-a-
kıllı piyonlarını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etmeye ça-
lışan gafilleri düşündükçe, Topuç’u hep ibretle ve saygıyla 
anacağım.” Yıl 1998.

6 sayı olarak yayınlanan derginin neredeyse her sayısın-
da yer alan başlıklardan bir tanesi şehit haberleriydi. Top-
lumsal hafızamız çok zayıf maalesef. Şehit haberleri ve ha-
berlerde yer alan hikâyeler gerçekten çok can acıtıcı. Tabi 
her zaman ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu haberleri duydu-
ğumuzda, can acıtıcı hikâyeleri okuduğumuzda içimiz acı-
yor fakat bir süre sonra herkes her şeyi unutup kendi ha-
yatını yaşıyor. Hiçbirimiz bu acıyı yaşayan ve yıllar geçse 
de içi yanan anaların, babaların, kardeşlerin, bebek yaş-
ta yetim kalan yavruların neler yaşadığını, neler hissetti-
ğini bilemeyiz.

Bu haber başlıklarından birkaç tanesine burada yer ver-
mek istiyorum:

“Kımalı Resûl’ün Türküsü”: Bekir efendi oğlu, Döndü 
Hanım’dan olma Resul Elhan; 26 yıl iki ay ve 17 gündür 
ömür sürdüğü yalancı dünyadan, haince, arkadan atılan 
kahpe kurşunlarla şehadet şerbetini içerek ayrıldı. Haber-
den bazı alt başlıklar şöyle:“son sözü LAİLAHEİLLALLAH 
oldu”, “Yedi kardeşin en küçüğüydü”, “Düğün hazırlığı ta-
mamdı”. Şehidin hatıra defterinden notlar: “05.02.1995 
Yine sabah oldu ve bu seferde Tunceli’den konvoy getir-
dik, götürdük. Orucumu yolda ayva yiyerek açtım.”

“Şehitler Kervanı Uzayıp Gidiyor-Tam 121 Şehit”: Son 
bir ayda kaybettiğimiz beş şehidimiz: Yavuz Fakılı, Nuret-
tin Türkmen, Harun Duman, Ersoy Öcal, Mikail Çetin.

“Kınalı Mustafa’nın Türküsü”. Mustafa Erciyas 1989 yı-
lında Diyarbakır’da şehit düşmüş. Burcu adındaki kızı he-
nüz bir kaç aylıkmış. Eşi şehit düştüğü günle ilgili ola-
rak şöyle bir şey anlatmış: “Son günlerinde çok durgun-
du. Sanki üzerimde bir ağırlık var derdi. Hasta gibiydi. Her 
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gün bir ihtiyacımızı getiriyordu. Evin her eksiğini tamam-
layıp bir yere gidecek bir insan gibi davranıyordu. O gün 
izinliydi. Sabah saat sekizde nöbetçi arkadaşı çağırdı. Gi-
derken “Arkamdan bakma” dedi. Her göreve gidişinde göz-
den kayboluncaya kadar arkasından bakardım. O gün ar-
kasından hiç bakmadım. Helikopterle giderken hiç konuş-
mamış…”

Şehit Mustafa’nın yazdığı bir şiir:
Anam
Ben ölürsem şu genç yaşta
Sakın ağlama olur mu anam
Baykuş öterse mezarımın başında
Yollarımı gözleme olur mu anam

“87. Şehidimiz Uğur Çiftçi” Uğur Çiftçi Yozgat Darıcı 
Köyü’nden. 1995 yılında şehit olmuş. Son günlerinde dur-
gun bir hal sergileyen Uğur, operasyona giderken; “Bu se-
fer terörist vurmadan gelmeyeceğim. Ölürsem şehit, kalır-
sam gazi olacağım. Onlardan mı korkacağım” demiş. Not 
defterine şu şiirleri yazmış.

Ömür bir yapraktır
Elbet bir gün solacak
En güzel hatıralar
Bu defterde kalacak

Annem beni yetiştirdi
Bu vatana yolladı
Teslim etti al sancağı
Allah’a ısmarladı
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“Kınalı Numan’ın Türküsü”: Numan Şahin, Sorgun Sar-
kışla Köyü’nden. 21 yaşındayken 1985 yılında şehit düş-
müş. Annesi oğlunun şehit olacağını rüyasında görmüş. 
Şöyle anlatmış rüyasını: Günler öncesiydi, hep Numan’ı 
düşünüyordum. Avluya bir cemse asker geliyor, içinden i-
ki asker inip evimize geliyor. Pürsilah olmuşlar. Numan’ı 
soruyorum, hiç kimseden çıt çıkmıyor. Sessiz sedasız çı-
kıp gidiyorlar.

Şehidin bir şiiri:
Anasız, babasız baca tüter mi?
Yapraksız dalda bülbül öter mi?
Saymakla 550 gün biter mi?
Kısmetse bir gün dönerim ana

Çantamın bağını anam bağladı
Hemi dua etti, hemi ağladı
Onu susturmak kolay olmadı
Sakın benim için ağlama anam

Trenin yolu demir değil mi?
Treni yürüten kömür değil mi?
Gurbette geçen ömür değil mi?
Kısmetse bir gün dönerim anam

“Kınalı Ali’nin Türküsü”: Terhisine 27 gün kala şehit 
olmuş Garipler Köyü’nden Ali Selvi. Babası şöyle demiş: 
1972 yılında köyde dünyaya geldi. Çok sevgili büyüttük. 
Annesi; “Büyüse de askere gitse hiç ağlamam” derdi. A-
ma askere giderken çok ağladı ve hala ağlıyor. Annesi şöy-
le anlatmış: Pusulası çıkınca yeni yaptığı evin dört bir ya-
nını dolaşmış. Dikkatlice bakmış her yanına. Babasına de-
dim ki: “Bak Ali eve bakıyor. Herhalde dayanamıyor. Bir 
gün öncede arkadaşına demiş ki: Askere gitmek zoruma 
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gitmiyor da lakin yaptığım evde bir gün olsun oturmadım. 
O gün o halini görünce ben testiyi alıp çeşmeye gittim. 
Dayanamadım yavruma. Bir daha da o evde oturmak nasip 
olmadı. O gün çok acılı uğurladık. O izninde de çok dur-
gundu.

Şehidin yazdığı bir şiir:
Bayram sabahı eller öpülür
Benim gözümde yaşlar dökülür
Silah alnımda boynum bükülür
Beni hatırlayınca ağlama anam

Kışlanın başına bülbüller öter
Anamın hasreti burnumda tüter
Hiç üzülme anam bugünlerde biter
Oğlum asker diye ağlama anam.

Ve bunlar gibi daha onlarca, yüzlerce, binlerce acı hikâ-
ye. Bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize 
Cenabı ALLAH’tan rahmet diliyorum.

Dergide dikkatimi çeken bir diğer konu ise, çok sayıda 
ve gerçekten çok güzel yazılmış şiirler idi. Ben burada yaz-
dığı şiirleri bir kitap olarak ta yayınlayan İsmail Büyüke-
rol’un çok hoşuma giden bir şiirine yer vermek istiyorum:

Üçü, beşi, yüzü, bini
Birleyene selam olsun
Kalbindeki kibri, kini
Körleyene selam olsun

Çiçekleri deste deste
Derleyene selam olsun
Gerçekleri bir nefeste
Gürleyene selam olsun
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Karda, kışta, siste, pusta
Lafta değil işte usta
Şerde değil, hak hususta
Terleyene selam olsun

Dünya yalan altın tepsi
Gelir geçer inan hepsi
Uslanmayan azgın nefsi
Zorlayana selam olsun.
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SORGUN VE MEDENİYET
Recep DAĞDEMİR

Bir şehri şehir yapan değerler, üzerinde yaşayan insan-
ların ürettiklerinin gelecek nesillere akıttıklarıyla ölçülür. 
Bu şehir kültür ve sanatta ne kadar gelişmişse toplumun 
ekonomik üretkenliği de o oranda gelişecektir.

Ekonomiyle ilişkilendirilmesi yadırganabilir. Ancak du-
yarlılığı kültür ve sanat geliştirir. Kültür ve sanatta etkin 
olan kendi öz değerlerine sahip çıkar. Öz değerlerine sahip 
çıkan, önce yaşadığı topraklarda üretmeyi düşünür. Halkı-
nı eğitir, topraklarını değerlendirir ve bütün her şeyiyle sa-
hip çıkar. “Önce topraklarım” der. Maddi ve manevi olarak 
yatırıma yaşadığı topraklardan başlar. Ve böylece bir me-
deniyet oluşur.

Medeniyet “bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve mane-
vi varlıklarının, fikir ve sanat çalışmalarıyla ilgili nitelikle-
rinin tümü” şeklinde tanımlanır.

Bir Sorgunlu olarak birikimlerimizin çeşitliliği ortada-
dır. Belki çok şeyler üretiyoruz ama gelecek nesillere akta-
rımda cimrileşiyoruz. Gelecek nesil, olanı geliştirmek ye-
rine ister istemez modern dünyanın o zaman dilimindeki 
verileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Kendimize ait bir veri 
havuzumuz olmadığından, sorgusuz sualsiz her şey doğ-
rularımız (!) haline gelmektedir.

Medeniyet yolunda bir Sorgunlu olarak, somut bir kat-
kının olması gerektiğini düşünen eğitimci, yazar ve araş-
tırmacı özelliği olan biri karşımıza çıkıyor. Kendi kültürel 
yapımızla ilgili eserler kaleme alıyor. Köy köy dolaşıp kay-
bolmaya yüz tutmuş bu beldeleri kayıt altına alıyor. O bel-
delerin tarihsel gelişimini tek tek dinliyor ve tarihe not 
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düşercesine yayınlıyor. Dilin özgünlüğünden uzaklaşıldığı 
bu dönemde, halkın duygu dilini tiyatro eserleriyle diri tu-
tan bir kişi: Durali Doğan Hoca…

Modern dünyanın tüketmesine dur demek için çabala-
yan duyarlı insan! Yazdığınız üç eseri inceleme fırsatı bul-
dum (Bacımın Gelinliği, Senem’in Turnaları ve Meçhul 
Öğretmen). İşlenen anlamlı konular ve yöresel konuşma-
larla bezenmiş piyesleriniz için teşekkürler. Teknik yönüy-
le eleştirme hakkını kendimde bulamadığım bu eserleri-
nizde kullandığınız dille, Sorgun’u geleceğe taşımada ö-
nemli bir adım atmış oldunuz.

SDK olarak bu üretkenliğinizi önemsiyoruz. Toplumun 
değişimi ancak bu yolla olacaktır. Belki buradan hareket-
le, Sorgun’da kültür-sanat faaliyetlerini çeşitlendirmek ve 
bir eğitim sistematiği içerinde çalışmalar yapmak hepimi-
zin görevi. Bunun için başta Kaymakamlık, Belediye Baş-
kanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi 
ve özel kuruluşları da daha organize hale getirmek lazım. 
Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren böyle çalışmaların 
içine aldığımızda, değişim çok net ve hızlı olacaktır. Hedef 
yeni Durali Doğan’ları yetiştirmektir.
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NİSAN 2013
NÜFUS VE GÖÇ
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YOZGAT NÜFÜSU VE GÖÇ OLGUSU
Abdullah ALPAYDIN

Adrese dayalı nüfusu sayım sistemine geçildiğinde Yoz-
gat ilinin 600.000’in üzerinde olan nüfusunun gerçekte 
492.000 olduğu anlaşılmıştı. Bunun en dramatik yansıma-
sı olarak, Yozgat’ın çıkarabileceği milletvekili sayısı 6’dan 
4’e düşürülmüştü.

2012 sonuçları açıklanınca merak edip eski yılları da in-
celedim. Ortaya çıkan veriler gerçekten çok ilginç ve bir 
o kadar da düşündürücü. Bunlardan öne çıkanları aşağıda 
maddeler halinde görebiliriz:

2007-2012 arasında Türkiye Nüfusu toplamda 
(70.586.256’dan 75.627.384’e çıkarak) % 7 büyürken  
Yozgat Toplam Nüfusu 492.127’den 453.211’e gerileyerek 
% 8 oranında küçülmüş. Bir başka ifadeyle Türkiye ortala-
masını esas alırsak Yozgat Nüfusu bu dönemde % 15 azal-
mış. Aşağıdaki tabloda bunu açık olarak görebiliriz:

    2007’den bugüne nüfusu 38.916 kişi azalan Yozgat bu a-
çıdan açık ara Türkiye birincisi. Yozgat’ı 19.853 kişi aza-
lan nüfusuyla Çorum ve 14.929 kişi azalan Sivas gibi iki 
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komşusunun takip etmesi bir başka kayda değer veri. Da-
hası, Yozgat dışında bu dönemde nüfusu azalan diğer 15 
ilden 5’i Yozgat’a komşu iller: Sivas, Çorum, Tokat, Kırık-
kale ve Kırşehir. Yozgat’ın komşuları arasında nüfusu azal-
mayan tek il öteden beri güçlü bir sanayisi ve ekonomisi 
olan Kayseri. Yozgat, sadece sayısal olarak değil oransal o-
larak yaklaşık % 8’lik azalmayla da Türkiye’nin en çok nü-
fus kaybeden ili.

Bu küçülmeyi incelediğimizde il ve ilçe merkezi nü-
fusunun bu 5 yılda hemen hemen sabit kaldığını (2007: 
265,531; 2012: 266,090) fakat köy ve beldelerdeki nüfu-
sun % 17,5 azaldığını (2007: 226,596; 2012: 187,121) gö-
rüyoruz. Bu ciddi bir göç oranına tekabül ediyor ki, Yozgat 
Türkiye’nin en çok göç veren illerinin başında zaten. 

Aşağıdaki tablo ise 2012 yılı itibariyle Yozgat ilçeleri-
nin nüfus açısından sıralamasını, il/ilçe merkezleri ile köy-
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ler arasındaki nüfus karşılaştırmasını ve nüfusun cinsiyete 
göre dağılımını göstermektedir.

İl ve ilçe merkezlerinin nüfusun artmadığını hesaba ka-
tarsak, köylerimizden göç edenlerin Yozgat’ı tamamen 
terk etmiş olduklarını anlıyoruz. Bu durumun en çok i-
limizin tarım ve hayvancılığına darbe vurmuş olduğunu 
tahmin etmek zor olmasa gerek. Sanayisi hiçbir dönem 
çok güçlü olmayan Yozgat’ın, geçmişte can damarı olan ta-
rım ve hayvancılığa da yüz çevirmesi adeta bir intihardır. 
Bir iş sektörü olarak tarım ve hayvancılığın yalnızca Yoz-
gat özelinde değil Türkiye genelinde gerilemesinin uzun 
vadede çok daha ciddi yansımaları olacaktır. Köyden ken-
te göçün, kentlerdeki iş imkânlarının fazlalığı, kentin da-
ha yüksek hayata standardı ve farklı imkânlar sunması vb. 
birçok sosyolojik sebebi olmakla birlikte tarım ve hayvan-
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cılıkta devletin uygulamakta olduğu popülist politikaların 
da önemli etkisi olduğunu düşünüyorum.

Yozgat’ın köy/belde nüfusunun bu derece ciddi oranda 
azalmasına rağmen, şehirleşme oranı (%59) Türkiye orta-
lamasının (%78) hala çok altında. Yozgat, şehirleşme ora-
nı bakımından 81 il arasında 54. sırada. Görünen o ki, şe-
hir nüfusu oransal olarak artmaya devam edecek ve Yozgat 
ilindeki şehirleşme oranı Türkiye ortalamasına doğru bir 
yükseliş gösterecek. Bu durum beraberinde öngörülen ya 
da öngörülemeyen daha birçok sıkıntı getirecek.

Toplam il nüfusunda 2012 verilerine göre tüm iller a-
rasında 44. olan Yozgat köy nüfusunda 35. sırada. Bu da 
köy/belde nüfusu oranımızın, hızlı düşüşe rağmen halen 
Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu gösteriyor. Bir 
önceki maddedeki şehirleşme oranımız bunu teyit etmek-
tedir.

Yozgat’ın onlarca yıldır gerek yurt dışına, gerekse başta 
İstanbul ve Ankara olmak üzere iş imkânlarının daha fazla 
olduğu illere göç vermesi bilinen bir gerçek olmasına rağ-
men toplam il nüfusu 2007 yılına kadar istikrarlı bir şekil-
de artmaktaydı. Son 3–4 yılda nüfusun her yıl en az 10.000 
azalması, Yozgat’tan daha önce görülmemiş bir kaçış ya-
şandığını göstermektedir. Göç bu hızla devam ederse 4–
5 yıl içinde Yozgat nüfusunun 400.000’in de altına inme-
si kaçınılmazdır. Yozgat sosyo-ekonomik açıdan bir cazibe 
merkezi yapılamadığı sürece, göç eden nüfusun geri dön-
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mesi zorlaşacak ve göç kalıcı olacaktır. Coğrafi olarak ül-
kenin merkezinde yer alan bir bölgenin (çevremizdeki ille-
rin de benzer sorunlar yaşadığını düşünürsek) nüfus açı-
sından ülkenin genel gidişinin tersine bir seyir göstermesi 
kolay anlaşılır bir durum değildir.

Sorgun’un durumu ise birazcık farklı: İlçemizin köy-
leriyle birlikte nüfusu 2007–2009 arası artış gösterirken, 
2009–2012 arası sürekli düşüş göstermiş. Lakin 2007 top-
lam nüfusu (83,931) ile 2012 nüfusu (82,944) çok az fark 
etmiş. İlçe merkezi nüfusu da 2007–2009 arası Yozgat or-
talamalarında hızlı denebilecek bir artış gösterse de (2007: 
44,027; 2009: 51,571) son 3 yılda 50,000′e takılarak hiç 
artmadığı gibi küçük oranda da olsa azalmış. Doğum ora-
nını hesaba kattığımızda Sorgun’un da son yıllarda düzen-
li olarak göç vermekte olduğunu söyleyebiliriz.

Elimizde göç olgusunu daha doğru anlamamıza yaraya-
cak başka ölçütler de mevcut. Kalkınma Bakanlığının 2011 
yılında yapmış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekono-
mik Gelişmişlik Endeksine (SEGE) göre Yozgat 81 il ara-
sında 65. sırada. Bu, nüfus verilerinden çok daha karam-
sar, çok daha düşündürücü bir tablodur. Yeni teşvik sis-
temine de dayanak teşkil eden SEGE–2011 çalışması, de-
mografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi ka-
pasite, mali kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi ol-
mak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu 2009–2010 yılla-
rına ait 61 değişken kullanılarak hazırlanmış. Çalışmada 
kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke içindeki eko-
nomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, 
ortalama bireysel refah düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve 
sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif 
denge ve veri teminine ilişkin süreklilik hususları gözetil-
miş. Yine 2011 verilerine göre Yozgat, Kişi Başına Düşen 
Yıllık Gelirde 61. sırada ve Türkiye ortalamasının çok al-
tında.

Yukarıdaki paragraftaki gelişmişlik kıstaslarından da a-
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çıkça anlaşılacağı gibi, göç olgusu sadece ekonomik fak-
törlerle izah edilemez. Meselenin politik, sosyal, kültürel 
ve psikolojik boyutları da bir o kadar önemli ve belirleyici-
dir. İletişim çağındayız ve bu sayede dünya her zamankin-
den daha küçük. Artık en ücra köyde bile internet erişimi 
var ve insanlar dünyadaki her türlü gelişme ve yenilikten 
anında haberdar olabiliyor. Daha gelişmiş şehirlerdeki ve-
ya ülkelerdeki insanların hayat standardı ve refah düzeyi, 
kırsal kesimde yaşayan insanları da benzer şartları arama 
ve sahip olma yönünde teşvik ediyor. Mevcut ortamında 
bu şartları oluşturamayacağı düşüncesi insanoğlunu göçe 
zorluyor. Bununla bağlantılı olarak, günümüz insanı eski-
sine göre çok daha fazla tüketiyor ve çok daha fazla savur-
gan. Lüks ve konfor arzusu da bir o kadar güçlü. Tüm bun-
lar, göç olgusunu tetikleyen başlıca sebeplerdir. Yozgat ö-
zelinde bu olgunun bu kadar belirgin hissedilmesi daha 
kapsamlı analizler yapmayı zorunlu kılıyor. Bunun için de 
başta Yozgat’ı yönetenler olmak üzere bu konu üzerine ka-
fa yoran herkese iş düşüyor.

Not: Metin içerisindeki tablolar Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanındaki İstatistiklere da-
yanarak oluşturulmuştur.
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EKMEK DAVASI
Adnan KORKMAZ

Bizde gidenin ardından su dokeller. Tezeden gitsin ges-
sin deyin. Kimlerin ardından su dokulmedi ki. Bi zaman-
nar millet Almanya Türküsü çağardı. Ahali Almanya’ya 
gitmek için varını yoğunu seferber etti.

İşci kurumuna yazıldılar, işci kooperatiflerine üye oldu-
lar. Sattılar, savdılar, fize aldılar, paşaport aldılar, gendile-
rini Almanya’ya attılar.

Soğna, başka başka melmeketler moda oldu. Fransa os-
sun, Belçika ossun, Avusturya ossun, hepsine akın akın a-
dam gitti. Bi ara Libya’ya, Arabistan’a hücüm etti millet. 
İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e, gışın inşaatlara çalışmaya 
gitmek, oldubitti eksik olmazdı.

Zaten bizim millet, dışarıya ya asgerlik için, ya ohumah 
için, ya çalışmah için, ya da hecaz için çıhar.

Gerçi bize de gelen olur; hahlarını yemiyek, dört beş yıl-
da bir siyasetçiler yohlarlar. Savossun Almancılar her yaz 
şenediller. Yine her yaz yolmacılar eksik olmaz Doğu’dan.

Gurbete çalışmaya çıhannar, yemediler içmediler pa-
ra biriktirdiler. Epey bi talla tum, motur, vavgunat, patos, 
mibzer aldılar. Önce koylere tek gatlı evler, soğna gasabaya 
beş gatlı apartımannar diktiler. Mersedesleriyle bi çoh şey 
getirdiler: pilli teyip, ıradıyon, fido, üstüne basılınca açılan 
aliminyun sigara kullüğü, mor goynek, garton sigara, sey-
lan çayı, tane fındıklı çikolata, daha neler neler…

Şöyle böyle, Almancılık başlıyalı elli yıl oldu. Dile kolay 
elli yıl. Almanya’ya ilk gidenlerin Almanya’da doğan ço-
cukları bugün elli yaşındalar. Torun sahibi oldular gurbe-
ti mesken tuttular.

Ekmek davasını da soracak olursan; o cephede değişen 
bir şey yok. Dava daha da zorlaşarak sürüyor.
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GÖÇ OLAYINA FARKLI BİR BAKIŞ
Abidin POLAT

Göç olayına bir de başka bir gözle bakmak lazım. Hani 
göç ettik ama iyi mi ettik, kötü mü? Gurbet ellere gelme-
sek ne olurdu?

1980’ler den sonra memleketimin gözü açıldı, geleceğin 
eğitimde olduğu yerleşmeye başladı zihinlere. Daha önce-
leri kullanmayı düşünmediğimiz beyinlerimiz; “Niçin ol-
masın?” diye bir yön belirledi.

Öncesinde, dışarı da okuyup memlekete gelenler, kapa-
ğa uygun bir tencere aradılar. Bulan buldu tabi ki. Kimi-
si okullarda, kimisi bankalarda, kimileri belediyelerde, bir 
kısmı da kendi işi ile meşgul olarak…

Yıllar ilerledikçe memleketin tencere kapasitesi belli ol-
duğu için, kapaklar elde kaldı. Kapağı kapan yeni arayışlar 
içine girdi. Gurbet yollarına düştü.

Bizi yıllarca “büyük şehir yutar seni!”, “sen mi başaraca-
an?”, “baban yapamadı!” gibi telkinlerle yetiştirdiler.

Onları da anlıyorum. Benim dedem zeytini askerde gör-
müş. Memleketim insanı gurbete  “Ya askere, ya Alman-
ya’ya çalışmaya, ya da hacca gitmek için çıkarmış”. Öte-
si yok!

1980’lerden sonra bir şeyler değişti, dünyanın değişti-
ği gibi… Teknoloji, iletişim, ulaşım derken, memleketimin 
insanı da elbet buna ayak uydurmalıydı ve sanırım bunun 
bir bayrak yarışı olduğunu anladı.

Annemiz, babamız hep dizinin dibinde, el kol mesafe-
sinde bulmak istedi bizi. Böyle olunca da yıllarca kimse 
çıkmadı, göç de olmadı. Olmadı ama memleketteki tence-
reler de hep kapaklı olunca… Ne yapacaksın? Elbette gur-
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bete gideceksin!
Bizler memleketin gurbetteki temsilcileriyiz. Zamanın-

da memleketimin temsilcileri, hiçbir yatırım yapılmayan 
Yozgat’a YİBİTAŞ’ı kazandırmışlar. Sonrasında YİMPAŞ’ı 
oluşturmuşlar. Ondan sonrası yok. Uzun bir süre memle-
kete yatırım gelmiyor.

Şimdilerde gurbetteki dostlarımız, önce sağlam ayaklar 
üzerinde duracaklar, sonrasında, memlekete çivi lazım, çi-
vi olacaklar.

Devir değişti dostlar! Göçmek lazım!
Daha iyiye, daha doğala, daha güzele, daha sağlıklıya…
Hani bu gün gurbete, yarın memlekete, öbür gün ahi-

rete!
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SORGUN NÜFUSU ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME
Fatih ŞAHBAZ

1990 yılında yapılan nüfus sayımında, ilçenin belde ve 
köyleriyle birlikte nüfusu 97.657, 30,  Kasım 1997 yılın-
da yapılan genel nüfus tespitine göre nüfusu 118.160 iken; 
22 Ekim 2000 tarihinde yapılan nüfus sayımının kesin so-
nucuna göre nüfusu 120.262’ye ulaşmıştır. İlçe merkezi-
nin nüfusu yaklaşık 60.000, belediyelerin nüfusu 39.434 
ve köylerin nüfusu ise 26.944 olarak tespit edilmiştir.

2009 yılı verilerine göre Sorgun ilçe merkezinin nü-
fusu 51.571 olarak belirlenmiştir. 2011 yılı nüfus sayı-
mı verilerine göre Sorgun merkez ve beldelerinin nüfusu 
84.591’dir. Bu nüfus, 42,593 erkek ve 41,998 kadından o-
luşmaktadır. 2012 yılı nüfusu ise merkezde 50.337 iken, 
merkez belde ve köyler dâhil toplamda 82.944 kişi olarak 
gerçekleşmiştir. Nüfusa ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

   TABLO:1
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Sorgun nüfusunun yaşlara göre dağılımı aşağıda tablo-
da sunulmuş olup tabloya ilişkin değerlendirme ilerleyen 
bölümde verilmiştir.

   TABLO:2
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 Sorgun nüfusunun 2012 yılı verilerine göre % 60’ı ilçe 
ve ilçe merkezlerinde, % 40’lık kısmı ise köy ve beldeler-
de yaşamaktadır.

1990 yılından 2000 yılına kadar geçen on yıllık süre-
de Sorgun’un nüfusunun rakamsal ve oransal olarak cid-
di bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Ancak 2000 yılın-
dan sonra nüfusta ciddi bir gerileme yaşanmıştır. Bu geri-
lemede en büyük pay, özellikle seçim dönemlerinde nakle-
dilen geçici nüfus naklinin adrese dayalı nüfus kayıt siste-
mine geçilmesiyle birlikte gerçekleştirilememesidir.

Adrese kayıtlı nüfus dışında nüfusun azalmasındaki di-
ğer önemli etkenler; dışarıya verilen göç, (yurt içi ve yurt 
dışı), doğum hızının azalması ve öğrencilik vb. nedenlerle 
yapılan geçici göçlerdir.

Nüfusun yaşlara göre dağılımında ise göze çarpan ve 
dikkatimi çeken bir husus; nüfusumuzun % 40’lık kesimi 
35 yaş üzeri nüfustan oluşuyor, ancak maalesef bunun % 
1,5’i 80 yaş ve üzeri. Genç nüfusumuz hala yoğunluk arz 
ediyor. Ancak iş ve nüfusu karşılaştırınca göç kavramı or-
taya çıkıyor.

Yazımda göç üzerine birkaç yorumda bulunacağım. 
2012 yılında Yozgat’tan göç veren ilçelerden 2 bin 426 i-
le Saraykent birinci, bin 948 ile Çayıralan ikinci, bin 647 
ile Sorgun üçüncü, bin 369 ile Çekerek dördüncü oldu. 
Diğer ilçelerden 2012 yılı içerisinde Boğazlıyan’ın nüfu-
su bin 212, Akdağmadeni’nin bin 149, Sarıkaya’nın 941, 
Şefaatli’nin 744, Yerköy’ün 585, Kadışehri’nin 376, Çan-
dır’ın 324, Aydıncık’ın 282, Yenifakılı’nı nüfusu 226 aza-
lırken, Yozgat ilçe merkezinin nüfusu 744 arttı.

Evet, göç denince akıllara gelen ilk soruyu burada da 
sormadan geçemiyorum. Ama sorunun cevabı da maalesef 
hiç değişmiyor. Bize her yer GURBET! Yani o derece ço-
ğuz, doymak için Sorgun dışında… Maalesef güneşte bal-
çıkla sıvanmıyor… Kal desen ne iş yapacaksın? Gitsen çok 
iş var dışarıda. Peki, göç oranımız neden yüksek?
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İnsanımızın çoğunluğunun inşaatçı olması nedeniyle, 
inşaatla geçimini sağlayanlar, kışın başta özellikle İstanbul 
olmak üzere değişik illere göç ediyorlar.  Okuyan ve mem-
lekete dönen birçok genç, hem sosyal imkânların sınırlı ol-
ması, hem de dışarının daha iyi imkânlar sunması nede-
niyle, Sorgun’dan göç ediyorlar. Zamanında Sorgun ve il-
çelerinden yurt dışına giden işçi ve aileleri en büyük iyi-
lik yaptıklarını düşündükleri yakınlarını yurt dışına götü-
rüyorlar. Zaten yurt dışına gidecekler de bunu ilkokuldan 
kafasına koyuyor, vb. birçok neden… Aslında o kadar çok 
dışarıda yaşayanımız var ki… SORGUN, Sorgunluya gur-
bet, Sorgun Sorgunluya hasret!

Son olarak, Sorgun’un her yıl eksilen nüfusunun göç-
ten kaynaklandığı aşikârdır. Ama bir gerçek vardır ki, Sor-
gun’ un nüfusu her yıl en az 2-3 bin kişi eksiliyor. Bu ger-
çeği gizlemek kime ne gibi bir fayda sağlar bilemiyorum 
ama bildiğim ve söylemek istediğim şey TÜİK verileri-
ni görmezden gelip, ”Sorgun’un nüfusu göçten değil, do-
ğum hızının azalmasından dolayı eksiliyor” ifadesini orta-
ya atmak, bu ilin göç sorununun üzerine bir örtü atmak-
tır. Göç ettiğimiz yerde Sorgun’ un adını bile hiç hatırla-
mıyorsak, bu durum örtü yerine hafızamızı kurşunla kap-
lamaktır. Bir kez daha bu yazıyı yazarak Sorgun’ u hatırla-
mama neden olan Sorgun Düşünce Kulübü’ne, hafızam-
daki Sorgun’a kurşun, örtü, kısacası havlu attırmadığı için 
teşekkür ederim.
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GÖÇ
Hatip SORGUN

Tarihsel süreç içerisinde insanlar, değişik sebeplerle ya-
şadıkları yerleri bırakıp başka yerlere gitmek, yani göç et-
mek zorunda kalmışlardır.

İnsanları göç etmeye zorlayan sebepler coğrafi, siya-
si veya ekonomi kaynaklı olabilmektedir. Bazen yaşanılan 
çevrede oluşan bir doğal felaket, kıtlık veya zor çevre şart-
ları o bölgede yaşayan insanları göç etmek zorunda bıraka-
bilir. Bazen de savaş, işgal veya baskı sebebiyle insanlar ya-
şadıkları yeri terk etmek zorunda kalabilir.

Bu ayki konumuz Yozgat nüfus istatistiklerinin ve bu 
çerçevede Yozgat ve Sorgun’da yaşanan yoğun göç olgusu-
nun değerlendirilmesi. Rakamların detayına girmek iste-
miyorum, ancak rakamlar gösteriyor ki Yozgat genelinde 
yoğun bir göç söz konusu ve bu durum özellikle son yıllar-
da hızla artmakta. Yozgat göç verme bakımından Türkiye 
genelindeki 81 il içerisinde 1 veya 2. sırada. Son 10 yıl içe-
risinde Yozgat nüfusu 700 binli seviyelerden 400 binli se-
viyelere düşmüş durumda. Bu durum eğer bu şekilde de-
vam ederse 10 yıl sonra Yozgat nüfusunun 300 binli sevi-
yelere düşeceği hesaplanmakta. Ayrıca, Yozgat dışında ya-
şayan Yozgatlıların sayısının da 700 bin civarında olduğu 
tahmin edilmekte.

Hepimizin bildiği gibi, göç olgusunun bir sonucu olarak 
Yozgat’ta milletvekili sayısı 6’dan 4’e düşmüş durumda ve 
eğer Yozgat bu hızla göç vermeye devam ederse bu sayı ö-
nümüzdeki 10 yıl içerisinde 3’e belki de 2’ye düşebilir.

Yukarıda bahsettiğim gibi, insanlar doğup büyüdükleri 
yerleri coğrafi, siyasi veya ekonomik sebeplerle terk eder-
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ler. Yozgat’taki göç olgusu bakımından ilk iki sebebin bir 
geçerliliği yok. Çünkü Yozgat iyi bir konuma sahip. Tür-
kiye’nin merkezinde, başkente çok yakın, coğrafi şartları 
kötü değil. Göç için siyasi bir sebep te yok. O zaman Yoz-
gat’taki göç olgusunun sebebi ekonomik. Ekonomik açı-
dan geri kalmışlık veya göreceli olarak az gelişmişlik. Ta-
bi, sadece ekonomik geri kalmışlık değil, buna bağlı olarak 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açılardan da çağın ge-
reklerine uygun bir gelişmenin sağlanamaması.

Uzun yıllardır sırtına yorganını sarıp gurbet ellerde ya-
şam mücadelesi vermek adeta Yozgatlının kaderi hali-
ne gelmiştir. Eğer okumak istiyorsanız doğup büyüdüğü-
nüz yerde bunu yapamazsınız. Sırtınıza yorganınızı sarar, 
bin bir türlü imkânsızlıklarla büyük şehirlerde ayakta kal-
maya çalışırsınız. Kimse sizin halinizden anlamaz. Herkes 
ne güzel büyük şehre gitti okuyor diye düşünür. Haklılar 
bir yönden, ama kimse sizin ne zorluklar çektiğinizi ve ne 
travmalar yaşadığınızı bilmez. Bu durumda olanlar da za-
ten ne çektiğini kimseye anlatamaz, ana babasının ailesi-
nin umutlarını kırmak istemez, her şeyi içinde yaşar, içi 
kan ağlasa da kızılcık şerbetini içer ve susar.

Bütün bu zorluklara katlanıp bir meslek sahibi olduğu-
nuzda da doğup büyüdüğünüz topraklara dönemezsiniz. 
O topraklar sizi kabul etmez bir türlü. Çaresiz büyük şe-
hirlerde iş bulur yerleşirsiniz, aile kurarsınız ve çocukları-
nız da doğup büyüdüğünüz topraklara yabancı olarak ya-
şar.

Okuma imkânınız olmadıysa, bu sefer geçinmek için 
sırtınıza yorganınızı sarar gurbet ellere düşersiniz. Olduk-
ça zor şartlarda para kazanıp ailenize gönderirsiniz. Za-
man içerisinde de çalıştığınız yerde yerleşir ve ailenizi de 
yanınıza alırsınız. Çocuklarınız doğup büyüdüğünüz top-
raklara yabancılaşır.

Bu kısır döngü böylece devam eder gider. Bu durum as-
lında ekonomik bir realitedir. Uygulanan ekonomik dü-
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zen, aktivitenin belli alanlarda yoğunlaşmasını zorunlu kı-
lar. Üretim unsurlarının birbirine yakın olması ve büyük 
ölçeklerde üretim yapılması ve hizmet sunulması, ekono-
mik verimlilik açısından gereklidir. Bu gereklilik, aktivite-
nin belli bir bölgede yoğunlaşmasına sebep olur ve böyle-
ce bazı bölgeler hızlı gelişirken, bazı bölgeler de az geli-
şir. Ayrıca, sanayileşme ve teknolojik gelişim tarımsal ü-
retimin değerini azaltır. Sanayi, teknoloji ve hizmet sek-
törlerinin katma değeri artarken, tarımsal katma değer a-
zalır. Bu durum da, tarımda istihdam edilen nüfusun işsiz 
kalmasına ve sanayinin olduğu bölgelere göç etmesine se-
bep olur.

Ekonomik olarak gelişen bölgelerde, daha iyi sağlık, e-
ğitim, altyapı hizmetleri ve daha iyi sosyo-kültürel ve sos-
yo-ekonomik imkânlar sunulur. İnsanlar da doğal olarak 
bu imkânlardan faydalanabilmek amacıyla, az gelişmiş 
yerlerden gelişmiş bölgelere göç ederler. Ama Yozgat öze-
linde yaşanan olgu aşırıdır. Normalin dışındadır.

Yozgat coğrafi konumuyla, tarihiyle, sosyal yapısıyla 
böyle bir durumu hak etmemektedir. Daha önce ifade et-
tiğim gibi göç olgusu bir kısır döngüdür. Göç olgusu dur-
durulamadığı sürece, sonraki dönemlerde daha hızlı bir 
göç hareketini tetikler. Göç olduğu sürece Yozgat’ta ser-
maye ve insan gücü azalır. Bu da, ekonomik aktivitenin ve 
sosyo-ekonomik gelişimin gerilemesine sebep olur ve bu 
döngü böylece devam eder.

Bu noktada şöyle bir soru gelmekte akla: Acaba, göç se-
bebiyle mi Yozgat gelişemiyor, yoksa Yozgat gelişemediği 
için mi göç oluyor?

Bu sorunun cevabını Yozgat özelinde verebilmek için 
kapsamlı bir çalışma yapılması ihtiyacı var. İlgili kurum-
lar veya bu konuda bir tez hazırlamak isteyenler veya böy-
le bir çalışma yapmaya enerjisi olan gönüllüler, bu kap-
samda bir çalışma yaparsa oldukça faydalı olur diye düşü-
nüyorum.
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Netice itibariyle, Yozgat’ın göç veren iller bakımından 
81 il içerisinde ilk veya ikinci sırada olması kabul edilebilir 
bir durum değildir. Bu durumun tersine çevrilmesi bir ge-
rekliliktir. Yozgat’ın kalkınabilmesi için göçün durdurul-
ması ve hatta tersine çevrilmesi gerekmektedir. İlgili tüm 
kurumlar bunun nasıl başarılabileceğine kafa yormak, bu 
konu ile ilgili çalışmalar yapmak, ilgili otoritelerin dikkati-
ni çekmek ve bu çerçeve de bir seferberlik oluşturmak zo-
rundadırlar. Bu kapsamda, milletvekillerine, il ve ilçe ida-
relerine, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına ö-
nemli görevler düşmektedir.

Geç olmadan bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve 
tedbir almak gerekmektedir. Bu anlamda, yerel gazetelere 
de ciddi görevler düşmektedir. (Konu ile ilgili Yozgat Ga-
zetesi’nde Sayın O. Hakan Kiracı konuyu defaatle günde-
me getirmiştir. Diğer gazetelerin de konuyu işlemelerin-
de fayda vardır.)

SDK, bu çerçevede önemli bir görevi yerine getirmiştir. 
Önümüzdeki dönemde bu kapsamda yeni çalışmaların da 
yapılması SDK’nın misyonu ile örtüşmektedir.
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G+Ö+Ç=30 YIL
Recep DAĞDEMİR

Bu ayki dosya konumuz GÖÇ. Bu kelime beni o kadar 
etkiler ki… Her harfi bende 10 yıla bedeldir. Nasıl olma-
sın ki? Benden parça parça, dolu dolu zaman geçiremedi-
ğim babamı aldı.

Ergenlik yıllarımda sırdaşım olacak olan kardeşlerimi 
aldı. Her şeyim olan ailemi parça parça benden aldı.

Eğer babanızla yaşamışsanız, evlatlarınızla kuracağınız 
iletişim tarzınızın temelini atmış olursunuz. Onunla ge-
çirdiğiniz kaliteli/kalitesiz günleriniz çocuk sahibi olduğu-
nuzda önemli bir rol oynar. Yani rol modeliniz olur.

Henüz çok küçük yaşlarımda iken yoktu babam yanım-
da. Yılda ancak 20 gün görebilirdim. Bunun ilk haftası a-
lışma evresi, ikinci haftası kısmi normalleşme, son hafta-
sı ise burukluk kaplardı bütün her yanımı... Çünkü ayrılık 
zamanı yaklaşırdı.

Unuturdum… Aylar geçer, bir mektupla heyecan doruk-
lara ulaşırdı. Gizli gizli aileye gönderilen mektupları okur-
dum. Okuduktan sonrası hepinizin malumu…

Evet, sürekli göç veriyoruz. Ne için? Daha iyi bir yaşam 
için. Peki, sevdiklerinden ayrı bir yaşam nasıl daha iyi bir 
yaşam oluyordu? Bunu hiç anlamış değilim.

Ama bunun bir anlamı vardı o çevrede. Çünkü herkes 
bir iddianın peşinde idi. “Dönüşü muhteşemlikler” besler-
di hayallerini. Bol para kazanıp bir ev yaptırıp, bir araba-
yı da evin önüne çektin mi, en güçlüsü sen olurdun. Bir ay 
boyunca bol bol para harcanıp havalar atılır, nispet edilir 
herkese... İzin biter çalıştığın diyarlara dönerdin. Yalnızlık 
ve özlem dolu hayatın içinde bulurdun kendini…
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Bu denklemde bir sorun var. Bu insanlarımız, ekmek da-
vası dedikleri bir olguyla bu diyarlardan kaçıyorlar. Etrafı-
mızdaki illere bakıyorum. Kayseri, Sivas, Çorum, Ankara. 
Gelişmiş şehirlerin ortasında yokluk, yoksunluk içinde ol-
manın bir açıklaması olmalı. Topraklarımız mı çok verim-
siz? Sorgun’a 150 kilometre, Boğazlıyan’a sınır olan Kay-
seri’nin toprakları Sorgun’dan çok mu verimli? Ankara 
başkent diyelim ve eleyelim. Ya Sivas, Çorum?

Burada (komplo teorisi olarak algılanmasın) bir sorun 
var. Birileri bu topraklarda yaşayan insanları oyalıyor mu? 
Başka şeylerle çok mu meşgul ediyor? Kendi topraklarına 
dönememenin sebeplerinin çok iyi araştırılması gerekir.

Bu ayki konumuz olan “nüfus hareketleri” hakkında-
ki sonuçların yayınlandığı günlerde başka bir gerçek daha 
medyaya yansıdı. O da, Türkiye’de yaşlanma ve ölüm ya-
şı ortalaması hakkında. Ne ilginçtir ki Türkiye’de 80 yaşın 
üzerinde yaşayan kişi sayısının en az olduğu şehir Yozgat. 
Nefesimizin ne zaman biteceğini bilemeyiz. Ama ölüm yaş 
ortalaması bu kadar net olan başka bir şehir yoksa bun-
da bir anlam vardır. Bu bize bir şeyler anlatıyor. O anlattı-
ğı şey de stres. Çünkü bir iddia ile çıkar babalarımız bu şe-
hirden... Komşusundan aşağı olduğu zaman sanki bir na-
mus meselesiymiş gibi hakir görülür. Komşusundan biraz 
fazla kazanan gelir, kazanamayan kalırdı uzak diyarlarda… 
Ve bu ruh hali insanı ne hale getirir siz düşünün.

Yaz tatillerinde, hastanelerde, şehir dışında veya yurt dı-
şında çalışmış ve 60 yaşlarında olmasına rağmen çökmüş 
çok insanla tanıştım. Bu stresi hiçbir bünye kaldıramıyor.

Bu topraklar bizim. Nedense hep bir kahraman beklen-
tisi içine sokulduk. Ama nafile. Yıllardır gelmedi bu kah-
raman. Hepsinin ne kadar boş olduğu ortaya çıktı. Artık 
bu topraklar için siyasi hiçbir beklenti ve arka plan gözet-
meden, son günlerin moda kavramıyla “akil adamlar” gru-
bu oluşturulmalı. İyi bir araştırma ile sorunlarımız tespit 
edilmeli. Toprak verimliliğimiz incelenmeli. Hangi ürünle-
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rin yetiştirilebileceği konusunda bilimsel destek alınmalı. 
Halk, topraklarına sahip çıkması konusunda bilinçlendiril-
meli. Devletin vermiş olduğu teşvikleri yatırıma yönlendi-
rebilecek şekilde bilinçlendirilmeli.

Üretim merkezli bir politika geliştirerek, “Ben yerine 
Biz” diyebileceğimiz çalışmalara imza atılmalı. Yaşadığı-
mız toprakları üretir hale getirirsek, eminim kimse terk 
etmez.

Ne kadar doğrudur bilemem ama ilginç bir Yozgat anek-
dotu vardır:

Demirel çalışma ofisine döner. Özel kaleminden prog-
ramı alır. Kalemi; “sayın başbakanım iki kişi sizinle görüş-
mek isterler.” “Kim onlar?” diye sorar Demirel. “Yozgatlı 
Mehmet Efendi ile (sanırım) Edirneli Ali Efendi”. Demi-
rel: “Yozgatlı Mehmet Efendi’yi yanıma gönder. Edirneli 
Ali Efendi’ye de müsait olmadığımı söyle.”

Yozgatlı Mehmet Efendi’yi içeriye alır. Bir süre sonra 
görüşme biter.

Özel kalem müdürü merak eder ve sorar: “Efendim; 
Yozgatlı Mehmet Efendi’yi görüşmeye aldınız, Edirneli A-
li Efendi ile neden görüşmediniz?”

Bizi çok iyi anlatan bir cevap verir Demirel: “Edirneli-
yi gönderdim, çünkü o şimdi yatırım için destek isteye-
cek, yer isteyecek, kredi isteyecek. Yozgatlıyı aldım. Çün-
kü o, tayin için buradadır. Oğlu, kızı, damadı veya bir ak-
rabası için kadro ister. En kolay halledilebilecek işlerdir 
bunlar” der.

Alın size ibretlik bir tanım…
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SORGUN VE KÜLTÜR
Abdullah ALPAYDIN

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “Tarihsel, toplumsal ge-
lişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi de-
ğerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede 
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemen-
liğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olarak tarif e-
dilen kültür; bir toplumu toplum yapan, onu diğerlerinden 
ayırt eden ve diğer topluluklar tarafından tanınmasına ya-
rayan değerler bütünüdür.

Kültür, toplumlar için ne kadar önemliyse, onu koru-
mak ve sonraki nesillere aktarmak da bir o kadar önemli 
ve hayatidir. Çünkü kültür, toplumu oluşturan bireylerin 
ortak hafızasıdır. Onu kaybettiğimizde hafızamızı da kay-
betmiş oluruz.

Kültürün manevi unsurları olan din, dil, adet ve gele-
nekler, bireyler arası ilişkiler ve davranış biçimlerinin ya-
nında mimari, sanat, zanaat, mutfak gibi maddi unsurları 
da belirleyici değerlerdir.

Üzülerek görmekteyiz ki, oluşması ve bugünlere akta-
rılması hiç de kolay olmamış olan kültürel değerlerimizi 
sahiplenmede çok duyarsız ve yetersiz kalıyoruz. Bunun 
yerine, özellikle yeni nesillerde, başka kültürlere hayran-
lık duyma ve özenme hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Hâl-
buki hayranlık duyulan Batı, kendi kültürünü koruma ve 
yaymada bizden çok daha bilinçli. Kültürel emperyalizm 
dediğimiz olgu da tam burada devreye giriyor.

Dünyayı yöneten büyük güçler, yüzyıllardır sadece e-
konomik ve politik araçları değil, aynı zamanda sosyal ve 
kültürel araçları da kullanıyor. Kendi kültürünü yüceltip, 
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onu diğer toplumlara örnek ve model olarak pazarlıyor. Bu 
şekilde az gelişmiş toplumları hem daha kolay hegemon-
yası altına alıyor, hem de kendi kültürel bağlarından kopa-
rarak kimliksizleştiriyor. Asıl gayesi kendi adına çıkar ü-
retmek olan emperyalizm, sadece maddi kaynakları değil, 
manevi kaynakları da sömürerek egemenliğini sürdürüyor. 
Her şeyden önce bunun bilicinde olmamız gerekiyor.

Dünya üzerinde, özellikle 19–20. Yüzyıllarda etkili ol-
muş modernist felsefe, her alanda tek tipçi bir anlayış ön-
görmekteydi. Kendi mutlak doğruları çerçevesinde ideal 
devlet biçimi, ideal ekonomik sistem, ideal eğitim siste-
mi gibi, ideal bir kültürü (bireyci/materyalist Batı kültü-
rü) de dayatıyordu. Bu idealleri benimseyenler ve uygula-
yanlar ileri ve aydınlanmış, dışında kalanlar ise geri kalmış 
kabul ediliyordu.

Son dönemde bunun doğru olmadığı görüldü. Özellik-
le Doğu’dan Japonya gibi başarı hikâyeleri çıktıkça moder-
nist zihniyet sorgulanmaya başlandı ve yerel değerlerin ö-
nemi fark edildi. Yerel kültürel değerlerin korunmasına ve 
yaşatılmasına artık eskiye oranla çok daha olumlu bakılı-
yor.

Sorgun Düşünce Kulübü’nün başlıca gayelerinden biri 
de, her şeyin çok hızlı yaşandığı ve tüketildiği bu çağda 
kimliğimizin en ayırt edici unsuru olan yerel kültürel de-
ğerlerimizi korumak, tanıtmak ve unutulmasına mani ola-
rak yeni nesillere aktarmaktır.

SDK olarak bu ay kültür konusunu Sorgun/Yozgat öze-
linde ön plana çıkarmayı uygun gördük. Yöremize ait unu-
tulmaya yüz tutmuş, her nesil geçişinde bir kısmını kay-
bettiğimiz kültürel özelliklerimizden bir kısmını hatırlat-
mak ve hatırlatmak istedik. Eski düğünlerden teravihle-
re, arabaşından bulgura, asker uğurlamadan bağ bozumu-
na, aklımıza gelen ve önemsediğimiz konular üzerine ya-
zılar kaleme aldık.

Yapmış olduğumuz bu çalışmanın, Sorgun kültürü üze-
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rine kapsamlı bir çalışma olmadığının, kültürümüzü tüm 
unsurlarıyla ele alamadığımızın farkındayız. Lakin bu tür 
çalışmaların daha kapsamlı ve daha ciddi çalışmalara ışık 
tutmasını ve önayak olmasını umuyoruz.

İlerleyen dönemlerde, kültürle ilgili farklı dosya çalış-
maları hazırlayarak konuyu sürekli olarak canlı tutmayı 
hedefliyoruz.
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DÜĞÜN
Adnan KORKMAZ

El içine çıhmah, düğun etmek, oğlan evermek, gız gelin 
etmek golay mı? Variyet lazım. Asacağan, dahacağan, her 
şey parayınan, her şey ateş bahası!

Heç bi şeye guç yetmiyo, heç bi şeyin yanına yanaşılmı-
yo… Kime ne edecağan? Malına gucün yeter; ya goyun sa-
tacağan, ya davar… İcab etti, talla satacağan…

Gız evi naz evi; onu şikallandır, bunu şikallandır, onu 
gonülle, bunu gonulle. Herkesin sahalına gore darah vur. 
Düğune gadar epey bi tellen; öyle ya, hamama giren teller.

Gorücü git, gız iste, başlık kes, şerbet iç, sini gor, ha-
be gonder, asbap alat al, altın dah, nişan et, daha neler ne-
ler… Asmasan, dahmasan olmaz, varmış oturmussun şor-
dan elin gapısına…

Ayağından dutup baş aşağa sarhıttığın tavuğu, horuzu, 
heç olmadı bi metre pazeni, daha da olmadı bi topah boya-
lı şekeri dağadacağan düğun ohuyuntusu olarah…

Oydu buydu derken düğun gunü gelir. Perşembe gunü 
başladığı da olurusa da, düğunner umumiyetle Cuma gu-
nü başlar. Düğun gunü düğun evine uzunca bi direk diki-
lir. Dirağan ucuna ennemesine bi tahta çahılır. Ennemesi-
ne çahılan tahtanın her iki ucuna da diklemesine iki guçük 
çıta çahılır. Çıtanın birine, gızı temsil eden gırmızı renk-
li bez ve gırmızı bezin üstüne yusyuvallak bi elma tahılır. 
Çıtanın diğerine, oğlanı temsil eden yeşil renkli bez ve ye-
şil bezin üstüne yine yusyuvallak bi guru suvan dahılır. Bu 
direk dikme işine bayrah galdırma deller. Dirağan dibinde 
istemeyenner çatlasın deyin çanah gırallar…

Direk dikildikten sonra, zurnacı yavaşdan yavaşdan zur-
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nayı öddürürken, davulcu da odağalden odağalden, toh-
mağı üstten, çıbığı alttan davula vurur, düğun başlamışdır 
artıh... Gız evinden oğlan evine yapılan ilk ziyarette, oğlan 
evi ile gız evi garşılıklı salavatlaşır.

Düğun saaplığı zordur. Üç dört gun boyunca yenilecek 
içilecek, dokulecek saçılacah, oyun oynanacah, haley çeki-
lecek, gelen giden, oğlan evi, gız evi, dünürler, ahrabalar, 
gonşular, gaynana, gaynata, gelin, güva, sağdıç, davulcu, 
zurnacı, düğun kayesi, bayrahtar, yemekci, bılaşıhcı, çaycı, 
cuvaracı, epey bi curcuna olur senin annıyacağan…

Düğun demek haley demekdir. Bizde haleyi gızlar ayrı, 
oğlanlar ayrı çekeller. Haley bizim milletin en acayip işle-
rindendir. Bizim millet toplu billik sevindiğinde haley çe-
ker. Hele de davul zurna gaydalı çalınırsa deme gitsin. Eh-
tiyalların bile ayağı alır. Ağallama, Cemo, Bobbili, Çekirge, 
daha niceleri… Millet zıp zıp zıplar, fır fır fıllar. Millet dü-
ğun boyunca oğlan evinde, gız evinde, yolda belde, davul 
zurna çaldıhça haley çeker.

Düğun deyip geçme. Düğun içinde tüllü çeşitli adetler 
vardır. Gız evine baskın, oğlan evine baskın, gız hamamı, 
kekil kesme, gına yahma daha neler neler…

Bi çeyiz sergileme vardır; sorma gitsin! Bizde yetişgin 
gızlar, düğunneri için yıllarca gece gundüz göz nuru doke-
rek işlengi işlerler. Dantelli gırletler, masa örtüleri, bıcah-
lıh örtüleri, seki örtüleri, peşgırlar, namazlağalar, el bez-
leri, çeşit çeşit örtüler öreller. Düğunde bunnarı duvarla-
ra çahılan çivilerin arasına gerilen iplere asarah sergileller. 
Bu sergi yetişgin gızın el içine çıhışıdır.

Düğunnerde yemek işi de ayrı bir âlemdir. Kupeli gazan-
narınan yemek yapallar. Bulgur pilavı, kofte, baldırcan, pa-
tatis, otaşı, turşu, çalhama, hoşaf, sini, pahlava ye yiyebil-
diğin gadar… Ateşi hiç sönmiyen gazannarın başında el-
lerinde uzun, gayferekli tahta kepçeyle, boyuna gazanna-
rı garıştıran allı gullü, siyah burüklü yaşmahlı, ehtiyar e-
beler durur. Sağa sola yumuş buyurarah yemek işini ida-
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re edeller.
Öyle böyle derken, düğunün son günü gelir çatar. Pazar 

gunü oğlenden önce gız evine gelin almaya gidilir. İnan ol-
sun, şu yeryüzü toprağanda gelinin ata ocağına, anasına 
babasına, gardaşlarına, ağatlı diyeşetli vedası gadar insanı 
fırgatlandıran, duygulandıran başga bir olay yohdur.

Gine inan olsun, gelinin bu vedalaşması anında, davul 
zurnanın çaldığı gelin alma, gelin çıharma havası “Gonül 
ne gezersin seyran yerinde, âlemde her şeyin varolmayın-
ca” havası gadar adamın burnunun dirağini sızlatan, ada-
mı ağlatan başga bir hava yohtur.

Çoh ilginçtir amma, gelin baba evinden dışarıya adımı-
nı atar atmaz davul zurna çalmahta oldukları dertli hava-
yı anında keserek çoh neşeli bir hava olan “ Şen ola düğün 
şen ola” havasını çalmaya başlarlar. Millet bu havayla bir-
likte bi hışımınan arabalara hucüm edelller. Gapı golların-
da, aynalarında peşgır asılı arabalara doluşular. Arabalarda 
yer bulamayannar motulların vavgunatlarına, gamyonetle-
rin gasalarına atlallar. Gelinnen guva, içinde gorümcenin-
de oturduğu süslenmiş gelin arabasının arha goltuğuna bi-
neller. Gelin beyaz gelinlik giymiş, başına duvah gonmuş-
tur. Guva de dahım elbise giymiş, gırağvet dahmıştır. Sır-
tında yeşil tülden pullu şal vardır. Davulcuynan zurnacı da 
bi çırpıda bi gamyonet gasasına atlarlar; “Şen ola düğün 
şen ola” havasını çalmaya devam edeller. Arabalar gorna-
lara basarah göz açıp gapayıncaya gadar yolları toz duman 
edip gız evinden ayrılıllar. Gelinin babasının uzüntüsünü 
goren bazıları, teselli için: “ne üzülüyon uzah biyere git-
medi ya, iki adımlıh yer”derler. Baba da tam bizim ora ma-
lı: “ne üzüleceğam, anasını da elden aldıydım” der. Lafın 
bittiği yere gelinmiş, sevinç ve hüzün birbirine garışmış, 
insan allak bullak olmuştur.

Düğun gonvoyu turunu atarken, yolda çocuhlardan ba-
zıları uzunca bir galasla gelin arabasının yolunu keseller. 
Gelin arabasından çocuhlara beyaz zarf içinde kağat pa-
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ra verilir. Turunu tamamlayan düğun gonvoyu, oğlan evi-
ne varır. Gelin, oğlan evine girerken geldiği yerde çivi gibi 
sağlam gassın deyin çivi çahdırıllar. Geldiği yerinen geçim-
li iyi huylu ossun deyin, eşiğe yağ sürdürüller. Nazar değ-
mesin deyin, çanah gırallar. Eve girerken guva da ceketinin 
cebine doldurduğu, içinde demir paraların da olduğu fın-
dıh, fısdıh, leblebi, guru üzümü goşam goşam havaya atar, 
çoluh çocuh gapışır.

Gelinnnen guva, evde biraz diğnendikten soğna töre ça-
ğattırılması için dışarı çıhallar. Gur sesli biri sandalye gibi 
yuğsek bi yere çıharah; “şundan şu, bundan bu” deyin ça-
ğattırılan töreyi ilan eder. Ahraba hısım da durumuna go-
re, geline guvaye yahınnığına gore, çeyrek altın, gramise, 
burma bilerzik, inek, davar çağattırır. “Yarenniğine guva-
nın anasından bi goç” deller millet gulüşür. Töre çağattır-
ma işi de bitince, düğuncü yavaş yavaş dağalır.

Yastıdan soğna hocanın ohuduğu duvalarla, salâvatlar-
la, sırtına vurulan yumruhlarla, gundüzün ehil biri tara-
fından bilgilendirilen guvanın gerdağe dıhılmasıyla düğun 
sona erer.

İşte, böyleyken böyle… Ali evlendi, Gullü gelin oldu. 
Allah hayıllı eylesin! Allah bi yastıhda gocatsın!
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SORGUN’DA TERAVİH
Fatih ŞAHBAZ

Ramazan ayına has ibadetlerimizin içerisinde yer alan 
Teravih Namazı ve Ramazan Orucunun kültürümüzde ay-
rı bir heyecanı ve yeri bulunmaktadır.

Ramazan Orucuna başlamadan bir gün önce başlanan 
Teravih Namazının ayrı bir bütünleştirici yeri olup, herke-
sin hayat hikâyesinde Teravih Namazlarına ve Teravih Na-
mazı sonrasına ilişkin güzel hatıraları vardır.

1990–2001 yılları arasında, benimde kafamda teravihe 
ilişkin birçok hatıra bulunmaktadır. Yazımın konusunu da 
ağırlıklı çocukluğumdaki teravih namazlarından bahsede-
ceğim.

Güzel memleketim Sorgun’umda Teravih gelmeden Te-
ravihi hızlı kıldıran, hatimle kıldıran, hatimle kıldırmayıp 
yavaş kıldıran, hatimle kıldırıp hızlı kıldıran jet imamlar 
tartışılır; ardından ilk namazın kılınmasıyla cami ve imam-
lara ilişkin tecrübeye dayalı kanaat şekillenirdi. Allah ka-
bul etsin, herkes de tercih ettiği yerde namazını kılıverirdi.

Tabii biz çocuk olduğumuz için, çok fazla seçim şansı-
mız olmazdı. Eve yakın cami hangisiyse ona giderdik. Ço-
cuk olduğumuz için de çok akşam dışarıya çıkma şansımız 
olmadığı için, teravihten sonra bir iki saat oyun oynama 
fırsatımız olurdu.

Camide kömürlü soba, sobanın yanında yaşlı amcalar 
bulunur, erken gidip sobaya yakın yer bulanlara ise her-
kes imrenirdi. Ne doğalgaz vardı, ne kalorifer… Ama Te-
ravihin ilk rekâtına kadar cemaatin nefesi camiyi ısıtır, Te-
ravihin ilk rekâtına niyetten önce de bu sefer kazaklar, ce-
ketler çıkarılırdı.
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Her küçük bir büyüğün yanına emanet edilirdi, ta ki ço-
cuklar şımarmasın gülmesin diye… Emanetimizi alan am-
calar namazda sürekli bizi keser, kaçmaya çalışsan omzun-
dan yakalarlardı. Çocukluk ya işte, gülerdik… Bahanen de 
hazır: Çocuksun işte… Belki de o zaman bazı şeyleri kav-
rayamamaktan gülermişiz.

Teravih namazının selam arasında imam mutlaka fırça-
lardı… “Gülmeyin, ne gülüyorsunuz?” diye… Zaten se-
lam arasında bütün çocuklar ciddiyet halini alırdı. Kimse 
imamdan üstüne bir şey alınmazdı…

Teravih namazı sonrası mendil kapmaca mı, modik mi, 
yakan top mu dersin, yumuçma mı, uzuneşek mi? Her bi-
rini oynardık doyasıya… Mahallenin ihtiyarları tat ver-
mezlerdi ama… Hemen bağırırlardı. “Uyuyacıyk lan, gi-
din galen eviniz barkınız yok mu sizin” diye sofranırlar-
dı. Az ileri kaçar, oradan da kovulur, sonunda evin yolu-
nu tutardık…

Küçüklere bu fırsatları sunan Teravih, büyüklere de ay-
rı fırsatlar sunardı… Ev ve akraba ziyaretleri, teravih son-
rası buluşmalar, sohbetler, çay ve kahve randevularından 
tutun da, dükkânların açılmasına kadar herkesin hayatı-
nı şekillendirirdi. Kısacası, büyük küçük hepimizin haya-
tına ayrı bir anlam katardı Teravihler… Şimdi olduğu gibi 
eskiden de…

Ramazanın ortasından Kadir Gecesine kadar, cemaat sa-
yısında hızlı bir düşüş yaşanırdı. Bu düşüş sonucu, çocuk-
lardan oluşan cemaatin de kıymeti artardı imam nezdin-
de… Bu da biz çocukları sevindirirdi. Yaşlı amcaların ilk 
günkü; “kolunu kanadını kırarım, bacaaandan dutar gapı-
ya atarım, aaaazını bunnunu yolarım” vb. tehditlerinin ye-
rini “uslu dur emmin kolen olsun” sözleri alırdı.

Ama şu kesindi. İlk gününden son gününe Teravih her 
yere bereketiyle gelirdi… Dualar edilir, hep bir ağızdan 
salâvat getirirdi yaşlılar, kadınlar ve çocuklar… Affedilirdi 
kimi zaman borçlular… Cami de gülse de çocuklar… Evet, 
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özlüyorum çocukluğumda ki Teravih Namazlarını.
2010 yılından bu yana pamuklu şeker dağıtıyormuş, Sa-

lih Paşa Camii’nde çocukları teşvik etmek için bir vatanda-
şımız (Allah kabul etsin). Duam şu ki; Allah camilerimiz-
den çocuk sesini eksik etmesin! Allah Teravihin bereketin-
den, maneviyatından memleketimizi yoksun bırakmasın!
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SİYASİ VE İKTİSADİ KÜLTÜR
Hatip SORGUN

Bu ayki konu başlığımız Sorgun’da “kültür”. Bu genel 
konu başlığı altında Sorgun’da “siyasi ve iktisadi kültür” 
alt başlığı ile bir değerlendirme yapmaya çalışacağım.

Konu başlığının çok genel olması itibariyle Sorgun öze-
linde bir değerlendirme yapmak yerine, Yozgat genelinde 
bir değerlendirmenin daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Kültür için farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Bir tanı-
ma göre kültür; “Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşam-
larını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullan-
dıkları inançlar ve adetler sistemidir.”

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kültür (ekin, eski dil-
de hars) kavramının tanımı ise şu şekildedir: “Tarihsel, 
toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere i-
letmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü”

Sosyolojik olarak kültür; bizi saran, insanlardan öğren-
diğimiz toplumsal mirastır. Kültür, birikimle birlikte iv-
mesi artan bir toplumsal yapı bileşenidir. Giderek her ne-
sil miras aldığı kültüre maddi ve manevi bir katkı yapar ve 
onu kendinden sonrakilere miras bırakır.

Bir toplumun siyasal kültürü, toplum üyelerinin siya-
sal nesneler karşısındaki tutum, anlayış ve eğilimlerinden 
meydana gelir. Siyasal nes¬neler konusundaki his, anla-
yış, tutum ve eğilimler; bir toplumun inançları, gelenek¬-
leri, tarihi hatıraları, motifleri, normları, sembolleri ve bi-
reysel deneyimleri gibi et¬menler tarafından belirlenir.

Aşağıdaki tabloda çok partili hayata geçilmesiyle birlik-
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te Türkiye geneli, Yozgat ve Sorgun’un siyasal tercihleri 
verilmektedir. Sorgun için veriler 1973 ve sonraki seçim-
ler için mevcuttur.

Bu tablodan çıkarılabilecek sonuçları şu şekilde özetle-
mek mümkündür:

•Yozgat ve Sorgun çok partili siyasal sisteme geçilme-
si ile birlikte genel yapı itibariyle iktidar partilerini des-
teklemektedir.

•Yozgat ve Sorgun’un siyasi tercihleri, büyük ağırlıkla 
milliyetçi, muhafazakâr, merkez sağ siyasi akımlar yönün-
de olmaktadır.

•Milliyetçi, muhafazakâr ve merkez sağ partilerin ikti-
dar olduğu dönemlerde Yozgat bu siyasi partilere Türkiye 
ortalamasının üzerinde destek vermektedir. Sorgun’da bu 
destek daha fazladır. 

Çok partili seçimlere geçilmesi ile birlikte iktidar par-
tilerine büyük destek veren Yozgat, ne yazık ki 1950’den 
itibaren Türkiye’nin gerçekleştirdiği sosyo-ekonomik ge-
lişmeye ayak uyduramamıştır. Geçen ayki konumuz olan 
“göç” rakamları bu gerçeği apaçık ortaya koymaktadır. 10 
gün önce Sorgun’a gittim ve 1 hafta kaldım. Eminim bir-
çoğunuzun da şahit olduğu gibi, Yozgat sınırları içerisine 
hangi yönden girerseniz girin, Yozgat’a geldiğinizi bozuk 
yollardan anlıyorsunuz. Her gittiğinizde, o yolların düzel-
mek bir yana daha da bozulduğunu hayret ve üzüntü ile 
görüyorsunuz. Tarihi, coğrafi, siyasi ve demografik özellik-
leri dikkate alındığında, Yozgat’ın ekonomik açıdan bu de-
rece geri kalmış ve ihmal edilmiş olmasını anlamak müm-
kün değildir. Siyasal davranış açısından Yozgat’ın kaderci 
ve toptancı bir tavır yerine; sorgulayıcı, seçici ve hesap so-
ran bir tavır geliştirmesi gerekmektedir.

İktisadi kültür açısından ise Yozgat’ın öne çıkan en te-
mel özellikleri; “birlikte iş yapma kültürünün zayıflığı”, 
“iktisadi faaliyetlerin yerel ölçekte kalması” ve “taklitçi-
lik” olmaktadır. Çeşitli ortaklıklar ile kurulan ve başarı-
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lı olan işletmeler belli bir süre sonra geçimsizlik sebebiy-
le parçalanmakta ve yok olmaktadır. Aynı şekilde, yerel öl-
çekte belli bir başarı seviyesine ulaşan işletmeler ulusal öl-
çekte gelişememekte, belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra 
duraklamakta ve gerilemektedir. Özgün iktisadi girişimler, 
fikirler yerine işletmeler birbirini taklit etmektedir. Aynı 
faaliyet konusunda ihtiyaçtan fazla işletme bulunması se-
bebi ile, bir noktadan sonra rekabet başlamakta ve birçok 
işletme bu rekabet sebebiyle yok olmaktadır.

Siyasal ve iktisadi kültür birbirinden etkilenmektedir. 
İktisadi açıdan kalkınmışlık seviyesi, sosyal ve kültürel 
kalkınma seviyesini belirlemektedir. Bu açıdan Yozgat’ın 
iktisadi alanda kalkınması gerekmektedir. Bunun başarıla-
bilmesi için öncelikle yerel yönetimlere, sivil toplum ku-
ruluşlarına, siyasetçilere ve iş dünyasına önemli görevler 
düşmektedir. Yozgat girişimcisinin bu kuruluşlar tarafın-
dan yönlendirilmesi, desteklenmesi ve teşvik edilmesi ge-
rekmektedir.
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ASKER UĞURLAMA
Nuri KAYA

Anam yakmış kınayı adak diye, Ben de vatan için kur-
ban doğmuşum,

Anamdan Allah’a son bir hediye, Kumandanım! Ben bir 
İsmail doğmuşum.

Eskiden şu üç gruba kına yakarlarmış:
1. Gelinlik kıza; beyine ve ocağına kurban olsun diye,
2. Kurbanlık koça; Allah’a kurban olsun diye,
3. Askere giden yiğitlere; vatana kurban olsun diye…
Askere giden delikanlıya yapılacak ilk ve en önemli iş 

herhalde kına yakmaktır. Bu vatanın ekmeğini iliklerinde 
taşıyan, vatan sevgisi içinde alev alev yanan her Türk gen-
ci gibi, Sorgun’un yiğit delikanlıları da kına yakarak baş-
larlar askerlik serüvenine…

Gençler önce yoklama yaptırırlar. Sonrasında Yeşilöz 
Mahallesi’ndeki Askerlik Şubesi’nde muayeneden geçi-
rilirler. İşin en önemli kısmıdır burası. Ya askere elveriş-
siz raporu verirlerse? Yandık! Çünkü “çürük alana kız ve-
rilmez” gibi itibarsızlaştırmalar olduğu için artık askerlik 
yapmak şart olmuştur.

Pusulası çıkan gençler, kendi aralarında hazırlıklar ya-
parlar. Mahalle ve köy muhtarlığı sevk pusulalarını dağıt-
tıktan sonra, askere gidecek gençleri heyecan sarar. Asker-
likten önceki bir kaç ay dinlenerek, eğlenerek, büyüklerini 
ziyaret ederek, akraba davetlere giderek geçer. Akrabala-
rı delikanlıyı yedirir, içirir, helallik alıp birazda harçlık ve-
rir. Hatta mevlit okutup, para toplanır ve eşit olarak genç-
lere paylaştırılır. Askere giden gençlerin sırtına bayrak a-
sılır. Davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekilir. “En bü-
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yük asker bizim asker” sloganları atılır. Bütün mahallede-
kiler otobüse kadar eşlik eder. Otobüsün önünde askerli-
ğin ilk talimini yaptırırlar; delikanlıya şınav çektirirler, se-
lam verdirirler, hep beraber İstiklal Marşı söylenir ve son-
ra otobüse bindirilir. Sonra onları beklerken, anne, baba, 
sözlü-nişanlı, arkadaş askerlik süresi boyunca “gel tezke-
re” şarkısını söylerler.

Otobüse bindirilip yollanan askerler, saatler sonra niza-
miyeye ulaşır ve askerlik başlar. Her doğan güneş, asker-
likten bir gün eksiltir. Her doğan güneş, hasreti dindire-
ceğine hasreti daha da artırır. İnsanı hem sevindirir, hem 
hüzünlendirir, hem de heyecanlandırır. Bu, terhis belgesi-
ni alıncaya kadar devam eder. Bu kadar sıkıntılı günlerden 
sonra askerlik biter. Aradan zaman geçer; sıkıntılar, dert-
ler, kızgınlıklar biter ve hepsi askerlikten sonra anlatıla-
cak güzel anılara dönüşür. Hatta yeni askere gidecek genç-
lere şöyle söylenir: “Aynı yerde, aynı arkadaşlarla bir daha 
askerlik yaparım”. 1950’li yıllarda askerlik zorluğuna göre 
yapılırmış. En zoru “piyade”; 24 ay. Biraz kolay olan jan-
darma; 30 ay ve en kolayı bahriye; 36 ay.
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SOFRALARIMIZIN PADİŞAHI: BULGUR
Recep DAĞDEMİR

Sofralarımızın, bir zamanlar ayran ve soğanla kardeşli-
ğini ilan etmiş ana yemeği bulgurun, önemli bir serüveni 
var. Yaşamımızda bıkmadan en çok tükettiğimiz yiyecekle-
rin başında gelir bulgur. Bir yıllık bulgur ihtiyacını karşı-
lamak için en az bir haftalık çalışmaya ihtiyaç vardır. Çok 
meşakkatli bir yiyecek olan bulgurun yapılışını, hem kö-
yümde çocukluğumda gördüklerime, hem de aile büyükle-
rimden dinlediklerime dayanarak anlatmak isterim.

Öncelikle ekimiyle işe başlanır. Sarı Bursa denilen ve i-
çinde başka bir tahıl ürünü barındırmayan tohumla ekimi 
sağlanır. Temmuz ve Ağustos aylarında ekinlerin biçimiy-
le harman yerine getirilir. Harmanlara kağnılarla getirilen 
ekinler düğenlerle sürülür. Yavaş yavaş bu işlemler içinde 
sabrı da işleyerek buğday ile sapın birbirinden ayrılma a-
şaması yaklaşır.

Sonra, özellikle sabah ve akşamüzerleri rüzgârın şidde-
tinin daha yoğun olduğu zamanlarda, yaba ile savrularak 
buğday ve saman ayrıştırılır. Artık buğday taneler halinde 
işlenmeye hazır.

Sonrasında, bulgurluk için ayrılan buğdaylar bol su i-
le yıkanır. Yıkanırken içindeki yabancı maddeler temizle-
nir. Yıkama işleminden sonra kazanlar kurulur. Temizle-
nen bulgurluk buğdaylar bakırdan yapılmış olan, içi kalay-
lı kazanlara ölçülü bir şekilde dökülür. Kaynatıldıktan son-
raki haline “hedik” denilir. Kıvamını ustaların anlayacağı 
bu aşamada, hedikler süzülerek güneşin altına kuruması i-
çin serilir. Kurutma işlemi, güneşin yoğunluğuna göre bir-
kaç gün sürebilmektedir.
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Artık kuruyan hedik bulgur vasfını kazanmaya başla-
mıştır. Dışarıda kurutulmaya bırakılmış olan bulgurluk 
buğdaylar, içine karışmış olabilecek yabancı maddelerden 
arındırılır. Temizlendikten sonra değirmene gönderilir.

Kendi köyümün toprak yapısındandır belki, buğday de-
ğirmene bulgur için pek gönderilmezdi. Köylü daha çok 
kendi imkânları ile yapardı. Bunu yapmak için de “soku”9 
denilen çukur taş kullanılırdı. Daha büyük miktarlar için 
sokularda hayvanlar da kullanılır.

Soku denilen çukur taşa bir miktar buğday dökülür. Ka-
lın ve uzun bir tokmakla köyün 5 ya da 6 genci bir taraftan 
dönerek türküler eşliğinde tokmaklarlardı. Bu, gençlerin 
daha zevkli ve seri bir şekilde iş yapmasını sağlardı. Bunu 
bulgur sahibi olan kişi teşvik ederdi.

Belli bir kıvama (kabuklarından arınmış) gelen bulgur, 
tekrar torbalara doldurulurdu. Kabuklarından soyulmuş 
olan bulgur biraz nemlendirilerek tekrar kurumaya bırakı-
lırdı. Kurutulan bulgur kabuklarından elekler ve rüzgârla 
tekrardan ayrıştırılırdı. Kabuklarından ayrılan buğday, iki 
kişiyle yapılan el değirmeni aşamasına gelir.

Döndürmek için ağaç sapı olan el değirmenine bir kişi 
azar azar buğdayları aktarırdı. Bu işlem birkaç gün sürebi-
lir. Bütün buğdaylar el değirmeninden geçtikten sonra ar-
tık bulguru ortaya çıkarma aşamasına gelinmiştir.

Bu aşamada ince bulgur(düğ), kaba bulgur ve un orta-
ya çıkardı. Eleklerle bu ayrıştırma yapılarak uygun seklem-
lere doldurulup, nemi olmayan mekânlarda istif edilirdi.

Artık bulgurumuz ve düğümüz hazırdır. Önceleri ana 
yemek olan bulgur, özgürlüğü o kadar sever ki, çok az za-
manlar başka yemekler ona eşlik ederdi. Yalnız hali vak-
ti yerinde olan evlerde bu özgürlük biterdi. Ama genelde, 
bol tereyağı ile ve ona has tabağıyla soğan ve ayranın eşli-
ğinde tüketilir. Tabi ki yufka ekmeği ve ekşili ekmeği de u-
nutmayalım.
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BAĞ BOZUMU
Ruhi GEDİK

Memleketimizde bağ bozumuna başlamadan önce, bü-
yüklerimizin anlattıklarına göre, saplar çekilir, düvenler 
sürülür, harmanlar kaldırılır, çanak ve salamura peyniri, 
un, bulgur, turşu, salça, tarhana, yufka ve benzeri kışlık-
lar hazırlanıp ambarlara, kilerlere veya damlara konurmuş. 
En sonunda sıra bağ bozumuna gelirmiş.

Bağ bozumuna başlamadan önceki aşamalardan da kısa-
ca bahsetmek gerekir. Eskiler şu şekilde anlatıyorlar: Bağ-
ların, üçüncü ayda gözü açılır, üçüncü ayın sonundan dör-
düncü ayın on beşine kadar bağlar budanır. Havaların gi-
dişatına göre dördüncü ayın on beşiyle beşinci ayın on be-
şi arasında bağların gözleri doldurulur ve sonra bellenir. 
Bağlara ayrıca altıncı ayın ortasından yedinci ayın ortasına 
kadar kükürt atılır. Eğer yağışlar çok olursa ayrıca birde ça-
pa yapılır. Dokuzuncu ayın sonundan başlayarak on birinci 
aya kadar da üzüm toplanır.

Satılacak üzümler satılır, kalanından ise isteğe göre pek-
mez, bal başı, çalma, ekşilik yapılır. Toplanarak eve getiri-
len üzümler, büyük bir teknenin içine konularak, kadın-
lar-kızlar tarafından ayaklarıyla iyice çiğnenir, yani ezilir 
ve suyu çıkarılır. Çıkarılan su, kestirme denilen bir işlem-
le hafif kaynatılır. Sonra içine pekmez toprağı atılır ve du-
rulana kadar beklenir. Süzüldükten sonra; pekmezlik, çal-
ma, ekşilik, bal başı olarak ayrılır. Çalma ve bal başı, sa-
dece beyaz üzümden olur, pekmez ve ekşi karışık üzüm-
den de olabilir.

Büyüklerimin anlattıklarına göre, köy hayatının büyüsü 
önce traktörlerle, biçerdöverlerle, patozlarla, pancar maki-
neleriyle; ardından da, çarşı ekmeği, çarşı üzümü, pekme-
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zi derken her şeyin şehirden, pazardan ve nihayet market-
ten alınmaya başlanmasıyla bozuldu ve kayboldu.

Şimdi ise, şehirlerdeki gençleri bırakın, köylerde yetişen 
gençler bile köy örf, adet ve kültürümüzden bihaber yetişi-
yor. Artık köylerde pekmez, bal, reçel marketten alınıyor. 
Çocuklar artık, “eriştenin yanına ekşi koymak” cümlesin-
den hiçbir şey anlamadığı gibi hormonlu, GDO’lu ve tadı 
tuzu kalmamış ürünlerden oluşan yeni bir yemek ve mut-
fak kültürü ile yetişiyorlar.
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YOZGATLI’NIN MİLLİ AŞI: ARABAŞI
Salih AÇAN

Zengin Anadolu mutfağımızın istisnai kış yemeklerin-
den olan “arabaşı”, özellikle İç Anadolu illerimizin payla-
şılamayan bir kültürüdür.

Aslında, kültür olma özelliğine baktığımızda ona en la-
yık ev sahibinin Yozgat ili olduğunu ve bu hakkı Yozgat ili-
ne teslim etmemiz gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Zi-
ra Yozgat ili, hem kendi coğrafyasında, hem de başka iller-
de özellikle büyük şehirlerde yaşayan hemşerileri ve Yoz-
gat sivil toplum örgütleri aracılığıyla arabaşını geleneksel-
leştirmiş, adına özel davetler ve etkinlikler düzenlemek 
suretiyle arabaşı kültürünün oluşmasını ve kökleşmesi-
ni sağlamıştır. Diğer taraftan, düzenlenen etkinliklerle bu 
kültür gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmıştır. Öyle ki 
arabaşı, kimi zamanlarda Yozgatlı için birlik ve beraber-
liğin aracı ve simgesi haline gelmiştir. Arabaşı üzerinden 
Yozgat’a bir aidiyet ruhunun bile oluştuğunu söylersek a-
bartmış olmayız herhalde. Arabaşının bilindiği diğer ille-
rimiz için aynı şeyleri ifade etmemiz söz konusu değildir.

Arabaşının, Yozgat’a ait söylenebilecek fevkalade oriji-
nal emekler varken, eğer bu güne kadar alınmadı ise pa-
tentinin Yozgat adına alınmasının gerektiğini, bunun bir 
eksiklik olduğunu, bu yönde gerekli adımların atılması a-
dına ilgili ve yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini bu-
radan belirtmiş olalım.

Rivayete göre Türkmen Murtaza isimli bir ustanın, (baş-
ka rivayete göre çobanın) ekmek bulunmayan bir ortam-
da düşünerek bulduğu ilginç bir yemek türü olarak söy-
lenmiştir. Bundan başka her ne kadar Afyon tarafına gelen 
bir Arabın yaptığı yemek olarak ortaya çıktığı belirtilse de 
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bunların hepsi rivayetlerdir.
Arabaşı, yapımı kolay ve masrafı az olduğu için Anado-

lu’nun fakir halkı tarafından benimsenmiştir. Zamanla her 
kesime hitap ederek zenginlerin sofrasında da değişik bir 
lezzet olarak yer almıştır.

Arabaşı, Yozgat ağırlıklı olmasına rağmen Ankara, Si-
vas, Konya, Aksaray, Afyonkarahisar, Eskişehir, Karaman, 
Kütahya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Isparta ve Kayse-
ri’nin Türkmen ağırlıklı ilçelerinde de bilinmektedir.

Arabaşı, kaynatılmış hamur ve çorbasından müteşekkil 
bir kış yemeğidir. Düğün eğlencemizin baş müzikal ens-
trümanları davul ve zurna gibi, hamur ve çorbası da bir-
birlerini tamamlayan, ahenkli terkibin vazgeçilmezleridir. 
Kış yemeği dedik, sebebi malum; hamurun buz gibi soğuk 
ve doğal ortamda donması, kaynamışken aldığı kıvamı do-
narak özünde saklamasıdır.

Arabaşı yemenin temel esprisi, hamuru çiğnemeden 
yutmaktır. Varsa tahta kaşığa serilmiş baklava dilimi ha-
murun, çorbaya dalışından sonra dişlenmeden (saldırıya 
uğramadan) ve yara almadan boğaz harbini kazanması ve 
yolcuğuna devam etmesi maharet istemektedir. Arabaşı 
yemek (yutmak), bu yönden aslında zor zanaat. Yozgatlıla-
rın bu cihetteki zanaatkârlıkları takdire şayandır. Zira, ara-
başı yutma yarışması bile yapılmaktadır. Özellikle eski za-
manlardaki yiğitlerimizin 3–4 dilimi üst üste koyarak tek 
hamlede başarı sağladıklarına tanıklık ettiğimiz olmuştur.

Arabaşı ile ilk defa tanışan kimselerin beğeni ve eleşti-
rileri de gözlemlenmeye değer. Yozgat’a, Sorgun’a ve di-
ğer ilçelerimize tayin vs. yoluyla gelen başka illerimizin 
insanlarından arabaşı için, “ne müthiş bir yemek” oldu-
ğu yönünde çok pozitif beğeniler aldığımız gibi, “yahu bu 
ne mantıksız bir yemek, böyle yemek olur mu?” diye çok 
negatif eleştiriler aldığımız da olmuştur. Bir yemeğin çiğ-
nenmeden yutulması, kimilerinin zevkinden öte dimağı i-
le bağdaşmayabiliyor! Hamurunu çorbasından ayrı tutan 
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ve sadece çorbasını beğenen yabancı misafirlerimiz çok ol-
muştur. Çorbası nasıl beğenilmesin ki; içi vecettü (tavuk 
eti, horoz eti, hindi eti, kuş eti vs.) kaynıyor! Ne yapalım 
biz yine de zevkler tartışılmaz diyor ve saygı duyuyoruz.

Arabaşını hazırlamak özen gerektirdiği gibi, yemek de 
hem maharet, hem eğlence gerektirir. Yerken ceza uygula-
nan belki de tek yemektir. Bu da bir eğlencedir. Eşin dos-
tun, konunun komşunun, yerlinin yabancının bulunduğu 
arabaşı sofrasında, hamurunu kaşığından çorbanın içine 
düşüren bir daha ki arabaşını yapma (hazırlama) cezasına 
çarptırılır, yazılı olmayan kurallar gereğince… Bu yüzden, 
kaşığı çorbaya daldıran acemi eller titremeye başlar, heye-
can yükselir. Bir de acemi yutucuların boğaz harbini sey-
retmek vardır. Hamuru yutarken gözlerinin pörtlediğini, 
yüzlerine kan geldiğini görür ve sırtına bir tokmak indiri-
veririz. Zavallı nefes alabilsin diye.

Pişirilen ve dondurulan hamurun yerleşik düzene geçti-
ği sini (geniş tepsi) içinde servise hazırlanması görsel ba-
kımdan da bir el işçiliğini ve zarafeti gerektirmektedir. Ha-
murun baklava dilimi gibi kesimi, değişik desenler oluştu-
racak şekilde ortasının açılması ve kenarlara yerleşimi ade-
ta mimari bir projedir. Görsel efektler, başka yemeklerde 
alışık olmadığımız bir güzelliği sunmaktadır.

Her yıl kış mevsiminin özlemi, bir Yozgatlı için kar ve a-
rabaşı demektir. El emeği, göz nuru milli aşımız arabaşı-
mız, ümit ve temenni ediyoruz ki, gelecek nesiller eliyle de 
kültürel varlığını devam ettirmiş olsun.
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SİYAMİ YOZGAT: 10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Sorgun Düşünce Kulübü’nün bu ayki dosya konusu Si-
yami Yozgat ve eserleridir. Onu ve ortaya koyduğu eserle-
ri en iyi anlatan ifadenin başlıktaki ifade olduğunu düşü-
nüyoruz.

Şiir, roman, masal, karikatür ve mizah, ders kitapları, 
şehir rehberi, dergi ve gazetecilik gibi birçok farklı sahada 
faaliyette bulunmak, ürün verebilmek ve eser ortaya koya-
bilmek gerçek ve istisnai bir maharet ister.

Sorgun Düşünce Kulübü, kuruluşundan beri ilke edin-
diği; memleketimizin yetiştirdiği ve memleketimize orta-
ya koymuş oldukları eserlerle hizmet eden her değeri ha-
tırlatmak, tanımak ve tanıtmak misyonundan hareketle, 
bu ay da Siyami Yozgat ve eserleri hakkında dosya hazır-
lamıştır.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak Siyami Yozgat hocamıza 
bugüne kadar yazmış ve yayınlamış olduğu eserlerden ve 
Sorgun/Yozgat, dahası Türkiye kültür ve edebiyatına kat-
kılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının 
devamını bekliyoruz.
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SİYAMİ YOZGAT KİMDİR?
Eğitimci, şair, yazar ve karikatür sanatçısı Siyami Yoz-

gat, 1958 yılında Saraykent’e bağlı Dedefakılı kasabasında 
doğdu. Ortaokul yıllarında şiirle tanıştı. İlk şiirlerini oku-
lun duvar gazetesinde yayınladı.

Ortaokuldan sonra öğretmen okuluna devam etti. İlk 
şiirleri dergilerde yayınlanmaya başladı. Dinlediği masal, 
türkü, ağıt gibi halk edebiyatı ürünlerini derledi, yazdı. 
Dayısı, tanınmış karikatürist Ahmet Yozgat’ın teşvikiyle 
karikatüre başladı. İlk karikatür sergisini Perşembe Öğret-
men Okulunda açtı. Ertesi yıl, Trabzon Devlet Güzel Sa-
natlar Galerisinde 2. kişisel sergisini açtı. O yıllarda çocuk 
dergileri için hikâyeler, masallar yazıp resimlemeye başla-
dı.

Ahmet Yozgat’la birlikle, “Kahkaha” adlı mizah dergi-
sini çıkardığında 19 yaşındaydı. Kuruluşunda bulunduğu 
Türkiye’nin en önde gelen çocuk dergilerinden olan “Tür-
kiye Çocuk Dergisi’ne ve başka çocuk dergilerine öyküler 
yazdı, resimli romanlar çizdi o yıllarda. İstanbul’da kurdu-
ğu “Karınca” Yayınevinde onlarca çocuk kitabı yayınladı.

1993 yılında Almanya’ya öğretmen olarak gitti. Alman-
ya günleri sanat hayatında en üretken olduğu yıllar ol-
du. 1994’te karikatürist Erdoğan Karayel, kabareci ve çi-
zer Muhsin Omurca’yla birlikte 10 sayı yayınlanan Avru-
pa’nın ilk Türkçe mizah dergisi “Gülügülü’yü çıkardı. Der-
gi ve gazetelere mizah ve çocuk sayfaları hazırladı.

1998 yılında 5 yıllık görev süresi dolduğunda, Alman-
ya’daki çocuklar için daha yapacak çok şeyi olduğunu dü-
şünerek Türkiye’ye dönmedi ve Stuttgart ve Karlsruhe 
Başkonsoloslukları adına “Bizim Çocuklar” dergisini ya-
yınladı (50 sayı).

Daha sonra, MK Yayınevi bünyesinde, Ahmet Yozgat’la 
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birlikte editörlüğünü yaptığı 32 kitaptan oluşan Türkçe ve 
Din Kültürü kitaplarının yayınını gerçekleştirdi.

2004’te Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Elips yayınevinin 
çocuk kitapları editörlüğünü yürüttü.

Ankara’da Pınar Eğitim Kurumlarında müdürlük yaptı. 
2006 yılında Sorgun’a dönerek bir reklâm ajansının yöne-
ticiliğini üstlendi. Artı Haber ve Ortam gazetelerini yayın-
ladı, genel yayın müdürlüğünü yaptı.

Siyami Yozgat, hâlihazırda Yozgat’ta çıkarılan Kün Ede-
biyat Dergisi’nin genel yayın yönetmenliği görevini yürüt-
mektedir.

Yayınlanmış Eserleri:
Usat (roman)
Derviş ve Yol (roman)
Bizim Masallar (masal)
Keloğlan ve Padişahın Kızı (masal)
Sevda Destan İçinde (şiir)
Türkçe ve Din Kültürü Ders Kitapları
Sorgun şehir Rehberi
…ve çok sayıda küçük masal kitapları, dergi ve gazete 

yazıları…
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“USAT: YOZGAT İSYANININ ROMANI”
Abdullah ALPAYDIN

Siyami Yozgat, son dönemde Yozgat şehrinin çıkarmış 
olduğu en önemli edebiyatçılardan biridir. Yazarın ortaya 
koymuş olduğu eserler romandan, şiire, masaldan ders ki-
taplarına ve hatta şehir rehberlerine kadar çeşitlilik arz et-
mektedir.

Siyami Yozgat son dönemde Ali Tavşancıoğlu ile birlik-
te Kün Edebiyat adlı bir dergi de çıkararak bu anlamda ö-
nemli bir boşluğu doldurmaktadır. Özellikle gençlik yılla-
rındaki karikatüristliğini de unutmamak gerekir. Bu kadar 
farklı sahada ürün ortaya koyabilmek ciddi bir emek, bece-
ri ve birikim ister. Bu vesileyle kendisine teşekkür ediyor, 
yeni çalışmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Sorgun Düşünce Kulübü’nün bu ayki dosya konusu o-
lan Siyami Yozgat ve Eserleri kapsamında ben yazarımı-
zın başyapıtı da diyebileceğimiz Usat romanını inceledim. 
Roman, isyanlarıyla meşhur olan Yozgat’ın milli mücade-
le yıllarında gerçekleşmiş son büyük isyanını konu alır. Bu 
eser, Yozgat isyanını konu alan ilk roman olma özelliğini 
de taşımaktadır.

Okumuş olduğum baskı, 2010 yılında Kün Yayınları ta-
rafından yayınlanmış olup, editörlüğünü Ali Tavşancıoğ-
lu yapmıştır. Roman 590 sayfadır ve kendi içinde 2 kitap-
tan oluşmaktadır. Birinci kitap 46, 2. Kitap ise 20 bölüm-
den ibarettir.

Usat, asi kelimesinin çoğuludur, yani isyan edenler an-
lamına gelir. Yazarın cümleleriyle;

“Usat, Çapanoğullarının yeniden var olma, atalarının 
hatıralarına tutunma mücadelesi verdikleri sisler ardında-
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ki bir dönemin hikâyesidir.
Usat, at izinin it izine karıştığı o muhataralı (tehlikeli) 

günlerde kıtlıklardan, kıranlardan, savaşlardan kaçıp dağa 
çıkan bir avuç insanın yazılmamış tarihidir aynı zamanda.”

Romanın yazım sürecinde, geniş bir yazılı ve sözlü (can-
lı) kaynaktan faydalanılmıştır. Kitabın sonunda bu kay-
nakların listesi mevcuttur. Siyami Yozgat romanın ana ka-
rakterlerinden Aynacıoğlu Mehmet’in oğlu Hüseyin Yıldı-
rım ve Aynacıoğlu Hüseyin’in oğlu Saffet’le doğrudan gö-
rüşerek ilk elden bilgiler almış, yine Mustafa ve Abdülka-
dir Çapanoğlu’dan değerli bilgiler elde etmiştir.

Yozgat İsyanı, aslında her Yozgatlı’nın kulaktan dolma 
bilgilere dayanarak az çok fikir sahibi olduğu, fakat işin as-
lını tam olarak bilmediği, Yozgat tarihinin en önemli kırıl-
ma noktalarından biridir. Hakkında çok şey anlatılır ama 
bunların birçoğu doğruluk payı taşımayan efsanelerden i-
barettir. Ciddi bir araştırmaya ve birçok belgeye dayanarak 
yazılmış olan bu roman, bu açıdan çok önemli bir boşlu-
ğu doldurmakta; isyanın belki de gerçeğe en yakın anlatı-
mı olma özelliğini taşımaktadır. Her şeyden önce roman-
larda pek alışık olmadığımız biçimde tüm kişiler ve yer i-
simleri gerçektir.

Yazarı bu romanı yazmaya sevk eden şey, yukarıda bah-
si geçen boşluğu doldurma çabasıyla birlikte; küçüklüğün-
den beri başta ninesinden dinlenmiş olduğu, dönemi an-
latan destansı hikâyelerdir. Aslında nenesinin vasiyetinin 
yerine gelmesidir bu roman. Nenesi yazara ölmeden önce 
“sana anlattığım hikâyeleri sen de çocuklarına anlat” de-
miştir.

Bu hikâyelerin kahramanlarında biri de meşhur eşkıya 
Aynacıoğlu’nun yanına katılıp dağa çıkan yazarın dedesi 
ve romanda da adı sıkça geçen Celeboğlu Kara Mehmet’tir. 
Yazar, nenesinin “şiir gibi” anlattığı hikâyeleri adeta yaşar 
gibi dinlemiş, hayalinde canlandırmıştır. Kitabın arka ka-
pağında da yer alan şu cümleler durumu çok iyi anlatıyor:
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“Eşkıyalar girerdi düşlerime, Aynacıoğlu, Küçük Ağa, 
Deli Hacı, en çok Katil İlyas’tan korkardım ve ona acırdım. 
Bir de dedem Kara Mehmet. Çengel bıyıkları, upuzun göv-
desi ve gülen gözleriyle…

Roman, isyanın gerçekleşmiş olduğu 1920 yılında geçer. 
Çapanoğlu beylerinden Edip Bey’in bir kış günü Yozgat 
üzerine yağan karı konağının penceresinden seyredişiyle 
başlar. Çapanoğlu Edip Bey kardeşleri Celal Bey ve Halit 
Beyle birlikte romanın ana karakterlerinden biridir. Diğer 
iki kardeşine nazaran daha mutedil, daha soğukkanlı ve 
sağduyulu; peşin hüküm vermekten ve ani karar almaktan 
kaçınan; güngörmüş, kendini yetiştirmiş, sanata, estetiğe 
önem veren saygın bir Anadolu beyidir. Diğer iki kardeşi 
ona göre daha tez canlı, çabuk parlayan, çabuk kızan daha 
asabi ve hisleriyle hareket eden karakterdedirler. Bu yüz-
den Celal Bey ve Halit Bey birbirleriyle daha iyi anlaşırlar.

Çapanoğlu ailesi yıllarca Yozgat’ı idare etmiş, kendi ifa-
deleriyle Yozgat’ı kuran ve şehrin her taşında izi olan bir 
ailedir. Dönem dönem merkezi idareyle sorunlar yaşasalar 
da, genel itibariyle devlete ve padişaha sadıktırlar. Bir dö-
nem İttihat ve Terakki hareketi içinde bulunmalarına rağ-
men daha sonra yollarını ayırıp Padişaha sadık kalmayı 
tercih etmişlerdir.

İsyana giden süreçte en önemli gelişmelerden biri “He-
yet-i Temsiliye’nin milleti temsil edecek ve meşru idareyi 
kuracak, fevkalade yetkilere sahip bir meclis açılması” ka-
rarı almasıdır. Ankara’da açılacak olan meclise her vilayet-
ten aza belirlemek için Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetleri’ne 
vazife verilir.

Yozgat Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti’nin, azaları seçmek 
üzere yapmış olduğu toplantıda söz alan Edip Bey: “Seçim 
emri, Kanun-i Esasi’ye göre Hukuk-ı Hazreti Padişahîdir, 
biz buna razı değiliz” der. Kardeşi Celal Bey de: “Siz han-
gi yetkiye ve kanuna dayanarak böyle bir seçime tevessül 
ediyorsunuz? Bu düpedüz huruc-i alessultandır. Üç beş it-
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tihatçı artığı kalkıp Kanun-i Esasi’yi hiçe sayarak kafası-
na göre meclis toplayacak, biz de burada buna alet olaca-
ğız öyle mi? Bu millet bizden yarın bunun hesabını sormaz 
mı efendiler? Padişahın haberi, rızası ve tasdiki olmadan 
meclis açmak düpedüz ihanettir.” diyerek tepkisini koyar.

Bu fikir ayrılığı aslında Çapanoğulları için sonun baş-
langıcıdır. Süreç içerisinde Çapanoğulları dışlanır. “Yoz-
gat’ı kuran ve şehri 200 yıl idare eden” Çapanoğulları bu 
durumdan ve kendilerine yapılan muameleden oldukça ra-
hatsızdırlar. Bir anda geri plana itilmelerini ve eski say-
gınlıklarını yitirmeye başlamalarını bir türlü hazmedeme-
mektedirler. Hem kendi iktidarlarının zayıflaması, hem de 
Ankara’da padişahın izni dışında alternatif bir meclis ku-
rulması onları ciddi manada rahatsız etmektedir.

“Bir zamanlar hükmü Kayseri’ye, şimal Amasya’ya ka-
dar süren Çapanzadelerin hükmü bir avuç Yozgat’ta bile 
geçmiyordu artık. Osman beyin küçücük bir obadan kos-
koca bir cihan devleti yaratması gibi, dedeleri Çapar Ömer 
Ağa da küçük bir obadan koskoca bir beylik kurmuştu… 
Samsun sınırından Maraş’a kadar olan Bozok toprağının i-
darecisi ve devlet nizamının koruyucusu olan Çapanzade-
lere ne olmuştu da bu hallere düşmüşler, ecdadının ema-
netini ayağa düşürmüşlerdi?”

Bir yandan böyle düşünürken diğer yandan da hem öz 
eleştiri yapıp hem de Yozgat insanına sitemde bulunuyor-
lardı. Celal Bey, ağabeyi Edip Beye şöyle diyordu:

“Biz mazlum oluşumuzdan kaybettik ağabey. Asalet a-
dına herkese iyi davrandık, onlar da bizim ayağımıza do-
laştı. Bu millet nankör millettir ağabey, azıcık ayağın tö-
kezlemesin, düştü sanıp üstüne çullanırlar. Hadi çullan-
madılar diyelim, seni acılarınla baş başa bırakır, kaderine 
terk ederler”

Çapanoğulları bir an önce itibarlarını geri kazanıp eski 
güzel, şaşaalı günlerine dönmenin yolunu aramaktadırlar. 
Peki ama nasıl olacaktı bu? Bir gün Çapanoğlu Halit Be-
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ye Yenihan Çerkezleri tarafından bir haber getirilir. Daha 
sonraları Yenihan, Zile taraflarında isyanı başlatacak olan 
Çerkez kökenli Postacı Kara Nazım’a Padişah güya haber 
göndermiş ve şöyle demiş: “Çok yakında Hilafet ordusu 
Samsun’dan çıkıp Anadolu’ya yürüyecek. Allah’ın izniyle 
konguracıları (kongreciler yani Mustafa Kemal ve onunla 
birlikte hareket edenler) ortadan kaldıracağız. Bir an önce 
tüm mü’minleri Hilafet Sancağı altında toplayınız ki, Ga-
vur Müslüman belli olsun.”

Haberi gönderenler Çapanoğullarının da hilafet ordusu-
na katılmasını ve hatta bu işi üstlenip liderlik etmelerini 
istemektedirler. Halit Bey, bu bilgiyi öncelikle ağabeyi Ce-
lal Beyle paylaşır. Her ikisi de bundan başka çıkar yol ol-
madığını düşünmekte ve bu çağrıya müspet yaklaşmakta-
dırlar. Lakin bu gelişmeleri Edip Beyden gizlerler. Edip be-
yin, haberi olursa bu tür işlere rıza göstermeyeceğini bil-
mektedirler çünkü.

Harekete geçme kararı alan Celal ve Halit Beyler, giz-
liden gizliye nazlarının geçtiği, tanıdıkları kim varsa ha-
ber salıyor, hilafet ordusuna katılmalarını talep ediyorlar-
dı. Çapanoğulları bir taraftan hazırlıklarını yaparken Yoz-
gat’ta da her gün yeni bir haber dolaşıyordu. Halk kahve-
hanelerde oturup gelen haberlerin değerlendirmesini ya-
pıyordu. Şeyhülislam Efendi’nin “halifelik makamına kar-
şı gelenlerin dinden imandan çıkmış oldukları ve katillerin 
vacip olduğu” fetvası verdiği kulaktan kulağa yayılıyordu. 
Ankara’yı destekleyenler ise karşı hamleyle bu fetvanın 
geçersiz olduğu, çünkü Padişahın da Şeyhülislamın da İs-
tanbul’da İngiliz esareti altında oldukları bilgisini yayıyor-
lardı. Kafası iyice karışan halk, neyi doğru neyin yanlış, ki-
min haklı, kimin haksız olduğunu bir türlü çözemiyordu.

Hilafet Ordusuna adam toplandığı, yakın zamanda a-
yaklanma çıkacağı bilgisi Ankara’ya da ulaşır. Bunun üze-
rine Mustafa Kemal, Kılıç Ali’yi durumu yerinde görmesi 
ve gerekirse müdahale etmesi için Yozgat’a gönderir. Kılıç 



2013 Yıllığı│105

Ali’nin Yozgat’ta görüştüğü kişilerden Müftü Mehmet Hu-
lusi (ki kendisi Çapanoğullarından öteden beri hazzetmez 
ve araları pek iyi değildir) bu işlerin Çapanoğullarının ba-
şı altından çıktığını, dolayısıyla emniyet açısından tutuk-
lanmalarının hayırlı olacağı telkininde bulunur. Bu sözler-
den etkilenen Kılıç Ali, Çapanoğullarıyla görüşür ve ken-
dilerine 500’er altın ceza kestiğini söyler. Hatta Çapano-
ğulları’nı çok kızdıracak şu lafı söyler:“bugüne kadar padi-
şah efendileri beslediğiniz yeter. Biraz da bu milletin evlat-
ları için açın kesenin ağzını.” Bu sözler bardağı taşıran son 
damladır. Çapanoğulları artık geri dönüşü olmayan bir yo-
la girmişlerdir. Başlangıçta ayaklanma, isyan gibi işlere o-
lumlu yaklaşmayan Edip Bey de başka çıkar yol kalmadı-
ğını anlamıştır.

Mustafa Kemal, her şeye rağmen Çapanoğullarını Mil-
li Mücadele’ye kazandırma taraftarıdır. Memleketin birçok 
meselesi varken bir de onları karşısına alarak düşman ka-
zanmak istememektedir. Çapanoğullarıyla uzlaşma adına, 
Yozgat’a bir Heyet-i Nasiha gönderir ama fayda etmez, Ça-
panoğulları razı olmazlar. En sonunda, Ankara’ya sürek-
li Çapanoğulları aleyhinde propaganda yapanlar sayesin-
de Çapanoğulları için tutuklama kararı çıkar. Her iki tarafı 
birbirine karşı yanlış yönlendirerek nifak tohumları eken-
ler galip gelmişlerdir sonunda. Tutuklama kararını öğre-
nen Çapanoğulları Yozgat’ı gizlice terk ederler. Bunun ü-
zerine Yozgat’ta örfi idare ilan edilir ve başına Kılıç Ali ta-
yin edilir.

Çapanoğulları, en kısa zamanda Yozgat’ı tekrar ele ge-
çirip, bölgede hâkimiyetlerini yeniden kurmak için Hilafet 
Ordusunu toplamak zorundadırlar. Çapanoğulları ve yan-
daşları köy köy gezerek adam toplamakta ve her gün ken-
dilerine yeni katılımlar olmaktadır. “Deveci Dağı’nın nam-
lı eşkıyaları (Aynacıoğlu Mehmet, Deli Hacı, Deli Omar, 
Katil İlyas bunlardan bazılarıdır), Akdağ tarafının Kürtleri, 
Alaca’nın, Köhne’nin Çerkezleri akın akın gelip Çapano-
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ğullarının üs kurduğu köylerde toplanmaya başlarlar”. Ça-
panoğulların geçmişten beri iyi ilişkileri olan bölgenin ile-
ri gelen nüfuzlu aileleri de Çapanoğullarıyla işbirliği yap-
mayı kabul ederler.

Bunlar olurken, Hilafet Ordusu adına ilk harekete ge-
çen kişilerin başında olan Postacı Nazım’ın Zile’yi basa-
rak ele geçirdiği ve yönetime el koyduğu haberi gelir. Bu 
haber Çapanoğullarını fazlasıyla memnun eder ve moral-
leri yükseltir.

Köylerde toplanan Hilafet Ordusunun başına Çapanoğ-
lu Celal Bey geçer ve ayaklanmayı başlatır. Bir Ramazan 
günü Köhne’ye (Sorgun) girer ve Köhne’yi ele geçirirler. 
Atlılar dağılmadan önce Edip Bey çete başlarını toplaya-
rak “Aman hilafet ordusunun şanına leke sürdürmeyelim 
arkadaşlar. Millet bizi çapulcu bellemesin” diye uyarır. E-
dip Beyin, bu tür başıbozuk eşkıya çeteleriyle işbirliği ya-
parken en büyük korkusu da ele geçirilen yerlerde çetele-
rin yapabileceği yağmalamalardır çünkü. Fakat bu uyarıla-
ra rağmen eşkıyanın bir kısmı bildiğini okur. Bir kısım eş-
kıya ev ve dükkânlara girerek yağmalarlar, fakat bunları 
yapanlar tespit edilip, cezalandırılırlar.

Köhne’de idarenin başına kendi adamlarını koyduk-
tan sonra asıl hedefleri olan Yozgat’a yönelirler. Edip Bey, 
Köhne’de yaşanan yağma olaylarından sonra Yozgat’a gir-
meden önce askere bir konuşma yapar ve şöyle der: “Bu 
topraklar bizim memleketimiz. Pek çok akrabamız, hıs-
mımız, ahbabımız ve komşumuz var… Sizden istirhamım 
onları incitecek bir harekete tevessül etmeyin. Köhne’de 
yaptığınız gibi yağmacılık, talan, günahsız insanların ca-
nını yakmak için bize katıldıysanız buna katiyen rızamız 
yoktur. Her kim Yozgatlı birinin tavuğuna kış der, ırzına 
namusuna ters bakarsa, gözünün yaşına bakmam ibreti â-
lem için Saathane’nin dibinde sallandırırım.”

“Hilafet Ordusu” bir sabah Yozgat’a yaklaşık 2000 ki-
şiyle girer ve Yozgat’ı ele geçirerek idareye el koyar. Kılıç 
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Ali canını zor kurtararak Boğazlıyan’a kaçar. Lakin tüm u-
yarılara rağmen çeteler Yozgat’ta yağmalama yapmaya baş-
larlar ve bu işe Edip Bey çok sinirlenir. Celal Beyi çağıra-
rak: “Bu nasıl iştir Celal? Biz halkı kongrecilerin zulmün-
den kurtarmak için açmadık mı hilafet bayrağını? Hem şe-
riat adına, padişah adına hüküm koyacaksın, hem de üç 
beş çapulcuyu mazlum Yozgat halkına zulmettirecek, elin-
dekileri yağmalattıracaksın. Bu hakka, şeriata yakışır mı? 
…Yazıklar olsun sana Celal! Her şeyi sana bırakmakla ha-
ta etmişiz. Ecdadımızın gözü gibi koruyup kolladığı Yozgat 
halkını koruyamadın, ite kopuğa yağmalattın ya… Ne di-
yeyim sana… ” der.

Edip Beyin bu serzenişi ve genel anlamda meselelere 
bakışı birçoğumuzun kafasındaki Çapanoğlu imgesini yer-
le bir edecek türdendir. Çapanoğlu ailesi, anlatıldığı ve id-
dia edildiği gibi, otoriteye sürekli başkaldıran, dizginlene-
mez eşkıyalar değil, birçok ferdi iyi eğitim almış, kendini 
iyi yetiştirmiş, devletine bağlı ve saygılı, çevresindekileri 
koruyup kollayıp, himaye eden insanlar olarak karşımıza 
çıkar bu romanda.

Romana tekrar dönersek, Hilafet Ordusunun Yozgat’ı e-
le geçirerek idareye el koyması ve çevredeki diğer şehirle-
re yönelmesi Ankara’yı alarma geçirir. Meselenin düşün-
düklerinden çok daha ciddi olduğunu ancak Yozgat düşün-
ce anlarlar. Mustafa Kemal, isyanı bastırması için Çerkez 
Ethem’den yardım ister. Çerkez Ethem daha önce Düzce, 
Bolu civarlarında çıkan bir ayaklanmayı da bastırmıştır. 
Lakin Çerkez Ethem ilk başta Yozgat’a gitmeyi reddeder. 
“Bu nasıl iştir yahu? Biz canımızı dişimize takmış Yunan’ı 
durdurmak için çarpışıyoruz, Ankara’dakiler üç beş kıçı 
kırık eşkıyayla baş edemiyor! Ne halleri varsa görsünler!” 
diyerek kendisine gönderilen telgrafı ciddiye almamıştır. 
Lakin Mustafa Kemal araya hatırlı kişiler koyunca, Çerkez 
Ethem gönülsüz de olsa kabul eder Yozgat’a gitmeyi.

Eskişehir’den yola çıkan Çerkez Ethem, ordusuyla önce 
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Ankara’ya uğrar. Burada Mustafa Kemal tarafından çok i-
yi ağırlanır ve ilgi görür. Halk da kendisine çok ilgi göste-
rir. Hatta ilgi o derecedir ki, bundan Mustafa Kemal’in bi-
le rahatsızlık duyduğu söylenir. Zaten Çerkez Ethem’e çok 
güvenmediği bilinir. Hatta “bu Çerkez Ethem bir gün bu 
memleketin başına büyük bir gaile çıkaracak” dediği riva-
yet edilir. Nitekim Mustafa Kemal bu endişesinde haklı çı-
kar ve Çerkez Ethem çok geçmeden başkaldırır. Ayaklan-
ma bastırılacak ve Çerkez Ethem Yunanlılara sığınmak zo-
runda kalacak, sonrasında ise TBMM tarafından vatan ha-
ini ilan edilecektir.

Çerkez Ethem’in Kuvay-i Te’dibiye adı verilen ordusu 
“doksan yaylı araba, yetmiş subay, iki bin yüz piyade, bin 
üçyüz atlı, dört dağ topluk, bir dağ bataryası, bir sahra to-
pu ve sekiz makineli tüfekten oluşan büyük bir kuvvetle 
Ankara’dan ayrılıp edip Yozgat’a doğru hareket eder.”

Çerkez Ethem, kanlı çatışmalardan sonra şehre girer ve 
Hilafet Ordusunu geri püskürterek Yozgat’ı ele geçirir. Bü-
yük kayıplar veren Hilafet Ordusu dağılarak geri çekilmek 
zorunda kalır. Çerkez Ethem, aynı zamanda şehri de top-
larla tüfeklerle yıkıp yakar. Eşkıyaların kaçarak gizlendi-
ği birçok evle birlikte Çapanoğullarına ve yakınlarına ait 
köşkleri, konakları da yakıp yok eder. Yozgat adeta bir en-
kaz yığınına döner. Sonrasında Çerkez Ethem’in kuvvetle-
ri de şehri yağmalamaya başlar. Özellikle, başta varlıklı Er-
meni ve Rum esnafın dükkânları ve evleri tamamen yağ-
malanır, kıymetli neleri varsa el konur. Aynı şekilde Çapa-
noğullarından kalan her şey yağmalanır. Hatta fakir fuka-
ranın evleri dahi yağmalanır.

Edip Bey, Celal Bey ve Halit Bey kaçmayı başarırken, a-
ilenin Yozgat’ta kalan fertleri ve onlara yardım eden her-
kes, Çerkez Ethem’in emriyle vatana ihanet suçundan (Hı-
yanet-i Vataniyye Kanunu’na dayanarak) tutuklanıp idama 
mahkûm edilir. Edip Bey, Celal Beyin aklına uyup bu işlere 
girmekten dolayı çok pişmandır, düştükleri durum utanç 
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vericidir ama artık iş işten geçmiştir.
Çerkez Ethem’in asıl amacı, kaçan Çapanoğullarını da 

yakalayarak bu işi tamamen bitirmektir. Çapanoğlu bey-
lerinin Arapseyf nahiyesi civarında toplanmaya başladığı-
nı haber alınca, Yozgat’ta küçük bir birlik bırakarak tüm 
kuvvetleriyle o tarafa hareket eder. Taraflar Arapseyf’de 
bir kez daha savaşırlar. Çapanoğulları kendilerinden sayıca 
çok fazla ve güçlü olan Çerkez Ethem’in kuvvetlerine karşı 
bir kez daha kaybeder ve ağır kayıplar vererek, beraberle-
rindeki eşkıyalarla birlikte canlarını zor kurtarırlar.

Bu artık Çapanoğulları için sonun başlangıcıdır. Bun-
dan sonrası için onları büyük bir dram bekler. Her şeyleri-
ni kaybetmişlerdir. Yalnızca mallarını mülklerini değil; bir 
zamanlar hüküm sürdükleri bu topraklarda itibarlarını da 
kaybetmişlerdir, çok sevdikleri memleketlerinden bir daha 
dönememek üzere kaçmak zorunda kalmışlardır.

Halit Bey ve Celal Bey, toparlanıp, tekrar saldırıya geç-
meyi teklif etse de, Edip Bey buna razı olmaz. Bir gün ço-
cuklarını kaldıkları köyde gizlice ziyaret ederken gelen bir 
ihbar üzerine yakalanan Halit Bey Amasya’ya götürülerek 
idam edilirken; Yozgat topraklarını tamamen terk eden E-
dip ve Celal Beylerin akıbetleriyle ilgili romanda her han-
gi bir bahis geçmemektedir. Lakin onların da daha sonra 
Ankara’yla anlaşıp, Yozgat sınırları dışında başka şehirlere 
yerleşmek kaydıyla affedildikleri bilinir.

Romanın bundan sonraki bölümleri Çapanoğullarından 
sonra başsız kalan ve Deveci Dağı’na çekilmek zorunda ka-
lan Aynacıoğlu Mehmet ve diğer eşkıyanın yoklukla, kıt-
lıkla ve can korkusuyla savaşını konu alır. Teslim olmala-
rı için yapılan tüm çağrılara karşı direnmiş, teslim olma-
yı gururlarına yedirememişlerdir. Zaman zaman dağdan i-
nip çatışmalara giren eşkıyaların kimisi bu çatışmalarda 
can vermiş, kimisi ise dağ hayatının zorluğuna dayanama-
yıp sonrasında teslim olmuşlardır. Teslim olanların çoğu 
da (idam edilmeyeceklerine dair söz verilmesine rağmen) 
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idam edilmişlerdir.
Aynacıoğlu Mehmet de en sonunda Deveci Dağı’nın a-

ğır kış şartlarına dayanamayarak yanında kalan bir avuç a-
damıyla teslim olur. Aynacıoğlu’nun Yozgat Jandarma Ku-
mandanı Vasfi beye teslim olurken söyledikleri çok mani-
dardır:

“Beni sen yenmedin kumandan, beni yokluk, yoksulluk, 
kimsesizlik yendi! Beni Deveci Dağı’nın soğuğu, biti tes-
lim aldı. Hiç boşuna sevinme!

Aynacıoğlu teslim olurken yanında kalan birkaç adam-
dan biri, yazarımız Siyami Yozgat’ın dedesi Celeboğlu Ka-
ra Mehmet’tir. Celeboğlu Kara Mehmet’in dağda hatırala-
rını yazmış olduğu ve bu romanın yazılmasının ilham kay-
naklarından biri olan defterin, yazarın nenesinin vefatın-
dan sonra açılan sandığından çıktığı ve yazarımız tarafın-
dan muhafaza edildiği bilgisini de verelim.

Eşkıyanın neden Hilafet Ordusuna katıldığı ve Çapa-
noğulları ile birlikte savaştığı sorusunun cevabına gelin-
ce; bunun çok net ve açık bir cevabı yoktur aslında. Bu 
sorunun cevabını kendileri de tam olarak bilmemekteler-
di. Çerkez Ethem ayaklanmayı bastırdıktan sonra Çapano-
ğullarının geri çekilmesiyle tekrar dağa sığınmak zorunda 
kalan eşkıya, zaman zaman kendi arasında şu öz eleştiri-
yi de yapmaktaydı: “Hadi Çapanoğulları itibarları ve onur-
ları için savaştı, peki biz neyin mücadelesini verdik?” Eş-
kıya milletinin öyle çok dinle-diyanetle ilgisinin olmadı-
ğı bilinir. Genelde (belki de içinde bulundukları şartlardan 
dolayı) dini yaşantıları pek yoktur. Soygun yapan, yol ke-
sen, haraç toplayan, cana kıyan bu adamların şeriat ve hi-
lafet adına savaşa girmeleri ironik değil midir? Peki nedir? 
Fırsatçılık yapıp ganimet toplamak mıydı gayeleri? Yoksa 
başkaldırmanın dayanılmaz cazibesi miydi onları bu yo-
la sevk eden? İşin sonunda, savaşı kaybedip hain ilan edil-
mek ve canından olmak riski de mevcutken üstelik… Kim 
bilir, gayeleri belki yiğitliklerini sergileyip saygınlık kazan-
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maktı. Belki de yokluktan, kıtlıktan doğan çaresizlik ya da 
tutunacak başka dallarının kalmamasıydı. Bu yüzden dağa 
çıkmamışlar mıydı zaten? “Kurt aç kalınca dağdan iner, eş-
kıya aç kalınca dağa çıkar” sözü bir mecburiyeti ifade et-
miyor muydu?

Son olarak, romanla ilgili şu noktaları da vurgulamak 
isterim. Bu roman sayesinde döneme ışık tutan ve sağlam 
kaynaklara dayanan çok önemli ve teferruatlı bilgilere ula-
şıyor ve olup biteni gerçeğe en yakın şekilde anlama imkâ-
nı buluyoruz. Bunun yanında, kişi tahlilleri ve yer tasvir-
leri son derece etkileyici. Romanın dili de 590 sayfalık bir 
tarih romanı için oldukça akıcı.

Usat, Yozgat isyanını ve yakın tarihimizi merak eden ve 
o dönem tam olarak ne yaşandığını bilmek isteyen herkes 
için bir başucu kitabı niteliğinde.

Siyami Yozgat Hocama bir kez daha tebrik ve teşekkür-
lerimi sunuyorum.
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“DERVİŞ VE YOL”
Ali KAPLAN

Türkiye’de ezanın Türkçe okunduğu, Allah ve Resulünü 
anlatan kitapların yasaklandığı, medreselerin kapatıldığı, 
inananlara her türlü eziyet ve cefanın reva görüldüğü bir 
ortamda geçiyor yetim ve garip Derviş Sinan’ın hikâyesi.

Yozgat’ın köylüğünden Derviş Sinan, daha çocuk yaşta 
babasını kaybetmiş ve annesi hastalıkla kıvranırken, dayı-
ları tarafından 12 yaşındayken medreseye verilmiştir. 15 
yaşına yetim girmiş ve bu dönemde medreseler kapatıl-
mış, tamamen sahipsiz kalmış, yetim Sinan’a medresede 
hocalığını da yapan Şakir Efendi sahip çıkmış ve yanına 
almıştır. Şakir Efendi, tüm Türkiye’de cihan kutbu olarak 
bilinen, manevi ilimlere ve sırlara sahip bir irşad edicidir. 
27 yaşına kadar hocasının eteğinde, dizinin dibinde ve hiz-
metinde bulunan Derviş Sinan, bu yaşında ilk kez gördüğü 
hocasının kara gözlü kızına ilk görüşte âşık olur. İlahi aşkı 
ararken, mecazi aşkla yüreği yanan Sinan, derdini kimsele-
re anlatamaz ve çaresizlik içinde acılara duçar olur.

Şakir Efendi’nin; ‘Bizim hanede senin kısmetin yok!’ 
sözünü, hocasının yanında kısmeti olmadığı şeklinde yan-
lış yorumlayıp, rüyasında aldığı birkaç işaret ile köyü terk 
eder. Niyeti İstanbul’a gidip başka bir mürşid-i kâmil bul-
mak ve ona bağlanmaktır. Ama kendine bile itiraf edeme-
diği asıl gerçek, kendinden ve aşk acısından kaçmak, u-
zaklaşmaktır. Son derece yoksul ve çaresiz olan Derviş Si-
nan’ın İstanbul’da yaşadıkları ve başından geçen olaylar 
dönemin İstanbul’unu karanlıkların nasıl kuşattığını ve i-
nananlara nasıl eziyetler yapıldığını da gözler önüne ser-
mektedir. Sırf ‘Ezan Arapça okunsun!’ diye yürüyüşe ge-
çen insanlara, asker tarafından nasıl kurşun yağdırıldığı ve 
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katledildikleri, sağ kalanların tutuklanıp zindana atıldık-
ları da yürekleri dağlayan manzaralardan… Derviş Sinan, 
medreselerin kapatılması, dergâh ve tekkelerin lağv edil-
miş olması sebebiyle aradığını bulamaz İstanbul’da. Sade-
ce Mustafa Hulusi Efendi’ye ulaşır, ancak hocasına dön-
mesi söylenir kendisine kibarca

Sinan, bir rüyasında hocası Yozgat’lı Şakir Efendi’nin 
vefat edeceğini görür ve alelacele köye, hocasının yanı-
na döner. Hocası ölüm döşeğindedir. Cenaze namazını Si-
nan’ın kıldırmasını vasiyet etmiş ve onu ne kadar sevdiği-
ni göstermiştir. Vefatından önce Sinan’a iki kelime söyler: 
‘O ölecek!’ Sinan, hocasının ‘Bizim hanende senin kısme-
tin yok!’ sözünü hatırlar ve bu sözden muradın, hocasının 
kızının da öleceği olduğunu anlar. Hocası ve hocasının kı-
zı, kısa aralıklarla vefat edip Rablerine kavuşurlar. Derviş 
Sinan, öyle çaresiz, öyle kimsesiz, öyle sahipsiz ve yetim 
kalmıştır ki, ne yapacağını bilemez bir haldedir.

Yine gördüğü rüyalardan ve yaşadığı manevi hallerden 
aldığı işaretle kendini yollara vurur ve Şam’a doğru yola 
çıkar. Yayan vaziyette Antep’e, oradan Halep’e gider. Ha-
lep’te kervancı Halid’in kervanına katılarak, çöllerden ge-
çerek nice eziyet ve meşakkatler çekerek önce Humus’a 
oradan da Şam’a ulaşır. Şam’da geçirdiği günler boyun-
ca karnını bile doyuracak parası olmadığından dilenci-
lik bile yapmaya başlamıştır. Ne rüyasındaki işaretlerden, 
ne gönlünü açacak aradığı mürşid-i kâmilden bir iz bu-
lamaz. Şam’a gelmenin pişmanlığını yaşar ama dönemez. 
Bir kitapçıda işe girip çalışmaya başlar. Bu arada kendisini 
Şam’a getiren kervancı Halid bulur onu.

Derviş Sinan, “kaderim böyleymiş” deyip köyüne dön-
meye karar vermiştir ama ziyaret ettiği sahabe mezarlı-
ğında üç haraminin saldırısına uğrayıp, bayılana kadar 
dayak yer. Derviş Sinan’ı Şeyh-i Ekber Muhyiddin’i Ara-
bi’nin türbedarı Abdullah bulur ve türbede onu tedavi e-
der. Türbede kaldığı birkaç gün boyunca Muhyiddin-i Ara-
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bi (Hz.(K.S.A)’nin eserlerinden okur, hiç duymadığı sözler 
ve nüktelerle karşılaşır. Fakat artık Şam’dan ayrılma vak-
ti gelmiştir.

Çocukluğundan, Şam’a gelişine kadar, yaşadıklarını dü-
şünür. Hocasını ve sevdiği kızı kaybetmiş, çaresizliğine 
merhem olacak ve gönül kapılarını açacak irşad edicisini 
ararken nice eziyet ve cefa çekmiş, ama aradığı mürşitten 
bir iz dahi bulamamıştır. Tam türbeden ve Şam’dan ayrıla-
cakken, manevi bir hale girer; Şeyh-i Ekber’in kabri yarılır 
ve Muhyiddin-i Arabi Hazretleri görünür. Rüyasında gör-
düğü ve kendisini Şam’a çağıran zatın o olduğunu anlar. 
Şeyh-i Ekber’in ruhaniyeti, mana âleminde kısa zamanda 
Derviş Sinan’ı irşad eder. İlahi aşka ve ilahi sırlara gönül 
penceresi birer birer açılmaya başlayan Derviş Sinan, vus-
lata ermiştir nihayet…

Yukarıda özetlediğim bu eserde, yazar Siyami Yozgat, 
hikâyenin geçtiği döneme ilişkin, insanları, şehirleri, ca-
mileri, tarihi eserleri ve kültürel yapıyı öylesine ustalık-
la anlatmış ve tasvir etmiş ki kendinizi adeta oradaymışsı-
nız gibi hissediyorsunuz. Sanki gözünüzün önünde bir si-
nema perdesi açılmış ve bir filmi seyrediyormuşsunuz gibi 
canlı ve akıcı bir anlatımı var eserin.

Yazar, romanında birçok tarihi gerçekliğin yanı sıra, can 
alıcı ayet ve hadisleri, çarpıcı tasavvufi ölçüleri de, hikâye-
nin en uygun yerlerine ustalıkla nakşetmiş. Birçok insanın 
bu eseri okurken, daha önce hiç duymadığı ve okumadığı 
ölçüleri okuyacağını, edinmediği bilgileri edineceğini ra-
hatlıkla söyleyebilirim. Mesela; Hz. Peygamber Efendimiz 
(S.A.V) ile Hz. İsa arasındaki dönemde gelen bir nebi-pey-
gamber olan Halid Bin Sinan’ı da eserde tanıyacaksınız.

Dönemin insanlarının madden ne kadar yoksul ve çare-
siz olduğunu, günlük en basit ihtiyaçların bile ne derece 
zor karşılandığını, ne kadar büyük sıkıntılarla karşılaştık-
larını gözleriniz dolarak okuyacaksınız.

Bu roman bir tasavvuf eseri değil elbette. Her ne ka-
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dar yüzeysel olarak ele alabilse de, tasavvufu, mecazi aşkı 
da, ilahi aşka giden yolları da, fena fillah makamını, üveysi 
terbiye ve irşadı da tatlı bir üslup eşliğinde okuyup, mest 
olacağınızı düşünüyorum. Romanda kabul etmeyeceğiniz, 
belki eleştirebileceğiniz bir kaç küçük husus veya tabir de 
olabilecektir. Ama bu, esere değerini kaybettirmeyecektir.

Bu eseri yazabilmek için, çok araştırmış olmak, çok gez-
mek, çok okumak, çok dinlemek şart. Bu da yetmez; bunla-
rı üstün bir yetenekle harmanlamak, doğrulardan ve haki-
katten sapmadan, okuyucu ile buluşturmak gerek. İlk de-
fa bir eserini okuma fırsatı bulduğum Siyami Yozgat, bu-
nu ziyadesiyle başarmış. Siyami Yozgat’ı, romanları sine-
ma filmlerine, dizilere konu olmuş ve dünya çapında şöh-
ret kazanmış nice yazardan daha başarılı bulduğumu söy-
lemem gerek. Kendisini tebrik ederim.
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KÜN EDEBİYAT DERGİSİ
Adnan KORKMAZ

Bi dergi çıhmış, adı Kün Edebiyat. İki ayda bi yayınna-
nıyo. Beşinci sayıya ulaşmış. Dergiyi bizim oranın adamı 
çıharmış. Derginin genel yayın yönetmeni Siyami Yozgat. 
Siyami Hoca, Derviş ve Yol, Usat romanlarını yazmış, ders 
kitapları ve masallar hazırlamış, Sevda Destan İçinde ad-
lı şiir kitabı olan, gastelerde karikatürler çizmiş çoh yön-
lü bi edebiyatçı.

Dergi dediğin nasıl annadılırki? İşte gapağı var, gapa-
ğanda resim var içinde de yazılar. Eni bu boyu bu, sayfa 
sayısı şu… Bu gadar golay olsaydı keşke bi dergiyi annat-
mah. Dergi demek, ciddiyet demektir. Dergi demek, ehil 
galemleri bi araya getirmek demektir. Dergi demek, bi go-
nunun derinnemesine işlenmesi demektir. Dergi demek, 
hayata şahitlik etmek demektir. Dergi demek, insana dair 
söyleyecek sözü olmak demektir. İşte bunnara talip olmuş 
Siyami Hoca ve idealist bir avuç insan. On ombeş gişisi se-
çilen dosya konusunda olmak üzere, her sayıda otuzbeş 
gırh gişi galem oynatmış.

İlk beş sayıda sırayla Taşrada Edebiyat, Eylül, Edebiyat 
ve İdeoloji, Çocuk Edebiyatı, Şehir ve Medeniyet konula-
rı ele alınmış. Dergide dosya gonusu dışında çoh sayıda 
şiir, hekaye ve deneme yer almış. Hilmi Yavuz, Saadettin 
Ökten gibi misafiller ağallanmış. Misafillerinen uzun uzun 
sohbetler edilmiş.

Çoh dağal bundan yirmi yimbeş sene evvel dergiyi ner-
de buluyodun? Kitabı nerde buluyodun? Belediyenin es-
ki binasına çapraz bahan bi gasteci vardı. Gasteci dediy-
sek buğday bazarındaki ardiyelerden farksızdı. Boyası gav-
lamış, demirlerle gaplı camından içerisi gozükmezdi. Gun-
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nük gasteler saman balyası gibi üst üste dururdu. Kitap 
mitap hak getire! Adamahıllı üç beş dergi bulunursa iyi. A-
dı kitapçı olan gırtasiye dükkannarında boyuna gırılan sı-
fırbeş, sıfıryedi galem ucu, üste başa dokülen mürekkep, 
hiç gullanılmayan iletki, gönye bulunur, ohunacah kitap 
bulunmazdı.

Ohulların kutübağnelerinde sırtları numaralı, yiter mi-
ter, başına bi iş gelir diye oğrenciye verilmeye çekinilen az 
uz kitap olurdu. Kutübağneleri beş dakkalık tenefüslerde 
bi oğrenci açar, açdığı gibi de gapardı. Memur yoh, bişey 
yoh! Senin annıyıcağan, ohul kutübağneleri de sürekli ga-
palı depolar gibiydi.

Mezallağa giderken koprüyü geçince sağda gulübe gibi 
bi kutübağne vardı. Kutübağnede çoğuncası esgi ansiklo-
bediler olmak üzere bi avuç kitap vardı. Kitaplar ya goyu 
bi renkle yüzlenmiş ya da mukavva ile ciltlenmişdi. Her iki 
halde de kitaplar gendilerine ozgü renkleri yitirmiş, elini 
uzatmaya gorhduğun demirbaş eşyaya dönüşmüştü. Kutü-
bağneye ekseri ev ödevi ya da yıllıh ödev için gidilirdi. Ö-
dev yapma işi herhangi bi ansiklobediden bi maddeyi def-
tere geçirme işlemiydi. Ödev için kutübağneye gelen oğ-
renciye ödevin bulunduğu cilt getirildikten sonra, aman 
yırtılmasın deyin başında durulurdu.

Evleri zaten sorma. Evlerde kitap nağriyodu? Horanta 
ekmek derdindeydi, kitabı nideydi, ohumayı nideydi? Der-
gi diyoduh esgilere daldıh. Melmeketimizin adamı dergi 
çıharmış. Elbet çıharacah, kimden ne ağsikleri var? Hayıl-
lı uğullu osun, emek verenner savossun!
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“BİZİM ÇOCUKLAR DERGİSİ” 
“KELOĞLAN VE PADİŞAHIN KIZI”
Hatip SORGUN

Sorgun Düşünce Kulübü olarak aylık dosya çalışmala-
rı kapsamında şehrimizde eser üreten kıymetli kişilerin e-
serlerini inceliyoruz. Öncelikli olarak şunu ifade etmeli-
yim ki, bir düşünce kulübü olarak yapılan bu çalışma ol-
dukça faydalı olmuştur.

İnşallah önümüzdeki dönemde de bir düşünce kulübü-
ne yakışır şekilde bu tarz eserler üretilmeye devam edile-
cektir.

Bugüne kadar Sayın Abbas Sayar ve Sevgili Hocamız 
Durali Doğan’ın eserlerini inceledik. Bu ayki konumuz Sa-
yın Siyami Yozgat ve eserleri. Ayrıca, göç ve kültür başlık-
ları altında çalışmlar yaptık. Şunu itiraf etmeliyim ki, bu 
çalışma vesilesiyle, okumuş-yazmış bir insan olarak, şeh-
rimizdeki değerlerin ne kadar derin ve anlamlı eserler ü-
rettiklerinden bihaber olduğumu fark ettim. Arkadaşlar-
la toplanıp o ay incelenecek kişinin eserlerini ortaya koy-
duğumuzda, eserlerin sayısı ve kalitesi beni çok şaşırtıyor. 
Kendi adıma oldukça mahcup olduğumu ifade etmeliyim. 
Okur-yazar olarak bilinen kişilerin bile kendi memleketin-
den çıkan kıymetli insanların yaptığı çalışmalardan, üret-
tiği eserlerden bihaber olmaları gerçekten çok düşündü-
rücü.

Bir toplumun gelişmişliğinin önemli göstergelerinden 
bir tanesi, o toplumun üreten insanlarına, sanatçısına, za-
naatkârına, yazarına, çizerine verdiği değerdir. Bu anlam-
da, ülke genelinde olduğu gibi şehrimiz özelinde de sınıf-
ta kaldığımız aşikârdır.
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Bu açıdan, Sorgun Düşünce Kulübü olarak önemli bir iş 
yapıldığı düşüncesindeyim. Bu çalışmadan yola çıkarak, il-
gili kuruluşların (yerel yönetimler, milli eğitim, okullar, si-
vil toplum kuruluşları, vs.) bölgede üretilen eserlerin ta-
nıtımı ve ilgili kişilere ulaştırılması konusunda daha fazla 
çalışma yapması ve etkinlik düzenlemesi gerekmektedir. 
Ayrıca, bu kıymetli insanlar her anlamda desteklenmeli, 
teşvik edilmeli ve onurlandırılmalılar.

Siyami Yozgat hocamızın iki çalışmasını inceledim. Bir 
tanesi “Bizim Çocuklar” isimli aylık çocuk dergisi. Hazi-
ran ve Temmuz 2012 tarihli 2 sayısını inceledim. Bu dergi 
yurt dışında Almanya’da çıkmış. Wüttemberg Türk Okul 
Aile Birlikleri Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlan-
mış. Siyami Yozgat hocamız bu derginin yazı işleri müdü-
rü. Yabancı bir ülkede yabancı bir kültürün baskısı altın-
da yetişmekte olan çocuklarımızın kendi öz milli ve mane-
vi değerlerini unutmamaları anlamında oldukça faydalı bir 
çalışma. İçeriğinde dinimize, dilimize, edebiyatımıza, ta-
rihimize, kültürümüze, yazarlarımıza, şiirimize, coğrafya-
mıza, masallarımıza kısaca milli ve manevi değerlerimize 
ilişkin çok kıymetli çalışmalar var.

Bu dergi sonrasında yayınlanmaya devam etti mi, etme-
di mi (?) bilmiyorum. Eğer hala yayınlanıyor ise çok iyi an-
cak yayınlanmıyor ise oldukça üzücü. Yabancı bir kültürün 
ağır baskısı altında büyümekte olan çocuklarımızın ken-
di değerlerini, kültürünü unutmamaları anlamında olduk-
ça kıymetli bir eser. Böylesine değerli bir eser için Siyami 
Yozgat hocamıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Bir diğer çalışma ise “Keloğlan ve Padişahın Kızı” isim-
li masal kitabı. Serdar Çetin tarafından resimlenmiş. 2009 
yılında Ankara’da yayınlanmış ve 3000 adet basılmış. 137 
sayfalık bir çalışma.

Bu tarz eserler kolay ortaya çıkmıyor. Bu eserleri üret-
mek emek ister, yürek ister. Bu eserleri üreten insanlar bü-
yük fedakârlıklarda bulunuyorlar. Bizlere düşen, bu kıy-
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metli insanlara her anlamda destek olmak, onları yürek-
lendirmek, onurlandırmak ve üretilen eserlerin kıymeti-
ni bilmektir.

Ben kendi adıma Sayın Siyami Yozgat hocama çalışmala-
rı, eserleri ve emeği için sonsuz teşekkürlerimi iletir, say-
gılarımı sunarım.
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SİYAMİ YOZGAT DERS KİTAPLARI
Nuri KAYA

Kültür, bir milleti diğer milletlerden ayıran en önemli ö-
zelliklerden biridir. Yani, bir milletin konuştuğu dil, men-
sup olduğu inançlar, tarihi şuuru, gelenek ve görenekler ve 
de bir milletin yaşayış tarzıdır.

Kültürünü kaybeden milletlerin, vatanları da istiklalle-
ri de yoktur. Aslında benim konum kültürün en önemli i-
ki ayağı olan din ve dil. Yahya Kemal BEYATLI “Türkçe ağ-
zımda anne sütü gibi” diyerek konuyu özetlemiştir. Türk-
çeyi güzel konuşmak, yazmak ve yaşatmak gerekir. Alman-
ya’da yaşayan Türk toplumu, Alman toplumuna uyum 
sağlayamıyor. Başarılı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri i-
çin, Türklerin Alman dilini öğrenmelerini, Almanların il-
kelerine saygı göstermelerini söylüyoruz. Hâlbuki Türkler 
50 yıldan beri Almanya’dalar. 50 yıldan beri Almanya’da 
ki Türklerin Almanca öğrenememesinden bahsediyoruz. 
Yüzlerce yıldır bu ülkede yaşayıp Türkçe öğrenemeyen in-
sanlar var. Almanya’da ki Türklere Türkçeyi ve dini öğret-
mek kolay olmasa gerek. Onun için Sayın Siyami YOZGAT 
hocamı tebrik ediyorum.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları, ilk ve orta-
okul çağındaki çocuklarımızın bilmesi gereken, mini ilmi-
hal diyebileceğimiz bilgeler içeriyor. Bu bilgileri derli top-
lu biçimde sunmak büyük bilgi birikimi ister.  Birçok ki-
tabı inceleyip geniş çapta araştırma yapmak gerekir. Kita-
bın yaş grubuna uygun olmasının yanında, konuları an-
lamlı resimlerle ayet ve hadislerle zenginleştirerek çocuk-
ların anlayabileceği ve de ilgisini çekebileceği bir şekilde 
sunmak gerekir. Sayın Siyami YOZGAT, kitabını yazarken 
bütün bunları göz önünde bulundurmuş. Kitabını şiirler, 
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ilahiler, kıssalar ve okuma parçaları ile zenginleştirmiş. Bu 
anlamda hocam çok başarılı 2 eser yazmış.

Kitabın içindekiler kısmı Allah’a İman ve Besmele, Pey-
gamberimiz ve Din, İbadetler, İslam’ın Şartları ve Çevre-
miz diye sistemli bir şekilde düzenlemiş. Bilgi ve tashih 
hatalarını olabildiğince azaltmış. İhtilaflı, zihin karıştırıcı 
hiçbir konuya yer vermemiş. Dini kavramların ifade ediliş 
biçimi özenle seçilmiş.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Türkçe ders kitapları-
nın yaş grubuna uygun seviyede ve özgün olmasına dik-
kat etmiş. Kavramların anlaşılabilmesi için gerekli açıkla-
maları yapmış. Kitabında zaman zaman Almanca kelime-
lere de yer vermiş. Kısaca günlük hayatta geçerli olan bil-
gileri, ayrıntıya girmeden yeteri kadar malumatla akıcı bir 
Türkçe ile aktarmış. Tebrikler bizden, takdir Allah’tan. Ba-
şarıların devamını dilerim. Yeni çalışmalarını sabırsızlık-
la bekliyoruz.
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TEMMUZ 2013
TÜRKÜLERİMİZ
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YOZGAT TÜRKÜLERİ

Web sitemizde yayınlamış olduğumuz dosya konuları-
nı belirlerken yeteri kadar kıymet görmemiş değerlerimi-
zi – ki bu kimi zaman kültürel bir unsurumuz, kimi zaman 
bir yazarımız, şairimiz ya da bilim adamımız olabilmekte-
dir- öne çıkarmayı ve tanıtmayı bir ilke ve görev edindik.

Yozgat türküleri tam da bu kapsamda değerlendirilebi-
lecek; Yozgat ve Yozgatlı tarafından kıymeti yeterince kav-
ranamamış yöresel bir zenginliğimizdir. Bu zenginliğimiz 
bizce o kadar önemlidir ki, Yozgat’ın ulusal ve uluslarara-
sı tanıtımında sembol olması gerekir.

Yozgat türküleri denince akla ilk gelen Yozgat Sürmeli-
sidir. Yozgat Sürmelisi hakkında en bilinen ve anlatılage-
len hikâye şöyledir:

“Yozgat şehri 1760 yılı başlarında Bozok Yaylasının, ye-
şillik, etrafı ormanlarla çevrili, içinde bin bir çeşit kuşun ö-
tüştüğü bir sahada kurulurken; Yozgat halkı o zaman yarı 
göçebe yaşar ve sürülerini besleyerek hayvancılıkla uğra-
şır, hayatlarını bu yoldan sağlarlardı.

Bozok yaylasında otlayan bu sürülerin birini de Sürme-
li Bey adında bir Türkmen Yörüğü otlatırdı. Halk tarafın-
dan sevilen bu yanık sesli halk ozanı, elinde kavalı, sırtın-
da sazı Yozgat’tan Akdağmadeni’ne uzanan ormanların i-
çinde sürüsünün içinde dolaşırdı. Bazen bir çamın dibine 
rastlanır ve sazının tellerini konuşturur; bazen de bir de-
renin kenarında kavalını çalar, âşık olduğu gönlünün sev-
gilisini düşünürdü.

O sevgili ki, güzelliği Bozok yaylasına yayılmış, ahu göz-
lü, sürmeli kaşlı, ay yüzlü bir dilberdi. Babası bir Türkmen 
beyi idi ve çok sert bir adamdı. Sürmeli Bey, ailesini sala-
rak, babasından sevdiğini istetir, fakat mağrur adam, kızı-
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nı bir çobana vermeye yanaşmaz. Araya beyler, ağalar girer 
ama boşuna… Bir türlü gönlü olmaz kızın babasının ve i-
ki sevgili birleşemezler.

Üzüntüsünden sürüsünü bırakan Sürmeli Bey, alır sa-
zını eline beş çamlar mevkiinde kendine bir dergâh kurar. 
Aşkını, yanık türküleriyle dağlara ağaçlara anlatır. Küser 
otağına, obasına ve Akdağlar’a kadar uzanan çamların ar-
kasında onu bir daha gören olmaz. Dertli kavalına üflediği, 
içli sazına söylettiği nameler kalır geriye. O gün bu gündür 
dillerde yankılanır Sürmeli Bey’in türküleri.”

Sürmeli, Türk Halk Edebiyatının en güzel örneklerin-
den biridir. Hepsi 96 beyittir. 

Sürmeli, güzel gözlü sevgiliye bir hitaptır. Eskiden genç 
kızlar dışarıya çıkarken gözlerine sürme çekerlerdi ve göz-
leri daha alımlı olurdu. Bol feracelerinin içinde sadece göz-
leri görünürdü kızların.

Yozgat Sürmelileri yaşanmış öykülerin getirdiği birer 
sevda, hatta kara sevda türküleridir. Söylenen sözlerde a-
cı vardır, hasret vardır, gurbet vardır. Sürmelileri dinlerken 
bu kadar duygulanmamızın sebebi bu sürmeli öykülerinde 
yakaladığımız duyguların kendimizde de bir yeri, bir acısı-
nın olmasındandır. Kısaca kendi aşklarımızı, hasretimizi 
buluruz Yozgat Sürmelilerinde…

Yozgat Sürmelisinin en bilinen ve en çok söylenen dört-
lükleri aşağıdadır:

Dersini almışta ediyor ezber
Dersini almışta ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman
Aman ben yarelendim aman

Bu dert beni iflah etmez deleyler
Bu dert beni iflah etmez deleyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var aman
Aman ben yarelendim aman
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Kaşın çeğmelenmiş kirpik üstüne
Kaşın çeğmelenmiş kirpik üstüne
Havada bulutun ağdığı gibi aman
Aman ben yarelendim aman

Çığ düşmüş de gül sineler ıslanmış
Çığ düşmüş de gül sineler ıslanmış
Yağmurun dağlara yağdığı gibi aman
Aman ben yarelendim aman
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TÜRKÜLERİMİZ: GİZLİ HAZİNEMİZ
Abdullah ALPAYDIN

Yozgat’ın, kalkınmışlık endekslerine ve sosyo-ekono-
mik verilere göre, Türkiye ortalamasının oldukça gerisin-
de kaldığı birçoğumuzca malumdur. Bu şehrin hiçbir za-
man güçlü bir sanayisi olmadı, hakeza ticaret geleneğimi-
zin olduğundan da pek söz edemeyiz.

Tarım ve hayvancılıkta da öne çıkmış bir yanımız yok. 
Turizm deseniz yine öyle… Fakat tüm bunların dışında öy-
le bir özelliğimiz vardır ki göğsümüzü gere gere Yozgatlı-
yız dedirtir, Yozgatlılığımızla gurur duydurur. O da türkü-
lerimizdir.

Türkülerimiz, Yozgat’ı temsilen ülkemize sunduğumuz 
en önemli zenginliğimizdir desek abartmış olmayız sanı-
rım. Şu bir gerçektir ki; Yozgat, türkü geleneği bakımından 
bu ülkenin öne çıkan üç beş yöresinden biridir. Bu gerçeği 
bu alanla iştigal eden, türkü söyleyen ve türkü seven her-
kes kabul eder.

Türkülerimiz, sözleriyle, besteleriyle ve sahip olduğu 
duygu derinliğiyle, diğer yöre türkülerinden belirgin şekil-
de farklılaşan yüksek sanat eserleridir. Bu açıdan da Türk 
Halk Müziğinde müstesna yeri olan bir ekoldür Yozgat 
türküleri.

Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun; “Şairim, Zifiri karan-
lıkta gelse şiirin hası, Ayak seslerinden tanırım, Ne zaman 
bir köy türküsü duysam, Şairliğimden utanırım. Şairim, 
Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum, Türkülerle 
yunmuş, yıkanmış dilim, Onlarla ağlamış, onlarla gülmü-
şüm.” dizelerine en çok yakışan türkülerin bizim türküle-
rimiz olduğunu düşünmüşümdür hep.
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Yozgat Sürmelisi, Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün 
(Ziya’nın Atı), Hastane Önünde İncir Ağacı, Sabahınan E-
sen Seher Yeli mi, Bir Çift Turna Gördüm, Asker Yolu Bek-
lerim, Aynalı Körük, Burçak Tarlası, Ekin Ektim Çöllere, 
Yürüyorum Dikenlerin Üstüne gibi türkülerimiz sadece i-
şin erbabı tarafından değil, ortalama bir türkü sever tara-
fından da bir çırpıda sayılabilecek, ölümsüzleşmiş eserler-
dir ve artık milli kültürümüzün ve hatta evrensel kültürün 
birer parçası olmuşlardır.

Yozgat türküleri hüznü çok incelikli bir üslupla yansı-
tan, insanın derinine işleyen, çoğunlukla aşk acısını, has-
reti, kavuşamamayı, gurbeti, çileyi konu alır. Hepsinin bir 
hikâyesi, birçoğunun arkasında yaşanmış dramlar ve acı-
lar vardır. Keşke yaşanmasaydı diyeceğimiz bu acılar olma-
sa bu türküler kolay kolay yazılmayacaktı, söylenmeyecek-
ti belki de… Aslında biraz da bu acılara borçluyuz türkü-
lerimizi…

Bir Yozgat türküsüne en yakışan enstrüman bağlamadır. 
Bağlamanın teline dokunulur dokunulmaz sizi sarıp sar-
malar, içine çeker Yozgat türküsü. Bağlamanın başka bir 
yerde bulunamayacak bu olağanüstü tınısından etkilen-
meyecek insan çok azdır. Dinleyeni bu kadar etkileyen tür-
külerimizi söyleyebilmesi de bir o kadar zordur ve gerçek 
bir ustalık ister. Ustalığın yanında hissetmeyi, ruhuna va-
kıf olmayı da gerektirir.

Ne zaman bir Yozgat türküsü dinlesem kaçınılmaz ola-
rak şu soruları sorarım kendime: Bu derinlikte ve incelik-
te yüksek sanat eserleri ortaya koyabilmiş Yozgat toprağı 
nasılda böyle kuraklaşmış, nasıl verimsizleşmiştir? Biz ne-
yi kaybettik ki bu kadar kısırlaştık? Bize ne oldu da bu ka-
dar köreldik? Acaba bu topraklar bu seviyede eserler üre-
tecek ince ruhlu insanları bir daha ne zaman doğuracak?

Bunları düşünürken yakın zamanda kaybettiğimiz bü-
yük ozanımız Neşet Ertaş’ı anmadan geçmek olmaz. Her 
ne kadar ismi Kırşehir’le özdeşleşse ve bugün Kırşehir’in 
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dünya kültürüne sunduğu en büyük markası olsa da; üs-
tadın çocukluk yıllarının önemli bir kısmı Yozgat toprak-
larında geçmiştir. Özellikle annesini kaybettikten sonra a-
ilesinin yaşamış olduğu sıkıntılar, açlık, yokluk, sefalet ve 
dışlanmışlık Neşet Ertaş’ın kişiliğinin şekillenmesinde ö-
nemli rol oynamış, benzerlerinin bir daha kolay kolay or-
taya konabileceğine ihtimal vermediğim efsane türkülere 
de alt yapı oluşturmuştur.

Gelin görün ki, Yozgat olarak ne Neşet Ertaş’a ne de 
kendi türkülerimize sahip çıkmayı tam olarak başarama-
mışız. Neşet Ertaş vefat etmeden kısa bir süre önce Unes-
co tarafından “yaşayan insan hazinesi” ilan edilmişti. Yoz-
gat türküleri de yaşayan kültür hazineleridir. Birçoğumuz 
sahip olduğumuz bu büyük hazinenin farkında bile değiliz 
maalesef. Bu büyük cevherimiz, başta kendi halkından hak 
ettiği ilgiyi görmemiştir. Büyük usta rahmetli Nida Tüfek-
çi bu işi misyon edinmese; tek başına adeta bir fabrika gi-
bi çalışıp bu eserlerin bir çoğunu ortaya çıkarmamış olsa, 
Yozgat türküleri bu kadar bilinir hale gelmez, dilden dile 
dolaşmazdı. Türk Halk Müziğinde Sürmeli Tavrı diye bir 
tavırdan bahsedebiliyorsak bu Nida Tüfekçi sayesindedir. 
Ondan önce radyo sanatçılarının bu tavırla saz çalınıp tür-
kü söylendiğini hiç duymadıkları ve bilmedikleri söylenir.

Gelin görün ki, birkaç idealist adamın yaptığı çalışmalar 
dışında türkülerimizi hala gerektiği kadar sahiplenmiyor 
ve tanıtımı için yeterli çabayı göstermiyoruz. Hazıra kon-
duğumuz için kıymetini bilmiyoruz belki de… Bir örnek 
vermek gerekirse, son dönemlerin en popüler ve en sevi-
len türkülerinden biri olan ve birçok ünlü sanatçı tarafın-
dan da seslendirilen Hastane Önünde İncir Ağacı’nın (kay-
nak kişisi Nida Tüfekçi’dir) Yozgat yöresine ait olduğunu, 
belki birçok Yozgatlı da dâhil olmak üzere, bilmeyen pek 
çok insan vardır. Bu bir vebalse, bu vebalden her Yozgatlı-
ya pay düşer.

Acıdır ama Yozgat insanı dışlanmışlık ve ezilmişlik ede-
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biyatı yapmayı sever, fakat elindeki güzelliklerin ve değer-
lerin kıymetini bilmez, onları sahiplenmez. Türkülerimiz 
bunların en açık örneklerinden biridir. Sorgun Düşünce 
Kulübü olarak bu konuyu gündeme getirmeyi bir ihtiyaç 
hissettik ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. 
Mesajımız durumdan vazife çıkarması gerekenleredir.
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TÜRKÜ
Adnan KORKMAZ

Bizde içe atılır dertler. Söylenmez ellere. Önce daşınmaz 
yük, soğna Türkü olur sinedeki dertler.

Dert mi arıyon? Dert; insanımızın çorah tallaya dönmüş 
yüzlerinde, tıraşsız suratlarında, çokmüş avurtlarında, gı-
rarmış sahallarında, daranmamış saçlarında, nasırlı elle-
rinde, düşmüş omuzlarında, bukülmüş bellerinde… 

Dert mi arıyon? Dert; insanımızın yamalı pantullarında, 
rengi atmış elbiselerinde, soğugguyu ayakkabılarında…

Dert mi arıyon? Dert; insanımızın susuz tallalarında, ta-
nesiz ekinlerinde, iki üç garıh bahçelerinde, korelmiş tır-
panlarında, toz toprah yollarında, gurumuş pınarlarında, 
gıcırdayan gağnılarında, gırık dokük düvennerinde, ga-
ra sabannarında, at arabalarında, öbek öbek tezeklerin-
de, golsuz ganatsız seten taşlarında, toprah yığını harabe 
kerpiç damlarında, yıhıh dokük ahırlarında, isli paslı ida-
re lambalarında, çıralarında, kullüklerde eşinen tavuhla-
rında, odaya tüten saçkı sobalarında, yavan yaşıh yiyecek-
lerinde…

Dillendirdiklerin hisseddiklerin, hisseddiklerin yaşa-
dıhlarındır. Ne yaşıyosan onu hisseden. Ne hissediyosan 
onu dillendirin...

Türkü; insanımızın garipliğidir, perişannığıdır, zefilliği-
dir, yohsulluğudur, çaresizliğidir, yetimliğidir, oğsüzlüğü-
dür, fakilliğidir. Yavan ekmeğe muhtaç oluşudur, muhane-
te el açışıdır, hasretidir, gavuşup tez ayrılışıdır, dermansız 
dertlere yahalanışıdır.

Türkü, “sürmeli” yare gavuşamayıştır. Türkü, “at üs-
tünde guşlar gibi dönen yâri” yitiriştir. Türkü, “on beşinde 
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yar sevip ellere sezdirmeyiştir”. Türkü, “git yârim sağlığı-
nan” deyip yar uğurlayıştır. Türkü, amansız hastalığa ya-
halanıp “önünde incir ağacı olan hastaneye” yatıştır. Tür-
kü, “bugün ayrılığın günü mü?” diye soruştur. Türkü, yâ-
rin beline “yeşil ayna” dahınıp dahınmadığını merah ediş-
tir. Türkü, “Ağ Gelinin” yayladan inişini bekleyişdir.

Türkü, örfümüzdür, töremizdir, âdetimizdir, göreneği-
mizdir, yaşayışımızdır.

Türkü, insanımızdır.
Türkü, biziz.
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TÜRKÜLER SEVDAMIZ, 
TÜRKÜLER DESTANIMIZ
Fatih ŞAHBAZ

Türküler bir kültürün en önemli yapı taşlarından biri-
dir. Kimi zaman sevdayı, kimi zaman ekmeği, kimi zaman 
hayatı, kimi zaman da yaşanan yeri tam anlamıyla yansı-
tır türküler. Yavukluya yakılır kimi zaman… Kimi zaman 
askere giden evlada, kimi zaman da hasta yatağında yatan 
yakına… Dertlerin tercümesidir türküler… Gönüllerdeki 
fermandır türküler…

Yozgat türkülerinin İç Anadolu bölgesi türkü kültürün-
de önemli bir yeri vardır. Çoklu enstrümanlara yer veril-
mez türkülerimizde. Saz ve söz kâfidir… Bir de yürekten 
söyleyen türkücü. Yozgat’ın çok tanınmış türkülerinin ba-
şında Yozgat Sürmelisi gelir. Yozgat Sürmelisi yaşanmış 
öykülerin doğurduğu koca bir sevda, Yozgatlı’nın Aslı’sı, 
Şirin’i olup, hatta kara sevdasıdır. O bir anlık sürmeli göz-
lere bakış, o gözlere yalvarıştır. Yüreklerde büyük aşklara, 
kara sevdalara başlanmış olur Sürmeli türküsüyle… Kor 
düşen yürekler, sessiz sessiz yanar, ateşini genişletir ve a-
ğızlardan Sürmelinin sözleri olarak dökülür.

Söylenen sözlerde acı vardır, hasret vardır, çaresizlik ve 
gurbet vardır. Sürmelileri dinlerken bu kadar duygulanma-
mızın sebebi, bu sürmeli öykülerinde yakaladığımız duy-
guların kendimizde de bir yeri, bir acısının olmasındandır. 
Kısaca kendi aşklarımızı, kendi sevdalarımızı, hasretimizi, 
ekmek kavgamızı, sevip te alamadıklarımızı, aşk kavgala-
rımızı buluruz Yozgat’ın Sürmelilerinde…

Aynalı Körük, Garip Bülbül, Hastane Önü, Bir Çift Tur-
na, Arpa Buğday, Asker Yolu Beklerim, Gam Gasavet, Ekin 
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Ektim Çöllere, Sabahınan Esen, Trene Bindi de, Yeşil Ay-
na ve Ziya’nın Türküsü, Yozgat repertuarlarının başlıca şa-
heserlerindendir. Uzun havalarla başlar kırık havalarla de-
vam eder türkülerimiz…

Bir rivayete göre, komşu kızı ile beşik kertmesi olan bir 
genç, askerde vereme yakalanır. Hava değişimi olarak Yoz-
gat’a (Akdağmadeni) gelir. Sözlüsünün ailesi, gence kızla-
rını göstermek istemez. Genç, tedavi için İstanbul’da has-
taneye yatar, pencereden gördüğü incir ağacından aldığı il-
hamla Hastane Önünde İncir Ağacı türküsünü söyler. Ya-
kalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak hastane-
de ölür. Ailesi cenazesini Yozgat’a getiremez. Cenaze İs-
tanbul’da kalır. Kalır kalmasına da, aslında asıl akıllarda 
kalan delikanlının türküsü olur. Dillere destan olan, her 
hastaneye gittiğinde gözleri incir ağacı arayan sevdalıla-
rın türküsü olur. Yozgatlı’nın kültürünü, Yozgatlı’nın sev-
dasını ve çaresizliğini incir ağacından daha iyi başka han-
gi türkü anlatır?

Başka bir türkümüzün hikâyesi de şöyledir: Ziya Yoz-
gat’ ın Karacalar köyünden yakışıklı bir delikanlıdır. Ay-
nı köyden Fikriye adlı kıza gönül bağlar ve onunla nişan-
lanır. Fikriye’nin babası Karacalar köyünün imamı Ali Ho-
ca’dır. Baba tayin olur ve Kızıltepe köyüne imam olarak gi-
der. Fırsat ya, Ziya da sık sık nişanlısını görmeye at sırtın-
da gider. İki taraf ta birbirini oldukça sevmektedir. Ziya bir 
gün ekin sularken üşütmüş ve karın ağrısından şikâyet et-
mektedir. Doktora gider ama fayda bulamaz, bir hafta i-
çinde ölür. Bir başka söylentiye göre, Ziya Bey yakışıklı, at 
düşkünü, çok iyi atan binen, iyi cirit oynayan bir yiğittir. İ-
ki köy arasında oynanan ciritte attan düşer ve orada ölür. 
Fikriye, nişanlısının ani ölümü karşısında duyduğu acıyı 
ve kederi şiire döker böylece Ziya Türküsü ortaya çıkar. A-
ğıtın tamamı 30 kıtadır. Yozgat’ta çok sevilen ve söylenen 
bir türküdür. Yozgat’ımıza ait türkülerin hepsinin hikâye-
sine burada yer vermek mümkün değildir. Ancak türküle-
rin hikâyesi hep farklı olsa da özü hep aynı… Hepsinin or-
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tak noktası; sevgi, aşk, çaresizlik, gurbet, ekmek davası, 
yaşam mücadelesi, yayla hayatıdır.

Eski sevdalar kalmadı artık uğruna türküler yazılacak… 
Belki eski hayat zorlukları da kalmadı… Ama şartlar ne o-
lursa olsun herkesin yüreğinde idam ettiği bir sevgilisine 
Yozgat türkülerinde rastlamak mümkündür. Yozgat türkü-
leri, hayatımızdan çok şeyleri içinde barındırır. Her mısra-
sında insanın kendinden bir şeyler bulmasına fırsat verir. 
İşte bu yüzden kültürümüzün temel taşı, işte bu yüzden 
kültürümüzün unutulmayan aynasıdır… Türkülerimizin 
unutulmaması temennisiyle Ziya Türküsü’yle yazıma son 
veriyorum…

Çamlığın başında tüter bir tütün
Acı çekmeyenin yüreği bütün
Ziya’nın atını pazara tutun
Gelen geçen Ziyam ölmüş desinler.

At üstünde kuşlar gibi dönen yar,
Kendi gidip ahbapları kalan yar.

Benim yârim yaylalarda oturur
Ak ellerin soğuk suya batırır
Demedim mi nazlı yârim ben sana
Çok muhabbet tez ayrılık getirir.

At üstünde kuşlar gibi dönen yar,
Kendi gidip ahbapları kalan yar.

Ham meyveyi kopardılar dalından
Beni ayırdılar nazlı yârimden
Eğer o yar tutmaz ise salımdan
Onun için açık gider gözlerim.

At üstünde kuşlar gibi dönen yar,
Kendi gidip ahbapları kalan yar.
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TÜRKÜLERİMİZ
Hatip SORGUN

Bu ayki dosya konusu kapsamında Yozgat Türkülerini 
işlemekteyiz. “Türkü” hakkında bazı tanım ve teknik bil-
giler şu şekildedir:

“Türkü, Türkiye‘nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söy-
lenen halk şiirlerinin her çeşidine verilen addır. Türkü söz-
cüğü, Türk adının sonuna, ilgi eki olan “î” ekinin getiril-
mesiyle ortaya çıkmıştır. “Türkî“: Türk’le ilgili, Türk’e öz-
gü anlamında kullanılır.

Türkü, kendine özgü ve belirli bir ezgi ile söylenen, he-
ce ölçüsüyle yazılan ve zamanla anonimleşen bir nazım bi-
çimidir. Türküler ana dörtlüklerle, onu izleyen nakaratlar-
dan oluşur. Türkülerdeki dörtlüklere (üçlük veya ikilik de 
olabilir)“bent” adı verilir. Nakaratlar ise halk dilinde bağ-
lama ve kavuştak olarak adlandırılır. Kavuştaklar her ezgi-
den sonra tekrar edilen ikilik (ya da daha çok) dizelerdir.

Türkü’nün belirli bir şekli yoktur. Türkü tipinin en be-
lirgin özelliği melodisidir. Hece sayısı itibariyle bir sınırla-
ma olmaz. Türkülerin büyük çoğunluğu anonimdir ya da 
ağızdan ağza söylenirken söyleyeni kaybolmuştur.

Mahmut Ragıp Gazimihal, ezgilere göre usulsüz ve u-
sullü türküler olarak iki ayrım yapar. Usulsüz olanlar; Di-
van, Bozlak, Koşma, Hoyrat ve Çukurova‘yı içine alan u-
zun havalardır. Usullü olan türküler grubunda ise genel-
likle Oyun Havaları yer alır ki, bunlara Konya’da Oturak 
Havası, Urfa’da Kırık Hava adı verilmektedir.”

Türküler, ortaya çıktığı bölgenin kültürünün yansıma-
sı şeklinde tezahür etmektedir. Bu sebeple türküler, bölge-
nin kültürü, yaşam biçimi, değerleri, demografik, ekono-
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mik ve sosyal yapılarından derinden etkilenmektedir.
Yozgat türkülerine baktığımızda genel olarak karam-

sarlık, üzüntü, aşk, acı, gurbet ve hasret gibi ögelerin ön 
plana çıktığı görülmektedir. Yozgat’ı en iyi anlatan Tür-
kü “Yozgat Sürmelisi”dir. Sürmeli Türküsünden bir dört-
lük şöyledir:

Dersini almış da ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler
Bu dert beni iflah etmez del eyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var 

“Hastane Önünde İncir Ağacı” isimli türkü oldukça a-
cıklı bir hikâyeyi konu almaktadır. Komşu kızı ile beşik 
kertmesi olan bir genç askerde vereme yakalanır. Hava de-
ğişimi olarak Yozgat’a (Akdağmadeni) gelir. Sözlüsünün 
ailesi gence kızlarını göstermek istemez. Genç tedavi için 
İstanbul’da hastaneye yatar, pencereden gördüğü incir a-
ğacından aldığı ilhamla aşağıdaki türküyü söyler. Yakalan-
dığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak hastanede ölür. 
Ailesi cenazesini Yozgat’a getiremez, İstanbul’da kalır.

Hastane önünde incir ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı
Baştabip geliyor zehirden acı

Garip kaldım yüreğime dert oldu
Ellerin vatanı bana yurt oldu

Mezarımı kazın bayıra düze
Yönünü çevirin sıladan yüze
Benden selam söylen sevdiğimize

Başına koysun, karalar bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın
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Görüleceği üzeri, Yozgat türkülerinde hâkim olan duy-
gu; acı, keder, üzüntü, gurbet ve hasret olmaktadır. Ekono-
mik ve sosyal olarak gerekli gelişmeyi gösterememiş Yoz-
gat insanı, doğduğu yerde doyamamış ve geçim mücade-
lesiyle sırtına yorganını sarıp gurbet yollarına düşmüştür. 
Yaşam bu bölgenin insanları için hiçbir zaman kolay ol-
mamıştır. Yozgat halkı, yaşama tutunmak için her dönem-
de herkesten fazla çalışmak, acı ve sıkıntı çekmek zorunda 
kalmıştır. Bu durum bugün de değişik tonlarda olsa da de-
vam edegelmektedir.

Bu şekilde yaşam mücadelesi vermek zorunda kalan, 
sevdiklerinden ayrı gurbette mücadele eden, sahipsiz, çi-
lekeş Yozgat halkı, duygularını örnekleri yukarıda verilen 
türkülerle ifade etmişlerdir. Bunun yanında, Yozgat, halk 
oyunları bakımından da oldukça zengin bir bölgedir. 15 
kadın, 10’a yakın erkek oyunu ve birçok oyun havası var-
dır.

Küreselleşme sürecinde yaşanan toplumsal değişim, bi-
reyselleşme, teknolojik gelişim, göç gibi olgular karşısında 
bizi biz yapan değerlerin zaafa uğrayarak yok olmaya yüz 
tuttuğu aşikârdır. Kültürümüzün temel unsurlarından bir 
tanesi olan türkülerimiz ve oyun havalarımız da bu süreç-
te unutulmaya yüz tutmuş durumdadır.

Kültürümüzü, değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimi-
zi bu tehditlerden korumak, unutturmamak ve yaşatmak 
bizlerin temel vazifelerindendir. Bu çerçevede özellikle ye-
rel yönetimlere önemli vazifeler düşmektedir. Ayrıca, Sor-
gun Düşünce Kulübü olarak bizler, bu kapsamda çalışma-
lar yapıyor olmakla beraber, bu yoldaki çalışmalarımızı da-
ha da artırmalıyız.

Değerlerini, kültürünü unutmuş bir insan, yaprakları 
dökülmüş kurumuş bir ağaç gibidir. Değerlerini, kültürü-
nü unutmuş bir insan, sonbaharda suyu çekilmiş bir yap-
rak gibidir. Rüzgâr nerden eserse o yöne savrulur gider.
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YOZGAT’IN DİLİ
Recep DAĞDEMİR

Benim yaşımdakilerin büyük bir çoğunluğu arabesk 
müziği ile büyümüşlerdir.

Bu müzik türü karamsarlık, isyan, mutsuzluk ve şirke 
götürecek kadar ağır sözlerin bulunduğu parçalardan oluş-
maktadır. Lise bitimine kadar müzik denince zihnimde sa-
dece bu tür kalmıştır. Halk müziğinin bir kısım parçala-
rı dinlenirdi. Sanat müziği belli bir kültürü olanların, ha-
fif müzik ise daha çok modern yaşamı arzulayanların din-
ledikleri bir türdü.

İçinde acı, karamsarlık ile isyankârlık olan bir müzik tü-
rü yetişme çağınıza denk gelince ve içinde yaşadığınız or-
tamda müziğe dair olumlu bir bakış açısı olmayınca, mü-
zik adına hayatınızda pek anlamlı gelişmeler olmuyordu.

Ama bir şey eksikti. Müzik; insanoğlunun bir diliydi. O 
dil kendi içinde gizli çokça duygu, bilgi, âdet, gelenek ve 
görenekleri taşıyordu. Beğenelim ya da beğenmeyelim, a-
rabeskte de bir kültür birikimi vardır. Müzikle aktarılan 
kültür dili, yaşamınızı ister istemez inşa ettiğiniz bir tuğla 
oluyor. Bir insan öğrenme sürecinde sadece saf bilgiyi al-
mıyor, kültürünü de beraberinde alıyor.

Uzmanlar bilinçaltını besleyecek motiflerden birisi olan 
müziğe önem vermektedirler. Müzik birikimi olan kişide, 
estetik ve empati gücü gelişir. Duygularını ifade ediş biçi-
minde, farklı enstrümanları kullanmasında etkili olur.

Yozgat türkülerini biraz araştırma fırsatı buldum ve elde 
ettiğim bilgilere çok şaşırdım. Ciddi bir kültür hazinesine 
sahip olduğumuzu ve bu toprağın insanının çok iyi eserler 
ortaya koyduğunu görmekten dolayı sevinçliyim. Sadece 
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TRT repertuarında onaylanmış 83 eser gördüm. Belki daha 
da fazladır. Ama benim bulabildiklerim bu kadar.

Burada Yozgat’a ait iki türkünün sözlerini paylaşaca-
ğım. Bunlardan birincisi; Bülbül ile hayat üzerine konuş-
maları içeren Muzaffer Sarısözen’in derlediği türkü “Mih-
rican mı Değdi” türküsü.

Mihrican; sonbahar anlamına gelen bir kelime. Osman-
lıca’ da Eylül ayının 16. günü olarak kullanılır. Ayrıca İ-
ran Mecusilerinin Nevruz’dan sonraki en büyük bayramı-
dır. Mihircan bayramı, 7. şemsi ayın 16. günü başlayarak 
21. gününe kadar altı gün devam eder. Mihrican bayramı-
nın içinde yer aldığı ay, sonbahara rastlar. O yüzden ha-
vaların soğumaya başladığı zamandır. Burada soğuk anla-
mında kullanılmıştır.

Mihrican mı değdi gülün mü soldu
Gel ağlama garip bülbül ağlama
Felek baştanbaşa kimi güldürdü
Gel ağlama garip bülbül ağlama

Şakı Benim Şeyda Bülbülüm Şakı
Bu Dünya Kimseye Kalır Mı Baki
Sana Da Mı Deydi Feleğin Oku
Gel Ağlama Garip Bülbül Ağlama

Gonca Gül Açılır Har İle Geçer
Dertlilerin Ömrü Zar İle Geçer
Turabi Biçare Serinden Geçer
Gel Ağlama Garip Bülbül Ağlama

İkinci türkü ise Aynalı Körük diye de bilinen “Oğlanın 
Adı Ömer” türküsü. Hareketli ve neşeli bir türküdür. Bu 
türkünün de bizim topraklara ait olduğunu yeni öğren-
dim. Cahilliğimi bağışlayın.
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Oğlanın Adı Ömer
Belimi Sıktı Kemer
Benim İnce Belime
Yakışır Gümüş Kemer

Aynalı Körük Olmazsa
Ben Gelin Gitmem
Ud Kemani Çalmazsa
Aynalı Körüğe Binmem

Gel Dağları Aşalım
Hilalde Buluşalım
Girelim Biz Kolkola
Çamlıkta Dolaşalım

Aynalı Körük Olmazsa
Ben Gelin Gitmem
Ud Kemani Çalmazsa
Aynalı Körüğe Binmem
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AĞUSTOS 2013 
BAYRAM
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BAYRAMIN GETİRDİĞİ
Abdullah ALPAYDIN

Bayram kelimesinin kökeni ile ilgili farklı tezler var. Far-
sça’dan dilimize geçtiği iddialarının yanında, eski Türk-
çe’de var olan bazı kelimelerden evrilerek bugünkü kullan-
dığımız şekliyle BAYRAM halini aldığı iddiaları da mev-
cut.

Lakin bizi burada ilgilendiren kavramın etimolojik kö-
keninden ziyade (işin bu kısmını dil-bilimcilere bırakıyo-
rum) sosyo-kültürel anlamı ve önemidir.

Sevinç, neşe ve mutlulukla özdeşleşmiş olan bayramla-
rın hayatımızda ve yetişmemizde çok önemli yeri vardır. 
Özellikle çocukluk dönemlerimizin en akılda kalan ve hiç 
unutulmayan geleneğidir bayramlar… Bu sebeple kişisel 
ve toplumsal hafızamızda ayrıcalıklı bir yer oluşturur. Esa-
sında, bu diğer toplumlar ve milletler için de böyledir. Her 
toplumun bayram benzeri özel gün ve dönemleri vardır ve 
benzer bir coşkuyla ve büyük katılımla kutlanır.

Belirli günlerde kutlanılan milli bayramlarımız da ol-
makla birlikte, bayram denildiğinde anladığımız ve çok 
farklı bir coşku ve neşe ikliminde kutladığımız iki büyük 
dini bayramımız vardır: Ramazan ve Kurban bayramları. 
Her iki bayram da İslamiyet’le birlikte kutlanmaya başlan-
mıştır ve tüm İslam toplumlarının ortak değeridir. Rama-
zan bayramı, Ramazan ayında tutulan oruçların adeta bir 
ödülüyken, Kurban bayramı da, bizi yaratan Allah’a karşı 
şükrümüzün bir ifadesidir.

Her iki bayram da yoğun bir toplumsal paylaşımla kut-
lanır. Bayramlar vesilesiyle aynı ortak değerleri paylaştığı-
mızın farkına varmak; insanımızın birbirini daha iyi anla-
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ması, sahiplenmesi ve her zamankinden daha çok hoşgö-
rü ve anlayış göstermesi için bir fırsat oluşturur. Bu algı ve 
farkındalık yılın kalan günlerine de yayılabilse toplumsal 
sorunlarımızın birçoğu kendiliğinden çözülecek aslında.

Yukarıda da bahsini ettiğimiz gibi bayram, çocuklar ta-
rafından yetişkinlere göre çok ayrı bir coşku ve sevinçle 
kutlanır. İnsanların “nerede o eski bayramlar” serzenişin-
den kastettiği, eski zamanların bayramları değil çocukluk-
larının bayramlarıdır aslında. Her insan için kendi çocuk-
luğunun bayramı müstesna ve özeldir.

Kendi çocukluğumuzu düşündüğümüzde bütün bir yıl o 
iki bayramın gelmesini iple çektiğimiz hatırlıyorum. Gün-
ler öncesinden bayramın heyecanı sarardı ve kalan günleri 
saymaya başlardık. Ramazan bayramı öncesi çok daha ayrı 
hissedilirdi bu. Ramazan’ın başlaması aslında bayramın da 
habercisiydi bizim için. Bir ay boyunca, bayramı bekler gi-
bi her gün iftarı bekler, sonrasında teravihlerle, sahurlarla 
aslında bir ay boyunca her gün farklı bir bayram yaşardık.

Heyecan arefe gününde doruğa çıkardı. Bayramlıklar ge-
nellikle arefe günü alınır ve o gün bayram banyosu yapılır-
dı, bazen ellere kına yakıldığı da olurdu. O gün bizim için 
yılın en uzun günü olur, dakikalar, saatler geçmek bilmez-
di. Bir an önce bayram gelsin diye bayramlıklarımızı da ya-
nımıza alarak erkenden yatar, sabahın olmasını beklerdik.

Sabah erkenden kalkıp bayramlıkları giymek bayram ne-
şesinin zirveye çıktığı andı. Başka zaman alındığında asla 
böyle tarifsiz bir sevinç doğurmayacak olan bayramlık kı-
yafetler o gün gözümüze apayrı görünürdü. Bayramlıklara 
birkaç gün özen gösterilir ama daha sonra bayram bitince 
onlar da büyüsünü yitirir, sıradan günlük kıyafete dönü-
şürlerdi. Çocuklara yılda bir kıyafet alındığı, tüketim ça-
ğına henüz tam olarak geçmediğimiz yıllardı o zamanlar. 
Şimdiki çocuklara neredeyse her ay yeni bir kıyafet alındı-
ğı için bayramlıklar da eskisi kadar önemsenmiyordur sa-
nıyorum. Hatta ebeveynler, kendi çocukluklarına özlem-
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le çocuklarına bayramlık alırken daha fazla heyecan duyu-
yorlardır.

Bayram günü, Bayram Namazı ile başlar. Güneşin doğu-
şuyla birlikte kılınan Bayram Namazı için dışarı çıktığınız-
da havanın her zamankinden daha farklı olduğunu, sade-
ce o güne özel güzel kokuların ilahi bir kudret tarafından 
havaya sıkılmış olduğunu hissedersiniz. O gün camideki 
vaaz da, namaz da hutbe de çok farklıdır, ibadetten alınan 
haz da bir başkadır.

Namaz sonrası bayramlaşma faslı başlar; önce camide, 
daha sonra evde bayramlaşıldıktan sonra genellikle ailenin 
en yaşlısının evinde geniş ailenin birlikte sofraya oturduğu 
bayram yemeği ya da kahvaltısına sıra gelir ki, bayram gü-
nünün en beklenilen anlarından biridir bu. Hele Ramazan 
bayramında iseniz bir ay orucun ardından yenen ilk sabah 
yemeği olması sebebiyle yeri daha da ayrıdır. Her evden 
gelen yemeklerle çok zengin bir görüntü oluşturan bu sof-
rada güzel bir ziyafet çekilir.

Çocukların en çok beklediği an, genellikle bu yemeğin 
sonrasında (bazen de öncesinde) başlayan bayram harçlı-
ğı alma faslıdır. Büyükler arasında en bonkör olanın kim 
olduğu önceki bayramlardan bilindiği için onunla bayram-
laşmaya daha fazla ihtimam gösterilir. Bir taraftan harçlık-
lar toplanırken, diğer yandan da her zaman olmayacak şe-
ker, çikolata bolluğundan azami derecede istifade edilir (!) 
Mahalledeki evleri ziyaret ederek toplanan şekerlerle bir 
süre idare edecek şeker stoğu da yapılır.

Bayram sabahının ritüelleri, çocuklar açısından bu şe-
kilde tamamlandıktan sonra bayram vesilesiyle bir araya 
gelmiş akraba çocukları ve mahalle arkadaşlarıyla oyun za-
manı gelmiştir. Bayram harçlıklarıyla alınmış oyuncaklar-
la birlikte oyuna da doyulur. Bayram dolayısıyla her za-
mankinden daha hoşgörülü ve şefkatli olan anne-babalar, 
o gün yapılan yaramazlıklara ve haşarılıklara da göz yu-
marlar.
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Bayramın kalan günleri de akraba, eş dost ziyaretleri ile 
tamamlanır ve yolunu günlerce ve hatta aylarca beklediği-
miz bayram sona ermiş olur.

Çocukluğunu bizim gibi taşrada geçirmiş olanlar için 
bayramın en güzel tarafı, herkesin bir arada oluşu; sevinci 
ve neşeyi de bir arada paylaşmasıydı. O gün ne kadar ka-
labalık olursa, neşe ve eğlence de o kadar fazla olurdu. Şu 
an yaşamakta olduğumuz büyük şehirlerde ise bayram çok 
farklı. Anadolu’dan gelip geleneksel bayram adetlerini ko-
rumaya çalışanlar olduğu gibi; bayramı manevi ve sosyal 
boyutundan tamamen soyutlayıp, insanlardan uzakta sa-
dece bir tatil, dinlenme ve eğlenme aracı görenlerin sayısı 
da hiç az değil. Bu da acı bir çelişki maalesef.

Bayramın yetişkinler açısından anlamına gelince; iba-
det boyutu olması sebebiyle yaşanan manevi hazla birlik-
te, hem büyükleri hem de çocukları memnun etmekten i-
barettir diyebiliriz. Çocuklar gerek hediyeler alınarak, ge-
rekse eğlendirilerek memnun edilirken; büyükler de ziya-
retlerle sevindirilir. Sadece diriler değil, ölüler de unutul-
maz ve kabir ziyaretleriyle onlar da memnun edilir. Bay-
ramlarda en büyük yük kadınlar ve annelerin sırtındadır. 
Bayram temizliği ve yemek hazırlıklarının yanında, çocuk-
ları hazırlamak, misafir ağırlamak gibi işler oldukça yoru-
cu olsa da günün manasından dolayı hiç şikâyet etmezler. 
Yaşlılarımız için bayram gününün en büyük hediyesi ise 
hatırlanmak ve ziyaret edilmek, çocukları ve torunlarıyla 
bir arada olmaktır.

Çağ değişse de, gelenekler ve alışkanlıklar dönüşüme 
uğrasa da, zihniyet ve bakış açılarımız farklılaşsa da, bay-
ramların önemini yitirmeyeceğini, yitirmemesi gerektiği-
ni; zira manevi ve sosyal açıdan bayramın boşluğunu baş-
ka hiçbir şeyin dolduramayacağını düşünüyorum. Bayram-
lar sayesinde psikolojik bir rahatlama ve iç huzur sağladı-
ğımız gibi, bir araya gelerek ve paylaşımda bulunarak sos-
yal bir ihtiyacı da karşılamış oluyoruz. Bayramı sıradan bir 
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tatil gibi algılayıp, insanlarda kaçarak yaşayanlar, bu kut-
lu günlerin hazzından da mahrum olmaktadırlar ne yazık 
ki…

Her günümüzün bayram coşkusu ve farkındalığı içinde 
geçmesi dileklerimle…
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SORGUN’DA RAMAZAN VE BAYRAM
Adnan KORKMAZ

Sayılı gün dağal mi? Tez geçer. Terefi, Zöfür, Oruç, İftar, 
Arife derken goca bir ay biter, Bayram gelir.

Terefilerde camiler çoh şennenir, üst gatlara gadın gız, 
çoluh çocuh, alt gatlara genç ehdiyar, oğlan uşah doluşur. 
Camilerde adım atacah yer galmaz. Bizim milletin Terefiye 
ilgisi bambaşgadır, bizim millet Terefiyi kekitmez. Terefi-
den soğna ehdiyallar ve gadınlar hemen evlere dağılır. Or-
ta yaşdakiler ve gençlerin bi gısmı evlere, bi gısmı da gah-
velere gider. Çocuhlar ise mahlede yarım saat bi saat oyna-
dıhtan soğna, evin yolunu dutar cadde ve sokahlar ipissiz 
olur. Cadde ve sohahların sessizliğini davulcuların gum-
bürtüsü bozar. Davulun sesiyle ilk önce gadınlar galhar. 
Dört beş gomşu birleşip bi tandırı yaharah ahşamdan ma-
yaladıhları hamurlarla eşgili yaparlar. Zöfüre galhan adam 
başına dört beş eşgili düşecek şekilde eşgili yapıp, “soğu-
masın anam” diyerek evlere goşarlar. Evlerdeki genç gızlar 
da tandırdan eşgililer gelene gadar sufrayı gurarlar. Sufra-
da hoşaf veya çay olur. Sufra gurulduhtan sonra, horanta 
zöfür için uyandırılır. Tam sufraya oturulacağı zaman na-
sıl ayarlarlarsa gahvelere gidenler tandırlardan yayılan biş-
miş eşgili kohularının gapladığı cadde ve sokahlardan ge-
çerek evlere damlarlar. Tandırdan gelen sıcah eşgililer, yağ-
landıhtan soğna hoşafınan veya çayınan yenir. Zöfür bit-
miş oruç başlamıştır.

Mübarek Ramazan irahatlık... Ne yiyecağam derdi yoh, 
ne içecağam derdi yoh. Millet ilkindiyece fırsat bulduhça 
kolgede diğnenerek, işiynen gücüynen uğraşır. İlkindi se-
rinniğiyle birlikte yavaş yavaş yorgunluh da hissedilmeye 
başlanır. Erkekler ilkindileyin Salih Paşa Camisi’ne muka-
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beleye gider. Gadınlar da gendi aralarında evlerde toplana-
rah mukabele ohur. İlkindiden soğna yavaş yavaş iftar ha-
zırlıhları başlar. Tel gadayıf vesaire gibi çarşıdan alınacah 
bi şey varsa çocuhlar babalarının yanına gonderilir. Sala-
ta için bahçedeki garıhlardan hıyar, dometis, yeşil suvan, 
burcu burcu kohan dereotu ve nane toplanır. Gol gavuş-
mayan büyüklükteki garpuzlar, soğusun deyin havludaki 
havuzların içine atılır. Su, çalhama, cacıh buzdolabına go-
nur. Maydonozlu şehriye çorbası, sapları içine atılan bat-
lıcan yemağ, pilav, salata, duruma göre gadayıf, sütlü veya 
şambaba datlısı iftar sufrasında yerini alır. Sıcah yensin di-
ye ezene yahın pide guyruğuna girilir. Ezenden bi iki dak-
ka önce pide de sufradaki yerini alır. Horanta sufraya otu-
rur, ezeni bekler. Ezenle birlikte çocuhlar gandiller yanıyo-
o diye bağırarah evlere goşuşur. Ahşam ezeni ohunmuş, 
iftar açılmıştır. Suya tumulur, yemekler yenir, datlılar ye-
nir çaylar içilir. Son çaylar içilirken yastı ezeni ohunur mil-
let Terefiye gider.

Gunler geceler bu minval üzere geçer. Mubarek Gadir 
Gecesi de geçtikten sonra Ramazan ayının sonu gelir. Mil-
leti son oruca galdıran davula, zurna da eşlik eder, şennikli 
bi hava olur. Arife gunü büyük telaş yaşanır. Gadınlar, ev-
de koşe bucah yapacahları bayram temizliğinin, büyük bü-
yük tepsilerle yapacahları su börağ ve bahlavanın, havluya 
gayacahları ateşte gaynatacahları suda, çoluğu çocuğu Ari-
fe suyunda çimdirmenin telaşına düşerler. Fırınlar, gızartı-
lacah börek ve bahlava tepsileriyle dolar taşar. Tepsiler ga-
rışmasın deyin üstlerine guççük guççük kağatlarla isim ya-
zarlar. Tepsileri gızartma işi gece ikilere,

üçlere gadar sürer. Bayram golanyası ve bayram şekeri 
almah ayrı bir telaştır. Golanya işi golaydır; ya limon go-
lanyası ya da tütün golanyası alınır. Şeker işi biraz gafa yo-
rar. Dükkanların önüne, gutu gutu envai çeşit şeker ve çi-
kolata yığarlar; boyalı şeker, cıncıh şeker, gayfeli şeker, su-
samlı şeker, sahızlı şeker… Her biri parlah parlah, cicili bi-
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çili, şam şam şahır. Seç seçebilirsen…
Gelgelelim Arifenin esas telaşına… Bayramcalıh almı-

ya. Bizde öyle durup dururken ortada bi sebep yohken üst 
baş alınmaz. Üst baş bayramdan bayrama alınır. Baba ön-
de, anne ve çocuhlar arhada evden çıhılır. Aslına baharsan 
evden böyle çıhışta bayramdan bayrama yaşanır. Bizde üç 
ayrı dünya vardır; erkeklerin dünyası, gadınların dünyası, 
çocuhların dünyası. Bu dünyalar ancah bayramda seyranda 
bir araya gelir. Horanta, bayrama özel olarah gurulan Per-
şembe bazarını gezmeye başlar. Tezgâhlar, üst üste dizil-
miş pantul, goynek ve elbiselerle doludur. Bi tezgâhın ö-
nünde durulur, bi pantul işaret edilerek; “tam bizim oğla-
na goreymiş” denir. Bizim oralarda çocuğa fikrini sormah 
diye bi adet olmamasına rağmen, pantul çocuğa gosterile-
rek; “guzel mi? bağandin mi?” diye sorularah, “bi dene ba-
halım” denir. Baba çocuğun seviyesine ağalir, çocuh iki e-
liynen gureşçi gibi babasının iki omuzundan dutar, babası-
nın “ayağını uzat, obür ayağını uzat” gomutlarıyla pantu-
lu giyer. Çocuh pantulu giydikten soğna; “beli sıhıyo mu, 
şöyle bi yürü bahalım” derler. Çocuh bir iki adım yürür ge-
ri döner. “Çoh yahıştı, tam oldu” derler pantulu alırlar. Di-
ğer alınacahlar da bu şekilde alınarah eve dönülür.

Arife gunünün iftarı ile içinde Fitre ve Zekâtlarında ve-
rildiği Ramazan ayı bitmiş olur. Artıh gidilecek Terefi, gal-
hılacah Zöfür, dutulacah Oruç galmamıştır. Millet birden 
gendini boşluğa düşmüş gibi hisseder. Çoh hüzünlü an-
lardır bu anlar… Millet; “yav daha dün ilk Terefiyi gıldıy-
dıh”, “yav daha dün ilk Zöfüre galhdıydıh”, “yav daha dün 
ilk orucu duttuyduh” diyerek hüznünü dillendirir. Son if-
tardan sonra özellikle gençler bayram tıraşı için berberle-
ri doldururlar. Berberler, gecenin bi yarısına gadar mille-
ti tıraş eder.

Bayram zabahı milletin üstünde Zöfüre galhmadan u-
yanmanın tuhaflığı vardır. Millet mutfağa gidip bi bardah 
su içmeye, bi dilim börek, bi dilim bahlava yemeye çekinir. 
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Zabahın bu ilk dakkalarında millet sanki oruçluymuş gibi 
hisseder gendini… Milletimiz için bayram; Bayram Nama-
zıdır. Çocuhlar bayramcalıhlarıyla, gençler Bayram tıraşlı 
saçları ve yeni elbiseleriyle, büyükler sinek gaydı sahal tı-
raşlı ve yıhanmış ütülenmiş elbiseleriyle camide yerlerini 
alıllar. Zabahın güneş doğmadan önceki aydınlığında ca-
mi hınca hınç dolar iğne atsan yere düşmez. Güneşin ilk ı-
şıhlarıyla Bayram Namazı sona erer. Cömağat namazdan 
soğna camide ve avluda bayramlaşır. Bayramlaşma sonrası 
millet yavaş yavaş evlere gider.

Evlerde horanta bayramcalıhlarını geyinmiş, çaylar 
demlenmiş, goca bi tepsi su börağ sufraya gonmuş, mille-
tin Bayram Namazı’ndan dönüşünü bekler. Bayram Nama-
zı’ndan dönüş sonrası evin reisi baba ev halhına; “hadi biz 
de bayramlaşah” der. Başta çocuhlar, herkes önce babanın, 
soğna annenin, soğna da gendinden büyüklerin elini öper, 
başına goyar. Bi bayram geleneği olarah anne de babanın 
elini öper. Ana baba çocuhlarını gucahlar öper, baba haşlıh 
verir. Herkese golanya, şeker dutulur ve Bayram sufrasına 
oturulur. Çay ve su börağ afiyetle yenir.

Bayram yeni başladı… Daha çocuhlar bayramcalıhlarıy-
la gapı gapı dolaşacahlar, el öpecekler, naylun torbaynan 
şeker toplıyacahlar, cadde ve sokahlarda bayramcalıhlarını 
birbirlerine gosterecekler…
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BAYRAM DEYİP GEÇME
Fatih ŞAHBAZ

Ramazan ve Kurban bayramları biz Müslümanların kut-
sal bayramlarıdır. Her iki bayramın da dindeki ve bizdeki 
önemi büyüktür. Ramazan bayramı da, Kurban bayramı da 
sevincin, paylaşmanın ve huzurun sembolüdür.

Tabi, yaşayabildiğimiz ve yaşatabildiğimiz sürece…
Küçükken arefeden sonraki gece sabah olmazdı, eğer 

baban bayramlık aldıysa… Aslında bahaneydi bayramlık, 
aslolan bayramsa… Öyle ya, sabah birileri erkenden kaldı-
racak seni: “Kalksana, ne yatıyon bugün bayram!”

Belki de bir yıldır hiç taranmayan saçları tarayacak ba-
balar… Yavruların elinden tutulup camiye götürecekler. 
Namaz birlikte eda edilecek. Camide bayramlaşma yapıla-
cak. Namazdan sonra evde ailecek bayramlaşılacak ve ev-
de bayram kahvaltısı yapılacak.

Zillere basılacak; çocukların kimi verdiğin şekere sevi-
necek, kimi aldığı harçlığa dudak bükecek…

Ahbaplar, dostlar gelecek. Bir tatlı, bir ayran ikram ola-
rak verilecek, zamanı olana bir de çay ilave edilecek. “Da-
ha uğrayacak yerimiz var” diyecekler… Kapıya kadar gö-
türülecekler.

Her bayram büyükler “ah nerde o eski bayramlar” mu-
habbeti edecekler… Köyden hısımlar şehere gelecek… Şe-
herliler ikinci günü köye gidecek…

Velhasıl, bayram deyip geçme, alınamayan bir bayram-
lığın varsa…

Bayram deyip geçme, bayramda okşanmayan başın var-
sa…

Bayram deyip geçme, birlikte namaza gidebileceğin ba-
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ban yoksa…
Bayram deyip geçme, camiden gelmeni bekleyen anan 

yoksa…
Bayram deyip geçme, çocukların ziline basacağı komşu-

lar yoksa…
Bayram deyip geçme, fakirler unutuluyorsa…
Bayram deyip geçme, herkes bayramdan aynı hazzı al-

mıyorsa…
Bayram deyip geçme, artık çocuklar bayramda büyükle-

rin ellerini öpmüyorsa…
Bayram deyip geçme, komşu şekeri verirken sofranıyor-

sa…
Bayram deyip geçme, herkes aynı bayramı yaşamıyor-

sa…

Yazıma bayrama ait bir şiirle son verirken, herkese şim-
diden hayırlı bayramlar dilerim.

Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Ağlarım ağlarım gözlerim şişer
Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Memleketim, yurdum aklıma düşer

Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Ne anne, ne baba yolları gözler
Ne kalem muktedir, ne kâfi sözler
Gurbetçi sılayı, soyunu özler

Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Anneler hazırlar baklava börek
Bayram var, bayrama hazırlık gerek
Öyle bir hasret ki dayanmaz yürek
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Bu gurbet ellerde bayram sabahı
En mübarek günde hasret çekeriz
İki büklüm olup boyun bükeriz
Ateş sönsün diye yaşlar dökeriz

Bu gurbet ellerde bayram sabahı
Gurbet elde gurbetçiler buluşur
Vatan hasretiyle keder bölüşür
Bayrama hürmeten söyler gülüşür

Evet, gurbette bayramlar böyle
Bizler uzağız burada her şeyle
İrtibat kesilmese de vatanla köyle
Bu gurbet ellerde bayram sabahı
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“NEREDE O ESKİ BAYRAMLAR?”
Hatip SORGUN

Sürekli olarak söylenen bir söz vardır: “Nerede o eski 
bayramlar?”

Her yeni bayram kutlamasında önceki bayramlara öz-
lem duyarız. Aslında duyulan özlem eski bayramlardan zi-
yade, gençliğimize, çocukluğumuza, kaybettiklerimizedir.

Bayramların her geçen yıl daha farklı olması, aslında 
bizdeki değişimin bir yansıması değil midir? Bayramların 
farklı olmasının sebebi, bizlerin de farklılaşması değil mi-
dir? Maalesef hiçbir şey durduğu yerde durmuyor, her şey 
değişiyor, başkalaşıyor.

Çocukluğumdaki bayramlara ben de şu an özlem duyu-
yorum. Nasıl duymayayım ki!

Bayram heyecanı, bayram alışverişi ile başlardı. Dört 
gözle beklediği bayram alışverişinde çocuklar bayramlık 
kıyafetlerine kavuşurlardı. Şimdiki gibi her gün kılık kıya-
fet almak diye bir şey yoktu o zaman. Alışverişler okullar 
açıldığı zaman ve bayram zamanları yapılırdı.

Bayramlık kıyafetler bayram sabahı büyük bir heyecan 
ve keyifle giyilirdi.

Anne, baba, kardeşler, dedeler, babaanne, anneanne, 
amcalar, amca çocukları, yengeler bayramlarda köy evin-
de bir araya geldiği zaman yaklaşık 20–25 kişi olurdu. Ö-
zellikle kurban bayramları çok keyifli olurdu. Köy camisin-
de Bayram Namazı kılındıktan sonra, hep birlikte mezar-
lık ziyareti yapılırdı. Çoğu kişi camide ve mezarlıkta birbi-
ri ile bayramlaşırdı.

Mezarlık ziyareti sonrası eve gidilir, bayramlaşma faslı 
halledilir ve hazır olan kahvaltı sofrasına oturulurdu. Kah-
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valtı sofrası tabi ki bayrama özeldir. Börekler, çörekler, yu-
murtalar, vs. her şey taptaze ve özel olarak yapılmıştır. Bu 
kahvaltının tadına doyum olmazdı.

Sonrasında hep birlikte bahçeye geçilir ve kurban kes-
me işlemi başlardı. Kurbanı devirmek her zaman zahmet-
li, uğraştıran bir olaydır. Genelde çok zor geçer, ancak ba-
zen de şans eseri çok kolay oluverirdi.

Kurban kesimi sonrası aile üyeleri diğer gerekli işlem-
leri tamamlarken, bir taraftan da bahçenin bir kenarına a-
teş yakılır ve orada pişirilen kurban etleri tadılırdı. Sonra-
sında ziyaretler başlar ve 2–3 gün boyunca devam ederdi.

Şimdi dönüp baktığımızda o eski bayramlarda bir ara-
da olduklarımızın bir kısmı hayatta değil, diğerlerinin her 
biri bir tarafa dağılmış, herkes büyümüş çoluk çocuğa ka-
rışmış. Belki sayı fazlasıyla artmış ama bir arada bayram 
kutlama bağları zayıflamış; çünkü herkes ayrı bir ev olmuş 
ve herkes bayramı kendi çekirdek ailesi ile kutluyor. Biz-
leri bir araya getiren atalarımız, dedelerimiz, anneannele-
rimiz, babaannelerimiz, babalarımız hayattan göçmüşler.

Her geçen yıl çocukluğumuzda birlikte bayram kutladı-
ğımız insanların sayısı azalıyor. Bizler de yaşlanıyoruz ve 
yaşam şartları veya düzen bizleri daha da bireyselleştiri-
yor, yabancılaştırıyor. Bu şartlarda kutlanan bayramların 
tadı, tabi ki her geçen yıl daha da azalıyor. Yaşanan aslın-
da normal bir süreç…

Bizlerin yapması gereken ise, hayıflanmak yerine, bizle-
ri bireyselleştiren, yabancılaştıran, birbirimizden uzaklaş-
tıran unsurlara inat daha fazla bir araya gelmek, gelenek-
sel değerlerimizi yaşatmak için daha fazla mücadele etmek 
ve bağlarımızı daha da güçlendirmektir. Ancak bu şekilde, 
bundan sonra kutlayacağımız bayramlarımız daha anlam-
lı ve keyifli olacaktır.

Herkesin bayramını tebrik ederim.
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BAYRAM
Nuri KAYA

Doğrusunu isterseniz, bilemiyorum. Bu yazıya türkü i-
le mi başlasam, şarkı ile mi? Yoksa şiir ile mi? Ya da ağla-
yıp sızlayarak mı? En iyisi bunları boş vereyim ve bu ya-
zımda neden her yıl iki defa bayramı baba ocağında, doğ-
duğumuz topraklarda geçirdiğimizin hikâyesini anlatayım.

Bayramlar kaynaştırır. İnsanları akrabaları, dostları, 
komşuları… İnsanları birbirine en çok yakınlaştıran İlahi 
bir hediyedir. Bir arada yapılan bayramlar külfetli bile olsa, 
ihmal edilmemelidir. Hele akrabalar ve yakın dostlar ara-
sında bayramı kutlamak, yaşanmış acıları hafifletmek için 
en güzel fırsatlardan biridir. Bizim toplumumuzun dünya-
ya hayran bırakan özelliklerinin başında sıla-ı rahim ve bü-
yüklere gösterilen saygı ve sevgi gelir. Bunu en iyi göster-
diğimiz zamanlar ise bayramlardır.

Toplumda hatır sahibi olmanın üç kuralı vardır: Ziya-
ret, Ziyafet ve Kıyafet. Ziyaret edeceksin ki insanlar üze-
rinde iz bırakasın. Ziyafet vereceksin ki aranızda samimi-
yet olsun. Kıyafetin düzgün ve güzel olsun ki karşındaki-
leri etkileyesin. 

Bu üç kuralı en iyi yaşadığımız zaman herhalde bayram-
lardır. Bayramların neşe içinde karşılanması ve bayramın 
yaklaştığı şu günlerde bütün televizyonlarda ve sokaklar-
da hissedilmesi elbette çok güzel. Bayram sabahı erken 
kalkıp bayramların canlılığını hissetmek, diğer günlerden 
farklı bir gün olduğunu görmek, arefe gününde ellere kı-
na yakmak, en güzel elbiseleri giymek, hemen herkesle be-
raber bayram namazı kılmak, namazdan sonra bütün aile 
kahvaltıda buluşmak, akrabaları ve komşuları ziyaret et-
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mek, hal hatır sormak, ihtiyaç halindeki insanlara yardım 
etmek, en önemlisi de anayı babayı unutmamak, en azın-
dan bayramlarda ziyaret etip gönül almak, hepimizin üze-
rindeki büyük yükümlülüklerdir.

Bayram günlerinin manevi atmosferinde para gibi se-
vimsiz bir meta bile özellikle çocuklar için çok sevimli bir 
hale gelir. Bayramlarda bana verilen bayram harçlıklarını 
hatırlıyorum. Verenlerin ne kadar para verdiklerini, kim-
lerin cimri davrandığını, kimlerin cömert davrandığını ve 
onların yüzlerini çok iyi hatırlıyorum. Yılda bir veya iki de-
fa alınan kıyafetler mutlaka bayramlardan önce alınır, bir 
hafta boyunca yatağının ucunda o kıyafetlerle uyunurdu. 
Bayramlarda giyilen bu kıyafetler, yıl boyunca eskiyene ve 
yırtılana kadar giyilirdi. Yediğim şekerler, yiyemesem bile 
ceplerime doldurduğum şekerlerin tadı hala damağımda. 
Gittiğimiz her evde ikram edilen çaylar, baklavalar, börek-
ler, çörekler, yaprak sarmaları, ayranlar bayramın güzelli-
ğinin ve bereketinin bir yansımasıdır.

Tam bu noktada bizi biz yapan ortak değerlerimiz olan 
bayramları hep birlikte bir kez daha hatırlayalım. Bayram-
ları yaşamak ve bayramları hep canlı tutmak için gelin hep 
birlikte dersimize çalışalım. Bayramları ihmal etmeyelim.

Rabbim hepimizi nice bayramlara ulaştırsın.
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ÇOCUKLUĞUMUZUN BAYRAMLARI
Recep DAĞDEMİR

Hep sorarız ya; “nerede o eski bayramlarımız” diye… 
Böyle bir ruh hali içerisinde uzun süre oldum. Ama yıllar 
sonra anladım ki, sadece bizim çocukluk zamanlarımıza 
denk geldiği için anlamlı oluyormuş bayramlar…

İşin aslı yeni bir deneyim kazanıyorsun. Bütün ilk de-
neyimler hatırlanır ve özlemi çekilir. Şimdiki yirmili yaş-
lardaki gençlere sorsanız, onlar da geçmişte yaşadıkları o 
bayramları güzel yâd edip şu andaki bayramların ruhsuz-
luğundan dem vururlar. Aslında yaşanan; sosyalleşme sü-
recindeki önemli bir deneyimin gerçekleşmesidir. Başlan-
gıcı ve sonu belli olan bir oyun gibidir. Öyle bir sosyalleş-
me ki, büyükler de bu oyunun bir parçası olup rollerine 
bürünürler.

Belki de büyüklerimizin de katıldığı bir oyun olduğu i-
çin çok anlamlı gelirdi dünyamıza… Bu oyunda bir gün 
önce kavga eden büyükler, bir gün sonra barışırlardı. Hu-
sumetler ve küslükler bir anda biterdi. Biz çocukların an-
lamlı bulduğu buydu. Bu günde yeni bir rol dağıtımı var-
dı. Herkes kendisine verilen rolden memnundu. Çocukla-
rın özlediği de bu olsa gerek… Herkesin bir kaç gün gü-
zel şeyler konuştuğu, kalplerin kırılmadığı geniş bir kur-
guydu bayram.

Tabii ki, her dönemin kendine ait enstrümanları vardır. 
İşte bizim de kendi çocukluk dönemimizin o birkaç günü-
ne has ritüeller kalıcı hafızamızda yer ediniyor ve yaş iler-
ledikçe hep o şekli ile arayıp duruyoruz.

Benim çocukluğumda, özellikle Ramazan bayramında 
önemli bir etkinlik vardı. Bayrama hazırlık her evde olur-
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du. Durumu ne olursa olsun herkes kendi imkânları nis-
petinde hazırlıklarını yapardı. Bunlardan başlıcaları tatlı-
lar ve böreklerdi. Benim yaşadığım köyde bunlara ek ola-
rak küçük çörekler yapılırdı, köydeki çocuk sayısına denk 
gelecek kadar… Ayrıca, eğlence mekânları düzenlenirdi.

Bayram sabahı erkenden kalkılır ve birkaç gün önce alı-
nan yeni elbise ve ayakkabılar hayaller eşliğinde, anneleri-
miz tarafından giydirilerek camiye gönderilirdik. Normal 
vakitlerde ve hatta Cuma namazında bile toplanamayan 
cemaat toplanırdı. Herkesin gözleri güler, neşeleri yüzle-
rine vururdu. Cemaatin bir kısmının, bir yıl içerisinde sa-
dece iki defa camiye gelmiş olmalarının vermiş olduğu a-
cemilik, bütün hareketlerinde belli olurdu.

Namaz bittikten sonra köyün büyükleri geniş bir dai-
re oluşturur, hızlı bir bayram merasimine geçilirdi. Bütün 
köy camide bayramlaşırdı. Tabi bir kısmı Ramazan’dan 
çıkmış olmanın vermiş olduğu mutlulukla bayramlaşma-
ya katılmayıp, dışarıda daha küçük grupla sigara eşliğinde 
görevlerini yerine getirirlerdi.

Sonra herkes evlerine dağılırdı.
Evin büyüğü yerine geçer ve bayramlaşma başlardı he-

men. Bir sıra oluşurdu evde. Evin reisinin eşi en önde bay-
ramlaşır, eşinin elini öperdi. Bir bayrama daha ulaşmış ol-
manın verdiği hüzün ve mutlulukla hemen ev reisinin ya-
nına otururdu. Artık diğerleri tek tek bayramlaşmaya baş-
lardı.

Uzakta olanlar ya da yakın bir zamanda hakkın rahme-
tine kavuşanların ulaşamadığı bu anlar için duygulu bir 
ortam oluşurdu. Yakın zamanda kaybedilen birisi var ise 
o evde matem devam ederdi. Köy halkı ilk önce o evi zi-
yaret ederdi. Kayıpların olmadığı evlerde hüzünlü dakika-
lar kahvaltı hazırlığı ile bölünürdü ve kahvaltılar yapılırdı. 
Geniş ailelerde, büyüklerin olduğu evlerde ilk gün bayram 
ziyaretine çıkmak imkânsızdı. Çünkü herkes ilk önce o e-
ve gelirdi.
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Fakat çocuklar için bu geçerli değildi. Kahvaltılar yapıl-
dıktan sonra köy çocukları toplanırdı bir meydanda. Bu 
yer bir gün öncesinden tespit edilmiş olurdu. Herkes e-
linde bir poşetle bütün arkadaşların toplanmasını bekler-
di. Sonra tek tek evlere bayramlaşmak için gezilirdi. Şeke-
rin lüks olduğu bir dönemde her evden her bir çocuk için 
hazırlanmış olan çörekler verilirdi. Herkese bir tane çörek 
düşerdi. Üç dört saat süren bayramlaşmadan sonra bütün 
çocuklar evlerine dönerlerdi. Hiçbir evde çörek eksik ol-
mazdı.

Büyüklerin de katıldığı, kadın ve erkekler için ayrı ay-
rı düzenlenmiş eğlence yerleri vardı. Buralarda salıncaklar 
bir gün öncesinden hazırlanırdı. Çocuklar için de hazırlan-
mış bu mekânlarda herkes eğlenirdi.

Bayramların böyle geçtiği çocukluk dönemlerimizi, ile-
riki yaşlarda özlememek ne mümkün? İşte bu yüzdendir 
ki, çocukluğumdaki o bayramların tadını yakalamış deği-
lim ve yakalamam da imkânsızdır.
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EKİM 2013
YUSUF ZİYA BAHADINLI 
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YUSUF ZİYA BAHADINLI KİMDİR?
Adnan KORKMAZ

Sorgun Düşünce Kulübü’nün bu ayki konuğu; Sorgun 
İlçesi Bahadın Beldesi doğumlu edebiyatçı/yazar Yusuf Zi-
ya Bahadınlı. Yusuf Ziya Bahadınlı’nın mensup olduğu a-
ile Antalya’dan gelerek Bahadın yöresine yerleşmiş bulu-
nan ve yörede “Yörükler” diye anılan bir ailedir.

Babası yörenin en zengin kişisi olarak bilinen Mehmet 
Çalışkan (Yusuf Ziya Bahadınlı, Çalışkan olan soyadını da-
ha sonra Bahadınlı olarak değiştirmiştir), annesi Satı Ha-
nım’dır.

Yusuf Ziya Bahadınlı, İlkokulu Bahadın’da, Ortaokulu 
Yozgat’ta, Liseyi liseye denk gelen Kayseri Pazarören Köy 
Enstitüsü’nde, Üniversiteyi yüksekokula denk gelen An-
kara Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde başlayarak 
Balıkesir Eğitim Enstitüsünde devam edip Ankara Gazi E-
ğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nde tamamlamıştır.

Yusuf Ziya Bahadınlı, Bahadın’da (Kayseri Pazarören 
Köy Enstitüsü’nü bitirdikten sonra), İspir’de (Erzurum), 
yeni adı Susuz olan Cilavuz’da (Kars), İvriz’de (Konya), 
Düzce’de ve İstanbul’da öğretmenlik yapmıştır.

Yusuf Ziya Bahadınlı’nın hayatına genel hatları ile bak-
tığımızda şunları görüyoruz:

Yusuf Ziya Bahadınlı aktif politika içinde yer almış: 
(1965 Yozgat Milletvekili),

Yayınevi kurmuş: (Hür Yayınevi, Yeni Dünya Yayınevi),
Bir dönem yurt dışında yaşamış: (Almanya’da),
Dergi çıkarmış: (İlke, Yeni Dünya),
Hikâye, roman, anı inceleme, derleme ve daha farklı tür-

lerde kitaplar yayınlamış: (İtin Olayım Ağam, Haçça Büyü-



168│Sorgun Düşünce Kulübü

dü Hatiş Oldu, Geçeneğin Karanlığında, Titanik’te Dans, 
Devekuşu Rosa, Güllüceli Kâzım, Güllüceyi Sel Aldı, Ge-
mileri Yakmak, Açılın Kapılar, Lidya Gözleri Yaprak Yeşili, 
Öyle Bir Aşk, Meclis’in İçinde Vurdular Bizi, Dört Sosya-
list Ülke, Türkiye’de Eğitim Sorunu ve Sosyalizm, Deyim-
lerimiz ve Kaynakları, Türkçe Deyimler Sözlüğü, Atasöz-
leri Sözlüğü (Aydın Su Müstear Adıyla), Türkçe Okul Söz-
lüğü (Aydın Su Müstear Adıyla), İmla Kılavuzu (Aydın Su 
Müstear Adıyla), Yeni Okul Tiyatrosu (Aydın Su Müstear 
Adıyla), Dünyanın En Güzel Kadın ve Evlilik Fıkraları (Ay-
dın Su Müstear Adıyla), Dünyanın En Güzel Aşk Şiirleri 
(Aydın Su Müstear Adıyla), En Güzel Aşk Yazıları, Dünya 
Edebiyatından Seçme Eserler Kılavuzu

Yusuf Ziya Bahadınlı hakkında Murat Baycanlar tarafın-
dan “Yusuf Ziya Bahadınlı’nın Öykücüğü ve Romancılığı” 
adlı Yüksek Lisans Tezi hazırlanmıştır: (Çukurova Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı A-
nabilim Dalı /Adana 2006)

Bahadın Beldesine Yusuf Ziya Bahadınlı Kültür Evi adlı 
bir kültür merkezi yaptırmış bulunan Yusuf Ziya Bahadın-
lı İstanbul’da yaşamaktadır.
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“ÖYLE BİR AŞK”
Abdullah ALPAYDIN

Sorgun’lu edebiyatçı, yazar ve siyaset adamı Yusuf Ziya 
Bahadınlı’nın anı türünde yazdığı iki eserinden biridir (di-
ğeri Meclisin İçinde Vurdular Beni).

Yazarın eserlerinin ağırlığını hikâye ve romanları oluş-
turur. Bunun yanında çeviri, sözlük ve inceleme çalışma-
ları da mevcuttur. Bir dönem yayınevi işletip dergi de çı-
karmıştır.

Kitabın incelemiş olduğum 4. Baskısı İmge Yayınevi ta-
rafından 2007 yılında yayınlanmıştır. 363 sayfadan ibaret 
olan kitap, 7 ana bölümden oluşmaktadır. Bu kitap, ya-
zarın çocukluğundan itibaren yaşamının önemli dönemle-
rinden kesitler sunmakta; hayatı, mücadelesi ve fikriyatı-
na ışık tutmaktadır. Bu açıdan en önemli eserlerinden bi-
ridir diyebiliriz.

ÇOCUK İKEN başlıklı birinci bölüm adından da anlaşı-
lacağı gibi çocukluğuna dairdir. Bahadın köyünde 1930’lar-
da geçen çocukluğundan yarı hayal yarı gerçek bahseder-
ken, kitapla ve okumayla tanışmasına da özel bir vurgu ya-
par: “Kerem ile Aslı ilk okuduğum kitaptır ve okumanın 
güzelliğini Kerem ile Aslı’da sezdim” der.

İkinci bölüm, KÖY ENSTİTÜSÜ’NDE İKEN, yazarın ki-
şiliğinin ve dünya görüşünün şekillenmesinde belirleyici 
rol oynaması sebebiyle, hayatının belki de en önemli dö-
nemi diyebileceğimiz Köy Enstitüsü anılarından oluşur. 
Bahadınlı, köy enstitülerini, kaderini baştan aşağı değişti-
ren büyük bir fırsat olarak görmüştür. Bir gün milletvekili 
olduğunda T.İ.P. (Türkiye İşçi Partisi) adına Meclis’te yap-
tığı ilk konuşmaya (1965) şöyle başlayacaktır:
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“Yozgat’ın Bahadın köyünde ayağımda çarık, bacağımda 
şalvar mal güderken, elimden tutup beni ülkemin geleceği 
üstüne söz sahibi eden köy enstitülerine şükranlarımı su-
narak sözlerime başlıyorum…”

Yusuf Ziya Bahadınlı’nın köy enstitüsü macerası Kay-
seri Pazarören’de başlar. Buradan mezun olduktan son-
ra kendi köyünde üç yıl öğretmenlik yapar. Sonrasında i-
se Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’ne devam eder. Bu-
radan Balıkesir Eğitim Enstitüsü’ne nakledildikten sonra 
yükseköğrenimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, Edebi-
yat Bölümü’nde tamamlar. Yazarın köy enstitüleri hakkın-
da kişisel tecrübelerine dayanan düşüncelerinden bir kıs-
mı aşağıdadır:

“Köy enstitüleri, öğretici olmaktan çok eğitici olmuştur. 
Bilindiği gibi öğreticilik belletici; eğiticilikse sezdiricidir.”

“Toplumların en tutucusu, geç değişeni köylülüktü. Öy-
le iken enstitülerdeki yöntem, eğitim, kitap okuma, de-
mokratik uygulama, bilimsel düşünce köylü çocuğunu i-
leri düzeye yükseltti.”

“Derslerimiz 3 kümede toplanmıştı: Kültür dersleri, ta-
rım dersleri ve teknik dersler. Sabahları oyun oynuyorduk, 
kireç söndürüyorduk, harç karıyor, tuğla taşıyor, duvar ö-
rüyor, çatı çatıyorduk, demir dövüyorduk, sıva yapıyor-
duk, öğleden sonraları da derslikleri dolduruyorduk.”

“Benim zanaatım belli olmuştu: Demircilik. Ama önce 
temel kazmalıydık, taş taşımalı, kireç, kiremit taşımalıy-
dık. Başta çok zorlandığımı söylemeliyim. Beynim yüreği-
me emredince zorluk yavaş yavaş ortadan kalkmıştı.”

“Sabah sporunda, kahvaltıda, derste, tarlada, işlikte, 
dinlencede, eğlencede türkü söylerdik, zeybek oynardık, 
halay çekerdik, mandolin çalardık. Ama bizim geleceği-
miz, ille de “Ziraat Marşı’ndaydı. İstiklal Marşı söylerdik, 
Köy Enstitüleri Marşı söylerdik. Gençlik Marşı söylerdik; 
bizi asıl simgeleyen Ziraat Marşı’ydı.

“Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz,
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Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz!..”
“Köy Enstitülerinde, kuşkusuz yeni eğitim ve öğretim 

yöntemleri uygulanıyordu: İş eğitimi, öğretimde demokra-
tiklik ve salt köylü çocukları içinliği özgün bir çalışma bi-
çimiydi. İlerici ve Türkiye için devrimci bir hareketti ve en 
azından on binlerce kişi okuma olanağı bulduk.”

“Bir başka yan, o yılların okullarına göre köy enstitüle-
rinde kitap yasağının olmaması önemli bir ayrıcalıktı; hele 
bir de kitap okumaya özendirilmemiz.”

Yusuf Ziya Bahadınlı, enstitüde bir dönem kütüphane 
sorumluluğu yapmış; bu sayede kendini okumaya vermiş, 
yabancı ve yerli birçok eseri okuyarak bundan sonrasın-
da hayatının akışını değiştirecek sosyalizm ideolojisini be-
nimsemiştir. Yazar bundan şöyle bahseder:

“Ben Bilimsel Sosyalizmi seçmiş, bu nedenle çok kimse-
den, kimi köy enstitülülerce bile “ayrıksı” görülmüş ve u-
zak durulmuşlardan biriyim.”

Yazardaki okuma aşkı zamanla yazma aşkına dönüşür. 
Enstitü yıllarında, Ülkümüz adlı yazılarını kendisinin yaz-
dığı küçük bir duvar gazetesi çıkarır.

Bahadınlı’nın köy enstitülerindeki eğitimle ilgili öz e-
leştirileri de yok değildir:

“Dilimizde “halkçılık”, “köycülük”, “Batı uygarlığı”, “e-
ğitim yoluyla köyü canlandırmak” vardı. “Köyü canlan-
dırmak” kavramında “köylüyü değiştirmek” vardı. Bizse 
“köylülüğü yüceltme” yoluna gitmiştik!

“Savaş başlamıştı, birinci hedefimiz kentliydi: Düzgün 
mü konuşuyor, giysisi düzgün mü, kravat bağlamışsa, bir 
de İstanbullu ise, öğrendiklerimizi mermileştiriyor, üzer-
lerine boşaltıyorduk!”

Enstitüde zaman zaman yaşanan Alevi-Sünni tartışma-
ları, yazarı en çok rahatsız eden meselelerden biridir. Bu 
durumu şöyle anlatır:

“Enstitüde arkadaşlar arasında sık sık Alevi-Sünni tar-
tışması oluyordu. Bu durum beni rahatsız ediyordu. İrade-
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miz dışında kimi farklılıklar, burada olsun dikkate alınma-
malıydı. Ama Orta Anadolu insanı bu ikiliği çok fazla a-
bartıyordu.”

Kitabın 3. bölümü (KÖYDE ÖĞRETMEN İKEN) yaza-
rın öğretmenlik dönemi anılarından oluşur. Kendi köyü o-
lan Bahadın’da öğretmenlik vazifesine başlayan yazar, bir 
taraftan heyecanla işine koyulurken diğer yandan yaşadık-
ları ve gördükleri karşısında köy enstitülerinde kendileri-
ne yüklenen misyonu, aldıkları eğitimin eksikliklerini de 
sorgular:

“Görevimiz diyorum, köyün ekonomik hayatını geliştir-
mek için tarım, zanaat, teknik alanında köylüye örnek ol-
mak. Bunu yapabilmek için de iş eğitimi yöntemiyle eği-
tilmiştik. “Genç Cumhuriyet rejimine bağlı bir köylü kit-
lesi ve gençlik” yetiştirecektik. Böylece “köyde, kapitalizm 
öncesi sınıf ve ilişkileri ortadan kaldıracak”, kısacası “kö-
yü tüm unsurlarıyla rejimin seçtiği kapitalist yol doğrultu-
sunda” canlandıracaktık.

Keşke diyorum, “köyü içinden canlandıracak gerekli gö-
revliden, eğitimci, teknik görevli, tarım uzmanı, hayvanbi-
limcisinden önce birer araştırmacı, birer sosyolog, sosyal 
psikolog gönderilebilseydi.”

Köyünde 3 yıl görev yaptıktan sonra, donanım açısın-
dan kendi yetersizliklerinin farkına varan Bahadınlı, 20 ya-
şında yükseköğrenime devam etmek üzere köyden ayrılır.

İdeolojik görüşünden dolayı (şikâyetler, baskılar, soruş-
turmalar, dışlanmalar vs.) sıkıntılı bir yüksek eğitim dö-
nemi yaşayan Bahadınlı, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitü-
sü’nde başladığı öğrenimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
Edebiyat Bölümü’nde tamamlar.

Kitabın 3. Bölümünde yazar Köy Enstitülerinin kurul-
masında önemli rolü olan İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali 
Yücel ve İsmet İnönü’den de özel bölümler halinde bahse-
der. İnönü’yle ilgili şu tanımlaması ilginçtir:

“İsmet İnönü’nün köy enstitülerinin kuruluşunda çok 
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emeği vardır, köy enstitülerinin yıkılışında ise daha çok 
payı olduğu gibi!”

1940’da kurulan köy enstitüleri artan tepkiler üzeri-
ne (bunların başında komünist yetiştirdiği iddiası vardır) 
1954’de kapanmıştır. Yazar kitapta değinmemiş olsa da A-
merika’nın taleplerinin de enstitülerin kapanmasında et-
kili olduğu bilinmektedir. Gerekçesi ise buralarda Sovyet 
yanlısı eğitim verildiği iddiasıdır.

Kitabın 3. bölümünün kalan kısmını yazımın son bölü-
münde detaylı bir şekilde incelemek üzere diğer bölümler-
den de kısaca bahsetmek istiyorum.

4. bölüm, ASKER İKEN, yazarın askerlik dönemi anıla-
rından ibarettir. Kore savaşıyla ilgili bir törende kendisin-
den bir konuşma hazırlaması istenince Nazım Hikmet’in 
bir şiirini Türk ordusuna uyarlamış, büyük alkış almıştır. 
Kendi ifadesiyle, içinden gelerek yapmadığı bu iş bir takiy-
ye örneğidir.

5. bölümde ise İSTANBUL’DA başlığıyla, İstanbul’a ge-
lişinden, yayınevi macerasından ve bu süreçte karşılaştı-
ğı zorluklardan bahseder. Yazar bir dönem bakkal işlettik-
ten sonra Hür Yayınevi’ni kurar. Yazar, “Hür” adını sağcı-
lar kullandığı için yayınevinin ismini daha sonra Yeni Dün-
ya Yayınevi olarak değiştirir ve Yeni Dünya adıyla 1975’de 
bir de dergi çıkarır. Yeni Dünya 6 sayı çıkar. Derginin çı-
kışı, dağıtımı sürekli engellenmiş, para kaynağı da tüken-
miştir. Yazar, babadan kalma toprağını satarak paraya çe-
virmesine karşın, yetmez ve kapatmak zorunda kalır.

6. bölüm TİP MECLİSTE İKEN başlığıyla yazarın mil-
letvekilliği dönemini konu alır. Yusuf Ziya Bahadınlı, Yoz-
gat Milletvekili olarak Türkiye İşçi Partisi’nin 1965 yılın-
da Meclis’e soktuğu 15 milletvekilinden biridir. Bahadın-
lı, Meclis’te psikolojik baskılara maruz kalmış, hatta da-
yak da yemiştir. Meclis’te onu en şaşırtan şeylerin başında 
milletvekillerinin ikiyüzlülüğü gelmektedir. İkili ilişkiler-
de birbirlerine karşı çok saygılı olan, nezaketi elden hiç bı-
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rakmayan vekiller, kürsüye çıktıklarında arslan kesilmek-
te, birbirlerine en ağır ifadelerle demediklerini bırakma-
maktadırlar. Aslına bakılırsa bugünkü TBMM aradan ge-
çen yaklaşık 50 yıla rağmen eskisinden çok farklı değildir.

7. ve son bölüm ALMANYA’DA ise yazarın 1980–91 yıl-
ları arasında sürgün hayatı yaşadığı Almanya anılarından 
ve gözlemlerinden oluşur. Bahadınlı’nın daha kendi gitme-
den namı varmıştır Almanya’ya… Sosyalist kimliğinden ve 
geçmişinden dolayı kendisine burada hep kuşkuyla yakla-
şılmıştır. Acı olan ise, hep güvendiği, dost bildiği, aynı da-
vaya baş koyduğu yoldaşları tarafından arkadan vurulma-
sı, Alman makamlarına hakkında sürekli olumsuz bilgi ve-
rilmesidir. Bu sebeple de yurt dışında bir türlü dikiş tuttu-
ramamış, istikrarlı bir iş yapamamıştır.

3. bölüme tekrar dönersek; bu bölümün en can alıcı kıs-
mı yazarın Alevilik ve kökeni üzerine düşüncelerinden o-
luşmaktadır. Bahadınlı, Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirdik-
ten sonra Erzurum İspir Ortaokulu, Türkçe Öğretmenliği-
ne atanır atanmaz, Çalışkan olan soyadını Bahadınlı ola-
rak değiştirmek için mahkemeye başvurur. Başvuruyu yap-
tığında 23 yaşındadır. Yıllarca gizlemek zorunda kaldığı, 
en azından bahsetmekten kaçındığı Alevi kimliğini vurgu-
lamaktır gayesi. Bu kimlik, çocukluğundan beri onun için 
hep bir sorun teşkil etmiş, sürekli bir azınlık psikolojisi i-
çinde korkarak yaşamışlardır. Bu korkunun nedenini yar-
gıçla yaptığı görüşmede şöyle izah eder:

“Doğduğum köyde her şeye karşın mutluydum. Fakat 
çevre köylere gidemezdim; o köylerin çocukları da bize ge-
lemezdi, korkardık. Çevremizdeki köylüler tüm malımıza, 
mülkümüze göz dikmişti Yargıç Bey!”

“Bizi korkutan yalnız çevremizdeki köylüler değildi; 
devlet kurumları da onlardan geri kalmıyordu: Köyü jan-
darmalar basardı; bahane mi, her zaman vardı. Sonra tah-
sildar, şarap arayıcısı… Devlet hizmeti adına bir okul var-
dı, onu da köylü yapmıştı; beş sınıflı okula bir öğretmen! 
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Kısacası Yargıç Bey, köyden bir çıktık mı, köyünde, kasa-
basında her bir yerde, önceden kurulmuş koca bir tuzağın 
bizi beklediğini düşünürdük.”

“Yargıç Bey, dedim yüksek sesle, korku bize savunmayı 
öğretti. Sözgelimi kaplumbağa, korktuğunda kabuğunun 
içine çekilir… Bizim de kendimize göre önlemlerimiz var-
dı: Cem’imizi yılda bir kere yapardık sözgelimi. O günler-
de gözümüz gece gündüz yolları gözlerdi.”

Yazarın Alevi/Sosyalist kimliği, eğitim hayatı sonrasın-
da meslek hayatında da başına dert açmıştır. Hatta yaza-
ra göre, normalde 1 yıl sürmesi gereken stajyer öğretmen-
lik süresinin 6 yılda bitmesi onun bu kimliğinden kaynak-
lanmıştır.

Tekrar konuya dönersek, yazarın soy isim değiştirirken 
tanıştığı mahkeme yargıcıyla Aleviliğin tarihi ve kökeni ü-
zerine yapmış olduğu (biraz da kurgusal olan) sohbetler-
den oluşmaktadır bu kısım.

Yazar, atalarının Anadolu’ya gelişini ve İslam’la tanış-
masını şöyle anlatır:

Dedelerimiz, Orta Asya’dan ayrıldıktan sonra, İslam’ı 
ilk kabul edenler, Hazar Gölü’nün kuzeyinden Balkanlar’a 
Anadolu’ya geldiler. Güneş kültünü ve Göçebe geleneğini 
sürdürenler ise yüzyıllarca Maveraünnehir, Horasan, İran, 
Suriye, Mezopotamya gibi bölgelerde yaşamaya çalışarak 
kültürlerine yakın buldukları Batıni düşüncesi ile buluşup 
gelişerek, bir yandan da “kendilerine yaşama hakkı tanı-
mayan Arap İslam baskı ve zulmüne karşı savaşım vere-
rek” sonunda Anadolu’ya geldiler.

İslam öncesi Anadolu’da yaşayan topluluklar, güneş, ay, 
toprak vb. gibi doğa güçlerine tapmaktaydı. Yazar bu duru-
mu daha doğal, daha insancıl görmektedir:

“Anadolu insanı, yalnızlığını güçsüzlüğünü, göğün, top-
rağın suyun gücüyle gidermek istedi. Anadolu dışındaki-
lerse göğün, toprağın suyun sahibini arıyordu. Anadolu 
insanı gözüyle görmediği, eliyle tutmadığı, varsayımlarla 
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yaklaşılan bir güce inanmıyordu.”
Yukarıdaki paragraftan anlaşılacağı gibi doğa güçlerine 

tapmak, yazara göre bu güçleri yaratanı aramak gibi daha 
yüksek bir akıl ve bilinç düzeyi gerektiren bir çabaya göre 
daha muteber, daha makul. Yazar şöyle devam eder:

“Ve yine Anadolu, İslam’a kapılarını açtığında bütün 
Tanrılar tek isimle göğe çıktı. İnsanlar onun adına yakıp 
yıkmaya, her değere, her güce egemen olmaya, yaşama-
nın gereksizliğini yaymaya, asıl mutluluğun öldükten son-
ra var olacağını söylemeye başladı.”

Anlaşıldığı gibi Yusuf Ziya Bahandınlı’ya göre tüm kö-
tülüklerin anası İslam’dır (!). Meğerse İslam öncesi tüm 
insanlık, barış, huzur içinde yaşarmış. Ne kavga ederler-
miş, ne de savaşırlarmış (!) Anlamı barış demek olan bir 
dine ancak bu kadar haksızlık yapılabilir. Acı olan; akla ve 
bilime taparcasına inanan, okumuş yazmış bir Cumhuri-
yet dönemi aydının, söz konusu İslam olduğunda müthiş 
bir ideolojik körlük ve akıl tutulması yaşayarak, Hz. Pey-
gamber’in mesajını ve gerçekleştirdiği devrimin boyutu-
nu anlamak istememekte göstermiş olduğu dirençtir. An-
laşılıyor ki yazarımız, İslam’ın çok temel emir ve yasakla-
rını bilmeyecek kadar bu konulardan habersizdir. Aslın-
da çok derinlemesine araştırmasına bile gerek yok. Sadece 
Veda Hutbesi’ni okusa, İslam’a atfettiği olumsuzlukların 
(haksız yere öldürme, kadına yapılan kötü muamele, ırk-
çılık/kavmiyetçilik, kan davası gütmek, vb.) çoğunun biz-
zat Hz. Peygamber tarafından yasaklandığını öğrenmiş o-
lurdu. Yine biraz araştırsa, tüm Batı dünyası Orta Çağ ka-
ranlığını yaşarken, İslam sayesinde Müslümanların bilim, 
felsefe, sanat ve mimari başta olmak üzere birçok sahada 
büyük bir medeniyet inşa ettiğini; bu medeniyetin, sonra-
sında Avrupa Rönesans’ına ön ayak olduğunu bilmiş olur-
du. Maalesef, Bahadınlı kolaycılığı seçmiş ve kulaktan dol-
ma bilgilere dayanan ön yargılarının esiri olmuştur. Hâl-
buki köy enstitülerinde anlamayı, sorgulamayı şüphe et-
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meyi öğretmemişler miydi?
Yazara göre Aleviliğin kökeninde Bâtınilik vardır. Baha-

dınlı, bugünkü Anadolu Aleviliği’nin ilham kaynağı olarak 
gördüğü Bâtınî görüşün (Batınilik, Kur’an-ı Kerim’de yer 
alan kelime ve hükümlerin açık manalarından başka me-
cazi bir takım manalarının olduğunu ileri sürenlerin görü-
şüdür ki, ekseriyetle İslam dışı sayılmıştır) temel düşün-
ce sistematiğini aşağıdaki şekilde açıklar. Bâtınilere göre:

1. Evren yaratılmamıştır, kendiliğinden vardır ve ne ba-
şı vardır ne de sonu.

2. Ahiret yoktur.
3. Yeniden dirilme, yargı günü yoktur.
4. Cennet, insanın dünyayı gönlünce yaşamasıdır.
5. Cehennem, insanın dünyada çektiği acıların toplamı-

dır.
6. Akıl, insanı insan eden temel koşuldur.
7. İnsan, sadece gücü ve emeği ile erdemli olur.
8. Bütün insanlar kardeştir.
9. Doğa düzeninde haram yoktur.
10. Yeryüzündeki bütün sınırlar yersizdir. Doğada sınır 

yoktur.
11. Her şeyin en önemlisi İNSAN’dır.
12. Kısacası; özgürlük, eşitlik, ortaklaşacılık, adâlet, 

kardeşlik, kadın-erkek eşitliği, mülkiyetin reddi, Bâtınî 
düşüncenin kaynaklarıdır.

13. Bâtınîlik, Doğu’nun ilk sosyalizmidir.
14. İnsanda tanrısal bir güç vardır.
15. Bâtınîlikten; Platon, Aristo, Sokrat, Kant, Dekart, 

sonra da Engels etkilenmiştir.
16. “Doğa’nın diyalektiği” böyle doğdu.
Aslına bakılırsa, Batıniliği benimsemiş olanlar, yazarı-

mızın göstermeye çalıştığı kadar da masum ve insancıl de-
ğildirler. Özellikle Selçuklu döneminde büyük isyanlar çı-
karmış, katliamlar yapmışlardır. Ünlü Selçuklu veziri ve 
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Siyasetname’nin yazarı Nizamül Mülk’ü öldürten de Bâtı-
niliğin kurucularından Hasan Sabbah’tır.

Burada şunu ifade etmekte fayda var: Yazar Bâtıniliği/
Aleviliği anlatmaya çalışırken bu akımın tarihsel seyri ya-
nında, kendi zihin ve düşünce dünyasına yön veren ma-
teryalist/sosyalist felsefenin kalıplarını kullanmıştır. O se-
beple de Bâtıniliği ve Aleviliği birazcık da gönlünden geç-
tiği gibi yorumlamıştır.

Bahadınlı’ya göre Alevilik, İslam dairesinde görüleme-
yecek Materyalist bir inanıştır. (Yazara göre materyalizm 
“her şeyi, her olayı maddi kaynağı ile araştırmanın adıdır; 
bilimseldir, sosyalizmin kökeni materyalizmdir). Ona gö-
re, Alevilerin İslam sonrası dönemde İslam’ın Şii yorumu-
na yakın durması tamamen konjonktürel, politik bir tavır-
dır. Aleviler baskılardan korunmak ve can güvenliklerini 
sağlamak adına takiyye yapmış ve Şii gibi görünmeyi seç-
mişlerdir. Velhasıl, Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin’in, hülasa 
Ehli Beyt’in Alevi inancına ve kültürüne sokulması gönül-
lü bir şekilde olmamış, tamamen yukarıda bahsedilen ge-
rekçelerden kaynaklanmıştır.

Yazarın yukarıdaki görüşleri, Türkiye’de Sosyalist/Ma-
teryalist dünya görüşünü benimsemiş (Aleviliğin içinden 
ya da dışından) bir zümrenin, Aleviliğin İslam’la olan bağ-
larını kopararak, İslam dışı materyalist bir inanca ya da fel-
sefeye dönüştürerek kendilerine doğal bir taban oluştur-
ma gayretinin ürünüdür. Şunu biliyoruz ki bugünkü Ana-
dolu Aleviliği asla tek tip değildir. Meseleyi yazarın baktı-
ğı perspektiften görenler olduğu gibi, İslam’la güçlü bağlar 
kurarak inancını yaşayan Aleviler de mevcuttur.

Burada şu empatiyi yapma zorunluluğumuz vardır: A-
levi inancını benimsemiş toplulukların, gerek Selçuklu ve 
Osmanlı, gerekse Cumhuriyet sonrasında bir takım asi-
milasyon, baskı ve sindirme politikalarına maruz kaldık-
ları bilinen bir gerçektir. Bunu inkâr etmek, hakkaniye-
te sığmaz. Aleviler, siyasal baskıların yanında toplumsal 
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düzlemde de baskılara da muhatap olmuşlardır. Sünnile-
re göre azınlıkta kalmaları sebebiyle, karşılıklı ön yargı-
ların da beslemesiyle, sosyal açıdan dışlanma, hor görül-
me ve ötekileştirmeye de uğramışlardır, bu nedenle de sü-
rekli olarak kendilerini gizleme ve inançlarını bastırma ih-
tiyacı hissetmişlerdir. Kitaptaki şu ifadeler de bu psikolo-
jiyi anlamamıza yardımcı olacaktır: “Şu da bir gerçek ki, 
hiçbir zaman Alevi’ye inancın, görüşün saygıdeğerdir di-
yen olmamıştır. Ne Selçuklusu, ne Osmanlısı, ne Cumhu-
riyet dönemi! Alevi düşüncesi, inancı görmezlikten gelin-
miş, yok sayılmış, cami, imam dayatması yanında toplu kı-
yım oluşturulmuştur”.

Tüm bu yaşananlar ve oluşan birikim, Alevilerin Sünni 
Müslümanlara karşı bir tepki ve yıkılmaz ön yargılar geliş-
tirmelerine de yol açmıştır. Yazarımızın da 80 yılı aşkın ya-
şamı bu tür birikimlerle doludur. Bu sebeple, onun Sün-
ni İslam’a ve mensuplarına karşı geliştirmiş olduğu kesin/
katı yargılarını insani açıdan anlamaya çalışmakla birlikte; 
kendisinin karşı tarafı anlama ve tanıma adına hiçbir ça-
ba göstermemesini ve bulunduğu pozisyonu hiçbir zaman 
sorgulamamasını hoş görmek mümkün değildir.

Şu bilinmelidir ki, Cumhuriyet sonrası dönemde Sünni 
Müslümanlar da en az Aleviler kadar sistematik baskıya ve 
yeri geldiğinde zulme tabi tutulmuşlardır. Yeni devlet (tıp-
kı yazarımız gibi) pozitivist bir anlayışla dini (İslam’ı) ge-
lişmenin ve “muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın” ö-
nünde en büyük engel olarak görüyordu. Bu anlayışla, baş-
ta Hilafet’in kaldırılması olmak üzere, tekke ve zaviyelerin 
kapatılması, Tevhid-i Tedrisat, Harf İnkılabı ve hatta Şapka 
İnkılabı gibi dinin toplum üzerindeki etkilerini azaltacak 
birçok devrim yapılmıştı. Devlet bir taraftan bunları ya-
parken din üzerinden elini çekmiyor (Osmanlı’da olduğu 
gibi Sünni İslam yorumunu esas alan); Diyanet İşleri Baş-
kanlığı gibi bir kurum ihdas ederek, hem din işlerini kendi 
kontrolü altında tutmak istiyor hem de resmi anlayışa uy-
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gun bir din yorumu geliştirmeyi planlıyordu. Bu kapsam-
da değişik reform çalışmaları (mesela Türkçe ezan) yapıl-
mış olmakla birlikte, bunların birçoğu hayata geçirileme-
miştir. Bu da, devletin laiklik iddiasının sadece lafta oldu-
ğunu gösteren en temel gerçektir. Bu süreçte Sünni Müs-
lümanlar, devletin benimsemiş olduğu politikalar sebebiy-
le her ne kadar ana unsur gibi görünse de, gerek tek par-
ti döneminde, gerekse darbe dönemlerinde ciddi manada 
hırpalanmışlardır. Özetle, yalnız Aleviler değil Sünniler de 
ezilmiştir. Bu dönemin canlı tanıklarından biri olan Yusuf 
Ziya Bahadınlı’nın bunu kabul etmesi zor olmasa gerek.

İnanç ve ifade özgürlüğü, halen günümüz Türkiye’sinin 
tam olarak çözülememiş temel meselelerinden biridir. Bu 
sorunu aşabilmemiz için popülist politikalar gütmek yeri-
ne, devlet felsefemizin baştan aşağı yenilenmesi ve dönüş-
türülmesi gerekmektedir. Devletin vatandaşa bakışını de-
ğiştirmenin yanında, Türkiye toplumunu oluşturan halk-
ların da birbirlerine olan bakışını ve karşılıklı önyargılarını 
kökten sorgulama ve değiştirme zaruriyeti vardır.

Her şeye rağmen, bugünün Türkiyesi’nde Aleviler ar-
tık kabuğunu kırmış; öz güven kazanarak kimliklerini giz-
leme ihtiyacı hissetmeden, taleplerini, düşüncelerini daha 
net ve açık ifade eder duruma gelmişlerdir. Yazarın çocuk-
luğunda olduğu gibi, yılda bir gizli gizli Cem yapma devri 
kapanmış; Alevi vatandaşlarımız, memleketin her yerinde 
cemevleri kurarak sosyal ve dini faaliyetlerini açıktan ya-
pabilir duruma gelmişlerdir. Devlet, artık ister popülist is-
ter samimi niyetlerle olsun, Alevi toplumunun talepleri-
ni ciddiye almaktadır. Bu sürecin somut bir sonucu olarak 
cemevlerinin devlet tarafından ibadethane olarak kabul e-
dilme aşamasına gelindiğini not etmek gerekir. Hatta ca-
miyle cemevini yan yana inşa ederek, Alevi-Sünni kardeş-
liğini geliştirmeye dönük bir takım projeler de üretilmek-
tedir. Tüm bunların, Alevi toplumunu yıllarca bir oy depo-
su olarak gören sol partilerin eliyle değil de, sağ/muhafa-
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zakâr bir partinin iktidarında gerçekleşmesi kaderin cilve-
si olsa gerek.

Alevi ve sosyalist kimliği sebebiyle, hayatının büyük bö-
lümünde baskı ve dışlanmaya maruz kalan yazarımız Yu-
suf Ziya Bahadınlı, şu an gelinen durumu nasıl yorumlu-
yor, merak ediyorum.

Sorgun Düşünce Kulübü, entelektüel bir yaklaşımla 
Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorun-
larını anlamaya çalışmakta; bunu yaparken de alışıldık ka-
lıpların dışında, herhangi bir düşüncenin dogmalarına e-
sir olmadan tamamıyla özgün ve nesnel bir tutum sergi-
lemekte; bilimsel ahlakın ve hakkaniyetin gerektirdiği şe-
kilde hareket etmektedir. Aynı anlayışla, Abbas Sayar’dan 
Durali Doğan’a Siyami Yozgat’tan Yusuf Ziya Bahadınlı’ya 
ve geçen ayki dosyamızda incelemiş olduğumuz bilim a-
damlarımıza kadar; farklı düşünce iklimlerinden memle-
ketimizin yetiştirmiş olduğu değerleri, kemikleşmiş ön 
yargılardan uzak durarak anlamaya, tanımaya ve tanıtma-
ya çalışmaktadır. 
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“MECLİSİN İÇİNDE VURDULAR BİZİ”
Hatip SORGUN

Başlık bir kitap ismine ait. Yazarı, Yusuf Ziya BAHA-
DINLI. Kitap, Haziran 2006 tarihinde Asya Şafak Yayınları 
tarafından yayınlanmış ve 224 sayfadan oluşuyor.

Kitabın yazarı Yusuf Ziya BAHADINLI, Yozgat/Sorgun/
Bahadın’da 1927 yılında doğmuş. İlkokulu Bahadın’da, 
Ortaokulu Yozgat Ortaokulu’nda okumuş. 1944 yılında 
Pazarören Köy Enstitüsü’nün ilk mezunu. 1944–1961 yıl-
ları arasında değişik okullarda Türkçe ve Edebiyat öğret-
menliği yapmış. Bu süreçte iki defa öğretmenlikten istifa 
ederek 1957–1958 yıllarında THY’de memurluk ve 1959–
1960 yıllarında İstanbul’da bakkallık yapmış. 1961–1965 
yıllarında yayıncılık yapmış ve Türkiye İşçi Partisi’ne gir-
miş. 1965–1969 yıllarında TBMM’de, Türkiye İşçi Partisi 
Yozgat Milletvekili olarak görev yapmış. 1969–1979 yılları 
arasında yayıncılığa devam ederek “İlke” ve “Yeni Dünya” 
isimleriyle iki dergi çıkarmış. 1979–1991 yılları arasında 
Almanya’da 11 yıllık sürgün hayatı yaşamış ve 10 yıllık za-
manaşımı ve Türk Ceza Kanunu’nun değişmesi sonucun-
da 1991 yılında Türkiye’ye dönebilmiş.

Hikâye, Roman, Anı, İnceleme, Gezi, Araştırma ve Söz-
lük alanlarında 15’den fazla eseri var.

Yusuf Ziya BAHADINLI, bir fikri olan, bir ideolojiye i-
nanmış, inandığı fikirlerin hayata geçmesi için mücadele 
etmiş, Yozgat’tan yetişmiş önemli değerlerden biri. Yusuf 
Ziya BAHADINLI, inandığı fikirlere okuyarak, araştırarak, 
yaşayarak ve daha önemlisi düşünerek ve analiz ederek u-
laşmış bir insan. Aslında oldukça zor bir iş yapmış. Kapita-
lizm Dünya’yı kasıp kavururken, Sosyalizm uğrunda mü-
cadele vermiş. Kolay bir iş değil. Kimine göre doğru, kimi-
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ne göre yanlış; ancak ortada bir fikir ve bu fikir uğrunda 
verilen bir mücadele var. Asıl olan; her neye inanırsak ina-
nalım, her neyi savunursak savunalım, bunu bilerek, araş-
tırarak, okuyarak, düşünerek, analiz ederek yapmak değil 
midir? Ne çektiysek ön yargılarımızdan, okumadan, araş-
tırmadan, dinlemeden, düşünmeden, analiz etmeden taraf 
veya düşman olmamızdan çekmedik mi?

Doğru olan sistem nedir? Son bir asırdır insanlığı esir 
almış bir sistemle yaşıyoruz. Bu sistemin insanlığı getirdi-
ği noktadan memnun muyuz? Bu sistemin uygulamaları 
sayesinde, 4,5 milyar yaşındaki güzelim Dünya’mız, daha 
1 asır bile dolmadan yaşanmaz bir yer haline gelmedi mi? 
Rant uğruna doğayı yok etmedik mi? Canavar gibi tüket-
me eğiliminde olan malum sistemin ürünü insanları doyu-
rabilmek, bu yolla daha fazla para kazanabilmek için daha 
fazla üretme peşinde koşanların fabrikalarından çıkan gaz-
lar, iklim dengesini bozmadı mı? Daha şimdiden içecek te-
miz su bulamayacak duruma gelmedik mi? ‘Gemisini kur-
taran kaptan’ sözü bu sistemin ürünü değil mi? Bu düşün-
ce mantığı ile kendimizden başka kimseyi düşünmez ha-
le gelmedik mi? Hatır, gönül, sevgi, saygı, gelenek, göre-
nek gibi değerlerden bihaber bir hale gelmedik mi? Bu sis-
tem, Dünya nimetlerinin % 80’inin nüfusun % 20’si, hat-
ta % 60’ının nüfusun % 5’i tarafından paylaşıldığı adalet-
siz bir yapı değil mi? Bu yapı sayesinde sermayeye sahip o-
lan zengin kapitalist ülkeler az gelişmiş ülkeleri paraları i-
le güzel güzel sömürmüyor mu? Bu sistem, bir tarafta mil-
yarlarca dolarlık servete sahip insanlar varken; diğer taraf-
ta açlıktan ölen milyonlarca insanın aynı gök kubbe altın-
da yaşayabildiği bir dünya yaratmayı başarabilmiş (!) bir 
sistem değil mi?

Bugün İstanbul’da yanılıp ta bir AVM’ye gittiğinizde, 
hangisine giderseniz gidin, AVM’ye girmeniz yarım saat, 
çıkmanız da bir o kadar. Her taraf araba ve insan dolu. 
Herkes tüketme peşinde. Hatta indirim olan mağazalar-
da, insanlar bir tane fazla alabilmek için birbirlerine olma-
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dık çirkeflik, saygısızlık yapıyor. Çılgınca, bilinçsizce tü-
ketme yarışındayız. Bütün bunlar, her yıl 140 Milyar TL ci-
varında cari işlemler açığı (dış açık) veren, yani ürettiğin-
den fazla tüketen, diğer ülke insanlarının tasarruflarını tü-
keten ve neticesinde her yıl borçlanmak zorunda kalan bir 
ülkede oluyor. Bütün bunlar, dünyanın en pahalı benzini-
ni tüketen, ancak benzin fiyatları arttıkça ithal araba satış-
ları daha hızlı artan, gelecek 10–20 yıllık olası gelirlerini 
şimdiden borçlanarak tüketim peşinde koşan, 5 ton buğ-
dayla bir cep telefonu alındığı bir ortamda, her yıl cep te-
lefonu değiştiren bir gençliğin yaşadığı bir ülkede oluyor. 
Sistemin bizi getirdiği nokta işte bu! Allah sonumuzu ha-
yır eylesin inşallah.

Öyleyse hangisi doğru, hangisi yanlış? Doğru olan ne, 
yanlış olan ne?

Sorgun Düşünce Kulübü çalışmaları kapsamında her ay 
Yozgat’tan, Sorgun’dan çıkmış değerleri incelemek sure-
tiyle gerçekten çok önemli bir iş yaptığımızı, her ay orta-
ya konan işle daha da iyi anlıyorum. Ne yalan söyleyeyim, 
Yusuf Ziya BAHADINLI’yı bu vesileyle tanıma fırsatı bul-
dum. Diğer arkadaşların yazılarını okumak suretiyle ince-
lediğim kitabın yanında diğer eserleri hakkında da bilgi 
sahibi olacağım. Daha da önemlisi; çalışmaları takip etme 
zahmetinde bulunanlar değerlerimizi yakından tanıma fır-
satı bulacaklar.

Yusuf Ziya BAHADINLI’nın kitabı, kendisinin 1965–
1969 yılları arasında Türkiye İşçi Partisi Yozgat Milletve-
killiği döneminde TBMM’deki çalışmalarından ve değişik 
konularda TBMM’de yapmış olduğu konuşmalardan ya-
pılan alıntılardan oluşuyor. Kendisinin bir Edebiyatçı ve 
Öğretmen olması ve köyde büyümüş olması sebepleriy-
le, yaptığı konuşmalar genelde Türkiye’nin Milli Eğitim ve 
Tarım Politikası ile alakalıdır.

Bu vesileyle, kitaptan bazı alıntılara burada yer vermek 
isterim:
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“…Ama belki de daha uygar, daha düzeyli, belki biraz 
daha “düşünce’ye, “insan’a” değer veren, bir arada yaşa-
masını bilen, karşı düşünceye tahammül eden bir yapıya 
sahip kişilerin sayısı artabilirdi?”

“Anlamayan, anlamak için çaba harcamayan, dinleme-
yen, dinlemek için çaba harcamayan, düşünmeyen, düşün-
mek için çaba harcamayan insanlar…”

“…ve sınıf atlama duygusu ve arzusu onları sürekli nef-
ret kusan kişiliğe dönüştürmüştü!”

“Ancak Türkiye’de burjuva iktidarının gereksindiği şey 
başkaydı. Savaşın sona ermesi ile birlikte, emperyalist 
dünyanın yeni lideri belli olmuştu: Amerika Birleşik Dev-
letleri. Türkiye bu liderin etrafında oluşan dünya sistemi-
nin parçası olmak için büyük bir gayret içindeydi.”

“Köy enstitüleri resmen 1954’de DP tarafından kapatıl-
mışsa da; 1947’de Yüksek Köy Enstitüsü’nün kapatılma-
sıyla birlikte köy enstitülerinin tüm içeriği boşaltılmış…”

“Yeni emperyalizm, geri kalmış bir ülkenin yeraltı, ye-
rüstü zenginliğini sömürmek için en kestirme yol olarak, 
o ülkenin insanlarına “gayrı milli” eğitim/öğretim uygula-
maktadır.”

“…Az gelişmiş memleketler, kapitalist yolu tuttururlar-
sa, ileri kapitalist memleketlerin uydusu olmaktan kurtu-
lamazlar.”

“Eğitimin amaçlarından biri, ‘Her kazancın bir emek 
karşılığı olması gerektiğine inanmaktır.’ Bugün her an bu-
nun tam tersini görmüyor muyuz? Piyangonun başına bir 
‘milli’, sporun sonuna bir ‘toto’ koyarak, çalışmadan ka-
zanmayı radyolarla, gazetelerle, yasalarla halka öğretmeye 
çalışmıyor muyuz? Her çocuğun, her aydının, her sorum-
lu memurun, her yurttaşın zihnine, ‘ekmeğini emeğiyle el-
de etme’ ilkesini insanlığın temel erdemlerinden biri ola-
rak yazmadıkça, çalışmadan yaşamaya son verilebilir mi?”

19.01.1967’de TBMM’de yapılan konuşmasında sunu-
lan bir istatistik: “Bir yanda nüfusun büyük çoğunluğunun 
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yaşadığı 35 bin köyden 15 bininde hala okul yoktur ve 13 
milyon insan alfabesizdir. 32 milyon nüfuslu Türkiye’miz-
de Cumhuriyet’ten bu yana üniversite ve yüksekokullar-
dan ancak 167 bin kişi mezun olmuştur. Kültürümüz, de-
neme ilkokulları, deneme liseleri, fen lisesi, yabancı uz-
manlar, barış gönüllüleri, Teksas kovboy dergileri ve bir de 
yerli sorumsuzlar tarafından yozlaştırılmaktadır.”

Bu sözler 1960’lı yıllarda söylenmiş. 50 küsur yıl son-
ra geldiğimiz noktadan bakıp bu sözleri tahlil etmek çok 
ilginç.
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“GÜLLÜCE’Yİ SEL ALDI”
Recep DAĞDEMİR

Nüfusu artan Güllüce köyü, artık belediyelik olma yo-
lundadır. Son kırk yılını bir kişinin muhtarlığında sürdü-
ren köy, artık büyük bir kasaba olmak üzeredir. Değişimin 
ve sınıf atlamanın yaşandığı bu köyde eski düzenini koru-
mak isteyenler ile yeni gelişmeleri yaşamak isteyen halk 
arasında geçen seçim mücadelesini konu alan bir roman: 
“Güllüce’yi Sel Aldı”.

Uzun yıllar boyunca hâkim otoriteye teslim olmuş köy 
halkı, yeni yönetim şeklinin kendilerine sağlayacağı katkı-
ları düşünerek seçim çalışmalarına katılırlar.

Belediyelik olmaması yönünde engeller çıkaran kahra-
manlarımız, Ankara’nın onayı gelince teslim olmak zorun-
da kalırlar. Artık yeni bir yönetimi ellerine almak için tür-
lü türlü tezgâhlar kurmaya başlarlar.

Romanda üç önemli karakter bulunmaktadır. Kahra-
manlardan bir tanesi uzun yıllar muhtarlık yapmış olan 
Memiş Kâhyadır. Köylünün gönlünü fethedememiş, ancak 
imkânsızlıklar ve eğitimsizliğin vermiş olduğu bir gerçek-
le yıllarca seçimleri kazanmıştır. Tehditlerle gelinen nokta-
da bu değişime en çok direnen, fakat çıkarlarını gözeterek 
en hızlı adapte olan kişidir. Türlü türlü entrikaları planla-
yan ve uygulamaya geçiren bir karakterdir.

Diğer kahramanımız Sadık. Yıllarca köyde bakkal işle-
ten ve esnaflık yapan kahraman, Memiş Kâhya ile husu-
metinden dolayı adaylık yarışına katılır. Bu yarışa diğer 
kahramanımız gibi önceden karşı çıkar. Çünkü ekonomik 
gücünü kaybedeceğinden korkar. Ancak o da hızlı bir şe-
kilde değişimi kabullenir. Ve çalışmalarını başlatır. Kendi-
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sine borcu olanlar üzerinden oy devşirmeye çalışır.
Diğer kahramanımız Ali. Bir evlilik geçirmiş, ancak ev-

li olmayan insanlarla diyaloğa önem vermektedir. Genç, 
okumuş nesille iletişimi kuvvetli olan birisidir. İdeolojik 
söylemleri olan ve çalışmaya önem veren Ali, köyde ya-
şanan olaylar üzerine tepkiler geliştirerek halkın gönlünü 
kazanır. Bu tepkiler bazen toplu kavgaları da içermektedir. 
Kavganın haklı sebeplerle olması halkın tercihinde önem-
li bir etken olmuştur. Genelde diğer adaylar gibi ev ev do-
laşıp oy toplamak yerine, akrabaları ve dostları onun adı-
na çabalamaktadırlar.

Köy, sınıf değiştirmek üzeredir. Belediyelik olmakla bir-
çok değişim yaşanacaktır. Birçok imkâna kavuşacak olan 
köy halkı, bu değişimi çok arzu etmektedir. Bunun için de, 
seçim dönemi her evde oy konusu açılıp doğru kişiyi seç-
me tartışmaları sürer gider. Bu uğurda kavgalara da sahne 
olan yoğun bir dönem yaşarlar.

Memiş Kâhya, değişimi fırsata dönüştürmek adına ça-
lışmaları erkenden başlatır. Etrafındaki insanlara köyün 
ortak alanından yerler tahsis eder. Çeşitli görevler vaat e-
der. Köyde bir imam olmasına rağmen kadro vaadiyle ikin-
ci bir imam dahi tahsis ettirir. Birçok problem kurgulaya-
rak, kahramanlık derecesine ulaşmak için türlü türlü o-
yunlar çevirir.

Memiş Kâhya’nın, ilçedeki devlet erkânı ile arası iyidir. 
Onlarla muhtarlık döneminden gelen ilişkilerini kullana-
rak kendini sağlama almaya çalışır.

Seçimlerde parti tercihi gerekli olduğu için, önceki se-
çimlerde en çok oy alan partiden aday olacağı söylentile-
rini önceden yayar. Önceki seçimlerde o partiye karşı dü-
şünceleri olumsuz olmasına rağmen, hızlı davranarak a-
daylığını ilçe başkanlığından alır. Ancak parti tüzüğü bir 
süre sonra adaylığını fesheder.

Böylece Memiş Kâhya, parti arayışına mecburen devam 
eder. Ankara’ya ziyaretlerde bulunur. Bu ziyaretleri so-
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nucu, güçlü bir partiden adaylığını onaylatarak çalışmaya 
başlar.

Bütün hedefi gücü elinde bulundurmaktır. Elinde bu-
lundurarak devletin ve belediyenin imkânlarını şahsi men-
faatleri için kullanmaktır. Memiş Kâhya’nın iki temel fel-
sefesi bulunmaktadır. Seçimler bitene kadar; “iki elimizde 
iki silah, bir ona bir buna. Bu silahtan biri nedir bilir mi-
siniz: Güleryüz. Sizi tıngırdatmıyorum, avradınıza sövse-
ler gülümseyeceksiniz. Varıp değmiyor ya, uçkurları sıkı-
dır bizim avratların, korkmayın. Silahlardan biri de bol bol 
vaatte bulunacağız; asacağız, keseceğiz… İnanır bu köylü. 
“Verdiğin sözü niye tutmadın” demezler, unutulur gider. 
Babalınız boynuma bu böyle. İyi bilirim bizim köylüyü.” 
bu düşüncesi sürer. 

Seçim çalışmalarında aslında en akıllı tutumlar gelişti-
ren odur ancak, köylünün gözünde fazla bir değeri olmadı-
ğı için fikirlerini çoğu zaman tehditlerle pekiştirmeye çalı-
şır. En önemli tutumlarından birisi; “Akıllı avc,ı avının pe-
sinden dağ taş gezmez. Acemi avcılar zaten avını ürkütür. 
Gelir sen vurursun…”dur.

Sadık Efendi ise önceleri karşı olduğu belediyelik kesin-
leştikten sonra çalışmalara başlar. Adaylığını iktidar par-
tisinden koymak için Ankara’ya kadar gider. Ve onayı alır.

Güllüce’ye döner dönmez çalışmalarına başlar. Çocuk-
larını okutmaya çalışan Sadık, köydeki gelir kapısının ka-
panmasından korkar. Etrafındaki insanları ikna ederek se-
çim çalışmalarına hız verir. Köylünün ekonomik durumu 
iyi değildir. Aldıkları giyecek ve yiyeceklerin parasını har-
mandan harmana vermektedirler. Bunu bilen Sadık, kendi-
sine borçlu olanların listesini çıkarır. Hatırlatmalarda bu-
lunur. Her hatırlatma bir vaat ve tehdit içermektedir. Duy-
gusal baskı da cabası…

Borç korkusu her ailede tartışmalara neden olur. Oyu 
böyle bir tehditle vermek istemeyen aileler zor durumda 
kalırlar.
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Sadık, yeni bir hamle ile kimlerden oy alacağının hesa-
bını yapar. Bunun için şimdilik sadece oy karşılığında eş-
ya dağıtır. Kime ne verdiğinin ve oy vereceklerin de listesi-
ni oluşturmaktadır. Kaybedince verdiklerinin fazlasıyla al-
manın hesabını yapmaktadır.

Ali’nin ideolojik tutumundan rahatsız olan Sadık, uzun 
süre küs durduğu Memiş Kâhya ile barışmayı bile dener. 
Ancak başarılı olamaz. Çalışmalarına milletvekilini de da-
vet ederek kazanmayı garantiye almak ister.

Ali ise herhangi bir propaganda çalışması yürütmez. 
Ancak Memiş Kâhya’nın karşılıksız verdiği arsaları gören 
Ali ve arkadaşları müdahale ederek kavgayla engel olurlar. 
Bu olaydan sonra arkadaşları toplanarak onu aday seçer-
ler. Memiş Kâhya’nın kurnazlıkla onaylattırdığı adaylığını 
il başkanının yanına giderek iptal ettirir. Artık partinin tek 
adayı Ali olmuştur.

Memiş Kâhya’nın ikinci imam olarak atadığı kişinin i-
kinci kez öğle ezanı okumasıyla tartışma çıkar. Tartışma 
kısmi darba kadar varır. Bütün arkadaşları toplanarak bu-
na müdahale ederler ve böylece Memiş Kâhya’nın oyunu-
nu ikinci kez bozarlar. Bu da halkın gözünde önemli bir 
müdahale olmuştur.

Bir diğer önemli olay, milletvekiline sorulan sorular ü-
zerine çıkan kavgadır. Bu daha büyük bir kavgadır. Seçime 
çok az bir zaman kala çıkan olay fazla büyümeden sona e-
rer. Kavga biterken romanın önemli bir karakterinin sözü-
nü paylaşmalıyım. Irasıl. Meczub bir karakterdir. Olayları 
anlamlı bir şekilde toparlayan, veciz sözlerle süsleyen bir 
karakterdir. Kavgadan sonra; “Hiç üzülmeyin uşaklar!” di-
ye bağırdı Irasıl. “Bir üzüm hırsızı üzüm çalacağı bağa gir-
diğinde bir de bakmış ki, bağ sahibi bir kütüğün dibinde 
bağdaş kurmuş cıgara içiyor. Hırsız şaşırmış, ne söyleyece-
ğini bilememiş, şaşkınlığından: ”Bizim it buraya balta ge-
tirdi mi?” diye sormuş. Bağ sahibi adam bağa neden geldi-
ğini anladığından: “Balta………., it babayın ağzına….., ü-
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züm hırsızı seni!” diye kovalamağa başlamış. Bağımıza bi-
ri girdi. Bizi bağda uyanık görünce şaşırdı. Biz de, bağa gi-
reni de yardım edeni de kovaladık,”

Adayların hiçbirinin köyün geleceği için bir projesi bu-
lunmamaktadır. Memiş ve Sadık gücü ellerinde bulundur-
mak üzerine plan yaparken, Ali ise gücün bu iki kişide de-
ğil, halkta olması için çabalar.

Her üç aday seçime girer. Seçimi Ali kazanır. Bütün he-
saplar alt üst olur. Ancak oy kullanıldığı sırada havada cid-
di değişiklikler başlar. Yağmur yağmaya başlar. Bir sonra-
ki güne kadar süren yağmur neticesinde, elliye yakın insan 
ve yüzlerce hayvanı sel alıp gider. Reisliğini yaşayamayan 
Ali en yakın arkadaşlarını sele verir.

Romanda sele dair şu bölümü yorumlarınıza bırakıyo-
rum: “Sel! Memiş Kâhya’nın kahkahasından sonra senden 
daha da iğreniyorum! Bir güç ki yoksulu daha yoksul, zen-
gini daha zengin, hırsızı daha hırsız yapıyorsa, bu güç kim-
den gelirse gelsin, ister doğadan, ister toplumun bir ke-
siminden, bağırarak söylüyorum: iğreniyorum o güçten, 
başkaldırıyorum o güce!

Selle birlikte yapılması gerekenler ortaya çıkıyordu: 
Doğru ve sağlıklı bir yapılaşma.

Romanda yöresel dil kullanılmış olup, sade bir anlatım 
tercih edilmiştir. Kitap 204 sayfadan oluşmaktadır. Yusuf 
Ziya Bahadınlı’ya, Yozgat’ın dili ve kültürüyle bezenmiş 
bu romanı bizlerle paylaştığı için sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım.
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“DEVEKUŞU ROZA”
Salih AÇAN

Dünyamızın üzerine kurulu olduğu en kutsal, en müc-
bir, en muhik değerlerden birisi olduğunda hiç kuşku yok-
tur sevginin.

Varlık, hilkatini sevgiye borçludur. Varlık, muradını sev-
gide arar. Varlık, aslı ile kaim olmada sevgiye muhtaçtır. 
Varlık, mutluluğa koşmada sevgiye mahkûmdur. Sevgi, 
varlığın birliğidir.

Sevgiye dair özlenen bu değerlerin ilmek ilmek nasıl iş-
lendiğini görmeyi bekledim, eseri okurken. Öyle ki, “De-
vekuşu Rosa”, bir sevginin romanı idi. Yazar, bu romanda, 
aranan sevgiden ziyade, kaybolan sevgiyi özletmiş okuyu-
cuya farkında olmadan! Farkında olmadan diyorum, çün-
kü yazarın kastı, aslında bir sevgiyi resmetmek iken, kendi 
dünya görüşü ve hayat tarzı zaviyesinden sevgi kavramını 
besleyen değerlerin niteliği ve hakikate nüfuzu kadar ba-
şarılı olabilmiştir.

Yazarın dünya görüşü ve hayat tarzı penceresinden sev-
giye bakış; sevgiyi adeta bastırılan bir kadın karakterinin 
kabuğunu yırtarak aslında başkalaşmasına hapsetmiştir. 
Yaşadığı geleneksel kültürün dogmalarına, mahalle bas-
kılarına ve ataerkil erkek hegemonyasına başkaldırı; buna 
mukabil kendi kişilik karakterini bulma, kendine ait öz gü-
venle dünyaya meydan okuma, kendi değerleriyle özgürlü-
ğü arama ve bunun için herkese karşı mücadele verme, hiç 
de kolay değildir bir kadın ruhu için. Klasik kadın ruhu ve 
kişiliğinden arınmadır bu mücadele. Eserde öne çıkarılan 
sevgi kavramı işte bu neo-klasik kadın ruhu, özgün kişili-
ği ve özgürlük arayışından çıkmış ve bu mücadeleye say-
gı duyma bağlamında kullanılmıştır. Saygı duyması bekle-
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nen ilk kişi de kadının birlikte olduğu erkektir. Bu erkek, 
partnerinin kişilik ve ruhi yapısını benimsiyor, destekliyor 
ve kadının bu özgürlükçü öz güvenine ve devrimci kişiliği-
ne saygı duyuyorsa, kadın için sevgiye giden engeller kalk-
mış demektir. Aksi halde sevgi, Kaf dağının arkasındadır.

Roman kahramanı Gül’e göre özgürlük, kişinin kendi 
yeteneklerini, eğilimlerini, beğenilerini serbestçe gelişti-
rebilmesidir. Ancak bu toplumsal bir düzen sorunudur. 
Kişi özgürleşmedikçe sevemez. Ayrıca özgürlük bir dev-
rim işidir, bunu önce kendi içinde yapamayan başkasını 
nasıl özgür kılabilir?

Klasik kadın üzerinden değerler ve toplumsal düzen 
sorgulanırken, Doğulu kadın vurgusu yapılmıştır sıkça. 
Doğulu kadın, tek başına yaşamaya göre yetiştirilmemiş-
tir, Batılı bir kadın algısında. Batılı kadına göre, kocala-
rından ayrılan Doğulu kadınlar ya bunalıma düşerler, ya 
da kötü yola. Bir hayli sorunlu olan bu bakış açısının yön 
verdiği romanda, ciddi tenakuzlara rastlanmaktadır. Baba-
sı belli olmayan çocuk anası olmayı, ahlak ve sevgi zaviye-
sinden normal karşılayan Batılı kadının, geleneksel kültü-
rün mağduru Doğulu kadını sorgulaması anlaşılabilir bir 
durum olmasa gerek. Diğer yandan, sinkaflı, aklı dümu-
ra uğratan alkollü, nikâhın önemli olmadığı birliktelikli, 
köpeğinin ismini “Ali” koyacak kadar milli ve manevi de-
ğerlere saygıdan uzak, tarihle bağları kopuk, denetimsiz, 
nasıllığı tartışmalı, devrimci bir yaşam tarzının, doğudan 
yükselen ışığı algılayamadan, doğudan yükselen insanlık 
güneşinin sıcaklığını hissedemeden, yaradılışın sırrına va-
kıf olamadan, vahyin künhüne sevtap olamadan, kendi sır-
rını da algılayabilmesi muhaldir. O halde, kültürel dogma-
ların esiri Doğulu kadının salt antitezinden doğru bir kadı-
na ulaşmak mümkün olmadığı gibi, buradan kadının ken-
di kişiliğini bulması ve kendi özgürlüğüne kavuşması da 
beklenemez.

Almanlar gibi baskısız, denetimsiz, dilediği gibi yaşama 
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arzusu ve Almanların bile kendileri gibi görmelerinden ö-
vünç duyma duygusu Gül’ün sevdası olmuş eserde. Dev-
rimci, ithal kişilikli ilerici bir kadın ruhu, özgürlüğün ka-
pısını aralamış demektir! Kadına bakışta ilerici bir yan gö-
remediği için bizimkilerden ayrıldığını vurgulayan Gül’ün 
aradığı, bu yeni kişiliğe saygı duyacak bir erkek ruhu ile 
ruh ikizi olabilmektir. Gül’e göre sevginin adı budur. Gül, 
aradığı sevgiyi, gel gitli, dolambaçlı ve uzunca maceralı ol-
sa da Metin’de bulduğunu zannetmektedir. Fakat Gül’ün 
aradığı sevginin tek taraflı olduğu, aslında Metin’deki ru-
hun, Gül’deki ruhla örtüşmediği, Metin’in Doğulu erkeğe 
yenik düşeceği, Doğulu kadını anlamakla birlikte, Doğulu 
erkeğin de sevgiye giden yolda özgür olmadığı gerçeği or-
taya çıkacaktır.

27 Mayıs öncesi 1950’li yılları yansıtan romanda, o dö-
nemin öğrenci hareketleri içinde aktivist olarak yer almış 
arkadaşları Gül’ü; inandığı devrim yolunda inatçı olmasıy-
la devekuşuna ve uğrunda savaştığı devrim mücadelesinde 
1919’da kanala atılarak öldürülen, yine sevdiğini aynı yer-
de kaybeden, düşüncesinden ve sevgisinden ödün verme-
yen Dr. Rosa Lüxemburg’a benzetmişlerdi. Gül de bu ben-
zetmeden çok hoşlanmış “Devekuşu Rosa” olmak, onu di-
ğer kadınlardan ayıran önemli bir simge haline getirmişti.

Yazar, simgelerle betimlemeye çalıştığı roman kahrama-
nı üzerinden, sahip olduğu hayat tarzı ve değerlerinden 
yola çıkarak, sevgisinden ve devrimci düşüncesinden ödün 
vermeyen, sevdiğine bağlanan ve ondan bağlılık bekleyen, 
sevmek için gerekirse ait olduğu kültürden soyutlanarak 
özgün kişiliğiyle özgürleşen, özgürlüğü denetime tabi ol-
mayan, inandığı düşünceyi ve sevgiyi ancak ölümle nokta-
layacak bir kişiliği oluşturmaya çalışmıştır.

Aranan sevgi mücadelesi, sevebilme ihtimalini taşıyan 
karşı cinslerin hayal kırıklığı yaratması ile noktalanınca, 
sevgiye dayalı bir dünya düzeninin kurulmasının ne kadar 
zor olduğu ortaya çıkmış oluyor. Aranan sevginin özlenen 
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sevgi olmadığı, özlenen asıl sevginin inşası olmadığı süre-
ce de eserde aranan sevgiyle, beklenmedik hayal kırıklıkla-
rı yaşanmasa bile özlenen adil ve mutlu bir düzenin kuru-
lamayacağı gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor.
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“GÜLLÜCELİ KAZIM”
Nuri KAYA

Güllüceli Kazım, Yusuf Ziya BAHADINLI’nın en önem-
li eserlerinden biridir. 1965 yılında Yozgat’ın Alevi-Sünni 
köylerinde yaşananları anlatan bir hikâye kitabıdır. Kitap; 
“Adım Kazım, Güllüceliyim. Çevrede Güllüce’yi bilmeyen 
yoktur. Bu adı duyan bir kimse ‘Hımm’ demeden edemez. 
Siz de duydunuz bir Hımm’da siz söyleyin…” diye başlı-
yor. 15 yıl önce Sorgun’da başımdan böyle bir olay geçmiş-
ti. “Kim bu arkadaş? Nereli” diye sormuştum. Adam; “Ba-
hadınlıyım” dedi. Ben de bir “Hımm” dedim. Adam ba-
na çok kızmıştı. Niye kızdığını anlamamıştım. Adam alış-
veriş yapmadan gitmişti. Sonradan öğrendim ki “Hımm” 
demek, “sen de mi alevisin?” demekmiş. Adam bu sebep-
le bana kızmış. Güllüceli Kazım hikâyesinin öyle başladı-
ğını görünce hikâye kitabını gülümseyerek okumaya de-
vam ettim.

Güllüceli Kazım’ın babası Mahmut Ağa, “şu öğretmen 
Fikret Bey iyi adam, has adam ama ahh bir yezid olmasa” 
diyordu. Kazım babasından bu sözleri işitince çok şaşırır-
dı. “Yezid oğlu yezid, mel’un yezid, Yezid” vb. sözleri ço-
cukluğunda çok duymuştu. Yezid düşmanlığı ile yetiştiril-
mişti. Hâlbuki öğretmen Fikret Bey, aynı kendileri gibi ya-
şıyordu. Acaba bu düşmanlık nereden geliyordu? Kazım’ın 
çocukluğu hep bunları düşünmekle geçti.

Kazım Güllüce’de ilkokulu bitirdikten sonra liseyi oku-
mak için şehre gider (Yozgat). Okudukça öğrendikçe fi-
kirleri değişir. “Kaldı ki kendimi ayrı bir inanç ile saymı-
yorum. Ailemi köyümü alevi olmayan öteki köyleri fark-
lı görmüyorum.” der Kazım. Taassuptan uzaklaşır. Daha 
hoşgörülü olur. Lise hayatı itile kakıla geçer. O okumaktan 
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ve mücadeleden vazgeçmez. Babasının ölümünden sonra 
köye döner. Sekiz kardeş arasından babasından kalan mal 
pay edilir. Kazım’ın hissesine düşen dört koyun, iki keçi ve 
küçük bir tarladır. Bu kadar malla geçinmek hayatta kal-
mak çok zordur.

Henüz liseyi bitirmemiştir ve liseyi bu şartlarda bitir-
mesi çok zordur. O dönemlerde ortaokul mezunlarının il-
kokul öğretmeni olarak atandıklarını duyar. Hemen şeh-
re inip Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat eder. İlk ta-
yin yeri olarak Telli Köyü’ne öğretmen olarak atanır. Ka-
zım kararını vermiştir. Öğretmenliğe başladıktan sonra o-
nu kendilerinden saymayan, hor gören, kötü gözle bakan 
insanların içine girip kendisini onlara kabul ettirecektir. 
Fakat Kazım, Telli Köyü’nde kendini kabul ettiremez. Köy-
lü Kazım’ı kabullenmediği için Milli Eğitim Müdürlüğü o-
nu Bekirler Köyü’ne tayin eder. Kazım için Telli Köyü bir 
tecrübe olmuştur. Dövülse de kovulsa da Bekirler Köyü’ne 
gidip orada öğretmenlik yapacaktır.

Bekirler Köyü’nün halkı Kazım’ın Güllüceli olduğu-
nu öğrenince çok iyi karşılamazlar. Bir zamanlar Kazım’ın 
babası Mahmut Ağa’nın ölümden kurtardığı Osman, Ka-
zım’ı tanır ve köylüye karşı korur ve sahip çıkar. Fakat Os-
man dışında köydeki herkes Kazım’a düşmandır. Köylü bir 
iftira ile Kazım’ı köyden kovdurmak ister. Kazım’ın, Os-
man’ın karısı Nazlı’ya göz koyduğu dedikodusunu yayar-
lar. Jandarmaya teslim ederler. Kazım, Bekirler köyünden 
de ayrılmak zorunda kalır. Bilinen bir şey vardır ki cahil-
lik ve bundan çıkar sağlayan gruplar vardır. Artık Kazım’ın 
son durağı doğup büyüdüğü Güllüce köyüdür. Güllüce’de 
öğretmenlik yapacaktır. Her şeye çocukların eğitiminden 
başlamak ister. Onlara insanlığı, kardeşliği, yiğitliği, dost-
luğu ve adaleti öğretmek üzere Güllüce’ye döner.

Anadolu ağzı ile yazılan bu hikâye Alevi-Sünni çatış-
masına kaynaklık edecek, köy hayatının doğal yaşamı ve 
cehaletini yansıtan çok iyi bir kitaptır. 1965’te yazılan bu 
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kitap, Alevi-Sünni çatışmasının yaygın olduğu toplumu-
muzda ezber bozan örnekler ile dolu. Alevi ve Sünnilerin 
birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak bu kitap, in-
sanların birbirlerinin kardeşi olduğu bilincini geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Kitabı okuduktan sonra 1965’ten 2013 
yılına kadar neler değişti diye düşünüyorum. Aldığım ce-
vap; “Hiçbir şey değişmemiş” oluyor. Acaba bu millet ne 
zaman bir arada yaşamayı öğrenecek?
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“GEÇENEĞİN KARANLIĞINDA”
Ruhi GEDİK

Yazarımız Yusuf Ziya Bahadınlı, bu kitabında kendisi-
nin ve arkadaşlarının başından geçen günü birlik olayları 
öyküler halinde kaleme almıştır. Kitapta sırasıyla aşağıda-
ki öyküler yer almaktadır:

Geçeneğin Karanlığında
Türkenkoffer
Sapa
Çilli de Çilli
Milyarlarca İstiridyeler
Gözlerinin Akı Kızıla kesilmişti
Işıltı
Bu öykülerin içeriğinden kısaca bahsetmek istiyorum.
Geçeneğin Karanlığında öyküsünde yazarımız, Alman-

ya’da kalmış olduğu dönemde farklı ülkelerden farklı in-
sanların, bir arada nasıl bir akşam geçirdiğini ve bu akşa-
mın sonunda kendisinin sinema çıkışında polis tarafından 
alınarak ne şekilde karakola götürüldüğünü öykülemiştir.

Türkenkoffer de ise Almanların neden Türklere karşı 
bu kelimeyi kullandıklarını eşinin yapmış olduğu bir aşırı 
harcama sonucu öykülendirmiştir.

Sapa adlı öyküsünde güçlü ve yaramaz bir Türk öğren-
cisinin öğretmeni tarafından nasıl cezalandırıldığını ve öğ-
retmeni tarafından nasıl yenildiğini anlatmıştır.

Çilli de Çilli öyküsünde ise Kur’an öğrenen genç kızla-
rın dersten sonra bir alışveriş merkezinde kimseye aldırış 
etmeden çocukça eğlenmelerini ve oradan geçen Türk ve 
Müslümanların bu kızların çocukça oyunlarını eleştirme-
lerini anlatmıştır.
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Milyarlarca İstiridyeler öyküsünde yazarımız, arkadaşı 
olan Yunus isimli bir gencin bir kıza âşık oluşunu ve bu aş-
kın Yunus’u nasıl bir etki içerisinde bıraktığını anlatmak-
tadır.

Gözlerinin Akı Kızıla Kesilmişti öyküsünde ise lakabı 
Yozgatlı Hacı Osman olan bir adamın bir arkadaşıyla ka-
fede otururken bir Almanla olan diyaloğunu Yozgat üslu-
bu ile anlatmıştır.

Kitabının son öyküsü olan Işıltı ise bir Türk öğretme-
nin Almanya’daki Türk çocuklarına okumayı sevdirmek i-
çin uğraş verişini, çocuklara okuma programı hazırlama-
sı fakat Türk çocuklarının ve ailelerinin bu okuma prog-
ramlarını istememelerinden dolayı öğretmenin üzüntüsü-
nü, uğraşlarının boşa gideceğini düşünürken öğrencilerin-
den birinin okuma sevdasını ve verdiği kitapları okuduğu-
nu görünce geleceğe dair kendisinde oluşan umudu konu 
almaktadır.

“Aslında bağırmadım,
Kapıyı da açmadım.
Kapının deliğinden
Beni gözetleyen adama acıyorum.
Terliklerini sürüye sürüye
Geçeneğin karanlığında
Yitip giden adamdan
İğreniyorum.
Ben
Terliklerini sürüye sürüye
Giden adamlardan iğrenmişimdir
Hep!…’’
(Yusuf Ziya Bahadınlı)
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ARALIK 2013
“SORGUN’DAN ÇIKTIM YOLA”

(RAUF YÜCEL)
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“SORGUN’DAN ÇIKTIM YOLA” 
VE RAUF YÜCEL

“Sorgun’dan Çıktım Yola”, Prof. Dr. Rauf Yücel’in Eylül 
ayında Sorgun Belediyesi tarafından yayınlanan anı kitabı-
nın adıdır. Oldukça hacimli olan bu kitabın devamının da 
geleceğini hemen hatırlatalım. Yazım süreci 3 yılı bulan ki-
tap, yazarın geniş ailesinin köklerini anlatarak başlıyor ve 
kendisinin liseden mezun oluşuna kadar devam eden sü-
reci kapsıyor. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonraki cilt ya da 
ciltler yazarın üniversite hayatı ve sonrasını konu alacak.

Bu eser, (Sorgun üzerine) türünün bu çapta ilk örneği 
olması münasebetiyle bizim için büyük önem arz etmek-
tedir. Sorgun Düşünce Kulübü olarak bugüne kadar tek bir 
kitabı konu alan bir dosya yayınlamadık. Genellikle külli-
yat incelemeleri yaptık. Lakin gerek eserin güncelliği, ge-
rekse içeriği bizi üzerinde özel bir dosya çalışması yapma-
ya sevk etti. Alanında ilk olan bu özgün çalışmanın Sor-
gun kültürü, edebiyatı ve tarihi açısından şimdiden çok ö-
zel bir yer edindiğini ve bundan sonra yapılacak çalışmala-
ra da örnek teşkil edeceğini düşünmekteyiz.

Her ne kadar otobiyografik bir anı kitabı gibi algılansa 
da, Sorgun Düşünce Kulübü olarak tarih ve kültür bilin-
ci açısından bu eseri her Sorgunlunun mutlaka okumasını 
tavsiye ediyor; hocamız Prof. Dr. Rauf Yücel’e özenli çalış-
ması ve emekleri için teşekkür ediyoruz. Çalışmanın deva-
mını da en yakın zamanda okumayı ümit ediyoruz.

Rauf Yücel Kimdir?
Rauf Yücel, 29 Mart 1939’da  Yozgat’ın Sorgun ilçesin-

de doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğup büyüdüğü ilçede, 
liseyi Yozgat’ta tamamladı. Üniversite eğitimi için gitti-
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ği Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi’nden 1964 yı-
lında mezun oldu. Adana merkez veteriner hekimliği, İs-
lahiye’de askerlik ve Sivas/Hafik İnekhanesi veterinerliği 
görevlerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı adına doktora 
yapmak üzere Batı Almanya’ya gönderildi.

Münih Ludwig Maximillians Üniversitesi, Veteriner Fa-
kültesi, Cerrahi Kliniğinde doktorasını tamamladıktan 
sonra 1971 yılının sonunda yurda dönerek yeni kurulmak-
ta olan Elazığ Veteriner Fakültesinde görev aldı. 1976’da 
doçentliğe yükseltildi ve 1977 yılında İstanbul Üniversite-
si, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü doçentliğine atan-
dı. 1982’de profesör oldu ve 1986 yılından, emekli olduğu 
2006 yılına kadar İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakülte-
si, Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

Akademik yaşamı boyunca yüzün üzerinde bilimsel a-
raştırma ve makalenin yanında, ‘Veteriner Özel Cerrahi”, 
“Evcil Hayvanların Ayak Hastalıkları” ve “Atların  Ortope-
dik Hastalıkları” isimli üç ders kitabı yayınlandı. Veteriner 
cerrahi içinde, ağırlıklı olarak ortopedik cerrahiye yönel-
di. Yurt içi ve yurt dışında pek çok bilimsel kongreye katıl-
dı ve tebliğ sundu.

“Sevdiğimi Demez  İsem” isimli ilk şiir kitabı 1999’da 
yayınlandı. “Gezilerden Dizelere”  adlı ikinci şiir kitabı 
2011’de basıldı. Ayrıca emekli olduktan sonra hazırladığı 
“Veteriner Cerrahi Terimler Sözlüğü” adlı mesleki kitabı 
da 2009 da okuyucusu ile buluştu. Bu yılın Eylül ayında i-
se “Sorgun’dan Çıktım Yola” isimli anı kitabı yayınlanmış-
tır. Evli ve üç çocuk babası olan Rauf Yücel anılarını yaz-
maya devam etmektedir.

Not: Bu biyografi yazarın “Sorgun’dan Çıktım Yola-A-
nılar” (Birinci Cilt: 424 Sayfa, Sorgun Belediyesi Yayınları 
No:10, 1.Baskı Eylül 2013 ) adlı kitaptan alınmıştır.
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“SORGUN’DAN ÇIKTIM YOLA”
Abdullah ALPAYDIN

“Sorgun’dan Çıktım Yola”, Prof. Dr. Rauf Yücel’in anıla-
rından oluşmaktadır. Kitap devamı da gelecek olan serinin 
ilk cildidir. Eylül 2013’te Sorgun Belediyesi tarafından ya-
yınlanan eser 414 sayfadır.

Prof. Yücel, bu kitabı yazma fikrini şöyle izah eder: “A-
nılarımı yazma fikri bende 43 yıllık bir kamu hizmetinden 
sonra emekli olunca ortaya çıktı. Aslında bu fikir kafam-
da hep vardı. Kendi yaşam öykümden çok, bizim geniş a-
ilenin ve özellikle anam başta olmak üzere babamın, kar-
deşlerimin, amca ve dayılarımın yaşam öykülerini yazmak 
istiyordum. Ancak, akademik hayatın yoğunluğu, bilimsel 
araştırmalar, tezler, ders notları, mesleki kitaplar, komis-
yon çalışmaları, jüri üyelikleri ve onların raporları, kong-
reler, seminerler, toplantılar, idari görevler derken bu fikir 
hep erteleniyordu.”

Tüm bu nedenlerden dolayı Rauf Yücel, emekli olana 
kadar bu fikrini uygulamaya geçirme imkânı bulamaz. E-
mekli olup Antalya’ya yerleştikten bir süre sonra tekrar 
bu işe kafa yorar ve 2010 yılında başladığı anılarının bu 
ilk bölümünü 3 yılda tamamlar ve geçtiğimiz Eylül ayın-
da yayınlar.

Prof. Yücel’in kalkıştığı iş, içinden çıktığı dışa kapalı, 
geleneksel toplum yapısını ve anlayışını dikkate aldığımız-
da aslında büyük cesaret gerektiren bir iş. Çünkü yazar, a-
ilesinin yeri geldiğinde en mahrem hayatını dahi ayrıntı-
lı bir şekilde anlatmaktan çekinmemiş. Ayrıca, anı, otobi-
yografi vs. türünden kitap yazmak bizim oralarda pek kar-
şılaşılan bir durum değildir. Bu cesaretinden dolayı Rauf 
Yücel hocamı kutluyorum.
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Yücel, anılarını yazmaya karar verişini şu cümlelerle a-
çıklar: “Çıkış noktam, sade insanların da anlatılacak bir 
hikâyelerinin olduğu düşüncesi idi. Onların da sevinçleri, 
kederleri, kin ve nefretleri, hırs ve tutkuları, aşk ve sevgi-
leri, içinden geldikleri inançları, gelenek, görenek, adet ve 
töreleri, velhasıl yaşamın her türlü iniş ve çıkışları vardı ve 
bu insana özgü durumlar, onlar için yazılmaya değerdi.”

Yazarımız Prof Dr. Rauf Yücel, 1800’lü yılların başına 
kadar giderek, kendi soy silsilesinden bahsetmiş bunu ya-
parken de Sorgun’un pek bilinmeyen tarihi ile ilgili de de-
ğerli bilgiler vermiş. Baba tarafından 5. göbekten dedesi-
ne kadar ulaşmış, oradan hareketle liseyi bitirdiği 1950’le-
rin sonuna kadar kendi ailesi ekseninde adeta bir Sorgun 
tarihi yazmış.

Kitap, bir anı kitabı için ilginç diyebileceğimiz bir dil ve 
teknikle yazılmış. Klasik anı kitapları genellikle birbirin-
den bağımsız kesitlerden oluştuğu halde yazarımız bir ro-
man kurgusuyla zaman ve konu devamlılığını esas alan bir 
eser ortaya çıkarmış. Bu da 414 sayfalık bu kitaba akıcı-
lık sağlıyor, okuyucuyu sıkmıyor ve dahası bir sonraki bö-
lüm için merak uyandırıyor. Bu kurgu çerçevesinde yaza-
rımız, birebir yaşanmış olayların yanında, özellikle doğu-
mundan önceki dönemde yaşananlarla ilgili hayal gücüne 
de başvurmuştur.

Yaş ortalaması 40 civarı olan biz Sorgun Düşünce Kulü-
bü üyeleri için bundan 60 yıl ve daha öncesinin Sorgun’u-
nu, bizzat yaşayan bir tanığın kaleminden okuma fırsatı el-
de etmek şüphesiz ki çok önemli. Elbette bizler de kendi 
aile büyüklerimizden eskiye dair çok şey duyduk ve dinle-
dik, lakin bu çapta sistematik bir çalışmayla ilk kez karşı-
laşıyoruz. Eser bu niteliğiyle de bildiğim kadarıyla bir ilk 
ve bu açıdan çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Bize bu 
değerli eseri kazandıran Rauf Yücel hocamıza ne kadar te-
şekkür etsek azdır.

Yazar anılarının bu ilk cildinde “anası ve babasını mer-
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keze almış; büyük oranda onların yaşamını ve çektiklerini, 
kendisine anlatılanlar ve çevresinden duydukları çerçeve-
sinde kurgulayarak aktarmıştır”.

Aile, yazarın babasının büyük dedesi İbrahim Ağa ön-
cülüğünde 1800’lü yılların başında Tokat tarafından göç e-
derek Sorgun’a, o zamanki adıyla Köhne-i Kebir (Büyük 
Köhne) köyüne yerleşmiş. Rauf Yücel, yerleşmek için Bü-
yük Köhne’nin seçilmesini “muhtemelen Büyük Köhne o 
yıllarda çevre köylerine göre daha büyük, arazisi daha ge-
niş ve daha kozmopolit bir görünüm sergiliyormuş” şek-
linde tahmin etmektedir. Aile, her ne kadar İbrahim A-
ğa döneminde buraya yerleşse de, Sorgun’da kök salma-
ları oğlu Ethem Ağa döneminde gerçekleşiyor. Ethem A-
ğa, yazarımızın hesabına göre 1825-1905 yılları arasında 
yaşamıştır. “Gö Ethem” lakaplı Ethem Ağa, “Köhne-i Ke-
bir 1870’li yıllarda nahiye (bucak) merkezi olarak belir-
lendiğinde köyün uzun zamandan beri muhtarlığını yapı-
yormuş.”

Bu dönemde yaşanan en önemli gelişmelerden biri ara-
zilerin özel mülkiyete geçişidir. Yazar bu gelişmeyi ve son-
rasında olanları şöyle anlatır: “Tanzimat’la başlayan yeni-
lik hareketlerinde, ilk kez 1847 yılında uygulamaya konu-
lan arazilerin özel mülkiyete geçirilişi ve tapu sicillerinin 
çıkarılışı ile (Defterhane-i Amire), sanırım o yıllarda Köh-
ne-i Kebir’in muhtarlığını da yapan Ethem Ağa, şimdi biz-
lere kadar intikal eden, Sorgun’daki pek çok arazimizin, 
kendi adına tapu kaydını yaptırmış.”

Ethem Ağa ve çocuklarının evleri, Büyük Köhne‘nin gü-
ney tarafında, Eğriöz Çayı ve Delibaş Deresi’nin birleşti-
ği köşede bulunuyormuş. Yaşanan elim bir olay neticesin-
de yazarın babası Salih bugün Karşıyaka olarak bilinen ye-
re taşınarak oradaki ilk evi yapmıştır.

Kitabın bundan sonraki bölümleri, yazarımızın baba ta-
rafından dedesi “Kalp İmam” lakaplı Kerim Ağa (1860’lı 
yıllarda doğduğu tahmin ediliyor), babaannesi Mevlüde 
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hanım, sonrasında babası Salih (1896’da doğmuş), halim 
selim ruhlu ağabeyinin tersine saldırgan karakterli, kaba 
saba bir adam olarak tasvir edilen, kitabın kötü adamı am-
cası Halit Ağa ve ailesi, anne tarafından dedesi Gedikha-
sanlı’lı Ahmet Ağa ve eşi Fadime hanım, dayıları ve tabi ki 
bu kitabın baş karakterlerinden annesi Emine hanımın ha-
yatlarından kesitler sunmaktadır. Burada, o dönemler ya-
zarın annesi Emine hanımın köyü Gedikhasanlı’da yaşa-
mış olan ve orada vefat eden devrin büyük âlimi, yörenin 
kutbu ve manevi önderi Şakir Efendi’den ve onun Emine 
hanımın (yetişmesi ve karakterinin oluşması) üzerindeki 
etkisinden sık sık bahsediliyor. Bilmeyenler için Şakir E-
fendi’nin Yozgatlı Şeyh Ahmet Efendi’nin de hocası oldu-
ğunu hatırlatalım.

O dönemin Sorgun’unda henüz soyadı kanunu çıkma-
dan önce (ki bu kanun çıktıktan sonra bile bu alışkanlık 
uzun yıllar devam etmiştir) aileler “Miktatlar, Abbaslar, 
Köyağası Oğulları, Fettahlar, Bektaşlar, Ethem Ağalar, Os-
man Ağalar, Büyük Hocalar, Gözübüyükler, Hafizoğulları, 
Yemenler, Efendiler, Kiremitçiler vs.” adlarla ya da çeşitli 
lakaplarla anılmakta ve bilinmekteymiş. Yazarın babası da 
“Ethem Ağa’nın Salih” olarak bilinirmiş. Soyadı Kanunu 
yürürlüğe girdiğinde aile Yücel soyadını seçmiş.

Ethem Ağa, ilk torunu olan yazarın babası Salih’i çok 
severmiş. Bu yüzden kendisiyle özel olarak ilgilenmiş, onu 
Hoca Bahattin Efendi’ye göndererek Kur’an eğitimi alma-
sını sağlamış, daha sonra da Bahattin Efendi onu medrese-
ye kaydettirmiş ve tam 6 yıl medrese eğitimi almış. O dö-
nemler kendisine “Molla Salih” denirmiş. Burada Bahattin 
Efendi’den de bahsetmek gerekiyor. Bahattin Efendi, 1813 
yılında yapılan Salih Paşa Camii’nin ilk imamı Feyzullah 
Efendi’nin torunu ve dönemim büyük hocası Ahmet E-
fendi’nin oğludur. Bahattin Efendi, Büyük Köhne 1926’da 
Sorgun adını alarak ilçe olduğunda ilk belediye başkanı o-
lacaktır. Yazarımızın adı da Bahattin Efendi’nin küçük yaş-
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ta vefat eden oğlu Rauf’tan gelmektedir. Hocasını çok se-
ven Salih, evladının kaybına çok üzülmüş, ileride bir gün 
oğlu olursa Rauf adını koymaya karar vermiştir. Öyle de 
yapmıştır, üstelik bir değil 2 Rauf’u olmuştur. Bunlardan 
ilki 4 yaşındayken Eğriöz Çayı kenarında oynarken suya 
düşüp boğularak ölmüş, çok sonraları doğan en küçük ço-
cuğuna da yine Rauf (Prof. Rauf Yücel) adını vermiştir. 
Bu olay sonrasında, Salih, dere kenarındaki evden ayrıla-
rak Eğriöz Çayı’nın öteki yakasında çayın oldukça yukarı-
sında, bugün Karşıyaka olarak bilinen bölgede yeni bir ev 
yapmış, zamanla Gö Ethem’in tüm sülalesi buraya ev ya-
parak küçük bir mahalle oluşturmuşlardır.

Yukarıda da bahsetmiş olduğum gibi yazarın anılarının 
ilk bölümü olan bu kitapta yazarın babası ve annesinin ha-
yatı etrafında gelişen olaylara çok geniş yer verilmekte; bir 
roman diliyle bu olaylar ayrıntılı bir şekilde hikaye edil-
mektedir. Gerek annesinin, gerekse babasının, çocuklukla-
rından başlayarak yaşadıkları yazıya dökülmüş; o dönem-
ler savaş yılları olması münasebetiyle seferberlik ilan edil-
mesi ve eli silah tutan her erkek gibi babasının da askere 
alınışı, askerden kaçışı, yakalanıp tekrar götürülüşü, Ça-
panoğlu İsyanı, anne ve babasının evlilikleri, çocuklarının 
doğumları, ölümleri, bir dönem Mal Müdürlüğü’nde vergi 
toplama memuru olarak çalışan babasının köylülerin oyu-
nuna gelerek 6 yıl hapis cezasına çarptırılması (ki bu olay 
ailenin hayatındaki önemli kırılma noktalarından biri ol-
muş, aile ekonomik rahatlığını kaybetmiştir), onun hapis-
te olduğu dönemde sıkıntıların katlanmasına karşın anne-
si Emine hanımın tüm yükü cansiperane sırtlayışı, amca-
sı Halit Ağa’yla mücadeleleri ve sürekli gergin giden ilişki-
leri, her yıl rutin şekilde yaşanan tarla, bağ, bahçe, işleri, 
ırgatlık, harman ve bağ bozumu, ahır ve kümes hayvanla-
rının bakımı ve tüm bunlardan elde edilen ürünlerle evin 
geçiminin sağlanması, uzunca bir dönem ihtiyaçtan dolayı 
evlerini kiraya verip ahırın bir bölümünde yaşamak zorun-
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da kalmaları, sonrasında çocukların büyümeleri (ölen kar-
deşleri dışında ailenin en küçük ferdi Rauf Yücel’in Tek-
mile adında bir ablası ve Remzi ve Yusuf adlarında 2 ağa-
beyi vardır), okul hayatları, evlendirilmeleri teferruatlı bir 
şekilde anlatılmış.

Babası Salih bey, oldum olası çiftçilikten hoşlanmayan, 
Osmanlı dönemindeyken medrese eğitimi almış, okumayı 
yazmayı seven, Latin alfabesine geçilince de 3 günde yeni 
yazıyı öğrenmiş, bu sayede kendisine Mal Müdürlüğü’nde 
memurluk görevi verilmiş, yeniliklere açık (Oğlu Rauf Yü-
cel’in doğum tarihini- 29 Mart 1939- gününe kadar not et-
miştir ki bu o dönem için çok yapılan bir şey değildir. Bi-
zim kuşağın bile çoğunun nüfus cüzdanlarındaki doğum 
tarihleri doğru değildir), kavga gürültüden hoşlanmayan, 
ince ruhlu bir adammış. Memuriyeti esnasında köylülerin 
oyuna getirmesi sonucu hapis cezası almış, hapisten çık-
tıktan sonra da hiçbir zaman düzenli bir işi olmamış, böyle 
olunca da evi çekip çevirmek büyük oranda annesi Emine 
hanımın sırtına kalmıştır. Manevi yönü çok güçlü, müte-
vekkil bir kadın olan Emine Hanım, o dönem Anadolu’da 
muhtemelen birçok örneği bulunan çalışkan, azimli, ce-
fakâr ve fedakâr bir hanımmış. Sadece ev işlerini değil, as-
lında o zamanlar birçok kadının kaderi olduğu üzere bağ, 
bahçe, tarla, ahır vs. işleri de annesi yapmak zorunda kal-
mış. (Bizlerin annelerinin ve ninelerinin de benzer şartlar-
da yaşadıklarını hep duymuşuzdur).

Aile, gerek Sorgun’da ekilip biçilen arazilerden elde e-
dilen, gerekse bir dönem Emine hanımın ağabeyleri tara-
fından köyden (Gedik Hasanlı) gönderilen erzakla, besle-
nen hayvanların sütünden yapılan ürünlerle ve zaman za-
man büyüyen yavrularının satışından elde edilen gelirlerle 
geçimini zor da olsa sağlayabilmiş. O dönemler bir iki te-
mel ihtiyaç dışında pazardan, bakkaldan hazır ürün almak 
çok nadirmiş ve pek de hoş karşılanmazmış.

Kitapta ağırlıklı olarak işlenen dönem, 1920’lerin son-
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larından Rauf Yücel’in 1950’lerin sonlarında liseyi bitiri-
şine kadar devam eden 30 yıllık dönemdir. Bu dönemin 
Sorgun’u; Salih Paşa Camii’nin civarında yerleşmiş birkaç 
mahalleden oluşan, küçük bir çarşısı, pazarı, hanları, çeş-
meleri, değirmenleri ve bağlarıyla 1960’a gelindiğinde bi-
le nüfusu 2500-3000’i ancak bulan; halkın büyük çoğun-
luğunun çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağladığı, yer-
leşik Ermeni nüfus ve sonradan yerleştirilen Boşnak göç-
menlerin ise daha çok zanaat ve esnaflıkla iştigal ettiği; tek 
camili, tek ilkokullu, tek ortaokullu; mektep, cami, hükü-
met konağı ve belediye gibi resmi binalar dışında çatılı e-
vin pek bulunmadığı (babası Salih’in Karşıyaka’da yatığı 
ev ilk kiremit çatılı evlerden biridir); uzun yıllar bir sağ-
lık ocağının dahi olmadığı (ki sırf bu yüzden Rauf Yücel’in 
2 ablası; birisi 2 yaşında, diğeri ise 15 yaşında ilçede dok-
tor olmadığı için bugün basit denilebilecek hastalıklardan 
kurtulamayarak ölmüşlerdir); doğru düzgün bir yolu bile 
olmayan, elektriğin 1950’lerin sonuna kadar henüz gelme-
diği; buna karşın yaklaşık 120 köyün bağlı olduğu, civarın 
merkezi olma özelliğini taşıyan bir kasabadır.

Bizim kuşağın ve çocuklarımızın şu an içinde bulundu-
ğu lüksü, konforu ve teknolojinin sunduğu birçok kolay-
lığı düşündüğümüzde, sanki aradan 60-70 yıl geçmemiş 
de çağlar geçmiş sanırsınız. Elbette Rauf Yücel hocamız 
gibi hem o dönemin zorluklarını, yokluklarını ve imkân-
sızlıklarını görmüş, yaşamış, hem de günümüzün şartları-
na vakıf insanların bu değişimi/dönüşümü algılaması biz-
den çok daha farklıdır. Günümüzün sunmuş olduğu rahat-
lığın kıymetini yeni nesillerin anlaması çok zor; çünkü on-
lar bu konforun içine doğuyor ve ellerindekilerle hiçbir za-
man yetinmeyerek hep bir fazlasını istiyorlar.

Kitabın son bölümleri yazarımız Rauf Yücel’in lise so-
nuna kadar Sorgun ve Yozgat’ta geçen eğitim hayatını an-
latır. İlkokulu benim de mezun olduğum Sorgun Yeşilyurt 
İlkokulu’nda, ortaokulu da yine Sorgun’da okuduktan son-
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ra, liseyi o zamanlar Sorgun’da lise olmadığı için Yozgat’ta 
tamamlar. Babası, ağabeyleri Remzi ve Yusuf’un zanaat ve 
meslek sahibi olmalarını istemiş; birisi nalbantlık, diğeri i-
se kalaycılık öğrenmiş. O dönemler çocukların okutulma-
sı, hele hele yüksek eğitim alması çok düşünülmezmiş. Ye-
tişen çocuklar için öncelik o dönem Sorgun’un ana geçim 
kaynağı olan çiftçilikte ve sonrasında birilerinin yanına çı-
rak verilerek meslek sahibi olunmasındaymış. Okumak i-
se son seçenek olarak görülürmüş. Ağabeylerinin çiftçilik 
dışı mesleklere yönelmesi aslında Rauf Yücel için bir fırsat 
olmuş. Onlar çalıştığı için evde birisinin bulunması, bağ, 
bahçe ve hayvanların otlatılması işlerinde anne ve babası-
na yardım etmesi gerekiyormuş. Böyle olunca, Rauf Yücel 
hem okumuş hem de okuldan arta kalan zamanlarda ve ö-
zellikle yaz tatillerinde ailenin işlerine yardımcı olmuş. İlk 
ve ortaokul dönemlerinde çok öne çıkan bir öğrenci olma-
mıştır. Bunda ailede eğitime önem verilmemesinin yanın-
da (olsa da olur olmasa da olur tavrı), evde sürekli olarak 
yapması gereken diğer işlerin oluşu ve bu sebeple de ye-
teri kadar ders çalışma imkânı bulamayışı da etkili olmuş-
tur. Rauf Yücel ortaokulu bitirdikten sonra liseye devam 
etmeye karar verir ve bu konuda babası da ona destek o-
lur. Üstelik ilk yıl sınıfta kalmasına rağmen, bu desteğini 
sürdürür. Sonraki yıllar sınıfta kalmadan liseden mezun 
olan Yücel, Ankara Veteriner Fakültesi’ne kaydını yaptı-
rır. Diploma notundan dolayı Tıp Fakültesi’ne girememesi 
Yücel’de bir burukluk yaşatsa da, bugün mesleğinde gel-
diği nokta ve elde ettiği saygınlıktan dolayı pişman değil-
dir sanıyorum.

Kitap boyunca dikkat çeken şeylerin başında Rauf Yü-
cel’in sıra dışı hafızası gelmektedir. Beraber okuduğu sınıf 
arkadaşlarının ve öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun i-
simlerini bugün bile soy isimleriyle birlikte hatırlamakta-
dır. Aynı şekilde dönemin Sorgun’unu tarif ettiği bölüm-
lerde, mahalle mahalle, tek tek sokakları, her sokakta sı-
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rayla kimlerin yaşadığını, sanki bugünü anlatır gibi anlatı-
şı; hanları, çeşmeleri, değirmenleri yerleriyle birlikte isim 
isim sayması hayranlık vericidir. Mekân tarifleri ve tasvir-
leri de oldukça ustacadır. Bu anlatım ve tarifleri öylesine 
etkileyici ki, sanki o günün Sorgun’una gitmiş ve o sokak-
larda yürüyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz.

Kitap, o dönemin kültürel yaşantısına da çokça değin-
mektedir. Düğünler vs. çok teferruatlı bir şekilde anlatıl-
makta; insanların birbirleriyle ilişkileri, meselelere bakış 
açıları ve dünya görüşleri de okuyucunun dikkatine sunul-
maktadır. Aynı şekilde, her yıl aynı düzen ve disiplinle ya-
pılan (bağ, bahçe, tarla işleri, kışın tüketilecek tüm gıda 
maddelerinin yazdan hazırlanması gibi) rutin işler de ben-
zer bir titizlik ve ayrıntıyla anlatılmaktadır. Bu da elimiz-
deki eserin özgünlüğünü ve değerini öne çıkaran en önem-
li yönlerinden biridir.

Sonuç olarak, Yücel ailesi özelinde Sorgun’un yakın ta-
rihine ışık tutan çok değerli bilgiler içeren ve bu açıdan bir 
kaynak kitap olarak her zaman başvurulacak kalitede öz-
gün bir kitap olan “Sorgun’dan Çıktım Yola”, bu türde ya-
zılan ilk ve en kapsamlı eser olması sebebiyle de öncü bir 
misyon taşımaktadır. Bu kitap, anılarını yazmak düşüncesi 
taşıdığı halde bunu hayata geçiremeyen Sorgunlulara yol 
gösterecek ve cesaret verecektir. Kim bilir içimizden biri-
ne, bir SDK üyesine ilham verecektir. Rauf Yücel hocamı-
za büyük bir titizlik ve emek ürünü olan bu eserinden do-
layı teşekkür ediyor, ikinci cildi de en yakın zamanda oku-
mayı ümit ediyorum.
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BİR ZAMANLAR SORGUN
Adnan KORKMAZ

Annatsah hekaye gelir. Kimi “yoh yav!” der, kimi “es-
sah mı?”, kimi “sayımı ya?” Bundan elli atmış yıl öncesine 
gadar Sorgun koyüdü. Şu gordüğünüz apartımanların ye-
ri hep tallaydı.

Sorgun dediğin Delibaş Deresi’nin iki geçesinden iba-
retti. Ortada Salih Paşa Camisi vardı. Koylerdeki aşşağa 
mahalle, yuharı mahalle hesabı üç mahalle varıdı: biri Çay 
Mahallesi, biri Hanbaşı Mahallesi, biri de Yozgat Yolu Ma-
hallesiydi. Millet, ahırıynan, samannığıynan aynı havluda, 
onü bahçeli meyve ağaçlı, çatısız, kerpiç evlerde otururdu.

Milletin meşgalesi, bağ, bahçe, mal, davar, ırgatlıh, har-
mandı. Bağ deyince; Sorgun’un epey bi bağı varıdı guney 
yamaçda… Gâvur Bağları, Orta Bağlar, Gıyı Bağlar. Kuzey 
yamaçdaysa Kırgı Bağları.

Sorgun’un her yeri eşmeydi, pınarıdı; Çil İbiş’in Eşme, 
Kazanpınar, Çömçepınar, Korpınar, say say bitmez... Sor-
gun’da su dağarmenneri de varıdı. Dağarmennerin çoğu 
Ağri Özün suyuynan çalışırdı. Delibaş Deresinin suyuy-
nan çalışan da varıdı.

Sorgun’un ana yolu, Salih Paşa Camisi’nin onünden ge-
çip hamama doğru giden cılga yoludu. Hamama ta nere-
den gelillerdi. Sorgun’un Perşembe bazarı da çoh meyşu-
rudu. Bazara gelennerin atıynan, eşşayinen galdığı hannar 
varıdı: Hürüş’ün Gadir’in Han, Dadaş’ın Han, Yetimoğ-
lu’nun Han, Yüzbaşıoğlu’nun Han, Fettahların Han. Sor-
gun’un guccükçe bi çarşısı varıdı; baggal, pırtıcı, gıraatha-
ne, terzi, berber, guccük guccük dükkannarda yan yanaydı.

Daha neler neler… Bi zamannarın Sorgun’u annatmayı-
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nan bitmez. Sorgun’un bi zamannarının geniş genişce an-
natıldığı bi kitap yayınnanmış. Kitabı Sorgun Belediyesi 
yayınnamış. Kitabın adı: “Sorgun’dan Çıktım Yola”. Kita-
bın yazarı: Sorgunlu Prof. Dr. Rauf Yücel.
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“SORGUN’DAN ÇIKTIM YOLA”
Fatih ŞAHBAZ

İstanbul’da yaşayan bizler için kitap okumak için iki se-
çenek bulunmaktadır. Birisi okumak için özel bir zaman a-
yırmak, diğeri ise sıkışan trafiği fırsat bilip toplu taşıma a-
raçlarını okuma salonuna çevirmek.

İstanbul’da birinci seçeneği gerçekleştirmek her zaman 
mümkün olmuyor. Zaten ben de ikinci yolu seçtim.

İşe giderken oluşan trafik, okumak için iyi bir fırsattı 
ve “Sorgun’dan Çıktım Yola” isimli esere başlamam da, a-
dı geçen eseri bitirmem de trafikte geçen zaman sayesin-
de gerçekleşti.

Kitap sayfaca biraz kalındı. Küçüklükten bu yana – belki 
eğitimle alakalı, belki kişisel – kalın kitapları okumak bi-
raz daha gözümü korkutur ilk bakışta benim.

Evet, günlerden bir Pazartesi günü… Bostancı’ya gidi-
yorum ve otobüsteyim. Eskilerden (Neşet Ertaş’tan) bir 
müzik açtım telefonda. Taktım kulaklığı, aldım kitabı eli-
me ve başladım okumaya…

Evet, kitabın ilk beş altı sayfasını okuduğumda; “korka-
cak bir şey yok Fatih bu kitap okunur” dedim ve çok geç-
meden ilk meyvesini almıştım kitabın… Otobüs Kayışda-
ğı’na gidiyordu ve benim Bostancı köprüsü üzerinde in-
mem gerekiyordu. Kitaba ve müziğe öyle dalmışım ki bu i-
kisi almış beni götürmüş bizim ellere, Sorgun’a…

Elimde Sorgun’dan Çıktım Yola, otobüs Kayışdağı’na 
gidiyor, ben Bostancı’ da ineceğim ama gel gör ki, Sor-
gun’a gitmişim tüm zihnimle… Şakir Efendi’nin okuldan 
ayrılışını okuyordum. Şakir Efendi’nin hocası, Şakir Efen-
di kurstan ayrılırken bir talebesine Şakir Efendi’yi takip 
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ettiriyor, arkasına bakıp bakmadığını öğrenmek istiyordu. 
Talebe bakmadığını söyleyince hocası; “niye baksın ki, ne 
var ne yok tüm ilmi topladı gitti” diyordu kısmındaydım 
ve ben burada güldüm. Etrafıma bakma gereği duydum, 
gülmeme bakan var mı toparlanayım diye. Fark ettim ki, 
inmem gereken Bostancı köprüsünü üç dört durak geçmi-
şim.

Toparlandım ve ilk durakta indikten sonra nihayet iş ye-
rime ulaştım. Başladıktan sonra biter dedim. Ve öyle de 
oldu.

Zaman zaman güldüren, zaman zaman nefesimi boğazı-
na düğümleyen, zaman zaman gözlerimi dolduran ve be-
ni düşündüren bu kitabı okumak büyük bir keyif verdi ba-
na. Hatta sona doğru “kitap biraz daha uzun olmalıydı, ça-
buk bitti” bile dedim.

Evet, kitabın yazarı Sn. Rauf Yücel’di. Kitabın başlangı-
cından sonuna, insan sadece Rauf Hoca’nın hayat hikâye-
sini dinliyor gibi geliyor. Zaten kitap da Rauf Hoca’nın a-
nıları üzerine kurulu. Ancak, yaşımız küçük olmasına rağ-
men o kadar çok şeyi anımsattı ki bu kitap bana. Resmen 
onların yaşadığı hayat Sorgun’un günümüze yansıyan kül-
türüydü. Kendimize ait birçok şeyi ve babalarımızdan din-
lediğimiz yaşanmış olayları bu kitapta buluyordum.

Hocamızın anasının sesli dua edişi, duanın sonunda 
bedduaya geçişi, yağmur duasında kalın elbiseler giyen ho-
canın yağan yağmuru hissetmeyişi, Şakir Efendinin gidi-
şi bunlar hep bizim oraların, bizim insanımıza has özel-
likleriydi.

Evlerin geçimi, yaşanan zorluklar, çok sayıda çocuk-be-
bek ölümü, savaşlar vb. birçok şeyi birinci ağızdan din-
liyordum. Kim demiş Yozgatlı savaştan kaçmaz diye? A-
ha da savaştan kaçan birkaç kişiyi görüyordum kitapta ve 
buna üzülmek yerine yazarın tarafsızlığına seviniyordum.

Seviniyordum, çünkü yazarın bu tür gerçekleri gizleme-
mesi bende diğer olayların gerçekliklerine olan inancı da-



218│Sorgun Düşünce Kulübü

ha da artırıyor ve kitaba biraz daha sıkı sarılıyordum.
Yazarın akrabası Halit emmisinin kendilerine olan kini-

ni yaşamayan Sorgun’da kaç aile vardı ki? Herkesin bir ak-
rabası Halit emmi gibi değil miydi?

Günün o şartlarında en az iki üç çocuğunu su boğulma-
sı ve yüksek ateşten kaybeden acılı bir sürü ana baba, ya 
da ebe dede yok mudur hala anlatan? Bir sürü var elbet-
te… Yazarın ablasının, yüksek ateşten kaderine mahkûm 
ölümü hangi vicdanı sızlatmaz ki? Hangi vicdan sahibini 
derinden etkilemez ki? Elbette benimkini de sızlattı, beni 
de etkiledi. Fakat kadere terk ediliş derken kesinlikle im-
kânların sınırlı olmasını ve insanların bilinç düzeyini kas-
tediyorum…

Kimler hindi, civciv ve kuzu gütmedi ki? Kimler tarla-
da tahıl yolmadı ki? Kimler yakan top (modik), yumuçma 
(bizim jenerasyonda yumuşma) oynamadı ki? Bizim de 
hayatımızdan modern zamanlarla çekip gitmedi mi bun-
lar? Sokak oyunlarımız, akranlıklarımız, şimdilerde bilgi-
sayar ekranına sıkışmadı mı?

Okulda çekilen sıkıntılar, öğretmenler, ailenin okula ba-
kışı bunları hangimiz yaşamadık ki? Evet, yazarın anlattığı 
her şeyde kendimizden izler mevcut. Tabi onların çektiği 
çileyle bizimkileri kıyaslamak -en azından geçmişteki kağ-
nı ve günümüzdeki arabayı düşünsek bile- o nesle çok bü-
yük haksızlık olur. Tabi ki onların çilesini kastetmiyorum.

Yazarın döneminde yetişen ana-babaların ( ya da anam 
babamın) bakış açışının bizlere yansıması değişti mi ki? 
Hepimiz evden büyüyen danacık değil miyiz? Hala okul bi-
zim oralarda işten kaytarma değil midir? En kolay iş olarak 
görülmez mi? Bu Ege’de ve Batı bölgelerinde böyle değil 
aslında. Bence bu anlayışın temel nedeni, tarım ve hayvan-
cılıktan zor şartlarda geçimi sağlayan Anadolu insanının, 
okumayı hep kolay görmesinden kaynaklanır. Düşünseni-
ze, yazar okurken (ilkokul-ortaokul yıllarında) anne, baba 
diğer kardeşlerin hepsinin geçim derdiyle imanı gevriyor. 
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O insanlar için tarlada düven sürmek mi, okumak mı da-
ha zor? Tabi ki de düven sürmek zor. Ve hala da bizim ora-
larda geçerli olan algı okumak kolay, diğer bütün işler zor. 
Zira okuyan insan için “sırtında taş çekmiyor” derler. Ben 
bu anlayışın 1920’lerden günümüze kalan bir miras oldu-
ğunu düşünüyorum.

Yazarın anılarında anlattığı üzere, Cumhuriyet’ten gü-
nümüze, Türkiye’nin kaderinden farklı bir kader yaşandı-
ğını görmüyoruz Sorgun’da. Savaş, kıtlık yılları, olmayan 
sermaye, geçim ekonomisi, savaşta yitirilen erkek nüfus, 
çocuk ölümleri vb… Türkiye genelindeki sorunlar ne ise 
Sorgun özelinde ki sorunlar da onlardı aslında...

Kitapta, küçükken kendime sorduğum ya da öğrenmek 
istediğim birçok şeyin cevabını buldum. Ayrıca, yazarın 
hayatı üzerinden geleneksellikten modernizme geçişi çok 
rahat gözlemleyebildim. Hindi palazlarını gütmekten, o-
kullarda çekilen çilelerden, seyahat gemisinde kaleme a-
lınan esere giden bir yolculuk… Sorgun’un değişimini de 
kendi hayatı üzerinden çokta güzel özetlemiş yazar. Ya da 
okumanın, çekilen çilelerin meyvesi diyelim.

Ama hocam, modernizm artık birçok şeyi aldı götürdü 
bizden. Sizin yaşam çileliydi ama üretken bir toplum var-
dı. Artık köylümüz marketlerden yumurta, hazır yufka, ta-
vuk ve bulgur alır olmuş. Az üreten bir toplumdan çok 
tüketen bir topluma dönüştük. Belki de konjonktür bu-
nu gerektiriyor. Belki de küreselleşmenin kaçınılmaz so-
nucu bu…

Tam bu dönüşümde, yaşam dedikleri şey, sizin de ifade 
ettiğiniz gibi, nerede ne sürpriz yapacağı belli olmayan bir 
olgu değil mi?

Tıpkı sizin bu eserinizle bize yaptığınız sürpriz gibi… 
Tıpkı değişimin karşımızda duran abidesi Sorgun gibi… 
Tıpkı dünya ve yaşam gibi…

Belki de yazılacak birçok şey var kitap üzerine. Hepsine 
burada değinmek mümkün değil. Umut ediyorum bir gün 



220│Sorgun Düşünce Kulübü

hocamızla daha geniş bir platformda bir araya gelir ve u-
zun uzadıya konuşma ve dinleme fırsatı buluruz. Karşıla-
şırsak hocamıza ilk şunu soracağım: “Bu kadar şeyi, okul 
yıllarında ileride bir kitap yazmak için bir günlükte mi ka-
yıt altına aldınız?” Zira her şey bir günlükten alınmışçası-
na canlı. Ama o yıllarda günlük tutmak fikri biraz uçuk ge-
liyor bana. Gerçi kitabın bir yerinde evlere ilişkin tarifler-
de şimdilik hatırladıklarım bu kadar denilmiş, birkaç yer-
de arkadaşlarının ismini verirken hatırlayamadığı isimle-
rin olduğunu belirtmiş ama kitaptaki bu ayrıntılar ve bu-
güne kadar bu ayrıntıların korunmasını yazar neye borç-
ludur?

Nihayetinde, teşekkür ederim Sorgun için böyle bir eser 
kaleme aldığınız için. Teşekkür ederim bu bilgileri herkes-
le paylaştığınız için. Yazımda kimi yerlerde yazar, kimi yer-
lerde hocam dedim. Zira Sn. Rauf Yücel hocamızda her i-
kisi de mevcut.

Ve yazıma son verirken; tüm samimiyetimle söylüyo-
rum; bu kitaba ulaşan herkesin okumasını tavsiye ediyor, 
eseri okuduğum için kendimi şanslı hissediyor ve kitabın 
ikinci cildini de merakla beklediğimi ifade ediyorum.
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“SORGUN’DAN ÇIKTIM YOLA”
Hatip SORGUN

Rauf Yücel hocamızı, kendi yaşam hikâyesinden yola çı-
karak ailesi ve yakın akrabalarının yaşamını detaylı olarak 
anlattığı, biyografi tarzında kaleme aldığı romanı dolayı-
sıyla tebrik ederim. Okumaya başladığımda, oldukça de-
taylı bir anlatım ve spesifik konuları içermesi sebebiyle sı-
kıcı gelen eser, konunun içine girdikçe zevkle okuduğum 
bir romana dönüştü. Bu tarz çalışmaların geçmişimize ışık 
tutması ve yeni çalışmalara ilham vermesi bakımından ol-
dukça faydalı olduğu kanaatindeyim. Romanla ilgili olarak 
dikkatimi çeken ve özellikle vurgulamak istediğim husus-
ları şu şekilde sıralamak isterim:

•Öncelikle hocamızın, hem kendisi, hem ailesi hem de 
yakın akraba ve arkadaşları hakkında uzun yıllar öncesine 
ait konuları tüm ince ayrıntılarına kadar hatırlıyor olması 
beni hem hayrete düşürdü hem de imrendirdi. Çünkü ken-
dimi bu çerçevede yokladığımda bırakın yakın akraba, ar-
kadaş ve aileyi, kendimle ilgili olarak bile hatırlayabildik-
lerimin oldukça sınırlı olduğunu gördüm. Bu işin sırrı a-
lınan notlar veya tutulan günlükler midir yoksa hocamız 
tüm bu detayları hatırlamakta mıdır?

•Hocamızın kıymetli annesi Emine hanımın yaşamı ger-
çek Türk kadınına çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. E-
mine hanım, cefakâr, fedakâr Türk kadınının, Türk anala-
rının aileleri için ne tür zorluklara katlandıklarını, nasıl fe-
dakârlıklar yaptıklarını çok güzel bir şekilde anlatmakta-
dır. Türk toplumu işte bu anaların omuzlarında yüksele-
rek bugünlere ulaşmıştır. Allah onlardan razı olsun. Bu a-
nalar bugünkü gençlere de örnek teşkil etmelidir. Toplu-
mun sağlıklı gelişiminin temini için bu anaların yaşamları 
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bugünkü genç analara iyi bir şekilde anlatılmalıdır.
•Hocamızın babasının, vergi toplama memurluğu ya-

parken köylüye yaptığı iyilik neticesinde başına gelenler 
de gerçekten ibretlik bir konu olarak hafızalarımızda yer 
etti. Köylülerin kendilerine iyilik yapan birine sırtlarını 
dönmeleri beni gerçekten çok şaşırttı.

•Hocamızın ablasının üşüterek hastalanması ve günler-
ce hiçbir tedavi görememesi ve ailesinin gözleri önünde e-
riyip gitmesi de yürekleri sızlattı. Bu, bugün sahip olduğu-
muz imkânların ne anlama geldiğinin anlaşılabilmesi açı-
sından gerçekten çok önemli bir örnek. Doktor yok, hasta-
ne yok… Basit bir üşütme, tedavi edilememesi sebebiyle i-
lerliyor ve yaşamının baharındaki bir insan anasının, baba-
sının, kardeşlerinin gözleri önünde yaşamını kaybediyor. 
Geçmişte atalarımızın ne zorluklarla mücadele ettiklerini 
göstermesi bakımından oldukça ibret verici.

•Hocamızın amcası Halit ve karısının yaptıkları da ger-
çekten çok üzücü ve ibretlik. Zor durumda olan kardeşinin 
ailesine sahip çıkacağı yerde onlarla uğraşması, onlara her 
türlü kötülüğü reva görmesi kabul edilebilir bir şey değil. 
Allah bu tür insanları ıslah etsin diyelim.

•Bu roman sayesinde benim de köyüm olan Dişli Kö-
yü’nün üniversite okuyan ilk kişilerinden olan Halit Naz-
lıoğlu, Ünal Öztürk ve Burhan Öztürk’ün ve yine yakinen 
tanıdığım Zahir Kayhan’ın hocamızın arkadaşları olduğu-
nu, hatta Yozgat Lisesi’nde okurken aynı evi paylaştıkları-
nı da öğrenmiş oldum. Bu kıymetli insanların o dönemde 
ne zorluklarla okuduklarını hocamızın romanı vesilesiyle 
bir kez daha görmüş olduk. Bu toprakların insanlarının ka-
deri bu sanırım. Bu toprakların insanları hayata tutunabil-
mek için her dönemde büyük zorluklara katlanmak, büyük 
fedakârlıklar yapmak zorunda kalmışlardır. Şartlar değişse 
de bu her dönemde böyle olmuştur ve böyle olmaya da de-
vam etmektedir. Doğduğu yerde doyamayan insanların ka-
deridir bu. Ama bizler artık inanıyoruz ki, bu böyle olmak 
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zorunda değildir. Bu zorlukları yaşayan bizler, bizden son-
ra gelecek olanların aynı zorluklarla karşılaşmaması için 
mücadele etmek durumundayız. İşte Sorgun Düşünce Ku-
lübü, bu düşüncenin, bu inancın eseridir. Bu vesileyle, ben 
bu büyüklerimizi anmak (özellikle Ünal Öztürk ağabeyim 
ben ODTÜ’de okurken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Da-
ire Başkanı idi ve bana oldukça yardımcı olmuştur), vefat 
edenlere Allah’tan rahmet dilemek, hayatta olan Burhan 
Öztürk ağabeyimize de saygılarımı sunmak isterim.

Okumuş olduğumuz roman üç ciltlik bir çalışmanın ilk 
cildi. İki cildi daha yayınlanacak. Rauf hocamıza diğer iki 
ciltlik çalışma konusunda başarılar dilerim. Oldukça zor 
bir işe kalkışmış. Allah yardımcısı olsun.

Benim âcizane önerim, hocamızın kendi yaşamını de-
taylı olarak anlatırken, biraz da o dönemdeki toplumsal 
ve siyasal konulara yer vermesi. Türkiye’nin, Yozgat’ın ve 
Sorgun’un o dönemdeki sosyal, ekonomik ve siyasi du-
rumları hakkında da bilgiler yer alırsa, romanın daha akıcı 
bir şekilde okunacağı kanaatindeyim.
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“SORGUN’DAN ÇIKTIM YOLA”
Nuri KAYA

“Sorgun’dan Çıktım Yola” adlı anı kitabının ilk bölü-
münde yazarımız Rauf Yücel, annesinin, babasının çocuk-
luğunu, evliliklerini, kendi doğumunu anlatıyor.

Kaleme aldığı hayat hikâyesini, 1946 yılından 1957 yı-
lına kadar ki eğitim öğretim hayatını, ayrıntılarıyla anlatı-
yor. Zaman zaman satır aralarında geçmiş tarihimizle il-
gili çok önemli bilgileri bizlere güzel ve anlaşılır bir üs-
lupla sunuyor. Başta Sorgun’da yaşayan Ermenileri, Sor-
gun’un gelişimini, coğrafi yapısını, nüfusunu, kültürünü, 
Sorgun’un ve Türkiye’nin yakın tarihini, siyasi çalkantıla-
rını aktarıyor. Yazarımız Rauf Yücel, elde ettiği bilgiler ü-
zerinden toplumsal sancıları da masaya yatırıyor ve krono-
lojik bir sırayla aktarıyor.

Bahattin Efendi, Köhne-i Kebir’de medresede hocalık 
yapıyor. Bahattin Efendi’nin talebeleri arasında Kerim A-
ğa’nın oğullarından “Molla Salih” de var. Bahattin Efendi 
bir gün medreseye ders vermeye gelmiyor, ertesi gün med-
reseye geldiğinde Rauf adında bir oğlunu yitirmiştir. Ta-
lebesi Salih Efendi, bu olaydan sonra hocasına hürmeten 
doğan çocuğunun adını Rauf koyuyor. Böylece 1939 yılın-
da Rauf hocanın hayatı başlıyor. 1946 yılında Yeşilyurt İl-
kokulu’na başlıyor ve 1951’de mezun oluyor. 1951 yılında 
Sorgun ortaokuluna başlıyor. Resimlerden ve yazarın tari-
finden anlaşılacağı üzere Sorgun ortaokulu bugün yerin-
de kapalı spor salonu olan Yenimahalle İlkokulu’dur. 35 
öğrencisi ve 5 öğretmeni ile eğitim öğretim hayatına de-
vam eder ve 1953 yılında Sorgun Ortaokulu’ndan mezun 
olur. Sorgun Ortaokulu 2,5-3 metre yüksekliğinde tek kat-
lı 1930’lu yıllarda yapılmış taş bir binadır. Önceleri Halk e-
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vi ve parti binası olarak kullanılmıştır.
Rauf Hoca, 1954–1957 yılları arasında Yozgat Lisesi’nde 

okur ve oradan mezun olur. Yozgat Lisesi, 1912 yılında ya-
pılmış, “Sarı Mektep” diye ünlenmiş, 20’den fazla sınıfı ve 
laboratuvarları olan güzel bir okuldur. Yozgat o dönemde 
Sorgun’a göre çok gelişmiştir. Güzel meydanı, parke taşla-
rından yapılmış yolları, yüksek bir yere yapılmış hükümet 
konağı ve kiremit çatılı evleriyle, o dönemin şartlarına gö-
re gelişmiş bir vilayettir.

Sorgun’un gelişimi 1950’lerde başlıyor. 1960 yılına ge-
lindiğinde kömür ocağının da açılmasıyla nüfusu ikiye kat-
lanıyor. 1970’li yıllarda nüfusu on bini aşıyor. 1990’lı yıl-
larda ise yirmi bin nüfusu ulaşıyor.

1949’lu yıllarda Sorgun’da 10–15 tane Ermeni aile ya-
şıyor. Bunlara dikkat ettiğimizde hepsi de meslek sahibi, 
alanlarında tanınmış isimlerdir. Bizim insanımız sadece 
lakaplarıyla tanınırken, Ermeniler usta sıfatıyla biliniyor. 
Yerli halk çiftçilik ile uğraşıyor. İki at, iki öküzün dışın-
da tamamen insan gücüyle yapılan bir çiftçilik vardır o dö-
nemde. Eğer o sene iyi yağmur ve kar yağarsa, çocuklar da 
asker de değilse, hayvanlar hastalanıp ölmemişse, karnı-
nı doyuracak kadar ürün elde edebilmektedirler. Bu kıtlık 
ve sıkıntı, yedikleri yemek çeşitlerine bile yansır. Tarhana 
çorbası, bulgur pilavi, omaç gibi, sınırlı sayıda yemek çeşi-
di vardır sofralarda…

1950 yılı… Türkiye Kore’ye asker gönderiyor ve bu sa-
yede Türkiye Nato’ya kabul ediliyor. Sorgun acaba bu ola-
yın neresinde? Sorgun’dan Kore’ye Meleğin Haydar’ın oğ-
lu Hacı Yusuf gidiyor. Çiftçi olan baba bu sayede herkes-
ten itibar görüyor. O günlerde Sorgun 2500–3000 nüfus-
lu bir kasabadır. Önce öldü sanılan Yusuf, daha sonra sağ 
salim Sorgun’a dönüyor. Sorgun halkını ve ailesini sevin-
ce boğuyor.

1950 yılının ilkbaharında ezan okuma özüne dönüyor. 
Yazar kitabında ezan ile ilgili şunları söylüyor: “Ezanın A-
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rapça okunmaya başlamasıyla, bizde bu olayların etkisin-
de kaldık ve sevindik. Oysa büyüyüp aydınlanınca bu işin 
inanç ve imanla ilgisi olmadığını sadece namaza bir çağrı 
aracı olduğunu anladık. Ha Arapça ha Türkçe, ne fark e-
der ki?”

Hâlbuki Ezan, İslam’ın evrenselliğinin ve bütünlüğü-
nün delilidir. Yani dünyadaki birliğinin sembolüdür. Her 
ülkede Arapça aslından başka dillere tercüme edilen ezan, 
tevhid inancını zedeler.

1951 yılında Sorgun’a ilk jeneratör kurulur ve Sorgun e-
lektriğe kavuşur. İlk yazlık sinema da o sene açılır. Bir yıl 
sonra ilk kışlık sinemada açılır. Bu kışlık sinema aynı za-
manda düğün salonu olarak da kullanılırdı. O yıllarda, be-
lediye binasının altında bir de Ziraat Bankası şubesi vardı.

1952 yılında Bulgaristan’dan yirmi iki aile Sorguna gö-
çüyor. Sorgun halkı yeni bir kültürle tanışıyor ve kaynaşı-
yor. Mesela ilk somun ekmeğini göçmenlerden görüp öğ-
reniyorlar ve göçmenlere de yufka ekmeğini öğretiyorlar. 
1952 yılında Sorgun Ortaokulu’na Raif Akbulut adlı Hel-
sinki Olimpiyatları’nda güreşte altın madalya kazanan bir 
beden eğitimi öğretmeni atanıyor. Raif hoca spor ve kül-
türel etkinlik adına, Sorgun halkının o güne kadar bilme-
diği jimnastik, çuval içinde koşma, kaşıkla yumurta taşı-
ma, bayrak yarışı, kasadan atlama gibi birçok etkinlik öğ-
retiyor öğrencilere.

1953 yılında Sorgun evlerinin damlarının % 90’nı top-
rakla kaplıydı. O dönemde Sorgun’da TMO bir silo yaptırı-
yor. Çünkü Sorgun ve çevresi o dönemde tahıl ambarıydı. 
Bir yıl sonra da belediye TMO’nun biraz uzağına şehrin su 
ihtiyacını karşılaması için su deposu yaptırıyor.

1956 yılında TMO’nun yanına yirmi kadar kooperatif e-
vi yaptırılıyor. Sorgun modern yapılarla tanışıyor. Bu dö-
nemde Sorgun’da iki tane tuğla ocağı vardı. Bu evler tuğla 
ocağında yapılan tuğlalardan yapılmıştı.

1957 yılında Demokrat Parti erken genel seçim kararı 
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almıştı. Seçim sonucunda CHP 30 milletvekilini 185’e çı-
karmıştı o dönemde de seçim sisteminde çarpıklıklar var-
dı. Seçim sistemine göre bir ili tümüyle bir parti kazanı-
yordu.

1958 Temmuz ayında bir Pazar günü Yozgat’ta Kıbrıs’a 
destek mitingi yapılıyor. Mitinge Kayseri İmam Hatip Li-
sesi mezunu, daha sonradan Ankara Hukuk Fakültesi’ni 
bitiren Yasin Yordanlı (daha sonra soy ismini Hatipoğlu o-
larak değiştiriyor) da katılıyor ve çok güzel bir konuşma 
yapıyor. Mitingden bir gece önce Sorgun tarihinin kara le-
kesi olan bir olay yaşanıyor. Yirmi beş-otuz serseri Ermeni 
vatandaşlarımızdan Karabet, Bedrik, Avidis kardeşlerin ai-
lelerini dağa kaldırıp tecavüz ediyor. Bu olaydan sonra Er-
meni aileler (kasap Mihran usta, terzi Artin, berber Aram 
usta, kunduracı İshak usta, demirci Ohannes usta, kundu-
racı Ezik usta, kunduracı Hidayet usta) birer birer Sorgu-
nu terk ediyor. Sonrasında, Sorgun’a polis teşkilatı bir ko-
miser ve üç polis tayin ediyor.

Kitapta dikkati çeken en önemli tarihi olaylardan biri 
de birinci ve ikinci İnönü savaşlarından sonra Ankara hü-
kümetinin Çapanoğlu Halit Bey isyanını bastırmak üzere 
Çerkez Ethem’in müfrezesini Yozgat’a gönderişidir. Çer-
kez Ethem bir yıl süren bu isyanı bastırarak geri döner.

Kitap adına uygun bir ruh hali içerisinde sona eriyor. Ya-
zar en mahremini ve kişisel anılarını aktardığı bu kitabın-
da lise hayatından sonra Sorgun’u terk edişini bir ayrılık 
havasında anlatıyor. Prof. Ruf Yücel, uzun zamandır üze-
rinde taşıdığı yükü; Sorgun halkına karşı sorumluluk vazi-
fesini, emekli olduktan sonra yazdığı anı kitabı ile yerine 
getiriyor. Uçağın yere indiğinde yolcuların oh çektiği gibi 
rahatladığı hissini bütün okurlarına yansıtıyor…
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“SORGUN’DAN ÇIKTIM YOLA”
Recep DAĞDEMİR

Yaşama karşı sizi güçlü kılan şeylerden birisi, asıl tek-
nik, mesleki alanınızın dışında sizi geliştiren ve rahatlatan 
farklı yetenek ve ilgileriniz doğrultusunda yaptığınız çalış-
malardır. Ben buna “arka bahçe” diyorum. Arka bahçesi o-
lan insanın yaşamı algılama şekli ve tutarlılığı ile verimli-
liği de belirgin olarak artmaktadır.

Öğrencilerime mutlaka bir “arka bahçe” oluşturmaları-
nı telkin ederim. Bu bazen sanatsal bir faaliyet, bazen yazı, 
bazen spor olabilmektedir. Günlük mesleki uğraşılarımız-
dan sonra böyle bir alanı olan insanlar, daha başarılı birey-
ler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Yaşamları daha anlam-
lı ve gereksiz uğraşlardan arınmış olmaktadır.

Bu ayki dosya konumuz, topraklarımızdan çıkan, hayatı 
mücadelelerle geçen Rauf Yücel hocamız ve onun yeni çı-
kan kitabı “Sorgun’dan Çıktım Yola”. Yokluk ve zorluklar-
la mücadele ederek ülkesine ve milletine yararlı çalışmalar 
yapan Prof. Dr. Rauf YÜCEL Hocamızın lise yıllarına kadar 
olan bu otobiyografi çalışmasını inceleme fırsatı bulduk.

Sadece liseye kadar olan yaşamını 414 sayfada anlatma-
sı, hocamızın, “arka bahçesinin” edebiyat olduğunun bir 
göstergesi. Bir roman tadında ve bir tarih sistematiği içe-
risinde ortaya koyduğu bu çalışmayı takdire değer buluyo-
rum. Nasıl ki bir aşk romanı ya da macera romanını oku-
duğunuzda bir sonraki sahneyi merak edersiniz ya, hocam 
da aynı heyecanı bu çalışmasında güzel ve anlamlı bir şe-
kilde sergilemiştir.

Bu eser aynı zamanda tarihi değere sahip bir çalışma. 
Sorgun’un yüz yıl kadar öncesindeki halini en ince ayrın-
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tısına kadar anlatırken, dünyadaki gelişmeleri de özellikle 
altını çizerek sanki bir senaryo kurgulaması şeklinde okur-
larına yansıtmıştır. Sorgun tarihini merak edenler için bir-
çok bölümünde ayrıntılı isimlerin verilmesi, şehir yapılan-
masının detaylarının öne çıkması manidardır.

Sorgunlu olmayanlarda okuma iste oluşturmayacağını 
düşündüğüm bu yapıt, Sorgun tarihi ve hocamızın ailesi-
ne vefa örneği olması açısından önemli bir çalışmadır.

SDK olarak daha önce “Kültür” dosyamızda öne çıkan 
birçok konunun tarihsel gelişimini bu çalışmada bulmak-
tayız. Kız isteme olayı, nişanlılık dönemi, ekin ve harman 
dönemleri, kış etkinlikleri, hayvancılık, bayramlar vb. ko-
nularda ayrıntılı olarak paylaşımlara yer verilmiştir.

İçeriği 19. Yy. sonlarından itibaren başlayan bu çalışma-
da, yazarın öncelikle anne ve baba tarafının şeceresi ayrın-
tılı olarak çıkarılmıştır. İsimlerin tanıdık olmamasına rağ-
men yaşantı biçiminin detaylı olarak yansıtılması kültür 
tarihi açısından önemlidir.

Şimdi, kısa kısa bazı analizlerde bulunmak istiyorum. 
Öncelikle, bana göre öne çıkan kahramanlar üzerinde dur-
mak istiyorum:

Salih: Şehirli olan, ancak imkânsızlıklar yüzünden bir 
köylü gibi hayvan ve toprakla uğraşmak zorunda kalan bi-
risi. Masa başı işlere daha yatkın olan iyi niyetli bir karak-
ter. Şehirli olmanın vermiş olduğu duruş, onun resmi bir 
dairede çalışmasına neden olmuştur. Vergi toplama görev-
lisi olarak çalışır. Üç ay boyunca köyleri dolaşarak vergile-
ri toplamakla görevlidir. Ancak iyi niyet ona zarar vermiş-
tir. Bir köyün vergiyi karşılayacak geliri olmayınca, gelece-
ğe ertelemek üzere verilen bir doküman başına işler açar. 
Memurluktan atılır.

Uzun süre hapiste kalması yaşam karşısında direncini 
bir nebze kırmıştır. Ailesinin bakımı konusunda eşi daha 
çok yönlendirici olmuştur.

İyi bir babadır. Toplum içindeki itibarından çok, insa-
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ni temel ihtiyaçları önemseyen, başarısızlıkları tehdit edici 
bir unsur haline getirmeden tolere eden bir yapısı var. Zor-
layıcı bir yapıdan ziyade kolaylaştırıcı ve duyguların far-
kında olan bir insandır. Mesleği olmadığı için de sabit bir 
geliri yoktur, dönem dönem sezonluk işlerde çalışmakta-
dır. Çevresi tarafından sevilen, inançlı ve duyarlı bir kişi-
dir.

Halit: Salih ile yapı olarak tamamen zıt olan bir karak-
ter. Hırslı, hırsı uğruna her şeyi yapabilen, güç peşinde ko-
şan, gücü elinde bulunduran, duygu kontrolü olmayan bir 
insandır. İşlerini daha çok bağırmak ve tehditle hallede-
rek halletmektedir. Salih ile kayda değer, anlamlı bir ilişki-
si yoktur. Çok belirtilmemiş – belki ben kaçırdım- Salih’le 
diyaloglarının olmayışının bir sebebi de yok. Bu alan yete-
ri kadar net gözükmemektedir.

Halit, kendi önüne çıkan her kim olursa olsun bir tehdit 
olarak görmektedir. Kardeşini kıskanmakta ve ona ait olan 
her şeye zarar vermektedir. Bu bazen gelini olan Emine’yi 
dövmeye kadar gitmektedir. Para ve güç hırsı, yaşamının 
bütün alanını kaplamıştır. Eşinin de aynı yapıda olması 
onları çevrelerinde çekinilen karakterler haline getirmiştir.

Emine: Bence hocamızın hayatındaki en önemli karak-
ter. Çalışkanlığı, sabrı ve inancı ile önemli bir etken ola-
rak düşünüyorum. Genç yaşında sıkıntılarla boğuşan ve 
tek başına mücadele eden bir anne. Eşinin hem hapse düş-
mesi, hem de yapı olarak çalışmaya yatkın bir kişilik olma-
ması sebebiyle aile içerisindeki maddi ve manevi dengele-
ri gözetmek Emine anneye düşmektedir.

Daha genç yaşlarda bir çocuğunun boğulmasıyla haya-
ta tutunma mücadelesi verirken, yetişkin bir kızının da ö-
nemli bir rahatsızlığa yakalanarak karşısında erimesini iz-
lemek zorunda kalmıştır. Bu durum bir anne için kolay bir 
şey değildir. Kendini bırakamaz. Çünkü diğer çocukları da 
vardır. Onun için de bütün acılarını içine gömerek çocuk-
larının başında ve eşinin yanında olmuştur.
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Aile içi dengelerde de yalnız kalmıştır. Özellikle Halit i-
le yaşadıklarında yapa yalnız kalmasını kaderin bir gereği 
olarak görüyorum. Mevlüde annenin psikolojik desteği dı-
şında eşinden bir destek göremez. Sadece ilişkileri kesme 
noktasında karar alınmasında etkili olmuştur.

Emine anne, Gedikhasanlı’daki ailesi tarafında çok se-
vilen ve korunan birisidir. Ailesinin, her yıl mahsulün bir 
kısmını mutlaka Sorgun’a göndermesini ve zor zamanlar-
da onu hiçbir şekilde yük olarak görmemesini önemli bul-
dum. Hem kardeşleri, hem anne ve babası ile komşu ve ak-
rabalar tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olarak, bence 
hocamızın dünyasının şekillenmesinde önemli bir yeri bu-
lunmaktadır.

O yıllardaki Sorgun’da hayat şartlarının zorluklarını, şu 
andaki bolluk ve özgürlüğün kıymetini bilmek adına ö-
nemli buluyorum. Yolların bile çok sonraları açıldığı bir 
yerde sağlık sorunlarınızı gidermeniz, tamamen kulaktan 
dolma tedavi yöntemlerini kullanan birkaç kişinin eline 
kalmıştır. Doktorun olmayışı, en yakın merkeze gitmenin 
de zor olduğu bir belde nerede? Şimdi ki hali nerede? İn-
sanın havsalası almıyor bu hızlı değişimi…

Tarihimize baktığımızda bu yıllar savaş ve sıkıntılarla 
dolu yıllar. Ancak, İç Anadolu bölgesini sadece yerel bazı 
direnişlerin dışında pek etkilemiyor sanırım. İletişim araç-
larının olmayışı, insanları daha çok gündelik yaşam kay-
gıları içerisinde bırakmaktadır. Sadece temel ihtiyaçlarını 
karşılama adına öteki gündemleri oluşmamaktadır.

Ayrıntılı bir anlatımı benimsemiş olan Rauf hoca, o dö-
nem hakkında araştırma yapmak isteyenler için önemli bir 
yapıt ortaya çıkarmıştır. Hocamızın kendi söylemiyle; ”O 
günkü Sorgun’u satırlara dökmemdeki amacım; gelecek-
te, bu şehrin geçmişini kaleme alacaklara belki bir ipucu, 
belki bir kaynak oluşturur düşüncesidir. Umarım, aktardı-
ğım bu tablo, günün birinde birilerinin işine yarayacaktır.”

Bazı kültürel motifler:
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Yüz kızartıcı bir olayın kulaktan kulağa dolaştığını bi-
liyordum. Bu olayın biraz abartı olduğu düşüncesi vardı 
bende. Ancak anlaşılıyor ki gerçekmiş. Bahsettiğim şey; 
Ermeni olayları. Ermeni vatandaşlarımıza yapılan yüz kı-
zartıcı suçun cezasız kalmaması önemlidir. İnsanlığa sığ-
mayan bir olayın patolojik çerçevede değerlendirilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Çünkü yüzyıllar boyu bizlerle bir-
likte yaşamış olan bir halkı, milli ve manevi bir çerçevede 
değerlendirmek yanlış olacaktır. O insanların yaşadıkları, 
bu topraklardan gitmek zorunda kalmaları çok acıdır. O 
kişilerin psikolojik gelişimlerindeki sorunlarından dolayı, 
bu olayı ırki, dini ve geleneksel bir değerlendirme içinde a-
çıklamaya çalışmak, olayın vahametini açıklamaya yetmez.

Kendi düğünümden de hatırımda kalan bir olayı pay-
laşmak isterim. Damat gezdirme işinde, mutlaka hamam 
önünde mola verilip orada oynanmasına bir anlam vere-
memiştim. Bu eserle bunun ne anlama geldiğini öğrenmiş 
bulunmaktayım. Uzun yıllar boyunca, gelin ve akrabaları 
ile arkadaşlarının toplandığı bir mekân olan hamamlar, er-
kekler için de kullanılan bir mekân imiş. Zamanla, sanırım 
ekonomik gerekçelerle, damatların bu geleneği son bul-
muş olup, gelinler için devam etmektedir. Damatlar için, 
sadece ikinci günü öğleden sonra gençlerin toplu gezmele-
rinde uğradıkları bir alandır burası. Halaylar çekilir, biskü-
vi, lokum ve çerezler izleyenlere dağıtılarak oradan ayrılır. 
Bu gelenek bu şekliyle devam etmektedir.

Eserde bağlar, çeşmeler ve Sorgun’un o dönmedeki ya-
pılaşmaları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Mahallelerin 
ayrıntılı olarak tasvir edilmesi, insanı, şu andaki gelişimi 
ile kıyasladığında gerçekten hayretler içinde bırakmakta-
dır. Hocamın koyunları otlattığı alanda şu anda benim otu-
ruyor olmam, zamanın ne kadar hızlı geçtiğinin somut bir 
göstergesi olarak beni duygulandırmaktadır.

Kendi çocukluğumun önemli parçalarından olan ekin ve 
harmanı okurken beni o günlere götürdü. Büyüklerimizin 
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nasıl zorlandıklarına şahit oluyordum. Düğenlerin ağırlık 
yapması için üzerlerinde yardımcı eleman olarak çok bu-
lundum. Ta ki kara patos gelene kadar… Kara patosun gel-
mesine, sanki aya çıkılmış gibi sevinmişti köy halkı.

Kitapta, höllük toprağı, omaç, bağ bekleme, bağ kaynat-
ma, değirmen, tarla sürme, ekim, bayram ve bayram kına-
sı, yoğurt ve peynirin yapılışı, vb. köy hayatına dair önemli 
konuların ayrıntılı olarak anlatıldığını gördüm.

Sorumluluk bilinci, bir çocuğun gelişimi için çok önem-
lidir. Okul hayatı ve aile hayatının zorunlulukları, sorum-
luluk bilincini güçlendirmektedir. Her işi belirlenen süre i-
çerisinde yapmak için birey ona göre zaman planlamasın-
da bulunur. Hocamız da, gündüz okul, gece ev, yazın tama-
mıyla ev işleri, kışın ise okul… Bu denge, sorumluluğu ve 
zamanı kullanma bilincini geliştirmektedir.

Gördüğüm önemli bir ayrıntı da oyunlar. Çocukların 
kendi aralarında oyunlar geliştirdiklerini ve sokağı çok i-
yi kullandıklarını gördüm. Maalesef bu alışkanlıklar Sor-
gun’umuzda dahi azalmaya başlamıştır. Her yaz gittiğim-
de, oyun salonlarına rağbetin daha çok arttığını görmekte-
yim. Boş alanlarda oynayan çocuk sayısı gittikçe azalmak-
tadır.

Hocamız, bir taraftan tarihsel boyutta gözlemlerini pay-
laşırken, bazı noktalarda bize öğretilen bilgilerin doğrulu-
ğu konusunda bilgisine ihtiyaç görüyorum. Üzerinde çok 
az ya da hiç durulmayan konuları gördüm. Bu alanlarla il-
gili gözlemlerini öğrenmek isterim. Bu paylaşımlarımın, 
bir eleştiri olarak değil, soru olarak algılanmasını arzu e-
derim:

Özellikle inkılâplarla birlikte halkın yaşantısında önem-
li değişimler olmuştur. Bu değişimlerin etkileri bütün aile-
lerde hissedilmiştir. Ancak eserde üzerinde fazla durulma-
dan geçilmiş. Acaba halk arasında bu değişim çok mu ko-
lay kabul edildi de tepkiler kendi içlerinde cılız kaldı? Bu-
nu merak ettim.
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Bir diğer konu ise ezanı Türkçeleştirmenin hocamız ta-
rafından normal ve doğru bir hamle olarak algılanması. A-
ilesi dini değerlere bağlı birinin bu meseleyi böyle yorum-
lamasının sebeplerini merak ediyorum. Herkes tarafından 
bilinen, CHP’nin icraatlarının halk nezdinde ciddi sıkıntı-
lara neden olduğu gerçeği acaba bizlere yanlış mı aktarıl-
maktadır?

Her şeyden önce, ben bu kitabı hocamızın öncelikle ai-
lesine karşı bir sorumluluğu yerine getirmesi ve yaşadığı-
mız bu diyarların bir asrı geçkin zaman diliminde geldiği 
noktayı görmek adına önemli bir çalışma olarak görüyo-
rum. Eserin özellikle anlaşılır bir dilinin olması, akıcı bir 
roman tadında yazılması, hocamın arka bahçesinin edebi-
yat olduğunun bir göstergesidir. Bakalım yüz yıl sonra to-
runlarımız Sorgun’u nasıl bulacaklar? Emeğinize, yüreği-
nize ve kaleminize sağlık hocam.
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HANGİ SORGUN?
Abdullah ALPAYDIN

Sorgun’a en son Temmuz ayı toplantımız vesilesiyle git-
tim. Daha önceki gidişim bundan 3 sene kadar önceydi. 
Ondan önceki ise bir öncekinden 6 sene önceydi galiba. 
Demek ki son 9 yılda Sorgun’a 2 kere gidebilmişim.

O da birer günden toplam iki gün eder. Dokuz yılda sa-
dece 2 gün geçirmişim Sorgun’da. O vaktin çoğunluğu da 
akraba ve arkadaş ziyaretleriyle geçtiği için şehirde ne olup 
bittiğini anlamak pek mümkün olmamıştı.

Zamanı biraz daha geriye sarıp Sorgun’dan üniversite i-
çin ayrılışımı da hesap ettiğimde tam 20 yıl olmuş. Bu yir-
mi yıl içerisinde orada toplam 6 aydan fazla kalmamışım-
dır zannediyorum. Hal böyle olunca oradaki değişimi/ge-
lişimi takip etmek, anlamak pek mümkün olmuyor. Dile 
kolay tam 20 yıl. 20 yılda kuşaklar değişiyor. Tanıdığımız, 
bildiğimiz birçok sima bu dünyadaki ömürlerini tamamla-
dıkları için artık yoklar. O günlerde doğan ve bugün 20’li 
yaşlarda olan, şehrin caddelerinde boy gösteren genç ku-
şaktan ise hiçbir yüz bize aşina değil; biz de onlara… Buna 
yakınlarımızın çocukları da dâhil maalesef. Son ziyaretim-
de işyerlerine uğradığım amcaoğlumun yaşı belki de 20’ye 
dayanan oğlu beni tanıyamadı, ben de onu!

Bu belki de insanın içini sızlatması gereken bir gerçek 
ama yapacak bir şey yok! Hayatın döngüsü böyle… Ha-
yat bizi bunlara hazırlıyor zaten, şaşırmıyoruz birçok şe-
ye. Çabucak kabulleniyoruz gerçekleri ve çabucak unutu-
yoruz. Elimizden başka bir şey gelir mi? Değiştirebilir mi-
yiz bu döngüyü? Hayır! Psikolojide “öğrenilmiş çaresizlik” 
diye bir kavram vardır: Değiştiremeyeceğinizi tecrübe so-
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nunda öğrenmiş olduğunuz şeyleri değiştirmek için çaba 
göstermezsiniz.

Devam edecek olursak, bahsi geçen son ziyaretimde 
her ne kadar sabah gelip akşam dönsem de, yaşamış oldu-
ğum mahalleleri ve şehrin merkezi yerlerini 1-2 saatliği-
ne de olsa gezmeyi istedim. Birazcık nostalji yapmaktı ga-
yem, ama düşündüğüm gibi olmadı. Farklı, tuhaf duygular 
yaşadım. Bana sadece insanların değil sokakların, binala-
rın, mekânların da yabancı geldiğini fark ettim. Çocuklu-
ğumun, ilk gençliğimin geçtiği mekânlar bana yabancı ge-
liyordu. Dahası, sokaklar, caddeler ve yapılar meğerse ha-
fızamda kaldığından çok daha küçük, kısa ve dar imişler! 
Belli ki zihnim bana bir oyun oynamaktaydı. Peki, gerçek 
olan bugünkü algılarımsa, geçmişte yaşadığım ve hafızam-
da yer edenler neydi? O, yürü yürü bitmeyen upuzun cad-
deler ve sokaklar nasıl da kısalmışlardı. Yapılarsa nasıl da 
küçülmüşlerdi. Oyun oynadığımız, vakit geçirdiğimiz boş 
alanlar yabancı binalarla dolmuşlardı. Karışık duygular ya-
şıyordum; hayal kırıklığı da şaşkınlık ta vardı; sanki hayal-
le gerçek arasında gidip geliyordum. Hayalle gerçek ara-
sındaki sınır ortadan kalkmıştı. En kötüsü de buydu!

Bu uzun şoktan sonra fark ettim ki, şu an ki ben artık 
oralara ait değilim. Oralar da bana ait değil. Her ne kadar 
bizler buralarda, İstanbul’da, Sorgunlu ortak paydasında 
bir araya gelip, Sorgun’a olan aidiyetimizi canlı tutmaya 
çalışsak ta; bazı şeyler geri döndürülemez ve geri getiri-
lemez bir şekilde elimizden kayıp gitmiş. Diğer arkadaş-
larımı bilmem ama benim hissettiklerim bunlar. Belki de 
çok sık gidemeyip, daha uzun süreli kalamayışımdandır bu 
yabancılaşma hissi. Belki de birinci derecede yakınlarımın 
çoğunun artık orada yaşamıyor olmasındandır… Her ne o-
lursa olsun, bu son ziyaretim bana orayla ve oraya ait geç-
mişimle yüzleşme fırsatı verdi. Yaşananın adı hayal kırık-
lığı da olsa, dünyanın ve dünya hayatının geçiciliğinin; bi-
zim bu dünyaya ait olmadığımız gibi, dünyanın da bize a-
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it olmadığı gerçeğinin daha küçük düzlemde hatırlanma-
sıydı olan biten…

Sadece mekân algısı değildi beni sarsan… Zaman da o-
rada farklı bir hızda seyrediyordu artık. Zaman, bizim bü-
yükşehirde yaşadığımızın aksine oldukça ağır ve durağan 
seyrediyordu. Metropolde, siz sürekli zamanın peşinden 
koşup ona yetişmeye çalışırken, orada zaman sizi bekliyor, 
emrinize amade bir şekilde… Öğleye kadar süren kahval-
tılı toplantımızdan sonra yapmayı planladığım tüm ziya-
retleri de gerçekleştirdiğim, bahsi geçen Sorgun turunu da 
yaptığım halde gün hala bitmemişti. Otobüsün hareket sa-
atine daha birkaç saat vardı ve zaman geçmek bilmiyordu. 
İtiraf etmek gerekirse bir an önce uzaklaşmak istiyordum, 
artık yabancısı olduğum bu şehirden…

Burada şunu belirtmekte fayda var. Zaman ve mekân al-
gısı tamamen görecelidir, kişiye özeldir. Bana çok durağan 
gelen zaman eminim orada yaşayanlar için gayet normal 
işliyordur. Mekânsal algılar da keza öyle…

“Dışarıdan (!) bir gözle Sorgun’da ne gördün” diye sora-
cak olursanız; Sorgun’un çok çarpık bir şekilde yapılaştığı-
nı, merkezde Cumhuriyet Caddesi’ndeki binaların çok de-
ğişmemesine rağmen yakınındaki mahallelerde daha insa-
ni olan bahçeli/müstakil evler yerine; gösterişli fakat ruh-
suz, gereğinden/ihtiyaçtan daha büyük, özenti apartman-
ların yapılmış/yapılmakta olduğunu fark ettim. Kaynak is-
rafından başka bir şey değildir bu! Buna mukabil bazı ke-
nar mahallelerin ise neredeyse 20 yıl önceki haliyle, hiç 
değişmeden durduğunu ve son derece bakımsız olduğu-
nu üzülerek gördüm. Hayatımızı kuşatan çelişkiler yuma-
ğının bir başka örneğini orada müşahede etmek şaşırtma-
dı beni doğrusu. Merkez ve çevre arasındaki tezat, hizmet 
alımındaki adaletsizlik bu ülkenin kanıksanmış bir gerçe-
ğidir zaten. Bunun Sorgun’da farklı işlemesini bekleyecek 
kadar hayalci değilim.
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SORGUN
Adnan KORKMAZ

Yazın, yollar tozardı
Gözümüze dolardı
Üstümüz başımız toz
Toz bize ne yazardı

Bol çamur vardı kışın
Rüzgâr sert, soğuk haşin
Her yer diz boyunca kar
Feri yoktu güneşin

Tipilere dalardık
Üşümezdik, donardık
Oyundu sanki her şey
Gülerdik biz, oynardık

Arabaşı aşımız
Zahmeriydi kışımız
Hayali güzel amma
İnan zordu işimiz

Köhne, Sordakon, Sorgun
Adnan gurbette yorgun
Ümit kesilmez haktan
Bu hasret biter bir gün
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SAHİ NERDE?
Adnan KORKMAZ

Sorgun, Yeşilova, Sordakon, Köhne, 
Köhne-i Kebir, Büyük Köhne…
Alınyazımız, hasretimiz, sılamız,
Mayamız, örfümüz, âdetimiz,
Doğduğumuz topraklar?

Sahi Nerde?

Yeni Mahalle’de, Yenidoğan’da, 
Hanbaşı’nda, Karşıyaka’da…
Abili,  ablalı, bacılı, gardaşlı,
Analı, babalı, havlulu, hayatlı, kuyulu,
Ahırlı, tandırlı, samanlıklı…
Soğanlı, marullu, karıklı,
Elma, armut, erik ağaçlı,
Tavuklu, horozlu, inekli, danalı, bahçeli,
Çatal kapılı, toprak renkli, tek katlı evlerimiz?

Sahi Nerde?

Siyah önlük, siyah çanta, 
Plastik beyaz yaka,
Üç numara tıraşlı saçlarımız,
Saman yapraklı, arkası kerrat cetvelli defterlerimiz,
İp takılmış silgilerimiz…
Düz çizgi, eğik çizgi,
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İpe asılı fişler,
Cin Ali, Yerli Malı Haftası,
Kömür sobalı okullarımız?

Sahi Nerde?

Yakan top, dalya, bilye, çelik,
Kartopu, kardan adam, buzda kayma,
Saklambaç, birdirbir, mendil kapmaca,
Ayı, topaç?

Sahi Nerde?

Davul, zurna, halay, cemo,
Bobbili, ağırlama, gamalı?

Sahi Nerde?

Bürük, eşarp, fistan, pazen, tuman,
Asbap, boybürüğü, çarık, içlik, yelek,
Pantul, gocuk, peşgır,
Mes, gıslavet, soğukkuyu, papıh?

Sahi Nerde?

Dirgen, yaba, yabaltı, dırmık,
Düven, saban, orak, tırpan,
Anadut, soku taşı, nacak, keser,
Helke, bakraç, nodul, kamçı,
Biley taşı, dibek taşı, lo taşı,
At, eşşek, at arabası, kağnı,
Seklem, çuval, idare lambası,
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Sitil, sufraltı, guşene,
Bıcaklık, ilistir, guğum, ırbık,
Yayık, evrağaç, desti, saz, kilim, çul,
Gaz lambası, çıra,
Elek, gozer, ellağani, seten taşı, sındı,
İlağan, habe, boyunduruk, mucur, çinik,
Namazlağa, seki, bıza, culuk,
Gurk, şibi, kirik,
Tezek, gufa, sıyırgı, hurç, sakçı?

Sahi Nerde?

Pekmez, çalma, madımak, otaşı,
Erişte, hedik, gatık, duğürcük,
Çalkama, yarma,
Sini, bazlama, gilik,
Bulgur pilavı, arabaşı,
Çemen, çokelik, düu,
Gavurga, omaç, firik,
Yuha ekmek?

Sahi nerde, bunca geçen yıl?
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BENİM İÇİN SORGUN
Hatip SORGUN

Benim için Sorgun;
Doğduğum, doyamadığım,
Yaşamak isteyip de, yaşayamadığım,
Hasretini çektiğim yer demek.
Aile, eş, dost, akraba,
Çocukluğum, anılarım,
Ana demek, baba demek, toprak demek.
Köy, harman, bahçe demek.
Gülerek gidip dönmek zorunda olduğum,
Yaşayamasam da ölmek istediğim,
Sevdiğim bir yer demek.
Evlatlarına sahip çıkamayan,
Gurbete mahkûm eden, sahipsiz bırakan,
Kadir kıymet bilmeyen,
Kızdığım bir yer demek.
Sahip çıkmamız, üzerine titrememiz gereken,
Bizden ilgi bekleyen,
Daha iyisini hak eden,
Güzel, kıymetli, nadide bir yer demek.
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SORGUN VE SEVDİĞİM DİLİ
Fatih ŞAHBAZ

Her bölgenin mutlaka kendine has tabirleri vardır. Her 
bölgenin olur da bizim Sorgun’un olmaz mı? Sorgun de-
nince hatırlanacak bir sürü şey var. Belki dilinden ziyade 
konuşulacak birçok da konu… Ekonomisi, gelişimi, tarihi, 
coğrafyası, iklimi ve hatta zengin uranyum yatakları var-
ken, dil de nerden çıktı demeyin.

Sorgun’umun dili ben de her zaman derin bir etkiye sa-
hiptir. Aynı zamanda da Sorgun’umun bir alametifarikası-
dır. Hani yerli otobüs firmalarımızla Harem’den başlayan 
yolculuğun “hoş geldiniz”den önce “nerde inecaaan?” i-
le başlayan hazzıdır. Yol boyunca, “orada otobüs mü du-
rur emmi?” diye lafa başlayan muavin ve ekibinin “bele-
diye otobüsü mü bu, baanmiyosan in, davetiye mi saldım 
sana!” diyerek devam eden, her yerde duran otobüsün çi-
lesidir benim dilim…

Artık Sorgun’a gelmişizdir. Hele bir senedir falan da u-
zaksanız… Ooooh! Başlamıştır dil sizi sımsıcak sarmaya, 
dolamaya… Arkadaş ve akraba çevresinin, kendine özgü 
güzel ve içten soruları donatmıştır her bir yanı… Dilin o-
rijinalini bozmamak adına alınacak en iyi tedbir ise kibar 
olmaya çalışmamaktır.

-Nerdeydin lan mızıkalı, epeydir gorünmüyonn?
-İl dışındaydım emmi.
-Ne iş dutuyon?
-Çalışıyok işte… Ne iş bulursah.
Ve vurucu soru gelir:
-Mayiş ney yavrum mayiş?
Maaş iyiyse yırttın. Maaş az ise başlar sıvamaya zaten…
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Seviyorum dilimizi... Samimi, kısa ve sonuç odaklı. 
Doktor ya da avukatsan çok fazla soru yok zaten. İyi kaza-
nıyorlardır onlar hemşerilerimin gözünde… Değilse, “sal-
la kariyeri, mayişten haber ver yavrum mayişten” tadın-
da…

Sorgunumuzun diline ilişkin çok sevdiğim bir anekdo-
tumu da paylaşmadan geçemeyeceğim.

Günlerden bir yaz günü… Karşı komşumuzun küçük 
çocuğu altını ıslatmıştır… Ve ortalığı yırtan orijinal bir dil 
ile komşumuzun ağzından dökülen şu sözler:

“Ben saa demedim mi aaşam iiii! Az iç çalhamayı deyin. 
İçtin çalhamayı (h kalın) içtin çalkamayı caaal caal (had-
dinden fazla) guvermişsin. Garyoladan aşmış eşşaaan gur-
nadıııı…

Hadi gel de sevme! Eleştir ama tabirleri yerme! Bence 
bu olay bu kavramlardan daha iyi komşumca ifade edile-
mezdi. Ve öylede ifade etti zaten. Kim takar dilbilimcileri. 
Kim düşünür edebi terimleri…

Kuruyemişçiden “bi ciyara versene”dir; manavdan “do-
matiz gaşşira” (kaç para)’dır; bakkaldan “yımırta ne gadar 
bahalanmış”tır ve genelde “yetişdiremiyom sıpalara gar-
daşım”dır alışverişin adı… Kışın hamamda ısıcak suda hoş 
vakit geçirmektir, yazın bir geçiyi ya da goyunu su başında 
devirmektir Sorgun’umda tatil…

Aman dilimiz bozulmasın. Orijinaline kimse dokunma-
sın. Hatta bir yerlerde sıkı sıkı muhafaza edilip gelecek ne-
sillere aktarılsın. Sorgun’un ekmeği, suyu nasıl ki farklıy-
sa dili de farklı bence. Kendi alanında marka olma yolun-
da hızla ilerliyor. Hatta biraz da kolaycı… “Ne yapıyorsun 
kardeşim?” mi, “norüyon la?” mı? Tercih sizin…

Yazıma bizim oraların meşhur tabirlerinin bir kısmını 
vererek son veriyorum:

Gumpir: Patates, Suvan: Soğan, Biyol: Bir kere, Nar-
pız: Nane, Öteaaçe: Karşı taraf, Badiye: Tas, Acer: Yeni, A-
alenmek: Durmak, Asbap: Elbise, Baba Çıhasıca: Sinirle-
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nilen kişiye söylenen söz, Balak: Manda yavrusu, Baldır-
can: Patlıcan, Bıldır: Geçen yıl, Bannah: Parmak, Ağca: Be-
yaz, Bosdan: Kavun, karpuz, Boör: Yan taraf, Buyma: Çok 
üşüme, Camız: Erkek manda (çok yiyen kişilere de denir), 
Culuk: Hindi, Cücük: Civciv, Çıhı: Küçük bez parçasına 
bir şeyler koyup bağlamak, Çimbarlanmak: Esneyerek sal-
lanmak, Cımbar: Sopa, Cırnaklamak: Tırmalamak, Çim-
mek: Yıkanmak, Çitlek: Çekirdek (Nuri abinin en sevdi-
ği şey), Daaadi: Değdi, temas etti, Daaarmen: Değirmen, 
Depik: Tekme, Dene: Tane, Dingildemek: Hoplayıp zıp-
lamak, Dombalah aşmak: Takla atmak, Dölek dur: Doğ-
ru dur, Dulda: Rüzgar değmeyen kuytu yer, Duluk: Kulak 
altı(Favori), Düve: Bir yaşındaki dişi dana, Ellaham: Sanı-
rım, sanki, Ellik: Eldiven, Bi elçim: Bir avuç, Essahtan: Sa-
hiden, gerçekten, Enik: Köpek yavrusu, Emi?: Tamam mı, 
Essah mı?: Doğru mu, sahi mi?,

Gandırmah: Aldatmak, Gobel: Erkek çocuk, Gatık/Çal-
hama: Ayran, Goruk : Olgunlaşmamış üzüm, Godek: kı-
sa olan, Gunnamak: hayvanın yavrulaması, Ne faat?: Ne 
vakit, ne zaman?, Hee: Evet, Püskuut: Büsküvi, Domatis: 
Domates, Helke: Metal kova, İlaha!: İlahi!, İlaan: Büyük le-
ğen, Ööle daal mi?: Öyle değil mi?, İlistir: Kevgir, Herslen-
mek: Sinirlenmek, Kelem: Lahana, Kosnü: Köstebek, Ku-
pelazan: Kulplu Kazan, Mazarat: Yaramaz, Malamat: Re-
zil olmak, Masimek: Önemseme, umursama, Mıh: Çivi, 
Navrah: Surat, çehre, Nörüyon?: Nasılsın, ne yapıyorsun? 
Neşalsın?: Ne Haldesin?, Sitil: Küçük Kova, Sıracalı: Kötü 
pis, pasaklı, Sumsuk: Yumruk, Pinnik: Kümes, Pıçah: Bı-
çak, Pahla: Fasulye, Tavatır/zollu: Çok Güzel, Dıngırdat-
mak: dalga geçmek, Toplu: Pencere, Toygaşı: Bir tür ayran-
lı çorba, İreluun: Önceki gün, Yadırgı: Yabancı, Yunak: Yı-
kanılan ve çamaşır yıkanan yer, Yelikmek: Çocukların yara-
mazlık yapması, Yiğni: Hafif, İlahana: Lahana, Peşgır: Hav-
lu, Portekel: Portakal, Zaaaaar ki: Her halde, sanırım, gibi, 
galiba, Zehen: Yemek kabı, Gaşşira?: Kaç para? 
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Not: Yazı tamamen kendime ait olup, meşhur kavramla-
rın bir kısmı dışında alıntı yapılmamıştır. Yazıyı yazmakta-
ki amacım, mizah yapmaktan öte, şiveye olan tutkumdur.
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ÖZLESEK Mİ, ÖZLEMESEK Mİ?
Fatih ŞAHBAZ

Günlerden bir Cuma günü… Çok uzun süre oldu Sor-
gun’a gitmeyeli… Görev nedeniyle bulunduğum Eskişe-
hir’den hafta sonunu geçirmek amacıyla, Ankara üzerin-
den Sorgun’a geçme kararı aldım.

Eskişehir’den Ankara’ya olan yolculuk gayet güzel… 
Tren hızlı, konforlu… Yolcular; kısa olan yolculuğu okuya-
rak, sohbet ederek bitirme telaşında… Neyse, Ankara’ya 
ulaştık. Aşti’de birçok alternatif arasından memleketimi-
zin firmasının (!) kapısını çaldım. Saat akşam 8.

- Abi Sorgun’a bilet var mı?
- Sabah 6’da var.
Baktım sabah saat 6’ya daha 10 saat var. Derin bir “hoş-

geldin Yozgat”ın ardından sırasıyla gezmeye başladım fir-
maları.

- Abi Sorgun’a bilet var mı?
Firmalar farklı, alınan cevap hep aynı: Yok! Bir delikan-

lı yardıma yetişti:
- Abi bu gün üniversitenin sınavları bitmiş, ben beş sa-

attir geziyorum bulamadım.
Derken bir firmanın çığırtkanı “Yozgaat!” diye bağırdı. 

Gittik biletleri iki katı fiyattan aldık. Buna da şükür! Ora-
da da kalabilirdik. Vesaiti bulduk ya gerisi kolay.

Geciken iki yolcu… Dışarıda eksi 10 derece soğuk… 
Başladık geç kalan yolcuları beklemeye. Birden aheste a-
heste gelen yolcuyu hemşerilerimizden biri kısa kollu 
gömleğinden tanıdı:

- Hele dürzüye bak hele, yörü la çabuh ecik! Öteki ner-
de?
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Memleketim gencinde hiç umur yok ama adeta soğuğa 
kafa tutan bir eda!

Yarım otobüs, 19 yolcu, irili ufaklı kırka yakın çuval ve 
valiz... Bavul ticareti desem değil. Sorgun ekonomisi he-
nüz bavul ticaretine kapalı. Çuval ticareti değil, un değil, 
şeker değil. Bir an çuvalları açıp merakımı gidermek geldi 
içimden. Büyük bir uğraş sonucu bagajın almasına imkân 
olmayan valiz ve çuvallar boş bulunan bir yere konuldu. O 
ara bir kadın, çantası içinde bulunan laptopu “şimdi bun-
ları üst üste atarsınız” diyerek çıkardı. Tecrübe konuşu-
yo… Kuvvetli ihtimalle valizin başına gelebilecek bir teh-
likeyi çığırtkana kibar bir dille iletti. Kadın, “valizler bura-
da kalmasın, karışıp kaybolmasın” edaları içinde bindi. Çı-
ğırtkan “yer bulmuşun daha ne istiyon” dercesine bakıp;

- Biz acemiyiz bacım ilk defa bu işi yapıyoruz, kalmaz da 
kaybolmaz da!

Deyip bayanı sakinleştirdi ve saat 10’da 9 otobüsü ile 
yolculuk başladı.

Yerleşme sonrası şoför yolcuların mola isteyip istemedi-
ğini sordu. Yolcular ikiye bölündü. Kimisi,” valiz çuval in-
mez” diyip mola istemezken, kimisi, “ciyara içerik” diye, 
kimisi, “südük sıkıştırır” korkusuyla, kimisi de “muhale-
fet olsun” diye mola istiyordu. O ara bir yaygara koptu: “o-
tobüs Yozgat’a kadar gidiyo Sorgun’a kadar gitmiyo” diye. 
Bu isyanın sesiydi. En öndeki Sorgunlu amcamız önde ol-
manın verdiği avantajla tepkisini ortaya koydu:

-Yoh yaaa istersen Yozgat’a da gitme!
Sonra arkadan daha tepkili bir ses:
-Gece yarısı Yozgat’ta noreciyk gardaşım?
Çözüm önerileri:
-Bari Çalatlı’nın yol ayrımına kadar bırak!
Hemşerilerim yolu yakınlaştırma derdinde…
-Noreciyk gece yarısı orda? Çalatlı için bi ihtimal…
Derken arkadan iki üç kişi birden yüksek ses tonuyla:
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-Sorgun’a diye sattınız bileti, durdur herkes inecek!
Diye mini bir tehditte bulununca Sorgun’a kadar gitme 

kararı alındı.
Ben dâhil hiç kimsenin elinde kitap yok. Bunu gören 

şoför bu durumu fırsat bilip ışığı kapattı ve herkesi soğuk 
bir kış gününde mayışma ve tatlı bir uyku tuttu. Beni de 
düşünceler…

Neden değişmez bu Yozgat’ın kaderi? Neden? Neden çi-
lemiz yolculuğumuzla birlikte başlar? Suç mu memleketi-
mizi özlemek? Yoksa hiç mi özlemesek? Sorgun’a çileli bir 
seyahatle geldik ama özlediğimiz çoğu şey de yok zaten. 
Ne sabah kahvaltısında küf kokan çanak peyniri, ne çoke-
lik… Ne soba, ne sobanın gozündeki patetis, ne de kes-
tane… Guğümdeki suyu kim almış? Benim çocukluğumu 
kim çalmış? Mahalledeki cami sahipsiz kalmış… Küllüğün 
yerinde oyun parkı var, çocuklarda eski neşe yok. Televiz-
yonlar renklenmiş ama siyah ve beyazın saflığından eser 
yok. Davul yok ama gürültü çok. Okumuş çok ama geliş-
me yok! Eski simalar kayıp. Herkes başka şehirlere kaç-
mış. Derenin üstü kapanmış. Ben büyük şehirden kaçtım 
burada da her yeri beton kaplamış. Birileri izah etsin! Ana 
baba, akraba, bir kaçta arkadaş dışında özlenecek ne kal-
mış? Evet, aslında memlekete bizi yakınlardan başka bağ-
layan bi şey kalmamış… Her şey eskide kalmış… Ne ahır, 
ne samanlık… Ne zemheri, ne culuk, ne şibi ne bodu kal-
mış… Bodu ya da culuktan yapılan arabaşı çorbasının da 
yerini hazır tavuktan yapılan çorba almış… Pekmez yerini 
çikolataya bırakmış… İnşaat ve araba sayısı artmış… Sor-
gun’da globalleşmeden nasibini almış… Neyse ki, bizim 
hafızalarda eskiden bunlar kalmış… Samanlık, kullük, so-
ba, guğüm, küflü çanak peyniri, çokelik, sucuğu az, düğür-
cüğü bol helle… Çocuklarımız acaba on sene sonra şibiyi 
bilecek mi? Helleyi yiyecek mi? Korkarım ki bilmeyecek…

Kendimce hafızamızda bunların kalmasına şükredip şu 
soruyu yine sordum içten içe: Özlesek mi özlemesek mi? 
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Verdiğim cevap kesin ve netti: Sana ulaşmak, çoğu yolcu-
luğumuzda hengâmeli olsa da Sorgun, artık eskiden kalma 
birçok şeyi barındırmasan da içinde… Senin için her çile-
ye değer… Atalarımızın diyarısın, dedelerimizin, babaları-
mızın mezarısın, ya da mezar vasiyetisin! Çocukluk gün-
lerimizin sahibisin! Sen bizim kanımızın delirmeye başla-
dığı deli kanlılığımızsın! Kızlara hava attığımızsın! Sevdi-
ğimiz kızın evinin önünde dolanırken birine yakalanırsak 
korkusunu içimizden hiç atamasak ta, çoğumuzun aşktan 
bile ar ettiği, ilk bastırılışımızın mekânısın! İçinde barın-
dırdığın şanslı kıza jetle hava atıldığı rivayetinden habe-
rin var mı Sorgun? Yeşil nohutsun sen, dalından gece ya-
rısı yolunmuş elmasın! Bir avuç çekirdeğin dostluğusun! 
Bedir Baba’da çimmeksin! Öğlen arası okuldaki kantin-
de ekmeğin arasına konulmuş yımırtasın! Demlikte çay-
sın! Halay başında oynamayı bilmeyen oğlansın! Oduncu 
gömlekli, tek takım tek kravatlı, tek siyah ayakkabılı öğ-
rencisin sen Sorgun! Kara tahta, kara önlük, kâğıt klasör-
sün! Pinniksin sen! Yımırtayla çemenin değiştirildiği, yı-
mırtayla dondurma almanın lüks sayıldığı ekonomisin! O-
kul önünde tahta iskeletli, dört tekerli, şireli camlı, tatlı-
cıdan bir gün alınan çoğu zaman alınamayan tatlısın! Sı-
nıfı geçmenin ödüllendirilmediği, aksine sınıfta kalmanın 
sosyal dışlanma sayıldığı, hocaların baba gibi olduğu okul-
sun! Kamburda limonlu dondurma, terzide paça yaptırma-
sın! Dökülen kömürün toplandığı geçimsin! Garajlardaki 
sağlık ocağısın! Kimilerinin ilk ıslığı, kimilerinin kızdığı-
sın! Özlem hep senin için Sorgunum! Yılda bir gelsek de, 
çocukluğumuzda, gençliğimizde sen hep varsın!

Not: Yukarda yer verdiğim seyahatimde, sınavlar nede-
niyle bilet bulamama gibi özel bir durumun varlığını do-
ğal olarak kabulleniyorum. Ancak, çoğu durumun genellik 
arz etmesi ve Sorgun seyahatlerimde sık yaşadığım bu du-
rumun eleştirilmemesini rica ediyorum. Gelişmelerden zi-
yade kaybolan değerlerin üzerinde durduğum bu yazımın 
amacı, gelişmeleri görmemezlikten gelmek asla değildir.
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SORGUN’DA RAMAZAN
Recep DAĞDEMİR

İlk gençlik yıllarımıza denk gelmesindendir belki, Ra-
mazan günlerinin ayrı bir tadı vardı Sorgun’da. Bizde bı-
raktığı hoş duygular vardı.

İnsanoğlu, herhalde yaşadığı anın kıymetini anlamak ü-
zere bir çabaya girişmeyince, geçmişe dair anlar daha an-
lamlı ve yaşanabilir geliyor. “Nerede o eski Ramazanlar?” 
demeyen bir nesil yoktur herhalde. Bu bizim ilk deneyim-
lerimizden olduğundandır ki unutamıyoruz ve doğru bir 
yaşantı olarak görmek istiyoruz. O yüzdendir ki, yaşanmış 
ilk anlar zihinlerimizin en önemli köşesinde masumluğa 
bürünmüş şekilde duruyor hep.

Ben de bu tatilde Sorgun’da ilk gençlik yıllarıma denk 
gelen Ramazanları aradım. Yazın o sıcağında her 3-4 daki-
kada bir baktığımız saatin, zamanın önünde çekilişini bek-
ler dururduk. İftar vaktine daha hızlı ulaşmak içindi bü-
tün çabamız. Ne kadar çok şeyle uğraşsakta tükenmezdi 
bir türlü zaman. Uykunun yanında, evin işlerini beklenen 
süreden daha uzun tutmamıza rağmen, bütün inatçılığını 
sergilerdi. Bizim oralarının değimiyle “şikarlanıyordu” za-
man.

Unutamadığım ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen 
uzak diyarlarda yaşadığım Ramazanlarda ihmal etmediğim 
bir şey vardı. Zamanı tüketmek için fırınlarda pide kuyru-
ğunda beklemek. Hiçbir torpile izin vermeden, hakkına ra-
zı gelerek zamanı sırada bekleyerek tüketmek… Yanında 
samimi bir arkadaşın var ise karşılıklı küçük iddialara gir-
mek: “iki parti sonra sıra bize gelir, yok üçüncü partide sı-
ra bize gelir”. Üç, dört fark etmezdi. Yeter ki iftardan ön-
ce, kurulu sofraya son anda yetişecek kadar zamanımız ol-
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sun. Alınacak pide sayısı istenen sayıdan mutlaka bir tane 
fazla olurdu. Kızılmazdı fazlalıklara. Çünkü küçük olma-
nız ve oruç tutmanız bütün tepkileri yok edebiliyordu. İl-
ginçtir; büyüklerimizin empati hissinin o anlarda gelişmiş 
olduğunu fark edersin.

Belki birçok kişi için mana ifade etmeyen anlardı, ama 
benim için farklı heyecanı barındıran bir şeydi.

Peki, o heyecanı tekrar bulabildim mi? Tabi ki hayır! 
Bulamazdım. O benim çocukluğumda saklı kaldı. Benim 
bu zamanda bulamadığım hazzı, bugünün gençleri 15 yıl 
sonra arayacaklar. Ve bulamayacaklar. Tanıdık bir soruyla: 
“Nerede o eski Ramazanlar?” diyecekler.

Her şey çok değişti/gelişti Sorgun’da. Güzel olanın ya-
nında, kontrolden çıkan bir yaşam biçimi de yerleşmekte. 
Şehirleşmeden tutun, kültürel yapıya kadar birçok şey de-
ğişiyor ve gelişiyor.

Çocukluğumuzun Ramazanlarında oruçlu olmayan in-
san daha dikkatli olurdu. Gizli gizli ihtiyacını giderirdi. A-
ma şimdi 20 yaşındaki gencin, “abi kusura bakma oruçlu 
değilim” demesini büyük bir erdem olarak görmeye baş-
ladık.

Herkes yabancı artık! Tanıdık yüz bulmak zorlaşıyor. İl-
çe sınırlarından alınan göçten ziyade, başka şehirlerden 
gelen kalabalıklar kültürel çatışmaları beraberinde geti-
riyor. Ekonomik kalkınmanın, üretimden ziyade hizmet 
sektörü üzerinden yaşanması, kalıcı ekonomik yapıyı oluş-
turamıyor. Aslında bu konu beni aşar. Ekonomistlerin ana-
lizlerine bırakıyorum.

Ama sosyolojik tahlillere ihtiyaç var. Yıllar öncesinden 
göç verdiğimiz insanların tatillerinde bıraktıkları izleri sil-
menin ötesinde, bir sonraki gelişlerinde onların bile şaş-
kınlıkla izledikleri bir değişim rüzgârı var.

Belki de, bu şehrin her rüzgârdan etkilenmeyecek bir 
yapısının oluşması gerekiyor. Şehrin ileri gelenlerinin eko-
nomik yeterliliklerini genişletmenin yanında, kültürel de-
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ğişim konusunda da biraz duyarlı olmaları gerekiyor. Zen-
ginliği madde ile sınırlı olanlar, gelecek nesillere bunun 
hesabını zor verirler. Belki bu Türkiye’nin sorunu olabilir 
ama ilçemiz şimdilik büyüklerimiz tarafından kontrol edi-
lebilecek bir seviyede.

Güzel bir gelişmeye de şahitlik etmiş oldum bu tatilde. 
Aralarında iddialaşmalarıyla meşhur olan bir kesimin yeni 
konusunun “eğitim” olması beni sevindirdi. Artık çocuk-
larını okutmanın çabası içerisinde olunması olumlu bir ge-
lişme. Bir iddialaşmanın ürünü olsa bile, sonuçların tabi-
i ki olumlu olacağını umut ediyorum.

Çocukluğumuzun o güzel günlerini emanet ettiğimiz 
bu şehri, üzerine düşünmeye, konuşmaya, tartışmaya ve 
proje üretmeye değer buluyorum. Çünkü ilk anıları yaşa-
mak, bağlılığımızı mecburi hale getiriyor.
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HAZİRAN 2012
ABBAS SAYAR OKUMALARI
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“CAN ŞENLİĞİ”
Abdullah ALPAYDIN

“Can Şenliği”, Köy Romanı türünün Türkiye’deki önem-
li temsilcilerinden olan Yozgat’lı şair/yazar Abbas Sayar’ın 
Yılkı Atı ve Çelo’dan sonra 1974 yılında yazdığı 3. romanı-
dır. Roman 1975 yılında Madaralı Roman Ödülü’nü kazan-
mıştır. Okumuş olduğum baskı Cem Yayınevi tarafından 
1980 yılında yayınlanmıştır ve 159 sayfadan oluşmaktadır.

Roman, hayatının büyük kısmı yokluk ve yalnızlık için-
de geçen eski katar başı Hüseyin Ağa’nın ömrünün son 3–
5 ayında mutluluğu ve rahatı arama çabalarını konu alır. 
Bunun yanında, Hüseyin Ağa’nın ağzından anlatılan anı-
lar üzerinden geçmişe dair ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Kurtuluş Savaşı boyunca birçok cephede savaşan Hüse-
yin Ağa, memleketi Yozgat’a döndükten sonra katar başı 
olarak Yozgat-Samsun hattında yıllarca eşek sırtında mal 
getirip götürmüş; önce at arabalarının sonra da motorlu 
vasıtaların yaygınlaşmasıyla 50 yaşlarında işsiz kalmıştır. 
Hüseyin Ağa’nın aşağıda anlattıkları o dönem şehrin sos-
yo-ekonomik yapısıyla ve yaşanan köklü değişimle ilgili ö-
nemli bilgiler vermektedir bize:

“Tomafil, kamyon nerede? Gıçı kırık bir Tatar arabası bi-
le yoktu bizim gençliğimizde. Bütün yük develerin, haşa-
vuzdan (haşa huzurdan) eşeklerin sırtındaydı. Koca şehrin 
tüm nakliye işlerini bunlar yapardı. Doksan üç Kırım mu-
hacirleri getirdi arabayı, yaylıyı… Tatarların altında yaylı-
ları görünce millet tümüyle seyrine çıktı. Beş on yıl geçme-
den de bizim eşeklerin işini at, araba aldı. Daha önce eşek 
gaterleri vardı. En büyük gaterler Allılarındı, Nizamların-
dı, Gürcülerindi. Ben hepsinde çalıştım. Havza pavlikele-
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rinde buğday tutardık. Samsun’a mercimek yüklerdik. No-
hut yüklerdik. Fasulye yüklerdik. Karşıdan da gazyağı, pır-
tı, şeker çıktı mı iki başlı Samsun kirası olurdu.

O zaman tüccarların cümlesi Ermeni’den, Rum’dandı. 
Atamyanların, Pandeliyanların, Çavuşoğullarının, Ketenci-
oğullarının büyük pırtı mağazaları vardı. Sağa sola tüm bir 
dünyaya mal satarlardı. Bizden de üç beş çerden çöpten 
bakkaldan başka kimsecikler yoktu. Bizimkiler katip olur-
lardı. Bizim gibi gıldır gücüklerde gaterlerde eşşekçilik…”

Zor şartlar altında çalıştığı dönemlerde kazandığı üç beş 
kuruşu, sağda solda gönül eğlendirerek çarçur eden Ağa, 
katarcılığın tarihe karışmasından sonra, en azından 2 oğ-
lunun meslek sahibi olması için çabalamış; Ermeni usta-
ların yanında oğullarından biri kalaycı, diğeri de semer-
ci olmuştur. Ağa bu arada eşini de kaybetmiştir. Babaları-
nın zoruyla zanaat sahibi olan oğullar, sonrasında evlene-
rek çoluğa çocuğa karışmış ama işsiz güçsüz Hüseyin A-
ğa da gözlerine batmaya başlamıştır. Zamanla gözden dü-
şen Hüseyin Ağa, evlatları tarafından sokağa atılmak sure-
tiyle dışlanarak ömrünün son 30 yılını yoksulluğa ve kim-
sesizliğe terk edilmiş bir şekilde geçirmiş; uğradığı vefa-
sızlığı, insanların acımasızlığını ve kötülüğünü toprağa ve 
yokluğa bağlamıştır. Aşağıdaki cümlelerde bu çok net ifa-
de edilir:

“Rabbim tüm bir zulmü bizim buralara vermiş. Bir ye-
rin arazisinde hayır yok mu? İnsanlarında da hayır yok-
tur… Bizim buralarda kötülük alıp başını gittiyse, bil ki 
yokluktan. Toprakta yok. Adamında da helbet ne para bu-
lunur ne de ehlak-i umumi…”

Roman, ahir ömrünü çileli bir şekilde geçiren Hüseyin 
Ağa’nın matbaacı Nail Bey’in bağında bekçilik işine alın-
masıyla başlamakta ve büyük kısmı 2 ay boyunca yapaca-
ğı bekçilik esnasında yaşadıkları, Nail beye anlattığı anıla-
rı, geçmişine dönük muhasebe, içine düşürüldüğü sefaleti 
ve başta kendi öz evlatları olmak üzere, insanların kötülü-
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ğü ve acımasızlığını sorguladığı bölümlerden oluşmakta-
dır. Bunun yanında bağda tek başına sıkılmaması için Nail 
beye aldırdığı eşeği Can Şenliği’yle konuşmaları, ona duy-
duğu sevgi, şefkat, insanlarda bulamadığı iyiliği, dostluğu, 
vefayı onda aramasını da konu alır. Ağa, bağda yalnız ge-
çirdiği gün ve gecelerde, teselliyi ya geçmişteki güzel gün-
lerinin hayaline dalarak ya da eşeği Can Şenliği’nde arar.

Tüm amacı bekçilik yaparak biriktireceği parayla kışı 
geçirmek olan Hüseyin Ağa’nın planları şehirde tesadü-
fen tanıştığı bir genç kadının köydeki dul ve yalnız anne-
sinden bahsetmesiyle değişir. Ağa, kadının annesiyle evle-
nip köydeki evine yerleşmeyi hayal etmekte; ömrünün ka-
lanını mutlu ve rahat geçirmeyi ummaktadır. Bu defa iş-
ler planladığı gibi gelişir. Fikrini genç kadına açar ve önce 
onu sonrasında da annesini bu evliliğe ikna etmeyi başa-
rır. Bekçilik işini bitirdikten sonra, kazandığı parayla bir-
likte kendisine son yıllarında kol kanat gererek yatacak yer 
veren Hamamcı Mustafa Ağa’nın da desteğiyle evlenir ve 
kadının köyüne yerleşirler. Bir süre sonra eşeği Can Şen-
liği’ni de yanına aldırarak, mutluluğuna mutluluk katar.

Gel gör ki, Ağa’nın mutluluğu çok sürmeyecektir. Kadı-
nı evliliğe ikna ederken söylediği, “birkaç bin lira parası ol-
duğu” yalanı başına iş açar. Böyle bir parası olmadığı an-
laşılınca utancından köyü terk eder ve şehre döner. Düşü-
rüldüğü bu durumun baştan beri sorumlusu olarak gördü-
ğü ve kendisine ait evde oturmakta olan oğullarından (se-
merci olan) Salim’in evini ateşe verir ve o yangınla kendi 
canına da kıyar. Böylece, Hüseyin Ağa acılarını acı bir son-
la dindirmiştir. Çaresizliğine çare olarak ölmeyi bulmuş, 
bunu yaparken de oğlundan büyük bir intikam almıştır.
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“NOKTALAR”
Adnan KORKMAZ

Kitap Adı: Noktalar, Yazar: Abbas Sayar (1923-1999 
),Yayınevi: Cem Yayınevi, Dizgi: Cem Yayınevi, Baskı: Gü-
müş Basımevi, Kapak Resmi: Abbas Sayar, Yayın Yılı: 1991 
(Birinci Basım), Sayfa Sayısı: 207 Sayfa, Türü: Düşünce.

Sevil Tomur’un 2002 tarihli “Klişelerden Uzak Bir Köy 
Romancısı: Abbas Sayar” adlı master tezinde Abbas Sa-
yar’ın eserleri aşağıdakiler olarak sıralanmıştır:

1- Gönül Sandalı (Şiir, 1946)
2- Sereserpe (Şiir, 1953)
3- Neco’ya Mektuplar (Şiir, 1957)
4- Bozlak (Gazete Yazıları) 1947-1959)
5- Bozok (Gazete Yazıları 1952-1996)
6- Gibi (Şiir, 1960)
7- Şey (Şiir, 1966)
8- Esinti (Şiir, 1969)
9- Yılkı Atı (Roman, 1970)
10-Çelo (Roman, 1972)
11-Can Şenliği (Roman, 1974)
12-Yorganımı Sıkı Sar (Öykü, 1976)
13-Dik Bayır (Roman, 1977)
14-Tarlabaşı Salkım Saçak (Roman, 1987)
15-Anılarda Yumak Yumak (Anı-Roman, 1990)
16-Boşluğa Takılan Ses ( Şiir 1991 )
17-Noktalar (Vecizeler, 1991)
Noktalar, anılan sıralamaya göre yazarın son eserlerin-

dendir. Noktalar hakkında yazar Abbas Sayar, kitabın ar-
ka kapağında: “Noktalar kırk yılımın düşünce dünyasında, 
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binlerce patlamanın kaleme kâğıda yakanmış bölümüdür. 
Her okuyucu usuna yatkın olanı alsın. Arta kalanlarında 
satılacağı pazarlar vardır. Herkes usuna göre Noktalar’la 
merhabalaşır” demektedir. Noktalar yazarın çeşitli konu-
lardaki özlü düşüncelerinden oluşmaktadır, bu anlamıyla 
kitap Abbas Sayar özdeyişleri kitabıdır. Noktalar’dan ta-
dımlık iki özdeyiş:

“Büyüklük insanın kendinin nerede olduğunu bilmek-
le başlar” 

“Küçüklüğünüzden değil sahte büyüklüğünüzden kor-
kunuz.” 
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“EL ELİ YUR EL DE YÜZÜ”
Recep DAĞDEMİR

“El Eli Yur, El de Yüzü” 1954 seçimi ve sonrasında, Yoz-
gat merkeze bağlı Zağcıoğlu köyünde yaşananları anlatan 
bir roman. Köylünün yaşadığı çaresizliği ve siyasete yükle-
diği anlamı anlatır.

1954 seçiminde Zağcıoğlu halkı, köyüne hizmetin gele-
bilmesi için, halkçı olan sandık başkanını da ikna edip, 99 
oyun tamamının DP’ye çıkmasını sağlar. Partinin Türkiye 
genelinde bu seçimde tulum çıkardığı tek yer bu köy olur. 
DP parti seçimi kazanır. Sonuçlar açıklanmaya başlayınca, 
köyün ismi radyoda defalarca anons edilir. Tabii ki köylü-
nün mutluluğunun yanında parti yönetimi de bu sonuçtan 
çok memnun kalır. Teşekkür için ilin bütün milletvekilleri 
köye gelir ve sorunlarının çözmede söz verip, herkese bi-
rer paket şeker hediye ederek köyü terk ederler.

Bu gidiş sorunlarının çözümünü hızlandırmaz tabi... 
Sorunlarının çözümü için köyün ileri gelen insanları il par-
ti yöneticilerinin kapısını çalarlar defalarca... Ancak hiç-
bir problemlerine çözüm bulamazlar. Geçiştirme politika-
sı uygularlar. Borçlarını kapatmak için aldıkları türlü türlü 
kredilerini ertelemekten başka bir sonuç elde edemezler. 
Bir sonraki seçimler yaklaşır. Parti hatırlar Zağcıoğlu kö-
yünü. İkna eder köylüleri. Tulum beklerler. Bunun için de 
iki kişinin yerine dahi oy kullanılır.

Romanda Yozgat’ın bu yıllardaki yaşantısı, konuşma di-
linin sadeliğinde anlatılmaktadır. Köylünün çaresizliği, a-
ma doğruluktan olabildiğince taviz veren tutumları ile ge-
leceği göremeyen ve anlık ihtiyaçlarını karşılamaktan öte-
ye gidemeyen yaşantılar yumağı konu alınır.
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Dikkatimi çeken bir nokta, köylünün inanç düzeyi… Bu 
bir geçiş sürecinin sonucu muydu, yoksa zaten böyle miy-
di? Ya da yazar, sadece siyasette kullanılabilecek basit bir 
kültürel yaşantı olarak yansıtmayı mı tercih etti?

Romanı bana göre özetleyen son paragraftı:
”…Önce kadınlar olmak üzere yavaş yavaş köylüler da-

ğıldılar. Nefes alma sırası hayvanlara geldi. Güneş başını 
alıp gitmişti. Sarı, pembe uyuşumu bir renk bırakmıştı u-
fukta. Külahlar içinde evlerine gelen şekeri güleç yüzler-
le geveleyen çocuklar ve kadınlar önce pembe, yeşil iz bı-
rakıp sonra alev rengi bir ufuk yaratan güneç ışığının ar-
dından eriyip gittiler. Hayvanlar evlerini, ahırlarını bulma-
nın mutluluğu içinde boş musullarına bakıp durdular. Ço-
ğu diz kırıp geviş getirmeye başladı. Sonra bedenlerini ka-
ranlığın boşluğuna teslim ettiler”.

Günlük dilde yazılan ve Yozgat tarihine kaynaklık ede-
bilecek bir eser. Köylünün doğal yaşamını çok iyi yansı-
tan bir yapıt… Kitabı okuduktan sonra, geçen 60 yılda ne-
ler değişti? Diye soruyorum kendime. Aldığım cevap: “çok 
fazla bir şey değil.”  Kendi öz kaynaklarını kullanamayan 
ve gurbet diyarlardan getirdikleri ile yaşamını idame etti-
ren tercihler hala devam ediyor. Sahi topraklarımız çok mu 
verimsiz? Yoksa bir kaşık balın eseri mi?
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“ÇELO”
Hatip SORGUN

Abbas SAYAR, Yozgat’ımızın yetiştirdiği ünlü bir yazar. 
“Yılkı Atı” adlı ilk romanıyla Türk romancılarının en ün-
lüleri arasındaki yerini aldı. “Yılkı Atı” TRT Başarı Arma-
ğanı’nı kazanmıştır. “Çelo” ise Abbas SAYAR’ın ikinci ro-
manı olup, Türk Dil Kurumu 1973 Roman Ödülü’nü ka-
zanmıştır.

Yozgat’ımızdan çıkan ve ünlü edebiyatçılar arasındaki 
yerini alan Abbas SAYAR’ı Yozgatlılar olarak ne kadar ta-
nıyor, ne kadar anıyor ve ne kadar kıymet veriyoruz? Yoz-
gat’ın birçok okumuş yazmış kesiminin dahi Abbas SA-
YAR hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu, en azından 
bir eserini okuduğunu sanmıyorum. Ben de sevgili karde-
şim Adnan KORKMAZ sayesinde 3. romanını henüz oku-
dum. Adnan tam bir kitap kurdu. Abbas SAYAR’ın bütün 
eserlerini kendisinde bulmak mümkün. Abbas SAYAR’ın 
tüm eserlerinin Adnan sayesinde paylaşılıp okunması ve 
yorumlanması, SDK’nın özüne, amacına ve ilkelerine uy-
gun çok faydalı bir faaliyet oldu. Abbas SAYAR’ın roman-
larını bizlere ulaştırdığı için kendisine teşekkür ediyorum.

“Çelo”, 1960’lı yıllarda yaşanan dramatik bir olayı konu 
alırken, önemli sosyolojik mesajlarda veren bir roman. Ro-
man kahramanı Çelo (asıl adı Çelebi), çocuk yaşta yetim 
kalmış, emmisinin yanına sığınmış. Emmisinin ekip biç-
tiği arazi oldukça kıymetli ve bu arazinin yarısı Çelo’nun 
babasına ait. Ancak, emmisi öyle düşünmüyor, yetim Çe-
lo’yu mal sahibi etmemek için olmadık işler yapıyor. Çelo, 
kimsesiz, çaresiz çocuk yaşında çobanlık yapıyor. Emmisi 
ve yengesi sürekli zulmediyorlar Çelo’ya. Emmisinin kızı 
Kezik çocuk yaşta Çelo’ya ilgi duyuyor, aralarında bir ya-
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kınlaşma oluyor. Bir gün tenhada buluştukları sırada em-
misi Çelo’yla Kezik’i yakalıyor. Çelo köyden kaçıp, halası-
nın yaşadığını duyduğu Karacaviran diye bir köye yayan 
yapıldak gidiyor. Halasını buluyor yanına sığınıyor ancak 
orada da barınamıyor. Halasının kocası dirlik vermiyor ço-
cuğa. Sonra İncenin Osman’ın kahvehanesinde bir köşe-
de yatıp kalkıyor ve orada çalışıyor. Çelo, Karacaviran’da 
çiftlik sahibi, kasabada hatırı sayılır bir kişiyle tanışıyor. 
Bu kişi hakkı olan araziyi emmisinden alması konusun-
da Çelo’ya yardım ediyor, yol gösteriyor. Kasabada Özel İ-
dare’den arazi kayıtlarına ulaşıyor. Kayıtlara göre arazinin 
yarısı Çelo’nun babasına aittir. Çelo umutlanıyor ve köye 
dönüyor. Sonrası hak arama mücadelesi şeklinde geçiyor 
ve sonuçta, gelişen olaylar neticesinde Çelo emmisini bı-
çaklayarak öldürüyor. Çelo hapishaneye, emmisi mezara…

Çelo, emmisini öldürmek suçuyla yargılandığı adliye çı-
kışında emmisinin oğlu İzzet’i görüyor. Kelepçeli ellerini 
başının üzerine kaldırıp iradeli, inanmış gözlerini büyüte-
rek İzzet’e:

“-Bana bak! Yaşım on dokuz. On dokuz yıl daha verir-
ler. Eder otuz sekiz. Mapustan çıkacağım. Yine köye gele-
ceğim. Senden hakkımı almazsam…” diye yemin ederek 
bağırıyor.

Bu ifade romanın sonuç cümlesi ve zulme boyun eğme-
menin, haklı olduğu davada mücadele azminin çok güzel 
bir örneği olarak anlamlı bir mesaj içeriyor.

Çelo ile birbirlerine âşık olan Kezik sevmediği biri ile 
(Albazların oğlu Haydar) evlendiriliyor. Mutsuz ve çare-
siz... Çelo ile kaçma planları ile umutlanıyor, ancak Çelo 
hapse düşünce ve abisi İzzet koca evine dönmesi için zor-
layınca, o da tüm yaşama umutlarını kaybediyor ve canı-
na kıyıyor. Altınlarını ise hapse düşen Çelo’ya gönderiyor. 
Kezik romanın önemli kahramanlarının başında geliyor ve 
hikâyesi ibret dolu. Bu kadar kelli felli, kaypak, şahsiyet-
siz, çıkarcı, adam diye geçinenlerin bulunduğu bir ortam-
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da, Kezik kız tam bir yiğitlik, mertlik dersi veriyor cüm-
le âleme…

Bir de, romanın köy yaşamına ilişkin verdiği önemli me-
sajlar var. O dönemde (50 yıl kadar önce) çok ciddi bir se-
falet var, yokluk var, kıtlık var ve de cehalet var… Köy-
lü perişan vaziyette, köylü avare… Birlik yok, samimiyet 
yok, herkes birbirinin kuyusunu kazma peşinde. Herkes a-
varelikten seyirlik peşinde. Avarelikten köşe başlarında o-
turup konuşacak konu aranıyor. Çelo’nun konusu da köy-
lüye iyi bir malzeme oluyor. Yaşam köy yerinde böylece a-
kıp gidiyor.

Roman, Çelo’nun akıcı hikâyesi ile birlikte o dönemde-
ki ekonomik ve sosyal yapı, köy yaşamı ve insan tutumları 
hakkında çok güzel tanımlamalar yapıyor. Yokluk, sefalet, 
zulüm, cehalet, mertlik, yalakalık, vefa, sevda, dürüstlük, 
kaypaklık, fitne, yalan, ihanet, vs gibi kavramlar roman i-
çerisinde çok güzel bir şekilde işlenmiş. Hem bu dünyada 
hem ahirette hiçbir şekilde affı söz konusu olmayan “kul 
hakkı” romanın ana teması. Baba yarısı emmi, yetim Çe-
lo’nun hakkını bir güzel yiyor ve köyün aklı erenleri de 
bu duruma çanak tutuyor. Bu haksızlığa gönlü razı olma-
yan bir kaç zavallı insan evladı ise güçleri yetmediğinden 
ve güç sahiplerini düşman edinmemek için çaresizce zul-
me seyirci kalıyor.

Çelo’nun bir cümlesi şöyle: “Anamı, ağamı bilmem ya, 
Nenem: Beni kucağına alır, dört bir yanımı öper, ilk çiğ-
dem gibi koklar: “Yetimim” derdi, “yetimim, bu tarlala-
rın, bu bahçelerin, bu bağların yarısı senin.” İşte Ana, Ni-
ne şefkati, işte emmi, yenge zulmü… Ayrıca, roman içeri-
sinde geçen birkaç özlü söz ve kelimeye de burada yer ver-
mek isterim. Bu söz ve kelimeler kullanmaya kullanmaya, 
unutmaya yüz tutmuş, ancak okuduğumuzda hemen hatı-
rımıza gelen söz ve kelimeler.

-“Gelin, halına göre salın”
- “Zilgir”
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-“Sonamayım”
-“Başın pınar, ayakların göl olsun”
-“Engine de deli gönül engine, şimdi rağbet güzel ile 

zengine”
-“Acıyan yer başka, acıkan yer başka”
-“Bu yaştan sonra yeşerip te bostan olacak değilim.”
-“El eli yur, el de yüzü yur”
-“Ölmüş eşşek kurttan korkmaz”
-“Kulun kısmetine düşen sabır… Sabrile koruk helva ol-

muş”
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“YILKI ATI”
Fatih ŞAHBAZ

Kitabın ilk sayfasından işi rast gitmeyen, bol bol söyle-
nen, azıcıkta asabi bir İbrahim gördüm. Hikâyenin kahra-
manı bu olsa gerek diye düşündüm.

Zaten yazarımız Yozgatlıysa daha girişten homurdan-
mak, millete saymak, suyu kesilen çeşmeye kızmak… Kı-
sacası yıldızın azcık dişi olacak İbraaaam… Roman 1975’te 
yazılmış, fiyatı da on lira amma, çok değişen bir şey yok 
be İbraaaam!

İbrahim, tarlada çift sürmektedir. Bulunduğu köy, Ana-
dolu’nun yoksul köylerinden biridir. Köyde kış, acı yüzü-
nü göstermeye başlamıştır. Rüzgârlar sertleşmiş, kavak a-
ğaçları yapraklarını dökmeye başlamıştır. İbrahim, bu yıl-
ki mahsulünü düşünür. Saman da, ürünler de kıt kana-
at ancak yetecektir. Samanları düşünen İbrahim, Dorukıs-
rak’ını hatırlar. Öküzleri köye doğru sürerken hayaller ku-
rar. Bir harman dolusu buğdayının, arabalarının, konağı-
nın, bir sürü atlarının olduğunu hayal eder. İbrahim, bu 
kadar zenginliği olsa çalışanlarına hep hakkını vereceği-
ni düşünür. Köyde öküzlerini suladıktan sonra İbrahim e-
ve döner. Büyük oğlu Mustafa’ya Dorukısrak’ı dağlara sür-
mesini söyler. Dorukısrak’in artık yılkı atına salınma vak-
ti gelmiştir.

Mustafa ve küçük kardeşi Hasan, Dorukısrak’a atlayıp 
dağlara sürerler. Bir de taş atarak onun incinmesine ne-
den olurlar. Dorukısrak’ı kovalarlar. Onlar köye dönünce 
Dorukısrak, yuvasından ve tayından uzak yerlerde tek ba-
şına kalakalır. Karanlık çökünce köye gider. Ahırının kapı-
sını zorlar, kapı açılmaz. İmam, yalnız kıldığı namazdan e-
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vine döndükten sonra gece dışarıda, Dorukısrak ve köpek-
lerden başka hiç kimse kalmaz.

Dorukısrak sonraki gün de aynı şeyi yapar. Artık gün-
düzle¬ri kimse görmeden sürüye karışıp tayını sevmek-
te, akşam da Mustafa ve Hasan’ın taşlamaları yüzünden 
dağa kaçmaktadır. Üçüncü gün, İbrahim Dorukısrak’ı aca-
ip şekilde döver. İbrahim, ona yarışlar kazandıran, tay ve-
ren, yıllarca yanından ayrılmayan bu atı, artık işe yarama-
dığı gerekçesiyle istememektedir.

Bir gün sonra, Tombak Emmi, İbrahim’in emri üzeri-
ne Dorukısrak’ı bir köylüye verir. Köylünün adı Kaşifinoğ-
lu’dur.

Kaşifinoğlu, Dorukısrak’ı çok uzaklara götürür ve bıra-
kır. Dorukısrak’ı tayını çok özlediği için yine ahırını bulur, 
komşular onun İbrahim’in atı olduğunu anlayınca ona a-
cır. Dorukısrak artık çok yıpranmıştır, köye son defa bakar 
ve köyü terk eder.

Doru, yapayalnızdır artık. Çok acıkmakta fakat ot bula-
mamaktadır. Dolaşırken kendisi gibi yılkıya salınmış bir 
atla -Çilkır’la- karşılaşır. Birlikte güneye doğru inerler. O-
vada onlar gibi 7-8 at daha vardır. Bütün atların koruyu-
cusu olan atın adı Demirkır’dır. Doru da onlara katılır, bir 
hayat sürmeye başlar. Sadece tayını çok özlemektedir.

Bir gün, Dorukısrak’ı kıskanan Çilkır’la Aygır kavga e-
derler. Çilkır yenilince gururu kırılır, herkese küser. Kış 
gelmiştir, her yeri kar kaplamıştır. Kurtların hücumuna 
uğrarlar, Aygır hepsini kurtarır. İbrahim, Doru gittikten 
sonra çok asabileşir. Dorukısrak’ı düşünmekte fakat arasa 
da bulamamaktadır. Köylüler de et-tiğini bulduğunu dü-
şünmektedir.

Havanın çok soğuk olduğu bir gün, Dorukısrak hasta-
lanır, bir köye doğru gider. Hıdır Emmi adında biri ona a-
cır, bakar ve onu iyileştirir. Dorukısrak, bir köyde emniyet-
te iken arkadaşlarına yine kurt saldırır ve Çilkır’ı öldürür-
ler. Dorukısrak’a çok iyi bakılmakta, arpalar yedirilmekte, 
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üstü kilimlerle örtülmektedir. Bir insana bakılır gibi ba-
kılmaktadır. Bu iyi insanlar, iyileşince onu törenle köyden 
gönderirler.

Arkadaşlarını bulunca Çilkır’in öldürüldüğünü duyar ve 
çok üzülür. Artık Mart ayı gelmiş, kış yerini bahara bırak-
mış¬tır. İki atı yılkı tüccarları zorla götürürler. İbrahim ise 
bahar gelince tek başına da olsa Dorukısrak’ı bulmaya ka-
rar verir. Ovaya iner. Dorukısrak’ını bulur. Tayı annesinin 
yanına gönderir, böylelikle Doru’nun geleceğini zanneder. 
Tay ve Dorukısrak tam aksine koşmaya başlarlar, bir süre 
sonra gözden kaybolurlar. İbrahim yaz kış onları arar; fa-
kat bulamaz.

Şimdi atların yerini traktörler aldı… Ne kısraklar sa-
hibini özlüyor, ne sahipleri kısraklarını… İşim yarım kal-
masın diye alınan mazotlar ve lastiklerden başka bir şey 
yok… Ha, yılkı tüccarı da yok… Onların yerini galeriler al-
dı… Ona da traktör iki şekilde veriliyor… Ya yenisini al-
mak, ya da icra gelecek borçludan kurtulmak…
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“DİK BAYIR”
Nuri KAYA

Şimdiye kadar okuduğum kitaplara pratisyen doktor gi-
bi uzaktan bakıp karar verirdim. Fakat Adnan Korkmaz’ın 
keşfedip bize sunmasıyla Abbas Sayar’ın “Dik Bayır” adlı 
eserini yakından inceleme fırsatı buldum.

Şimdiye kadar birçok kitap okudum. Ancak, okumak bir 
iş, okuyup, anlayıp, hazmetmek; başkalarının faydalanma-
sına imkân vermek başka bir iş. Birçok tanınmış kitap ve 
yazar var. Bu kadar yazar ve kitap arasından neden Abbas 
Sayar ve Dik Bayır? Çünkü Abbas Sayar, Dik Bayır adlı e-
serinde kıvrak bir üslup (bol küfürlü sözler hariç), büyük 
bir gözlem yeteneği, kendine ve Yozgat yöresine özgü bir 
dil ve tadına doyum olmayan hasret dolu mektuplarla bir-
likte güzel bir eser ortaya çıkarmış. Yazılarını Anadolu üs-
lubuyla, ağdalı cümlelerin arasında gizlenen ince espriler-
le güzelleştirmiş.

O dönemin Yozgat’ındaki mekân ve kültürel yapı, gele-
nekler, alışkanlıklar, siyasi hayat, insan ilişkileri gibi un-
surları ele almış; Türk dilini bütün zenginliğiyle yansıt-
mış. Türkçe’ye Arapça, Farsça ve Batı dillerinden giren ke-
limeleri harf düşmesi, harf türemesi ve sesli uyumu gibi 
kurallarla düzenleyip yeniden yazmış (Dua-Duva, Reis-İ-
resi, Layık-İlayık, Allah’ını seversen-Allasen).

Eser günümüzde pek kullanılmayan deyimler ve atasöz-
leriyle süslenmiş. Bunlardan bazıları şöyle:

Çayı avurt dolusu yudumlamak,
Ayağının turabı olayım,
Kuru ekmeğe ağu katma, gibi
Bunun yanında, bolca, küfürlü ve argo cümleler kur-
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muş. Bunlardan bazıları şöyle:
Yezitin dölünden düşen,
Gavur dölü,
Döl artığı fışgı,
Ulan murtad
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“YOZGAT VAR YOZGATLI YOK”
Abbas SAYAR

Yazar, 1930–1980 yılları arasında yazmaya çalıştım de-
diği bu eserini, 1988–1989 yıllarında Ayvalık’ta sistematik 
bir şekilde kaleme almış ve bu yazılar ilk kez Osman Ha-
kan Kiracı tarafından Yozgat Gazetesi’nde yazı dizisi ola-
rak yayınlanmıştır. Daha sonra Abbas Sayar’ın 1999 yılın-
da vefatından sonra aynı gazetede yazı dizisi tekrar yayın-
lanmış ve akabinde de, Osman Hakan Kiracı tarafından bu 
yazı dizisi Abbas Sayar’ın oğlu Ahmet Güner Sayar’a tes-
lim edildikten sonra kitaplaştırılarak 2007 yılında Ötüken 
Yayınları tarafından basılmış ve Türk Edebiyat tarihine ka-
zandırılmıştır.

Yazar bu eserinde, Yozgat’ın ve Yozgatlının maddi dün-
yaya ve dünya gerçeklerine kapalı etkisiz duruşunun ar-
dındaki duygulu ve sıcak iç âlemine sahip insanlarını, Yoz-
gat’ın iktisadi, siyasi ve tarihsel yapısını tarafsız bir gözle, 
gördüğü, bildiği, duyduğu ve yaşadığı ölçüde harmanlaya-
rak, son derece akıcı bir üslupla okuyucuya aktarmakta-
dır. Yazarın bu eserdeki en belirgin amacı, çok sevdiği Yoz-
gat’ın geçmişine bir ışık tutmak ve Yozgatlının ruhunda 
bir kıvılcım çakarak memleketini sahiplenmesini ve ataleti 
üzerinden atarak canlanmasını sağlamaktır.

Yazar, yazılarını kaleme aldığı dönemdeki hukuki ve si-
yasi engeller nedeniyle bildiği bazı gerçekleri yazmamış ya 
da yazamamış olup, buna rağmen Yozgat’ın ve Yozgatlı-
nın geçmişinde bilinmeyen veya unutulmaya yüz tutmuş 
birçok tarihi gerçeği de kesitler halinde okuyucuyla buluş-
turmayı başarmıştır. Abbas Sayar bir tarihçi olmadığını, e-
leştiriye de açık olduğunu ‘Ben bir tarihçi değilim. Üç sa-
tır roman ve şiir yazarıyım. Ama ne yazık, bu iş benim gibi 
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bir cahilin eline bırakılmıştır. Ve ne yazık, bu konuda söz 
sahibi bir kişi ortaya çıkmamaktadır…’ sözleriyle dile ge-
tirmektedir. Yazar bu sözleriyle, hem mükemmel bir teva-
zu sergilemekte, hem de Yozgat’ın tarihi ve kültürel mira-
sına sahip çıkılmadığını ve işin başa düştüğünü tatlı bir hi-
civle vurgulamaktadır.

Yazarın şifahi tarih anlatımında en çok faydalandığı kişi-
lerden olan Nusret Efendi’nin hatıralarında yer alan 1917 
Rusya Komünist İhtilali’nin ardından gazetelerde çıkan 
‘Komünist’ kelimesini, Yozgatlıların ‘Kavm-i Nist’ (Olma-
yan Kavim) olarak algılaması ve olmayan bir kavmin nasıl 
ihtilal yaptığı hususundaki şaşkınlıklarını ise, Yozgatlı’nın 
hem dışa kapalılığının hem de saflığının ve temizliğinin 
bir göstergesi olarak dudaklarımıza derin bir tebessüm ya-
yılmasını sağlıyor. Eserde ayrıca 1920’deki Çapanoğlu is-
yanının Yozgat’a ve Yozgatlı ’ya ne kadar ağır faturalar ö-
dettiğini, üstü kapalı olarak izah ediliyor. Eserde az da ol-
sa Sorgun’la ilgili kesitler de bulacaksınız.

Yozgat var, Yozgat’lı yok isimli bu kitabı okurken, yaza-
rın Yozgatlı ‘ya getirdiği samimi eleştirilerinin birçoğunu 
haklı bulurken, kimi zaman hepimizin aşina olduğu ince 
Yozgatlı mizahıyla karşılaşıp gülümseyecek, kimi zaman 
da burnunuzun direğini sızlatacak kadar hüzün duyacak-
sınız. Dedemden dinlediklerimi ve aşina olduğum mekân-
ları gözümün önüne getiren bu eseri seveceğinizden emi-
nim. Hepinizin okumasını tavsiye ederim…
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“YORGANIMI SIKI SAR”
Necip ÇETİNER

Yazarın “Yorganımı Sıkı Sar” isimli kitabı 3 bölümden 
oluşuyor.

1. Bölüm: Geçimi tarıma bağlı köylünün kuraklık nede-
niyle yaşadığı büyük sıkıntıyı ve şehirde amelelik yapmaya 
mecbur kalışını anlatıyor.

2. Bölüm: Tamamı alevi vatandaşlardan oluşan, birkaç 
yaşlı dışında namaz kılmayan bir köyde, köy muhtarının 
ilçe merkezindeki üç beş kişinin sataşması sonucunda ca-
mi yaptırmaya karar vermesini, birkaç siyasetçiyle birlik o-
lup camii yardımlaşma derneği adı altında, zimmete pa-
ra geçirmek niyetiyle, devlet yardımıyla cami yaptırması-
nı anlatıyor. Muhtarın camiye cemaat de bulması gereki-
yor. İstemeyerek kendisi de namaz kılıyor. Köylü gelme-
yince kendi kendine Diyanet İşleri adı altında, sahte mek-
tupla namaz kılmayana ceza verileceğini bildiren bir mek-
tup gönderiyor. Sonunda gerçekler ortaya çıkıyor. Tüm i-
tibarını, muhtarlığı ve cebe indirdiği paraları kaybediyor.

3. Bölüm: Yokluk içinde yaşayan, çiftçilik yapan ailede 
genç oğullarının kumar tutkusunu anlatıyor. Sürekli kay-
bettikçe hastalık haline dönüşen kumar nedeniyle, evde-
ki tohumluk buğdayı toprağa ekmek yerine satıyor. Tüm 
parayı kumarda kaybediyor. Etrafındakiler anlamasın diye 
de toprağa buğday yerine daha önceden hazırladığı topra-
ğı ekiyor. Etraf tarlalar yeşillenirken onların ki kuru kalın-
ca gerçekler anlaşılıyor. Sonunda başkasının yanında kötü 
koşullarda çalışmak zorunda kalıyor.








