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HAKKIMIZDA

Sorgun Düşünce Kulübü (SDK), 2007 yılında İstanbul’da 
yaşayan bir grup Sorgunlu üniversite mezunu tarafından kurul-
muştur. Kurucuları arasında avukat, bankacı, öğretmen, öğretim 
görevlisi, doktor, mühendis ve serbest ticaretle uğraşan birçok 
farklı meslek mensubu vardır.

Kulüp üyeleri her ayın ilk Cumartesi günü İstanbul’da bir 
kahvaltı programı eşliğinde toplanmaktadır. SDK, ayrıca yılda 
bir kez Sorgun’da, diğer illerden ve Sorgun’dan katılan üyeleriyle 
bir araya gelmektedir. Kulüp, İstanbul şartları düşünüldüğünde 
başlangıçta sürdürülebilmesi çok zor görünen her ayın belirli bir 
günü aralıksız bir araya gelme hedefini şu ana kadar hiç aksat-
mamıştır.  

Üyelerinin, hiçbir çıkar, karşılık ve statü beklentisi içinde ol-
madan, tamamen gönüllü olarak faaliyetlerine katıldığı ve kat-
kıda bulunduğu SDK, tüzel bir kimliğe bürünmeden hedefleri-
ni gerçekleştirmeyi amaçlayan özgün bir modeldir. Devamlılık, 
SDK’nın en temel prensiplerinden biridir.

SDK, hiçbir partinin, ideolojik yapılanmanın veya cemaatin 
güdümünde ya da tesirinde olmayan, tamamen sivil ve bağımsız 
bir oluşumdur. 

SDK’nın öncelikli hedeflerinden biri Sorgunlu üniversite me-
zunları ve üniversite öğrencileri arasındaki bağları kuvvetlen-
dirmek ve potansiyeli yüksek bu kitlenin başta kendileri olmak 
üzere, memleketleri ve nihayetinde tüm insanlık için faydalı, 
özgün, nitelikli, yapılabilir ve sürdürülebilir çalışmalar ortaya 
koymasını sağlamaktır. 

SDK, web sitesinde (www.sorgundusuncekulubu.com) her ay 
düzenli olarak belirli bir konuda dosya yayınlamaktadır. Dosya 
konuları yazar/eser incelemeleri ve sosyal-kültürel meseleler 
üzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır.

SDK, entelektüel bir yaklaşımla Türkiye’nin siyasal, sosyal, 
kültürel ve ekonomik sorunlarını anlamaya çalışmakta; bunu ya-
parken de alışıldık kalıpların dışında bir yol çizerek, herhangi bir 
düşüncenin/anlayışın ya da zümrenin dogmalarına esir olmadan 
tamamıyla özgün ve nesnel bir tutum sergilemekte; bilimsel ah-
lakın ve hakkaniyetin gerektirdiği şekilde hareket etmektedir. 
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ÖNSÖZ

Dünya - en azından Dünya’nın bir kısmı - yaklaşık 50 yıldır 
“Bilgi Çağı” olduğu iddia edilen bir çağda yaşamakta. Bu döne-
min en belirgin özelliği, bilimden teknolojiye, üretimden ticare-
te kadar tüm alanlarda bilginin en değerli kaynak olarak ortaya 
çıkışıdır. Bu yönüyle bilgi insanoğlunun sahip olduğu diğer tüm 
kaynakların önüne geçmiştir.

Son 20 yılda yaşanan (başta internet olmak üzere iletişim tek-
nolojisindeki) yenilik ve gelişmeler neticesinde ise bambaşka bir 
aşamaya geçtik. Bilginin üretim, dolaşım ve paylaşım hızı, bir za-
manlar hayalini bile edemeyeceğimiz bir boyuta ulaştı. Hal böyle 
olunca bilgiye ulaşmak da bir o kadar kolaylaştı. 

Bu tespit en azından teorik olarak doğru görünüyor. Lakin fi-
ili durum bazen buna tezat teşkil edebilecek düzeyde. Özellikle 
Sorgun’la ilgili 2015 yılı dosya çalışmalarımız (Eğitim Dosyaları, 
Gazeteciler Dosyası, Portreler Dosyaları) üzerine araştırma ya-
parken aradığımız/ihtiyacımız olan bilgilere ulaşmakta ciddi so-
runlar yaşadık. Birçok konuda hiçbir yazılı bilgiye ulaşamazken, 
ulaşabildiklerimizin önemli bir kısmı da yetersiz ve eksikti. Bu 
şartlar altında hazırlamış olduğumuz bazı dosyalar, doğal olarak 
bizi tam anlamıyla tatmin etmese de, bugüne kadar dişe doku-
nur bilgi üretiminin ve paylaşımının olmadığı sahalarda temel 
düzeyde de olsa sistematik bir veri kaynağı oluşturmuş olmak, 
küçük de olsa kayda değer bir adımdır. Bu çalışmaların, bu konu-
larla ilgili ileride araştırma yapacak olanların ya da bu konulara 
ilgi duyanların işini kolaylaştıracağını ümit ediyoruz.   
  Abdullah ALPAYDIN

  Mayıs 2016
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OCAK 2015

İSRAF
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İsraf ve Gerçekler  
Abdullah ALPAYDIN

Modern zamanların en büyük toplumsal ve ekonomik 
sorunlarının başında geliyor israf. Kapitalizmle birlikte bir 
tüketim canavarına dönüşen insanın bir o kadar da israf 
ediyor oluşu beklenen bir durum elbette.

Özellikle endüstri ve teknoloji sahasındaki gelişmelerle 
birlikte konforu ve imkânları sürekli artarak zenginleşen 
insanoğlunun hırsı, doymazlığı, sahip olma ve tüketme 
arzusu da bir o kadar arttı ne yazık ki! Kapitalist sistem 
de şu basit mantık üzerine kurulu değil mi? Daha fazla 
üretim, daha fazla tüketim! İhtiyacınızdan fazlasını satın 
aldığınızda doğal olarak israf etmiş oluyorsunuz. Gerek-
siz yere harcanan para mali kaynak israfıyken; alıp kul-
lanmadığımız yiyecek, giyecek ve diğer eşyalar da maddi 
kaynak israfına dönüşüyor haliyle. Burada acı olan, birçok 
şeyi tüketmeye fırsatımız olmadan çöpe atıyor oluşumuz. 
Toplumsal dayanışma eskisine göre çok zayıfladığı ve pay-
laşım azaldığı için, israfın boyutu her geçen gün inanılmaz 
rakamlara ulaşıyor.

Diğer yandan, tabii kaynaklar da sorumsuzca tüketilip 
israf edildiği için insanlığın geleceği başta açlık ve susuz-
luk olmak üzere birçok tehlikeyle yüz yüze.

Ülkemizden örnek verecek olursak, israf denince ilk 
akla gelen ve en çok göze batan şeylerden biri her zaman 
ekmek olmuştur. Aşağıda bahsi geçen araştırma, ekmek 
israfının korkunç ekonomik boyutunu gözler önüne ser-
mekte. Bu araştırmaya göre; Türkiye’de kişi başı ekmek 
israfı günlük 20 gr.’dır. Bu miktar az gibi gözükse de ülke 
nüfusu göz önünde bulundurulduğunda israfın yıllık eko-
nomik boyutu, ekmeğin 2,80 TL olan kg. birim fiyatından 
hareketle 1,5 milyar TL’dir.
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Bir yılda israf edilen ekmeğin parasal karşılığı ile:
• 104 bin aile (5 kişilik) bir yıl boyunca yoksulluk sını-

rında geçinebilmekte,
• 162 bin asgari ücretli kişi bir yıl boyunca geçinebil-

mekte,
• 460 bin üniversite öğrencisine 12 ay boyunca aylık 

280 TL burs verilebilmektedir.
Ya da;
• 100 yataklı 80 hastane,
• Yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 18 havaalanı,
• 16 derslikli 500 okul,
• 300 öğrenci kapasiteli 250 yurt,
• 500 kilometrelik bölünmüş yol gibi hizmetlerden her-

hangi biri yapılabilmektedir.

Ayrıca, 1 günde israf edilen 6 milyon adet ekmek, 4,7 
milyon kişinin 1 günlük ekmek ihtiyacını karşılamaktadır.

Bir yılda israf edilen 2,1 milyar adet ekmek, ülkenin 23 
günlük ekmek ihtiyacı kadardır. (*)

Yukarıdaki rakamlar görüldüğü gibi oldukça çarpıcı. Sa-
dece ekmek israfının ülke ekonomisine zararı bu düzey-
deyken, her gün tüketmekte olduğumuz binlerce, on bin-
lerce ürüne bağlı israfın maddi karşılığını siz hesap edin! 
İçinden çıkabilirseniz tabi…

İsrafı sadece ekonomik bir olgu olarak değerlendire-
meyiz. Çok eskilere gitmeye gerek yok; hatırlayabildiği-
miz yakın geçmişe (1970-80’li yıllara) kadar insanımızın 
büyük çoğunluğu (bu belki yoklukla da bağlantılıdır) ta-
sarruf ve tutumluluk odaklı bir zihin dünyasına sahipti. 
Halkımızın büyük kısmı son derece mütevazı şartlarda ya-
şamaktayken, israf da sınırlı boyuttaydı. Sadece gıda mad-
delerinin değil, giyeceklerin kullanımında da ölçülü hare-
ket edilir, biri tamamen eskiyip kullanılmaz hale gelmeden 
yenisi alınmazdı. Eskiler bile atılmayarak, bir şekilde farklı 
amaçlarla değerlendirilmesine gayret edilirdi. Ev eşyaları 
da bugün olduğu gibi modaya göre değiştirilmez, yıllarca 
kullanıldıktan sonra gerekirse tamir edilerek kullanılmaya 
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devam edilir veya imkânı daha kıt olanlara verilerek on-
ların da faydalanması sağlanırdı. Beyaz eşya ve elektrikli 
ev aletleri zaten çok az evde bulunur, onlar da ömrünü 
tamamlayana kadar kullanılırdı. Maddi imkânları daha ge-
niş olan varlıklı aileler bile mümkün olduğunca zengin-
liklerini ulu orta sergilemez, harcamalarını komşularının 
gözlerinin içine sokarak yapmamaya dikkat ederlerdi. Yani 
toplumsal dengenin korunmasına ihtimam gösterilirdi.

Bugün, bırakın ihtiyacımız olan eşya ve aletleri, hiç 
ihtiyacımız olmayanlara bile binlerce lira harcayıp, kısa 
zamanda da yenileriyle değiştiriyoruz. Eskimeden atılan 
eşyaların, giyeceklerin haddi hesabı yok. Evdeki mobilya-
ları 3–5 yılda bir yenilemek, beyaz eşyaları ve elektronik 
aletleri en yenisi ve en gelişmişiyle değiştirmek, evin de-
korasyonunu yenilemek sıradan ve yadırganmayan işlere 
dönüştü. Üstelik bunu yapmayanlar küçük görülür ve de-
mode olmakla alaya alınır oldu. Hal böyle olunca, maddi 
imkânları sınırlı olan aileler dahi, çevre baskısıyla, kom-
şusundan ya da yakınından aşağı kalmamak adına, mad-
di gücünün ötesinde borçlanarak bu gereksiz harcamaları 
yapmakta ve israf çılgınlığına katkı vermekteler.

Madalyonun bir yüzü bu; yani bolluk, kontrolsüz tüke-
tim ve sonucunda büyük kaynak israfı! Diğer yüzü ise son 
derece düşündürücü; açlık, sefalet ve yokluk!

Aşağıdaki rakamlar durumun vahametini gözler önüne 
seriyor:

• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün tahmin-
lerine göre, Dünya üzerindeki 7 milyar insandan 870 mil-
yonu açlıkla pençeleşiyor. Bu nüfusun % 98’i gelişmekte 
olan ülkelerde yaşıyor.

• Asya kıtasında 563 Milyon, Afrika kıtasında ise 239 
Milyon insan yeterli gıda bulamıyor.

• Yetersiz beslenmeden en çok etkilenenler çocuklar. 
Her yıl 5,5 Milyon çocuk bu sebeple ölüyor. Bir başka ifa-
deyle her 10 saniyede 1 çocuk açlık nedeniyle ölüyor.

• Açlığın ana sebebi fakirlik ve fakirliğin başlıca sebebi 
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de Dünya üzerindeki adaletsiz gelir dağılımı. Yeryüzü kay-
naklarının büyük kısmı zengin azınlığın elinde. Diğer yan-
dan 1 Milyar 372 Milyon insan günde 1.25 Doların altında 
bir gelirle hayatta kalma mücadelesi veriyor.

• 7 Milyar insan temiz su bulamıyor ve buna bağlı ola-
rak her yıl 1,3 Milyon insan ölüyor. (**) worldhunger.org

Bu istatistikler tabi ki çoğaltılabilir. Özellikle gelir da-
ğılımında yaşanan eşitsizlik/adaletsizlik ciddi bir sorun 
olmaya devam ediyor ve maalesef kaynaklara bir şekilde 
hükmeden güçlü azınlığın pastadan aslan payını aldığı, 
milyarlarla ifade edilen sayıdaki insanın da açlık ve yokluk-
la baş başa olduğu bozuk düzen değişmiyor. İstatistikler 
gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de gelir paylaşımı adalet-
sizliğinde dişe dokunur bir iyileşme olmadığı gösteriyor.

İsraf demişken zaman israfından bahsetmeden geçmek 
olmaz. Zaman, insanoğlunun sahip olduğu şeyler arasında 
kıymetini en az bildiği değerlerden biri. Özellikle teknolo-
jik ürünlerin hayatımızı esir almasıyla birlikte zaman isra-
fı da aşırı boyutlara ulaştı. Saatlerini televizyon, internet 
ve cep telefonlarında harcayan, birbirleriyle sağlıklı sosyal 
etkileşim kurmaktan uzak yığınla insan var etrafımızda. 
Buralarda harcanan zamanın verimli kullanıldığından bah-
setmemiz de mümkün değil.

Elle tutulur bir şey olmadığı için çok azımız zaman is-
rafını önemsiyoruz ama şöyle bir gerçek var: Maddi bir 
şeyi tekrar elde edip, yerine koyabiliriz fakat boşa harca-
nan zamanı geri getirmek mümkün değil. İnsanların bü-
yük çoğunluğu geriye dönüp yaşadıklarının muhasebesini 
yaptığında, en büyük pişmanlığı zaman konusunda yaşar. 
Geçmiş zamanını dolu dolu ve verimli değerlendirdiğini, 
kendisi ve çevresi adına faydalı işler yaparak yaşadığını 
düşünen çok az insan çıkar. Hemen hepimiz, boşa tüketti-
ğimiz zaman elimize tekrar verilse onu çok daha iyi değer-
lendireceğimizi iddia ederiz. Boş bir avuntudur bu aslında!

Sahip olduğumuz nimetlerden kıymetini bilmediğimiz, 
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dolayısıyla israf ettiğimiz bir diğer şey de sağlıktır. Kötü 
beslenerek ve kötü yaşayarak sağlığımızı bozar sonra da 
geri kazanmak için para harcarız. Şu da var ki, insanların 
bir kısmı yeterli beslenemediği, diğer bir kısmı ise gere-
ğinden fazla beslendiği ve tükettiği için hastalanmakta ve 
ölmekte. Dünyanın düzeni ne garip değil mi?
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Yohluh  (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ 

Onnar yohluh dolu bi geçmişden geliyolardı…
“Siz yohluh gormediniz, yohluğu bilmiyonuz!” diyerek 

söze başlallar, harp zamannarında ayahlarındaki deri çarığı 
yedikleri gunner olduğundan, yazı yabanda tezek arayıp 
içindeki arpa, buğday danelerini ayıtlayıp yediklerinden 
bahsedellerdi.

“Çayı nerde buluyodun, şekeri nerde buluyodun?” diye 
başladıhları sohbetlerde, demleyip içtikleri çayı atmayıp 
gurudup tekrar demleyip tekrar içtiklerini, çaya şeker yeri-
ne bekmez goyduhlarını annadıllardı.

“Şimdikilere ne var!” deller, çetin gış aylarını, gurduh-
ları sekilerde hayvannarın ısıttığı ahırda geçirdiklerini, çı-
raynan aydınnandıhlarını söylellerdi.

“Yol nerdeydi, bel nerdeydi, vesaiti nerden buluyodun!” 
diye  lafa gireller, Perşembe bazarına gelmek için, zabah 
namazından soğna atınan, eşşağnen, gağnıynan, bazan da 
yayan yapıldah yollara düştüklerini dile getirillerdi.

Hiç bi şeyi golay golay atmazlardı. Ne gadar esgirse es-
gisin gıyamazlardı bişeyi atmıya.“Nesi var, sapasağlam!“ 
ya da “yazıh gunah, atılır mı!” deller  atmazlardı hiç bi 
şeyi…

Diz gapağandan yırtılan pantulları, dirsağanden açılan 
gomlekleri yamallardı.

İpi gaçıp bi tarafından sokülen gazağı tüm soküp, ipiy-
nen yeniden gazah örüp tekrar giyellerdi.

Artıh bi urgan parçasını pantullarına palasga olarah 
bağlallardı.

Onnar yohluh dolu bi geçmişden geliyolardı…
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Bu Tüketimin Sonu Nereye Gider? 
Fatih ŞAHBAZ

Kelime anlamı olarak bir şeyde aşırı gitmek, boşa tü-
ketmek, zayi etmek anlamına gelen israf kelimesi dini bir 
kavram olarak, insanın kendisine bahşedilen nimetleri ge-
reksiz yere harcaması, ihtiyacından fazla aşırı tüketmesi ve 
haddi aşması demektir.

Malın ve servetin içki, kumar, uyuşturucu vb. meşru ol-
mayan yerlere harcanması israf olduğu gibi, ekmek ve gıda 
maddelerini çöpe atmak, su ve elektriği boşa harcamak, 
kullanılabilir giysileri ve ev eşyasını atıp yenisini almak, 
gereğinden fazla harcama yapmak da israftır. İsraf maddi 
unsurların yanı sıra sağlık, gençlik, zaman vb. unsurlarda 
da yapılabilmektedir.

Hızla gelişen modern dünyamızda artan tüketim baskı-
sı, üründen aşırı yararlanmayı ön plana çıkarırken, israfı 
ise sıradan bir kavram haline dönüştürmektedir.

Hâlbuki mensubu bulunduğumuz İslam dini, hem ayet 
hem de hadislerle israfı hoş karşılamamaktadır.

“Gelişen ve değişen dünya düzeninde israfın yeri İslam 
dini dışında neresidir?” diye soracak olursak, işin açıkçası 
sadece iktisadi anlamda kârı artırmak için kısılan maliyet-
lerde, bir de israf edemeyecek dahi bir bölüşüme dâhil ol-
mayan hane veya ülkelerdedir.

İktisadi bir kuram “gelir arttıkça tüketim de artar” der. 
Ancak günümüzde bu kuram “gelir artarken israf da artar” 
olma yönünde hızla değişmektedir. Tüketimde çeşitliliğin 
arttığı, artık tüketmemenin toplumdan dışlanma nede-
ni sayıldığı günümüzde israf, dini boyutundan sıyrılmış; 
“dünyaya bir defa geliyoruz, anı yaşa!” vb. bahanelerle 
önemsiz bir kavram haline dönüşmüştür.

İnsan sahibi olmadığı her şeyin talepçisi, sahibi olduğu 
çoğu şeyin de nankörüdür. Öyle ya, bir zamanlar sofrala-



20│Sorgun Düşünce Kulübü

rımızın lüksü sayılan fırın ekmeği - ya da bizim oraların 
tabiriyle çarşı ekmeği - bu günlerin en çok israf edilen tü-
ketim maddesi haline gelmiştir. Ekmeğin israfındaki bu 
dönüşümde ekmeğe ulaşılabilirlik, ekmeğin üretiminin 
artması vb. kavramlar modern bir çerçeveyi çizmekle bir-
likte, asıl etken bizim ekmeğe olan saygımızın ya da israfa 
olan bakış açımızın değişmesidir.

Öyle ya, ekmeğin kıymetini bir Afrikalı’ya, ya da sürekli 
açlık yaşayan birine sorsak alacağımız tek cevap; “ekmek 
israf edilir mi?” olacaktır. Dolayısıyla bol olan her şeyin 
israf edilmesi mümkünken, kıt olan şeylerin israfında in-
sanlar daha dikkatli davranmaktadırlar.

İsrafa ait kavramsal çerçeveyi ister dini anlamda ister ik-
tisadi anlamda ortaya koyalım, bugün israf hem dini hem 
iktisadi hem de ahlaki açıdan bir hastalık haline dönüş-
müştür.

İsrafın savunulacak hiçbir yönü yokken, yapılan rek-
lamlar ile ihtiyaç hissi uyandırılarak potansiyel müşteri-
ler oluşturulmakta, verilen krediler ile de suni bir destek 
sağlanarak insanlar aşırı tüketimin ya da israfın birer esiri 
haline getirilmektedir.

“Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf eden-
leri sevmez.” (A’raf suresi) ayeti biz Müslümanların birin-
cil düsturu ve bakış açısı olmadıkça israf önlenemeyecek-
tir.

İsrafın önlenmesine yönelik toplum tarafından genel 
bir bakış açısı oluşturulmadıkça, israf ile ailede, okulda, 
iş yerinde ve toplumsal yaşamın gerektirdiği tüm diğer 
alanlarda mücadele edilmedikçe, bu hastalığın boyutu her 
geçen gün artarak büyüyecek ve tamiri güç olan yaraların 
oluşmasına neden olacaktır.

Peygamberimiz (S.A.S.), abdest alırken çok su kulla-
nan Sa’d adlı sahabeye müdahale etmiş, akan bir ırmaktan 
abdest alsa bile israf yapılmaması gerektiğini bildirmiştir 
(İbn Mâce). Dolayısıyla, bir malın ya da servetin veya her 
hangi bir şeyin bolluğu onu gereksiz yere kullanma hak-
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kını vermiyor. Her hangi bir şeyin çokluğu israfa gerekçe 
olamaz.

Toplumsal kalkınmanın yolu üretimi artırmak kadar, 
tüketimi kısmak ve tasarruftan da geçiyor. Kalkınan ül-
kelerin çoğuna baktığımızda hep kendileri üretiyor, ama 
kendileri dışındakilere sürekli tükettiriyor. Bir Alman açık 
büfe kahvaltıyı Türkiye’ye tatile gelmedikçe yapmıyor. An-
cak bizim insanımız imkân olsa her gün açık büfe kahvaltı 
yapar. Bunu diğer tüm ürünler ya da durumlar içinde uyar-
layabiliriz.

İşte burada şunu çok net bir şekilde belirlememiz ge-
rekiyor. Kapitalist ekonomik düzenin ve kurallarının uy-
gulayıcısı mı olacağız, yoksa dinimizin gereklerini yerine 
getirmek için Kapitalist ekonominin kurallarına karşı mı 
duracağız?

Bir Müslüman olarak, tabi ki dinimizin gereklerini yeri-
ne getirmek için Kapitalist ekonomi kurallarına karşı dura-
cağız. Ancak her yerden sağanak yağmur gibi aşırı tüketim 
baskısının oluştuğu dünyamızda bir israfla mücadele bile 
edemeyecek kadar güçsüz kaldık. Ancak barajların suyu 
azalınca suyu dikkatli kullanacağımız aklımıza geliyor. 
Çünkü bize hayatın çoğu yerinde israfla planlı mücadele 
öğretilmedi. Sadece var olan değerlerle günü kurtaran bir 
toplum haline dönüştük.

Sonuç olarak israf; fert, aile ve toplum hayatında onarıl-
maz yaralar açar ve toplumsal bozulma ve çürümeye sebep 
olur. Toplumun sağlıklı bir yaşam seviyesini yakalaması 
için israfı önemsemeli ve önemsetmeliyiz. Bunu da ancak 
devlet ve vatandaşlar el ele vererek planlı bir şekilde ger-
çekleştirebiliriz.

Unutmayalım ki israf etmeden de tüketebiliriz. İsrafın 
hayatımızda tamamen çıkması dileğiyle…
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Asıl Büyük İsraf… 
Hatip SORGUN

İsraf kötüdür. İsraf haramdır. İsraftan kaçınmalıyız. Bu 
hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. Ancak, israf konusun-
da öğütler nedense hep sıradan halk kitlelerine yapılır. 
Asıl büyük israfı yapanların sanki bir ayrıcalığı vardır. On-
lara pek bir şey söylenmez, ya da söylenemez.

Daha fazla kâr, daha fazla servet, daha uçuk yaşamlar 
uğruna Dünya kaynaklarını israf ötesi bir şekilde tüketen-
ler pek gündeme gelmezler.

Bugün Dünyadaki zenginliğin neredeyse yarısı (% 46) 
dünya nüfusunun % 1’inin elinde bulunmaktadır. Dünya 
nüfusundaki % 18,5’lik pay ile yüksek gelirli ülkeler dün-
ya GSMH’sının yaklaşık % 69’una sahipler. Dünya’da en 
zengin konumda bulunan 85 insanın toplam serveti, dün-
yadaki en fakir 3,5 milyar insanın servetine denktir. Dün-
ya’nın en zengin yüzde 1’lik kesiminin serveti 110 trilyon 
dolar seviyesindedir. Bu miktar, dünyanın % 50’lik kısmı-
nı oluşturan insanların elindeki toplam varlığın 65 katına 
denk gelmektedir.

Dünya kaynaklarının çok büyük bir bölümüne sahip 
olanların fütursuz yaşamları uğruna dünya nimetleri yok 
ediliyor. Tüm insanlığın ihtiyacı olan temiz hava, temiz 
su, temiz bir çevre ve dengeli bir iklim yapısı bu azınlık 
tarafından yok ediliyor. Tüm insanlığın ortak varlığı olan 
değerler bir avuç açgözlü müsrif tarafından çalınıyor. İşte 
asıl israf budur.

Yegâne tüketimi temel yaşam maddeleri olan insanla-
ra her daim israf edilmemesi öğütlenirken ki bunda bir 
sakınca yoktur, bu bahsedilen azınlığın büyük israfı pek 
gündeme gelmiyor. Gündeme gelse bile sesler çok cılız çı-
kıyor. Gücü elinde bulunduranların yanlışları eleştirilemi-
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yor. Onlar israf etse de müsrif olmuyorlar! Onlara kimse 
öğüt veremiyor, yanlış yaptıklarını söyleyemiyor.

Cesarette, adalette ve insafta çok tutumluyuz! Ne yazık 
ki!

Diğer taraftan; tüketici konumundaki büyük halk kitle-
lerine israftan kaçınmaları öğütlenirken, kendi servetleri-
ni artırmak için halk kitlelerini gerekli gereksiz, ne olursa 
olsun tüketime teşvik edenlere: “Siz ne yapıyorsunuz?” 
demiyor kimse! İnsanlık bu anlamda çok ciddi bir baskı 
altındadır. Her şekilde insanlık daha fazla tüketim için teş-
vik ediliyor. Tüket, çok tüket, daha çok tüket, onu al, bunu 
al, şunu da al! Paran varsa al, yoksa taksitle al! O da yoksa 
kredi kullan al!

Işıltılı yaşamlar, çekici ürünler, cazip seçenekler sürekli 
olarak insanların beynine titizlikle işleniyor. Kafanızı ne-
reye çevirseniz bunlarla karşı karşıyasınız. Etrafta gördük-
leriniz, radyoda dinledikleriniz, televizyonda, sinemada 
(artık sinemada film izleyebilmek için en az 15–20 dakika 
reklam izlemek zorunda bırakılıyorsunuz) izledikleriniz, 
etraftan duyduklarınız, hepsi insanları nefisleri ile büyük 
bir mücadeleye sevk ediyor. İnsanlık istese de istemese de 
buna maruz bırakılıyor?

Bundan kaçış yok maalesef. İnsan kendini hayattan ne 
kadar, nereye kadar soyutlayabilir ki? Tamam, israf edil-
mesin, bu kötü bir şey. Ama neden kimse insanlığı buna 
teşvik edenlere, insanlara kendi iradeleri hilafına adeta zu-
lümde bulunanlara karşı bu kadar duyarlı değil?

Meseleyi tek bir yönü ile ele almak ne kadar adil ve ne 
kadar faydalı?

Bu bir sorunsa ve bu sorunu çözmek istiyorsak eğer, so-
runun kaynağını görmezden gelerek bu sorunu çözebilir 
miyiz? Cesarette, adalette ve insaflı olmakta çok tutumlu-
yuz!  Bu alanlarda biraz israfta (!) bulunmaya ihtiyacımız 
var…
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İsrafın Boyutu 
Nuri KAYA

İsraf kelimesi Arapçadan dilimize girmiş olduğu gibi, 
hâlihazırda kullandığımız bir kelimedir. Yemek, içmek, 
giymek, gibi hayatımızın her aşamasında sınırı aşmamak 
ve ölçülü olmak esastır. Bunun dışında insanın yaptığı iş-
lerde sınırı aşması, ihtiyaçtan fazla tüketmesi, dengesiz 
harcama yapıp, saçıp savurmasına israf denir.

Dinimiz, israfa koyduğu yasakla, dengeli olmayı, orta 
yollu olmayı emretmiştir. Çünkü yaptıklarında sınırı aşana 
aşırılık yapana, dengesiz harcama yapana müsrif denir. Al-
lah’ın emri, insanın yaptığı bütün işlerde ve fiillerde insa-
nın iktisatlı olmasıdır. Aksi halde ahlaki prensiplerin özü-
nü oluşturan denge prensibi bozulur. Allah yeryüzündeki 
nimetlerini dengeli bir şekilde göndermiştir. İsraf edenler 
yeryüzündeki dengeyi bozmaktadır. Yeryüzünde milyon-
larca insan açlıkta ölürken, milyonlarcası da müsriflik için-
de yüzmektedir. Yapılan araştırmaların sonucu hayli ürkü-
tücüdür. İnsanoğlunun günlük yaşamında yapılan birçok 
israf çeşidi artık normal görülmeye başlamıştır. Lüzumsuz 
çalışan her türlü teknolojik ürün, gereğinden fazla yanan 
lambalar, birer defa çizip attığımız kâğıtlar, çeşitli oyun-
lar karşısında harcadığımız saatler, fazladan alınıp modası 
geçti diye giymediğimiz kıyafetler hepsi israfın boyutunu 
göstermektedir.

FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verile-
rine göre Dünyada üretilen her 3 gıdadan biri yenmeden 
çöpe gidiyor. Toplamda 1 milyar 300 milyon ton gıda israf 
edilmektedir. Bu gıdayla Dünyada açlık çeken 1 milyar in-
sanın karnını doyurmak mümkündür.

ABD de üretilen gıdaların neredeyse yarıya yakını hiç 
tüketilmeden çöpe gitmektedir. Avrupa’da her yıl 100 mil-
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yon ton yemek çöpe gitmektedir. Tarlalarda ekilen ürün-
lerin % 28’i  tüketilemeden çöpe gitmektedir. Hele ki, 
Dünya’daki tarlaları sulama yöntemi olan, vahşi sulamayla 
israf edilen su miktarı ile 9 milyon insanın günlük su ihti-
yacını karşılamak mümkündür.

Rakamlara baktığımızda, israf ettiğimiz ürünlerle bera-
ber onların yetişmesi için gerekli kaynaklar da israf edil-
mektedir. Kısaca burada yerinde ve faydalı olmayan her 
şey israf olmaktadır. Bir konu daha var ki o da israf ko-
nusunda ekmeğe gösterdiğimiz hassasiyet. Saygıyı, hatta 
kutsallığı neden diğer nimetlere göstermiyoruz. Bir pazar 
yerinde akşam pazar kapanırken, satılmayan, ezilen, çürü-
yen, dökülen sebze ve meyvelerin israfı, eminim ki ekme-
ğin israfından daha fazladır.

Para kazanmak, bir şeyler elde etmek elbette kolay bir 
şey değildir. Para kazanmak için emek harcanır. Güç har-
canır. Zaman harcanır. Para çok kolay kazanıldığı gibi çok 
kolayda kaybedilir. Bu sebeple, çok kolay ve hesapsızca 
harcanmamalıdır. Sahip olduklarımızın değerini çok iyi 
bilmek gerekir. Günümüzdeki gibi modası geçti diye sü-
rekli telefon değiştirmek, evimizdeki eşyaları eskimeden 
değiştirmek, lüzumsuz ve boş yere harcama yapmaktan 
öte bir şey değildir. Sahip olduğumuz değerlerin önemini 
anlamamaktır.

İsraf neticesinde kaynakların tükenmesi ile baş göste-
recek sıkıntıları düşündüğümüzde, insanlığın ne kadar 
bir çıkmazda olduğunu görebiliriz. Kendini tüketim ile 
mutlu eden insanlar, sadece kendilerine değil bütün in-
sanlığa, hatta doğmamış çocukların geleceklerine de zarar 
vermektedirler. Dikkat ettiğimizde insanları tasarrufa ça-
ğıran, terzilik, ayakkabı tamirciliği gibi birçok meslek yok 
olup gitmektedir. Bu konuda çocuklarımızı eğitirken, her 
yemeğin sonunda okuduğumuz yemek duasının başında-
ki “Yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz” ayetinin anlamının 
ötesinde, tüketim kültürünün değişmesi, israfa yönelik 
tedbirler alınması ve uygulanması için elimizden gelen 
gayreti göstermeliyiz.
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Sevgi İsrafı 
Recep DAĞDEMİR

İsraf denilince akla gelen ilk şey hep ekmek olmuştur. 
Belki de en somut ve en temel besin maddesi olduğu için 
sürekli gündemde kalmıştır. Ancak insan hayatını etkile-
yen her şey bu konu çerçevesinde değerlendirilmemeli. Bu 
yüzden hayatımızı etkileyen en temel kavram üzerinde du-
racağım: Sevgi israfı!

Birkaç gün önce yaşadığım iki olay bu konu üzerinde 
durmama neden oldu. Bunlardan biri Emre BAY isim-
li mezunumuzun bir çalışması…  Sosyal duyarlılık adına 
önemli çalışmalarda bulunan bu öğrencimiz, henüz üni-
versiteyi bitirmemiş olmasına rağmen çok az kişi ve kuru-
mun yapabileceği çalışmalara imza atıyor.

Bu çalışma çerçevesinde çalıştığım kurumda bir etkin-
lik düzenledi. Hedefi, öksüz ve yetim çocukların yaşam 
enerjilerini besleyici faaliyetler düzenlemek… Bir aile or-
tamında yaşamasına izin verilen bu çocuklar için bazı gezi 
ve organizasyonlar düzenleyerek, bir nebze de olsa bu ço-
cukların anne ve baba boşluğunu doldurmaya çalışmak…

Çocukların, okuldan gönüllü ablaları da yanlarındaydı. 
Kantinde uzunca bir masa oluşturuldu ve ablaların kendi 
elleriyle yaptıkları yiyeceklerin çocuklara ikramı için ha-
zırlıklara başlandı. Öğrencimle sohbet ederken bir anda 
çığlıklarla irkildik. Altı tane çocuğun “Emre abii!” diye 
bağırarak koştukları yöne döndük. 6 ve 7 yaşlarındaki bu 
çocukların sevgileri seslerinden fışkırıyordu. Sarıldılar… 
Arkada kalan, öndekini iterek Emre’ye, sevildiğini göster-
mek ve sevgisini belli etmek için kalabalığı yarıyordu.

Emre bir planlama yapmıştı. Yiyecekler hazırlanana ka-
dar onlarla balonlar şişirilecek, sonrasında spor salonunda 
maç yapılacak, kısa bir müzik ziyafeti eşliğinde yemekler 
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yenilecek ve sohbet edilecekti.
Balonları şişirmeye başladılar. Çocuklar, bir taraftan 

hazırlık yapan öğrenci ablalarını oyuna dâhil etmek adına 
sürekli ısrar ediyorlardı. Bir süre uzaktan izlemeyi tercih 
ettim. Ama dayanamadım. Ben de aralarına katıldım.

Birisi hemen bana sarıldı. O sarılmayla irkildim. Oğ-
lumun sarılması gibiydi. Başını omzuma koydu. Sıkı sıkı 
sarmaladı beni. Sarsıldığımı hissettim. Bir açlığı duydum 
o anda. Sevgi açlığı vardı. Baba açlığı vardı. O anda ben-
de gidermek istedi. İki eliyle yanaklarımı okşadı. Balonla 
oynamaya çağırdı. Ve başladık birlikte oynamaya. Dikkat 
çekici hareketler sergileyerek onaylamamı istiyordu. “Abi 
bak şimdi ne yapacağım?” diyerek dikkatimin üzerinden 
ayrılmasına izin vermiyordu.

Bir taraftan “Bunların sarılacak bir anne ve babaları yok” 
düşüncesi beni derinden sarsıyordu. Bu anları yaşamadan 
yaklaşık 6 saat önce babama sarılıp, yolcu etmiştim. Onla-
rın ne yolcu edecek babaları ne de eve gittiklerinde sarıla-
cak anneleri vardı.

Daha fazla dayanamadım. Uzaklaşmak istedim ve uzak-
laştım. Ama “Bir annenin kokusunu alamamanın çaresizli-
ğini nasıl aşıyorlar?” diye kendime soramadan edemedim. 
“Bir annenin sıcaklığını hissedememek nedir?” sorusuna 
karşılık “Ekmek” isimli kısa bir film aklıma geldi. Yıllar 
önce mesai arkadaşım olan Muaz Ete tarafından senaryo-
su ve oyunculuğu yapılan bir kısa film sahnesi canlandı 
zihnimde.

Kısa film, kimsesizler yurdundaki yaşantıyı konu alan, 
sekiz dakikalık bir çalışma. Akşamdan, kahvaltı için, fırın-
dan yeni çıkmış sıcak ekmek getiriliyor. Ancak her sabah 
sepette bir ekmek eksilmiş olarak bulunuyor.  Bu durum 
her gün olunca yurt idaresine bildiriliyor. Çalışana, yöne-
tim tarafından tespit edilmesi için görev veriliyor.

Birkaç günlük takipten sonra ekmeği alan çocuk tespit 
ediliyor. Yurda yeni gelen, anne ve babasını kaybeden bir 
çocuk… Ancak her hangi bir işlem yapılmıyor. Çünkü ek-
silen şey sadece ekmek.
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Yurt görevlisini uyku tutmuyor. Mutfağa gidiyor, ekmek 
sepetindeki eksiği fark ediyor ve “bir ekmek yine eksilmiş, 
yemeğini de yiyen çocuk neden bunu alır?” sorularıyla zih-
ni meşgul bir halde yatakhaneye giriyor. Çocuğun yattığı 
ranzaya yaklaşıyor. Üstü kapalı bir şekilde görüyor çocuğu. 
Bir hışımla yorganı açıyor. Gördükleri karşısında gözbe-
bekleri büyüyor. Görüntüde çocuğun ekmeğe sarıldığı sah-
ne beliriyor… Anne ve babasını kaybetmiş, sıcaklığı, sa-
mimiyeti, içtenliği hayatın merkezine anneyi koyan çocuk, 
yokluğunu sıcak ekmeğe sarılarak gidermeye çalışıyor.

Bu iki sahne şu soruları sorduruyor insana:
Acaba sevgimizi nasıl kullanıyoruz?
Sevgimizi doğru kişiye mi veriyoruz?
Aracılarımız var mı?
Sevgimizin ne kadarı nesneye ne kadarı canlıya yönelik?
Vereceğimiz sevginin gelecekte onu ne kadar şekillendi-

receğinin farkında mıyız?
Bizden sonra onu ayakta tutacak şeyin sevgi olduğunu 

biliyor muyuz?
Ömür dediğimiz uzun cümlenin noktasının ne zaman 

konulacağını bilemeyiz. Ama bilmemiz gereken, bizden 
sonrakileri ayakta tutan şeyin gerçek ve doğru sevgi oldu-
ğudur.

Kapitalizm muhteşem bir pazarlama dili kullanmakta-
dır. En çok kullandığı sloganlardan biri şu: “Sevgini gös-
termenin tek yolu!” Eşyayı pazarlamak adına en temel 
duygumuz suiistimal edilmektedir. Bazen içten bir bakış, 
bazen birkaç söz, bazen kaliteli zaman, bazen de sessizlik 
olan sevgi dilini nesnelere dönüştürerek en temel köprü-
müzü yıkıyorlar. Alınan nesne ne kadar pahalı ve az bulu-
nuyorsa o kadar sevdiğimizi formüle ettiler. İçten, temiz 
ve kaliteli geçirilen zamanların sevgi damlalarıyla bezen-
miş hallerini unutturdular.

Sevginin, eşyalara sarılı bir şekilde takdim edilmesi bir 
israf değil midir? Bir insanın ihtiyacı olan şey sade ve ma-
şasız sevgi değil midir? Bir tutacakla verdiğin şey aslında 
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senden bir parça değildir. Senden olmayan ve nesne ile 
kendini gösteren şeyin daha fazlası da bir süre sonra iste-
necektir. Bir mendille başlayan bu dil, lüks bir eve kadar 
gider. Çünkü kullandığın bu dil bir öncekinin gerisinde 
kaldığında mutlu etmeyecek ve seni değerli kılmayacaktır.

Ekmek israfı bizi bir kaç öğün aç bırakabilir. Ya sevgi 
israfı?..
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ORHAN SAKİN
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Kitap İncelemesi:  
“Tarihten Günümüze Bozok Sancağı ve Yozgat”
Abdullah ALPAYDIN

Günümüz Türkiye’si tarih bilinci zayıf bir toplumdur. 
Belki de yaşamakta olduğumuz birçok toplumsal ve siyasi 
sorunun arkasında da bu yatmaktadır. Tarih bilinci olma-
yan, tarihini ve köklerini tanımayan bir toplumun, içinde 
yaşadığı dünyayı doğru anlamlandırması ve doğru bir kim-
lik geliştirmesi de mümkün değildir.

Kabul edelim ki, birçoğumuzun tarih bilgisi yüzeysel 
bilgilere veya kulaktan dolma efsanelere dayanır. Bugüne 
kadar okullarımızda okutulan tarih derslerinin de son de-
rece tartışmalı ve yanlı bilgilere dayandığını; tarihi, sahih, 
güvenilir ve tarafsız kaynaklara göre değil, belli bir ideolo-
ji ve bakış açısı doğrultusunda anlattığını hepimiz az çok 
biliriz.

Bununla beraber, sade vatandaşı bırakın, okumuş yaz-
mış kesim bile kendi tarihini merak etmez; “ben kimim, 
nereden geldim?” sorusunu kendine sormaz ve bu yönde 
bir çaba göstermez.

Tabi ki tablo tamamen karamsar değil. Sayıları az da 
olsa idealist insanların ortaya koyduğu önemli çalışmalar 
yapılmakta ve yayınlanmakta. Tarihçi-yazar, hemşerimiz, 
Orhan Sakin’in “Tarihten Günümüze Bozok Sancağı ve 
Yozgat” adlı kitabı da bunlardan biri. Bu kitap, yöresel ta-
rihimizi öğrenme ve tarih bilinci geliştirme adına önemli 
ve ciddi bir kaynak eser.

Orhan Sakin, bu kitabı yazarken hedeflediği konuları 
şöyle sıralıyor:

– Yozgat’ın asıl yerlileri kimlerdir, Türkler buraya ne 
zaman gelmiş, Bozok ve Yozgat isimleri nereden gelmek-
tedir? Buraya yerleşen Bozok Türkmenleri kimlerdir; nere-
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den ve ne zaman gelmişlerdir? Türkmenler hangi kollara 
ayrılır ve bu kollar nereleri yurt tutmuşlardır?

– Bölgede yaşadığını bildiğimiz Rum ve Ermeni gibi 
gayrimüslim unsurlar bölgenin yerlisi midirler? Değilse 
bölgeye ne zaman ve niçin gelip yerleşmişlerdir?

– Osmanlılar bölgeye ne zaman hâkim olmuşlardır? 
Bölge Osmanlı idari teşkilatında nasıl yer almıştır ve nasıl 
yönetilmiştir?

– Yozgat şehri ne zaman ve kimin tarafından kurulmuş-
tur? Çapanoğulları kimlerdir? Ne zaman yaşamışlar ve 
Yozgat’a ne gibi katkıları ve tesirleri olmuştur?

– Yozgat’ın geçirmiş olduğu idari, siyasi, demografik, 
sosyal ve ekonomik aşamalar nelerdir?

Yazarımız Orhan Sakin, uzun yıllardır devlet arşivle-
rinde görev yapmaktadır. Yukarıdaki soruların cevabını 
ararken, Arşiv Belgeleri, Tahrir Defterleri, Osmanlı Arşivi 
Defterleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Defterleri, 
Şer’iye Sicilleri, Vakfiyeler, Temettuat Defterleri, Osmanlı 
Salnameleri (Yıllıkları), Nüfus Defterleri, Seyahatnameler, 
Batılı Yayınlar ve konuyla ilgili yapılan ilmi araştırmalar 
gibi çok çeşitli yazılı kaynak ve belgelerden faydalanmıştır. 
Neticesinde Bozok ve Yozgat tarihi hakkında kapsamlı ve 
doyurucu bir eser ortaya çıkarmıştır.

2011 yılında 1. baskısı yayınlanan kitabın genişletilmiş 
2. baskısı 2012 de yayınlanmıştır. Toplam 383 sayfadan 
ibaret olan kitap aşağıdaki 8 ana bölümden oluşmakta ve 
ağırlıklı olarak Osmanlı dönemi işlenmektedir.

1. Osmanlı Öncesinde Bozok Bölgesi
2. Osmanlı Döneminde Bozok Sancağı
3. Bölgedeki Gayrimüslimler
4. Bozok’ta Çapanoğulları Devri
5. Yozgat Şehri
6. Milli Mücadele Döneminde Yozgat İli
7. Cumhuriyet Döneminde Yozgat İli
8. Ermeni Olayları
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Burada, eseri bölüm bölüm incelemekten ziyade, kitap-
taki bilgilere dayanarak Yozgat tarihinin kısa bir özetini 
sunmak istiyorum.

Tarihsel süreç içinde Hititler, Frigler, Persler, Galatlar ve 
Romalıların hâkimiyetine girmiş olan bölgeye Türklerin 
yerleşmesi 11. yüzyılda Müslüman Türkmenler tarafından 
kurulan Selçuklu Devleti’nin Anadolu’yu fethetmesinden 
sonra başlamıştır. Bir dönem Danişmendli Türklerinin 
kontrolüne geçen bölge, 1178 yılından itibaren Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin topraklarına katılmıştır. Ardından 
Moğolların Anadolu’ya yaptığı akınlar ve Anadolu Selçuk-
lularını mağlup etmeleri sonrasında Anadolu toprakları 
Moğollar tarafından yönetilmeye başlanmış, bu dönemde 
Yozgat’ın da içinde oluğu bölgeye Kara Tataralar olarak 
adlandırılan Moğol kabileleri yerleşmiştir (Kara Tatarlar 
Timur’la birlikte bölgeyi terk etmişlerdir). 14. yüzyılın so-
nuna kadar Moğol hâkimiyetinde kalan bölge, daha sonra 
Osmanlı’nın kontrolünde Dulkadirli ve Bozok Türklerinin 
yurdu olmuş, Dulkadirli Beyliğine son verildikten sonra 
16. yüzyıl başlarında tamamen Osmanlı’ya katılmış ve 
“Bozok Sancağı” adıyla örgütlenerek Osmanlı idaresine 
bağlanmıştır.

Oğuzların Bozok koluna mensup konargöçer Türkmen-
ler, 16. yüzyıldan itibaren bölgede köyler kurarak yerleş-
meye başlamışlar ve o tarihten sonra bölge “Bozok” adıyla 
anılır olmuştur. “Bozok” ismi Türkmenlerin Bozok koluna 
mensubiyetten gelir. Türkmen tabiri ise Oğuzların Müslü-
man olanlarına verilen isimdir.

Kuruluş aşamasında müstakil olan Bozok Sancağı’nın, 
kısa bir süre sonra Sivas Vilayeti (Beylerbeyliği)’ne bağ-
landığı bilinse de bunun tam tarihi tespit edilememekte-
dir. 1558 tahrir kayıtlarına göre, Bozok Sancağı, “Bozok” 
ve “Akdağ” olmak üzere iki kazadan müteşekkildi. Söz ko-
nusu kazaların konargöçer vasfı değişmiş, yerleşik düzene 
uygun olarak coğrafi sınır esasına dayanan nahiyelere ay-
rılmışlardır.
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Çapanoğlu Ahmed Paşa’nın 1744 yılında Bozok mü-
tesellimi (sancakbeyi vekili) tayin edilmesinden itibaren 
Bozok bölgesinde Çapanoğullarının dönemi başlamıştır. 
Bu tarihten 1813 yılına kadar, Bozok, Çapanoğullarının 
yönetiminde kaldı. Sancakbeyliği yetkileri ve tayinleri bu 
dönemde hep Çapanoğulları ailesinden birisine verilmiş-
tir. Çapanoğlu Süleyman Bey’in ölümünden sonra Padişah 
2. Mahmut, Bozok Sancağının sıkı sıkıya merkeze bağlana-
bilmesi için Süleyman Bey’in oğullarından hiçbirisine Bo-
zok’ta görev vermemiş ve Bozok Sancağı, doğrudan mer-
kezden atanan görevlilerce idare olunmaya başlanmıştır.

1846 yılında ülke çapında vilayetler ve idari yapıda kap-
samlı yeni düzenlemeler yapılmış, bu esnada Bozok ve 
Kayseri Sivas’tan ayrılmıştır. 1849’da ise Bozok, Kayseri, 
Ankara ve Çankırı tek bir vilayet çatısı altında toplanmış-
tır. Bu vilayetin adı bir dönem “Bozok Vilayeti” olarak geç-
miş ve hatta Yozgat şehri vilayete kısa bir dönem merkez-
lik de yapmıştır, lakin daha sonra “Ankara Vilayeti” olarak 
değiştirilmiş ve vilayet merkezi de Ankara’ya alınmıştır. 
1872 yılında Ankara vilayeti; Ankara, Bozok, Kayseri ve 
Kırşehir livalarından müteşekkil olacak şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 1875 yılından itibaren Bozok Sancağının 
ismi “Yozgat Sancağı” olarak değiştirilmiş ve Osmanlı yıl-
lıklarında bu şekilde yer almıştır. İmparatorluğun sonuna 
doğru, 1916 yılında Yozgat Sancağı, Yozgat (Merkez), Ak-
dağmadeni ve Boğazlıyan olmak üzere 3 kazaya bölünmüş 
haldeydi. Cumhuriyet sonrası başta Sorgun (1925) olmak 
üzere oluşturulan yeni kazalarla (ilçelerle) günümüzdeki 
duruma gelinmiştir. Yeri gelmişken, Sorgun adının halk 
arasında bilinenin aksine Sordakon’dan evrilmediğini, 
söğüt ağacının bir türüne verilen bir ad olduğu bilgisini 
verelim.

Yozgat tarihinden bahsederken Çapanoğullarına özel bir 
parantez açmamak olmaz. Çapanoğulları, bugünkü Yozgat 
şehrini kurarken bölgenin kalkınmasında da büyük rol 
oynamışlardır. O tarihlere kadar bilinen bir sancak mer-



kezi yokken, Çapanoğullarının Yozgat’ın bulunduğu yere 
yerleşmesiyle çok uzun sayılmayacak bir sürede planlı ve 
düzenli bir şehir inşa edilmiştir. 19. yüzyılda şehri gezen 
Batılı seyyahlar Yozgat’ı Avrupa şehirlerine benzetmişler-
dir. Bozok Sancağının kalkınması için gerekli işgücünün 
oluşturulabilmesi adına Çapanoğulları bölgeye yerleşimi 
teşvik etmiş, ağırlıklı olarak Ermeni ve Rumlardan olu-
şan gayrimüslim nüfus onların döneminde bölgeye gele-
rek sancağın kalkınmasında büyük rol oynamışlardır. 20. 
Yüzyılın başlarında (1914) Yozgat Sancağında yaklaşık 
158,000 Müslüman yaşarken, Ermenilerin nüfusu 32,000, 
Rumların nüfusu da 11,000 civarındaydı. Ermenilerin ülke 
çapında başlattıkları isyan hareketlerinin tehlikeli boyutla-
ra ulaşması sonucu 1915 yılında alınan tehcir kararı son-
rası Ermeni nüfusun büyük kısmı Yozgat’tan tehcir etti-
rilmiştir.

Osmanlı’ya büyük hizmetleri olan ve merkezi otoriteyle 
genelde iyi ilişkiler geliştiren Çapanoğulları, Milli Müca-
dele döneminde - başlangıçta birlikte hareket etseler de 
- yaşanan bazı anlaşmazlıklar sonrasında Mustafa Kemal 
yönetimiyle ters düşmüş ve İstanbul Hükümeti’ne yakın 
durmayı tercih etmişlerdir. Bu süreçte provokatif unsur-
ların da devreye girmesiyle isyan faaliyetlerine karışmış-
lar, isyan Çerkez Ethem tarafından bastırıldıktan sonra 
Çapanoğulları Yozgat’ı terk etmek zorunda kalmışlardır. 
Bu olay, Yozgat tarihi açısından önemli bir kırılma noktası 
olmuştur. Bu tarihe kadar mamur ve zengin bir şehir olan 
Yozgat, Cumhuriyet döneminde hızla gerilemiştir. Bugün 
Yozgat il olarak, sosyo-ekonomik göstergelere göre ülke-
nin en geri kalmış şehirlerinden biridir maalesef.

Sayın Orhan Sakin’e bu titiz ve kapsamlı çalışması için 
teşekkür ederken, kitabın bundan sonraki baskılarında, 
âcizane, Cumhuriyet döneminin biraz daha geniş ve ayrın-
tılı incelenmesini ve istatistiki bilgilerin de güncellenme-
sini öneriyorum. Bozok ve Yozgat tarihi açısından önemli 
bir kaynak kitap olan bu çalışma umarım daha geniş kitle-
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ler tarafından okunur.
Son olarak, kitabın kaynakçasını incelediğimde Yoz-

gat tarihi üzerine düşündüğümden çok daha fazla eser ve 
araştırma yayınladığını fark ettim. Bu çalışmalarla bugüne 
kadar karşılaşmamış olmayı - bir öz eleştiri olarak - kendi 
kusur haneme yazıyorum. Sahih bir tarih bilincine ulaş-
mamız için, daha fazla okumalı ve araştırmalıyız.
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Kitap İncelemesi: “Anadolu’da Türkmenler ve Yörükler” 
Adnan KORKMAZ

Tarihçi, Osmanlı Arşivleri Uzmanı, Yazar Orhan Sakin 
kitabının önsözünde amacını: “Çalışmanın, esas Anadolu 
birliğinin sağlandığı 1520–1530 yıllarına ait Osmanlı sa-
yım kayıtlarına dayanarak Anadolu’daki, Türkmen Kabile 
ve Cemaatlerinin genel bir envanterini çıkararak bu saha-
da yapılacak çalışmalara kaynak teşkil etmesidir.” diyerek 
ifade etmektedir (Önsöz, sayfa, IX, X).

Bahse konu kitabın adı: “16. YY. Osmanlı Arşiv Kayıtla-
rına Göre Anadolu’da Türkmenler ve Yörükler, Boylar Ka-
bileler, Cemaatler”. (“Ekim”, Bizim Kitaplar San. ve Tic. 
Ltd. (boşluk) Şti., İstanbul 2010, Genişletilmiş 2. Baskı, 
633 sayfa)

Yazar çalışmasının ana kaynağını, genel olarak “Muha-
sebe” defterleri olarak tanımlanan “Muhasebe İcmal Def-
terleri”nin teşkil ettiğini belirtmektedir (Sayfa XV, XVI).

 1-Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (Sayfa XVI, 
Dipnot 7, sayfa XVII’de tanıtılmış)

438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defte-
ri (937/1530) I.: Kütahya, Karahisâr-i Sâhip, Sultanönü, 
Hamîd ve Ankara Livâları - Dizin ve Tıpkıbasım, Osmanlı 
Arşivi Yay., Ankara, 1994), (T.C. Başbakanlık Arşivleri Ge-
nel Müdürlüğü’nün “devletarsivleri.gov.tr” adlı  internet 
sitesinde Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları Bölü-
münde 13 numaralı yayın olarak PDF formatında mevcut).

438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri 
(937/1530) II.: Bolu, Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili li-
vâları - Dizin ve tıpkıbasım Osmanlı Arşivi Yay., Ankara, 
1994.) ( Sayfa XVI, Dipnot 7),  (T.C. Başbakanlık Arşivleri 
Genel Müdürlüğü’nün: “devletarsivleri.gov.tr” adlı  inter-
net sitesinde Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları 
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Bölümünde  20 numaralı yayın olarak  PDF formatında 
mevcut).

166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri 
(937/1530) Hüdâvendigâr, Biga, Karesi, Saruhân, Aydın, 
Menteşe, Teke, Alâiye livâları-Dizin ve Tıpkıbasım. Os-
manlı Arşivi Yay -Ankara 1995), (T.C. Başbakanlık Arşiv-
leri Genel Müdürlüğü’nün: “devletarsivleri.gov.tr”  adlı 
internet sitesinde Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın-
ları Bölümünde 27 numaralı yayın olarak PDF formatında 
mevcut)

2 - Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri ( Say-
fa XVII’, sayfa XVIII, Dipnot 11’de tanıtılmış)

387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm 
Defteri (937/1530) I: Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Laren-
de, Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il livâları: Dizin ve 
Tıpkıbasım, Osmanlı Arşivi Yay, Ankara 1996) (T.C. Baş-
bakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün “devletarsivleri.
gov.tr” adlı internet sitesinde Osmanlı Arşivi Daire Baş-
kanlığı Yayınları Bölümünde 32 numaralı yayın olarak 
PDF formatında mevcut).

387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm 
Defteri (937/1530) II: Amasya, Çorumlu, Sivas, Tokat, 
Sonisa-Niksar, Karahisar-ı Şarkî, Canik, Trabzon, Kemah, 
Bayburd, Malatya, Gerger-Kâhta ve Divriği-Darende livâla-
rı: Dizin ve Tıpkıbasım, Osmanlı Arşivi Yay, Ankara 1997), 
(T.C. Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün “dev-
letarsivleri.gov.tr” adlı internet sitesinde Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı Yayınları Bölümünde 36 numaralı yayın 
olarak PDF formatında mevcut).

3-Muhasebe-i  Vilayet-i Diyar- Bekr ve Arab ve Zü’l –
Kadriye Defteri (Sayfa XVII, XIX, Dipnot 12, Dipnot 13’de 
tanıtılmış)

998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-i Bekr ve 
Arab ve Zü’l-kadriyye Defteri (937/1530) I: Âmid, Mar-
din, Sincar, Musul, Arapkir, Ergani, Çirmük, Siverek, Kiğı, 
Çemişkezek, Harput, Ruha, Ana-Hit ve Deyr-Rahbe Livâ-
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ları ile Hısn-ı Keyf ve Siird Kazaları, Dizin ve Tıpkıbasım, 
Osmanlı Arşivi Yay, Ankara 1998), (T.C. Başbakanlık Ar-
şivleri Genel Müdürlüğü’nün “devletarsivleri.gov.tr” adlı 
internet sitesinde Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın-
ları Bölümünde 39 numaralı yayın olarak PDF formatında 
mevcut).

998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-i Bekr ve 
Arab ve Zü’l-kadriyye Defteri (937/1530) II: Şam, Gazze, 
Safed, SaltAclun, Haleb,Hama, Humus, Trablus, Ayntab, 
Birecik, Adna, Üzeyir, Tarsus, Sis, Mar’aş ve Bozok Livâla-
rı, Dizin ve Tıpkıbasım Osmanlı Arşivi Yay., Ankara), (T.C. 
Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün “devletarsiv-
leri.gov.tr” adlı internet sitesinde Osmanlı Arşivi Daire 
Başkanlığı Yayınları Bölümünde 40 numaralı yayın olarak 
PDF formatında mevcut).

Yazar, çalışmasının diğer kaynakları olan, “Musaffal Ha-
leb Defteri” ve “Musaffal Diyarbekir Defterini sayfa XX ve 
sayfa XXI’de tanıtıyor.

16. yüzyılda Anadolu’nun demografik durumunu sayfa 
3 ile 6 arasında, idari durumunu sayfa 7 ile 17 arasında 
anlatılıyor.

Yazar, “Oğuzların, 11. Yüzyıldan sonra kitleler halinde 
İslam’a girmeleriyle birlikte, Müslümanlar tarafından İs-
lam’a giren bu Oğuzlara Türkmen denmeye başlandığını” 
belirtiyor. (Sayfa 22)

Türkmen ve Yörük tanımlamaları arasındaki fark şöy-
le izah ediliyor: “Osmanlılar, kendi konar-göçerlerini (as-
lında Türkmenlerini) rekabet halinde oldukları Türkmen 
beyliklerinin tebaasından ayırmak için (kendi Türkmen-
lerine) ‘Yörük’ tabirini kullanmışlardır, (rakip Türkmen 
beyliklerinin Osmanlı topraklarına katılmasından sonra) 
Türkmen tabirinin siyasi mahiyeti kalmadığından kaynak-
larda Türkmen ve Yörük tabirlerinin birbirlerinin yerine 
kullanılır” (Sayfa 23). 

Sayfa 67 ile sayfa 339 arasında, Türkmen ve Yörük top-
luluklarının alfabetik listesi veriliyor.
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Yazar, Osmanlı İdari Taksimatını esas alarak, Türkmen 
ve Yörük topluluklarının Osmanlı Vilayetlerine göre da-
ğılımını listeler halinde veriyor. Anadolu Vilayetindekiler, 
sayfa 343-397 arasında yer alıyor. Karaman Vilayetinde-
kiler, sayfa 398-424 arasında yer alıyor. Rum Vilayetinde-
kiler, sayfa 425-431 arasında yer alıyor. Zülkadriye Vila-
yetindekiler, sayfa 432-518 arasında yer alıyor. Diyarbekir 
Vilayetindekiler, sayfa 519-523 arasında yer alıyor. Arap 
Vilayetindekiler, sayfa 524-562 arasında yer alıyor.

Kitap arka kapağında da belirtildiği üzere; “Eserde-
ki listelerde boy, kabile ve cemaatlerin isimleri, bilginin 
alındığı arşiv kaynağını gösterecek şekilde düzenlenmiştir. 
Böylece, Anadolu’nun tamamının siyasi birliğinin sağlan-
dığı tarihi bir kesite ait derli toplu bir liste vermesi, eseri 
konuya ilgi duyanlar için vazgeçilmez önemli bir kaynak 
yapmaktadır.”

Yazarı tebrik ediyor, elinize sağlık diyoruz.
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Kitap İncelemesi: “Yeniçeri Ocağı - Tarihi ve Yasaları” 
Fatih ŞAHBAZ

Yeniçeriler, askeri bir yapı olmakla birlikte Osmanlı 
Devleti’nin siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarında doğrudan 
ya da dolaylı olarak her zaman var olagelmişlerdir. Devle-
tin en temel askeri kurumlarından biri olan yeniçerilerin, 
Osmanlı devletinin başarılarında etkisi olduğu kadar, ba-
şarısızlıklarında da payı vardır.

Ancak, böylesine büyük ve devlete etkisi inkâr edilemez 
bir kurumu, işin açıkçası tarih kitaplarından okuduğumuz 
kadarıyla - üç beş sayfa ile - tanıma fırsatım olmuştu. Ama 
Osmanlı Devleti’nde böylesine önemli ve fonksiyonel bir 
yapıyı detayları ile okuma ve anlama şansım “Yeniçeri 
Ocağı Tarihi ve Yasaları” isimli kitapla tanışıncaya kadar 
olmamıştı.

Kitap iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, Ye-
niçerilerin Osmanlı toplumsal ve siyasi hayatındaki yeri, 
ocağın kaldırılması ve Osmanlı Devletinin tasfiyesi anlatıl-
maktadır. Bu kısımda “Devşirme, Osmanlı Kara Ordusu, 
Yeniçerilerin Teşkilat Yapısı, Kışlalar ve Subayları, Acemi 
Ocağı, Yeniçerilerin Sahip Olduğu Ayrıcalıklar, Yeniçeriler 
ve Bektaşilik, Yeniçeri Sisteminin Bozulması, İsyanlar ve 
Yeniçeriler, Osmanlı Devletinin Dağılma Döneminde Ye-
niçeriler, II. Mahmud ve Yeniçerilerin Sonu ve Sonrasında 
Osmanlı Devleti” tüm ayrıntıları ile verilmiştir.

Kitabın ikinci kısmında, 1606 yılında yazılan “Mebde-i 
Kavanin-i Yeniçeriyan” isimli eserin sadeleştirilen metni 
ele alınmıştır. Bu kısımda “Acemi Oğlan Ocağı, Yeniçeri 
Ocağı, Yeniçeri Ağası Konağındaki Görevliler, Sekbanlar, 
Yeniçeri Kışlaları, Acemilerin Üst Rütbeli Subayları, Yeni-
çeri Kâtipleri ve Ocakta Kanuna Uyan ve Uymayan Uygu-
lamalar” hakkında detay ve nitelikleri bilgiler sunulmak-
tadır.



2015 Yıllığı│43

Devletin anaerkleri asli vazife alanlarında kaldığı süre-
ce hem devlet adına hem de erkin selameti adına çokta 
büyük sorunlar yaşanmamaktadır. Kitapta da bahsedildiği 
üzere Yeniçeri ocağı, asli vazifesi olan askeri faaliyetlerine 
odaklandığı sürece çok büyük başarılara imza atmıştır. Ne 
zaman ki asli vazife alanından uzaklaşıp, siyaset alanına 
dâhil olmuşsa o zaman hem kendileri hem de Osmanlı 
Devleti adına büyük sorunların oluşmasına neden olmuş-
tur.

Bu durum aslında bugün de devletlerin selameti açısın-
dan hala güncelliğini korumaktadır. Tüm devletler, ordu 
ile siyasi mekanizma arasına kalın çizgiler koymakta; or-
dunun mümkün olduğunca kendi alanında kalmasına ve 
siyaset alanına girmemesine özen göstermektedirler. Aksi 
takdirde, sonu öngörülemeyen ve tamiri imkânsız sonuç-
lar ortaya çıkabilmektedir.

Yeniçerilerin maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle ti-
caret ve esnaflıkla uğraşmaları, rüşvet, padişahların üze-
rinde hâkim olma isteği, gücü kendilerinde toplama ve 
istedikleri yönde kullanma emelleri, devlet kadrolarına 
liyakatsiz bir şekilde sızmaları, devşirme sistemin bozul-
ması vb. birçok neden Yeniçeri kurumunun bozulmasına 
neden olmuştur.

Hiç şüphesiz, Yeniçerilerin Osmanlı devlet başarısın-
daki etkisi inkâr edilemez. Bütün devletler, kurumlarının 
gücü kadar etkilidirler. Burada şunu belirtmekte yarar var. 
İyi bir ordu güçlü bir devlet ile mümkündür. Ya da güçlü 
bir devletin güçlü bir ordusu mevcuttur. Yani her ikisi de 
birbirini tamamlamaktadır.  Tıpkı vücudun tüm organları 
sağlıklı ise vücudun bütününün sağlıklı olması gibi…

Eserde altı yüz yıllık Osmanlı Devlet tarihinin yaklaşık 
dört yüz elli yıllık döneminde var olan Yeniçeriler bütün 
yönleriyle tarafsız bir şekilde sunulurken, günümüz ta-
rihçilerinin de halen bakış açısında mevcut olan Osman-
lı Döneminde yaşanan tüm olumsuzlukların Yeniçerilere 
mal edilmesi hatasının ya da eleştirisinin pek de yerinde 
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olmadığı gerekçeleriyle izah ediliyor. Öyle ya, kurumlar 
büyüdükçe kontrolü ve diğer kurumlarla olan ilişkilerinin 
koordinasyonu zorlaşıyor. Hatta bir kurum büyüdükçe 
güçleniyor ve bu güçten yararlanmak adına herkes taviz-
ler vermeye başlıyor. Yeniçerilik kültüründe yaşanan ana 
bozulmanın en temel nedenlerinden birisi, hiç şüphesiz 
kurumun aşırı güçlenmesidir.

Bu güce karşı padişahlar ya Yeniçerileri karşısına alarak 
onlarla mücadele etmişler ya da onların gücünden yarar-
lanmak için taviz vermişlerdir. Yeniçerileri karşısına alan 
ve mücadele eden padişahlar büyük iç sorunlar ile uğraş-
mışlar, çoğu da bedelini canları ile ödemişlerdir. Gücü ya-
nında tutmak isteyen padişah ya da yöneticiler ise kuruma 
karşı tavizler vermiş, bu durum, hem Osmanlı devletinin 
hem de Osmanlı devlet yapısında köklü bir kurum olan 
Yeniçeri ocağının çöküşünü hızlandırmıştır.

Sonuç olarak, dağılan bir Osmanlı Devleti ve kaldırılan 
bir Yeniçeri ocağı söz konusudur. Hata ister yönetimde 
olsun ister Yeniçeri ocağında olsun, sonuç olarak en te-
mel soru şu: “Devlet ve Yeniçeri ocağının mücadelesini 
kim kazandı ya da kim kaybetti?” Elbette ki büyüyen bir 
kurum beraberinde sorunları da getirecektir. Büyüyen ku-
rumlarda en büyük sorun ise dinamizmi hep canlı tutmak 
olacaktır. Ancak uzun yıllar çeşitli ırk, dil ve dine mensup 
insanları bir arada tutan Osmanlı Devletinin en temel ku-
rumlarından olan Yeniçeri ocağının dinamizmini belirli bir 
noktadan sonra canlı tutamadığı, bunda ocağın büyümesi 
ve koordinasyonunun zorluğunun yanı sıra ocağın temel 
geleneklerinin bozulmasının da etkili olduğu söylenebilir. 
Ama şu da bir gerçek ki, Yeniçeri ocağının zayıflaması dev-
letin de zayıf düşmesine neden olmuştur. Bu işten zararlı 
çıkan da ocağın kendisi kadar Osmanlı Devleti olmuştur.

Bu bağlamda ocağın bozulması sonrası devletin üze-
rinde bir yük haline dönüşmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. 
Ancak her sorunun Yeniçeri ocağına bağlanması günümüz 
tarihçilerinin yaptığı bir yanlış değerlendirmedir. Sn. Or-
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han Sakin bu noktada farklı ve tarafsız bir değerlendirme-
de bulunmaktadır. Özgün olmasıyla tarihin bu yönüne ışık 
tutmanın da bir gereklilik olduğunu belirtmek isterim.

Ayrıca, eserde Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine 
sokulması aşamasında Batılı devletlerin Yeniçeri ocağının 
kapatılmasına yönelik etkileri tarafsız bir şekilde analiz 
edilmiştir.

Bu vesileyle, Yozgat’ın yetiştirdiği tarihçi yazar Sn. Or-
han Sakin’e böylesine kıymetli bir eseri okuyucu ile buluş-
turduğu için teşekkür ederim.
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Kitap İncelemesi: “Ermeni İsyanı Günlüğü – 1915”
Nuri KAYA

Kitabın Adı: Ermeni İsyanı Günlüğü 1915
Kitabın Kaynağı: Osmanlı arşivleri, yeminli tanık ifadeleri
Yazarı: Orhan SAKİN
Sayfa Sayısı: 326
Avrupalılar, Ayestefanos Antlaşması ve Berlin Konfe-

ransı ile Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar için bağımsız dev-
let olma fırsatı vermişti. Ermeni toplumuna ise - Ermeni 
nüfusunun Türk nüfusa oranla daha az olmasından dolayı 
- henüz bağımsız olma imkânını vermemişlerdi. Fakat Er-
menilere hep şu nasihati yapmışlardı: “Çalışın, çalışın.”

Ermeniler de bağımsızlık adına gerçekten çalışmış ve 
vahşice planlar yapmışlardı. Hınçak çeteleri doğudaki 
Türk ve Kürt Müslümanları öldürüp, daha sonra dağlara 
çekiliyordu. Bunun üzerine intikam almak isteyen Müslü-
man halk da Ermeni köylerine hücum ediyordu, Ermeniler 
bu tür provokasyonlarla Hıristiyan âlemini harekete geçi-
rip Anadolu’yu işgal ettirmeyi planlıyorlardı. Çünkü ancak 
bu sayede Anadolu’da bir devlet kurabileceklerdi.

1893’den 1897’ye kadar Anadolu’da Ermeniler isyan çı-
karıp kan dökmüşlerdi. 1897’de desteksiz kalan eylemcile-
rin isyanı bitmişti. 1897’den itibaren, mücadele siyasi bir 
mücadele şekline dönüştü. Siyasi propagandaların gayesi 
batıya Osmanlı’yı kötülemekti. Bu kötülemekten en çok 
nasibini alan Abdülhamit Han’dı. Onu Kızıl Sultan diye 
adlandırmışlardı.

1908’e kadar döneminde bir karış toprak dahi kaybet-
meyen Abdülhamit Han Kızıl Sultan diye adlandırılıyordu. 
1908’ de 2. Meşrutiyetin ilanıyla farklı görüşteki bütün 
muhalifler bir araya gelmiş ittifak yapmışlardı. İttifakları-
na Ermeniler de katılmıştı. Sonra 31 Mart Vakası karanlık 
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eller tarafından organize edildi. 1909 yılında Sultan Ab-
dülhamit tahttan indirildi. Mehmet Reşat padişah oldu. 
Bu ana kadar herkes Ermeni meselesinin çözüldüğünü 
zannediyordu. Fakat Ermeni meselesi yeniden başlamıştı. 
Ermeniler, Ayestefanos Antlaşması ve Berlin Konferansına 
dayanarak yıllarca baskı kurmuşlar, fakat isteklerini Ab-
dülhamit Han’a kabul ettirememişlerdi. Kabul ettireme-
dikleri isteklerini, İttihat ve Terakki kabul etmişti.

Ve 1914 Dünya Savaşı başlıyor…
Belki bu sayede Ermeniler daha kısa yoldan bağımsız 

bir devlete ulaşacaklardı. 1 Kasım 1914′ te Ruslar sınırı 
geçmişler, savaş başlamıştı. İşgalcilerle birlikte, Ermeni-
ler de sahneye çıkmışlardı. Meşrutiyetin ilanıyla gösteri-
len dostluk ve sadakatin yerini, artık isyankârlık ve katli-
am almıştı. Ermeniler Rusların emrinde gönüllü birlikler 
oluşturuyordu. Rusların 20 milyon nüfusu vardı. Acaba 
neden Ermenilere ihtiyaç duyuyorlardı. Çok iyi savaşçı ol-
duklarından değildi elbette. Ruslar işgal süresince yolları, 
geçitleri iyi bilen, yerleşik Ermenilere ihtiyaç duyuyordu.

Ve Sarıkamış faciası…
Harbiye nazırı ve başkomutan vekili Enver Paşa bölgenin 

coğrafi zorluklarını, çetin kış şartlarını çok iyi biliyordu. 
Böyle bir harekâtın önündeki en büyük düşmandı bu du-
rum. Üst rütbeli subaylar bunu daha ilk günden biliyorlar-
dı. Fakat sonunun büyük bir felaket ile biteceğini tahmin 
etmiyorlardı. Sarıkamış harekâtının başarısız olmasında 
coğrafi şartların dışında, asıl sebep yönetim hatasıydı. Teğ-
menden kolordu komutanına kadar herkes görevini aksatı-
yordu. Millet nasıl parçalandıysa, ülke nasıl parçalandıysa, 
orduda öyle parçalanmıştı. Başta Enver Paşa olmak üzere 
askere methiyeler dizerek, şehit olacaksın diyerek bu fela-
keti örtmeye çalışıyorlardı. Sarıkamış’ta asıl felaketlerden 
biri de ölenlerin dışında esir düşen ve kaybolan askerlerdi. 
Bir daha bunların akıbetlerinden haber alınamamıştı.

Yüzyıllardır milleti sadıka olarak bilinen Ermeniler, ba-
tının oyununa gelmiş, bozulan ilişkiler Meşrutiyetle biraz 
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düzelir gibi olmuş fakat 1. Dünya Savaşıyla birlikte akıl 
dışı hayallerle kandırılan Ermeniler artık düşman olmuş-
tu. Aslında Ermenilerin düşmanlığının arkasında gizli el 
hem Ruslar hem de batılı devletler olmuştu. Ermeniler ar-
tık isyan için hazırlıklara başlamışlardı. Ermeniler sürekli 
kışkırtılıyor, devletin askerine, amirine veya memuruna 
sürekli pusu kurup duruyorlardı.

1915’in Mart’ında Ermenileri ikna çabalarına başlandı. 
Ermeni önderleri ve başpiskopos makama çağırılıp uyarıl-
mıştı. “Bu eylemler durdurulmazsa hükümet duruma el 
koyacak” diye uyarıldılar. Fakat Ermeniler gizliden gizliye 
büyük isyanı planlıyordu. Bu plan hükümet tarafından öğ-
renilmiş, bu yüzden isyan planlananın öncesinde yapılmış-
tı ve büyük bir katliamın önüne geçilmişti. 1915 Mayıs’ın-
da bütün cephelerde Ruslar ve müttefikleri koordineli bir 
şekilde saldırıyorlardı. Bu olaylardan sonra isyan çıkaran 
Ermeniler Rusların Müslümanlara yaptığı gibi topluca 
Rusya’ya tehcir edilecek yahut ülkenin iç kısımlarına gön-
derilecekti. Dâhiliye Nazırı Talat Bey iç güvenliği sağlayan 
polis ve jandarmanın cephede çatışması sebebiyle isyan-
ların bastırılmasını milis kuvvetleriyle yapacaktı. Bunun 
çok kötü bir sonuç doğurmasından da korkuyordu. 6 Ma-
yıs 1915’de gizli bir şifreyle Maraş mutasarrıfına, isyan 
eden Zeytunlular ihraç edilsin bilgisi geldi. Ruslar da artık 
Ermenileri kontrol edemiyordu. Genelde olaylar Ruslarla 
savaşın olduğu doğu cephesindeki Erzurum, Van, Muş, 
Bitlis, Erzincan ve Trabzon’un güney bölgesi olan Zeytun 
bölgesiydi. Bu bölgede nüfusun üçte biri Ermeni idi. 26 
Mayıs 1915’te Türk milletine acımasızca saldıran Ermeni-
ler için tehcir kararı alınıyordu. Karar Haziran 1915’te Tak-
vim-i Vekayi’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. “Aslında 
tehcir kanunu diye ünlenen konu savaş zamanı hükümete 
karşı gelecekler için uygulanacak askeri tedbirler hakkın-
daki geçici kanundu.” Haziran 1915’te ilk tehcire 25 bin 
Ermeni’nin yaşadığı Erzurum’dan başlamıştı. Erzurum sı-
nırındaki birçok Ermeni de savaşın başlamasından hemen 
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sonra Rusya’ya göç etmişti. Hatta Amerika kıtasına bile 
göç edenler vardı. 21 Haziran 1915’te tehcir daha da ge-
nişlemişti. Trabzon, Merzifon, Sivas, Samsun, Elazığ gibi 
bölgelerin Ermenilerinin Musul vilayetine yerleştirilmesi-
ne karar verilmişti. Temmuz 1915’te tehcirler hızlandı.

Rusların amacı doğudaki 200 bin Ermeni’yi, doğudaki 
Ermenistan’a göç ettirmekti. Çünkü hiçbir zaman büyük 
Ermenistan istemiyorlardı. Ruslar kendilerinin yönetebile-
ceği bağımsız bir Ermenistan istiyordu. Çünkü Ermeniler, 
batı ile savaşan Türklerin, bu isyana kadar dostu olmuştu.

Almanlar, Fransızlar ve İngilizler de Irak’ı kalıcı olarak 
sahip olmak istedikleri için hele hele Bağdat demir yolu 
boyunca, Ermenileri yerleştirmek istiyorlardı. Çünkü 
Irak’ı işgal ettiklerinde oradaki petrollere sahip olmak için 
işgalcilerle iş birliği yapacak yerleşik nüfusa ihtiyaç vardı. 
Yoksa batılılar Irak’ta kalıcı olamazlardı.

1 Ağustos 1915 Ermeniler alabildikleri kadar eşyalarını 
katırlara yükleyip son kez hüzünle geri dönüp baka baka 
baba ocaklarını bırakıp göç yolunu tutuyorlardı. Türklerin 
acıklı hallerini şimdi onlar yaşıyordu. Göç yolunda uzun 
kuyruklar oluşturan bu insanlar, en kötü günlerini yaşı-
yorlardı. Bu ana kadar Van’da bağımsız Ermeni devleti ku-
ruldu diye diğer illerdeki Ermeniler de Van’a gelmişti. Bu 
göç yolunda birçok aile karmaşada parçalanmış, birbirleri-
ni kaybetmişlerdi. Yolculuğa dayanamayan birçok Ermeni 
de ölmüştü. Ermenilerin tehciri isyanın doğuda başlaması 
nedeniyle öncelikle doğudan başlamıştı.

21 Temmuz 1915 Yozgat…
18 Temmuz da tehcir emri geldi. 3 gün sonra da uygu-

lanmaya başlandı. Asıl büyük grubun tehciri, 9 Ağustos 
günü başladı. Boğazlıyan kaymakamı Kemal Bey, jandar-
ma komutanı ile birlikte verilen emri yerine getirmek için 
çalışıyordu. Sancağın genelinde 32 bin Ermeni yaşıyordu. 
Bunlardan 21 bin 206’sı tehcir ettirildi. Şehirde yerleşik 
olarak kalan nüfus ise 10 bin 916’ydı.

Ermenilerin tehcirinde hep Türkler suçlanmaktadır. 
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Hâlbuki Rusya 200 bine yakın Ermeni’yi Rusya’ya tehcire 
zorlamıştı. Gitmek istemeyen Ermenileri tekrar Van böl-
gesine geri döneceksiniz diye kandırmıştı. Bu tehcir sı-
rasında ölenlerin sayısı 40 bini bulmuştu. Batılılar da bu 
tehcire hep göz yummuşlardı. Çünkü bu tehcir batılıların 
da işine geliyordu.

Sonuç olarak kitap, 1915 yılında ve öncesinde milleti 
sadıka diye bilinen Ermenilerin neler yaptıklarını, kendile-
ri çile çektiği gibi, Türk milletine de nasıl çile çektirdikle-
rini, koca bir imparatorluğun nasıl dağıldığını delilleriyle 
anlatmış. Gerçeklerin ortaya çıkmasında, Osmanlı Devleti 
arşivlerinin ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Burada 
yazarın avantajı, bilginin kaynağında olmasıdır. Yazarımız 
Orhan Sakin bunu fırsata çevirmiş, bu kitap gibi daha bir-
çok eser yazmıştır. İnşallah bu çalışmalarının devamı da 
gelir.
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Kitap İncelemesi: “Avrupa Milletlerinin 
Karakter ve Psikolojileri” 
Recep DAĞDEMİR

Fransız felsefe tarihçisi olan Alfred Fouillee tarafından 
1903 yılında yayınlanan bu eser 1923 yılında Türkçeye 
çevrilmiştir. Mustafa Kemal tarafından ciddiyetle okun-
muş önemli bir eserdir. Orhan Sakin tarafından yeni Türk-
çe’ye çevirisi yapılan bu eser, yüz yıl öncesine ait Avrupa 
ülkelerinin karakter ve psikolojilerini çok güzel bir şekilde 
ifade etmektedir.

Avrupa’yı yakından ve derinden tanımak adına Atatürk, 
bu kitabın birçok bölümlerinin altını çizmiş ve notlar al-
mıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarına denk gelen bu okumada 
öne çıkan kısımlar şunlardır:

“Eski Yunanın şevket ve azametini doğuran ferdiyetçi-
liktir. Ama mahvoluş ve çöküşlerine de yine bu ferdiyet-
çilik sebep olmuştur. Romalıların ayırıcı özellikleri olan 
‘’Başlanan işi sonuna kadar sürdürme, bir araya toplana-
rak bir teşkilat kurma yani dayanışma ve ortaklaşa hareket 
etme fikri’’ Yunanlılarda hiç olmamıştır. “

Romalılar: “Rençber ve asker olan Romalılar, müspet ve 
yalnız pratik şeylere aşırı derecede önem vermekle şöhret 
bulmuşlardır.”

Roma mürebbiyeleri fert için değil devlet için çocuk ye-
tiştirirlerdi.

İtalya, Makyavel’in şu düsturuna inanmıştır: ‘’Her fır-
satta tekrar edilen hak iddiası, sonunda o şey üzerine hu-
kuku tesis ve teşkil eder.’’

‘’Din, İspanya’da bir ahlaki amil olmadan ahlaksızlık 
çoğaldı.’’

’İngilizler, cahil, barbar, fıtraten hantal kültürü sevmez, 
geç olgunlaşır.’’
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‘’İngilizler, kimseye dost olmazlar, becerikliye, kuvvete 
ve başarılı olana saygı gösterirler.’’

‘’Alman, büyük önem verdiği işe, bir ahlaki, felsefi, dini 
ve vatani akideye yönelik ihtiras sahibidir.’’

‘’Ruslar, ‘’en iyi siyaset, namuslu olmaktır’’ düsturunu 
bilmezler.’’

Bir milletin seciye ve psikolojisini tespit ve tahmin için, 
doğal çevre, tarih, idari ve sosyal müesseseler, dilleri, dini 
inanışı, felsefe, ziraat, ticaret, göçebelik ve sanayi ile meş-
guliyet milletlerin ruh hali üzerinde belirleyici bir etkiye 
sahiptir.

Milletlerin karakter özellikleri ile ilgili öne çıkan ifade-
ler şu şekildedir:

Yunanlılar:
Eski Yunanlılar, bedensel zevkleri kuvvetli, iradeleri za-

yıf, her türlü zevkte kutsal bir şey bulan ve tatmak isteyen 
iyimser insanlardı. Yumuşak huylu insancıl kimselerdi.

Eski Yunanlılar çabucak heyecana gelirlerdi fakat başa-
rılı olmadıklarında da hemen ümitsizliğe ve bıkkınlığa dü-
şerlerdi. Düşünmeyi, ‘düşünmek için’ severlerdi. Yunanlı-
lar için, somut ve pratik şeyler üstüne zihnini kullanmak 
ikinci sınıf bir şeydir.

Bugünkü Yunanlılar, kendilerini eski Yunanlıların to-
runları olarak göstermek istiyorlarsa da tarihsel bilgiler 
bu durumu desteklemiyor. Çünkü Romalılar Yunanistan’ı 
mağlup ettikleri zaman yüzbinlerce Yunanlıyı satmışlardı. 
Bu durum üzere Yunanlılar canlarını kurtarmak için göç-
mek zorunda kaldılar.

Günümüz Yunan kavminin iradesi zayıftır. Hafif meş-
reptirler. Daldan dala atlarlar, büyük ve devamlı gayret ge-
rektiren işleri sevmezler. Zekâları her şeyi çabuk kavrar 
fakat sorgulamazlar. Ziraatı sevmezler. Bileğinden ziyade 
beyinlerini, özellikle beyinlerinin hile düşünen taraflarını 
çalıştırmayı sevdikleri için hileli ticarette yeteneklidirler. 
Ticaret ve bankacılıkta Yahudilerin meziyet ve kusurları 
bunlarda da vardır. Denizci, avukat ve bilhassa politikacı 
yetiştirirler. Atina, faydasız ve zararlı avukat fabrikasıdır.
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İtalyanlar:
Eski Romalılar çiftçidirler. Tarımla uğraşan bir mille-

tin sosyal ilişkileri, tüccar milletlere göre daha basit ve 
sadedir. Romalıların birinci vasfı mertlik, ikinci vasfı ise 
düzen ve disiplindir. Savaşçı kimseler oldukları için amaç-
ları dünyaya hâkim olmaktır. Ziraat ve harple çok meşgul 
olduklarından şiir ve edebiyat çok gelişmemiştir. Sert ve 
müspet ruhlu olan Roma’da sanatın, maddi ve bedensel 
kısmı hâkim idi.

Eski Roma ruhu ve karakter yapısı zaman içerisinde de-
ğişerek bugünkü İtalya’ya intikal etmiştir. Bu değişiklikte 
üç etken önemli rol oynamıştır: Kavimlerin istilası, Kato-
liklik ve İhtilaller. İtalyanlar başkalarının sırrını anlamakta 
ve kendi sırrını saklamakta çok beceriklidirler. Dostluk-
larına az güvenilir, düşmanlıkları müthiştir. İtalyan bire-
yinin en belirgin özelliği, nefsine sahip olmakla beraber 
karşı konulmaz bir içdürtüselliktir.

Güney iklimi halklarında olduğu gibi İtalyanlarda da 
cinsel duygular erken uyanır ve aşkı diridir. Bu yüzden 
kıskançlıklar belirgindir. İntikamlarının müthiş olması da 
bundandır. Hayal gücü çok güçlü ve seridir. Estetik duygu-
su gelişmiştir. Güzel sanatlar şiir ve musikide Romalılar-
dan çok daha ileridirler.

İtalyan mantığı şudur: “Görmek, bilmektir; bilmek ise 
önceden görebilme düsturuna dayanır.’’

Sabırlı, metin ve azimli bir iradeye sahiptirler. Ruhları-
nın derinliklerinde sıcaklık olduğu halde dış görünüş iti-
bariyle soğukkanlı görünürler. 

İtalyan ciddidir, karşısındakinin de ciddi olmasını ister. 
Egoizmi çok derindir. Kontrol altına alınmayı, disiplini 
sevmez. Ancak katı bir askerlik hizmeti onu zapt edebilir. 
Güneydeki birkaç yer hariç çalışkan ve düzenlidirler. Mil-
let olarak ihtilallerden dolayı siyasette güvenilir değiller-
dir. Yollar ne olursa olsun hedef amaca ulaşmaktır. Siyasi 
ihtiraslarında mantık yürütmez, mantık aramaz.

İtalyanlar bilime merakta ansiklopediktirler. Yani az çok 
her bilgiyi merak ederler.
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Fransızlar:
Fransızların duygusallıkları gerilimlidir. Zahmetli ve 

çaba gerektiren şeylerden nefret ederler. Zevklerin ve 
mutluluklarını özellikle kolay ve kısa sürede gerçekleşe-
cek olanına yönelirler. Diğer önemli karakteristik yönü de 
merkez-kaç olmasıdır. Sosyal tepkilerin faydalılığı da bu-
radan kaynaklanır. İnzivayı değil cemiyeti severler. Kendi-
lerini mutlu edecek şeyin tüm dünyayı da mutlu edeceği 
gibi bir saflığın içindedirler. Bütün insanlık, “Fransızlar 
gibi düşünsün ve hissetsin’’ isterler. Fransız milli ruhunun 
yayılmacı ve bulaşıcı olması biraz bundandır.

Hayal güçlerinin fazlalığı dolayısıyla, gerçeği az çok de-
ğiştirir ve tahrif ederler.

Fransızlar, Felsefede rasyonalist değildirler. Kalbin aklı-
na kafanın aklı ermez düsturuna inanmazlar. Disiplini sev-
mezler, iş yapmaktan çok söylemeyi severler ve söyleyince 
vazifelerini eda ettiklerinin inancındadırlar. İhtiras, akıntı-
ya kapılma, muhabbet, nefret, sergüzeşt ihtiyacı, herhangi 
genel fikir etkisiyle harekete geçerler. Siyasi işleri ve he-
defleri bilmezler.

Fransız ruh halinin iyiliği ve kötülüğü edebiyat ve güzel 
sanatta görülmektedir.

İspanyollar:
İspanyollar; rüzgârları gibi sert, toprağı gibi katı ve 

merhametsiz, güneşi gibi hararetlidir. Bu yüzden münze-
vi ruhlu olup sosyal değildirler. Doğru ve verdikleri söze 
sadıktırlar fakat acıma ve sosyallik duyguları azdır. Hayal 
güçleri parlak fakat sınırlı ve dardır. İradeleri sağlam şefkat 
ve insanlık uğruna fedakârlıkları çok noksandır. Mağrur-
durlar; dilencilerinde bile bir gurur görürsünüz. Çeviklik 
ve zihin açıklığı ise Endülüs Araplarından miras kalmıştır. 
İspanyol ruhu, din hususunda fanatiktir. Din İspanya’da 
bir ahlaki amil olmadığından ahlaksızlık çoğaldı.
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İngilizler:
Bir asır önce yapılan karakter analizi ile dünyaya hük-

metmiş ve şu zamanda Ortadoğu’da yaşadığımız problem-
lerin kaynağı olan bu milletin çok iyi tanınması gerekir. 
İklim şartları, ferdiyetçi olmalarında ve soğuk bir millet 
olmalarında etkendir.

Belki de 15. Asırda İngilizler hakkındaki şu söylem on-
ları özetlemektedir: “İngilizler, kuzey denizinin kraliçesi-
dir. Kuvvetini; ticaret mallarını uzak yerlere nakil için har-
cayacağı yerde, diğer milletlerin ticaret gemilerini yağma 
etmeye sarf ediyor.’’

İngilizler Cermen ırkının bir şubesidir. Cermen ırkının 
realizm ve idealizm kaynaklı sosyal çelişkilerinden bir ta-
rafı oluşturan realizm, İngiltere’de uç noktasına varmıştır. 
Duyguları hantaldır. Güzel görünme ve dış zarafetten daha 
çok, refah sağlayacak şeylere eğilimlidirler. Bir İngiliz dü-
şünce ve görüşlerini başkasına açmaz, içinde saklar. Hayali 
ve soyut şeylerle uğraşmak yerine özel ve görünen şeyleri 
uzun uzadıya tahlil etmeyi severler. 

İngiliz, kuvvet ve kudrete tapınır. Sağlam ve dayanıklı 
iradeyi çok takdir eder. İngiliz çocukları çoğunlukla kont-
rol ve disipline sokulması zor ve bazen kabadır. Çocuklara 
İngiltere’de “dayak tatbiki’’ bundan kaynaklanmaktadır. 
İngiliz ailesinde baba hükümrandır. Çocukları 7-8 yaşına 
gelince, ne kadar zengin olursa olsun başkasının yanına 
çırak olarak verirler.

İngilizlerin gözünde, güneşin altında nerede olursa ol-
sun vatan kurulması mümkündür. Aşırı derece bencil ol-
duklarından paraya çok değer verirler. Sömürgeler halkını 
mümkün olduğu kadar cehalet içinde, hayvan seviyesinde 
tutarak yalnız soymayı düşünürler. Bismarck: “İngilizler, 
özel ilişkilerinde namuskârlıkta örnektir. Fakat diplomasi-
leri yalan dolan karışımıdır.” demiştir.
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Almanlar:
Alman ruhu idealisttir. Eski Cermenler için “kan döke-

rek ele geçirilecek bir yeri ter ile elde etmek tembelliktir’’ 
diye düşünürler. Cermen ruhu, hüzün ve sevinç kutupları 
arasında gidip gelir ama çoğunlukla kötümserdir.

Alman kendi kendine yeterlidir. İhtiraslıdır. Beyni bir-
den bire parlayıveren bir demet ot gibi değil, için için, ağır 
ağır yanan kömür gibidir. Zekâsı duyguları gibi yavaştır; 
fakat metin ve istikrarlıdır. İradesi azimli ve süreklidir. Her 
türlü güçlüklere karşı sabır, disiplin, görevine bağlılık bu-
radan kaynaklıdır.

Alman dili, fikirden daha çok ahenge önem verir. Dış 
güzellikten ziyade eşyanın derin manasını arar.

Almanlar, Kant felsefesinde, kendi fıtratlarının idealleş-
tiğini düşünürler. Derin ahlak, derin görev, disiplin duy-
gusu, dünyayı idare eden ahlaki emirler, menfaatperestliği 
hafife almak, insanın fıtraten iyi olduğu hayalini terk et-
mek…

Sanayide Almanların Fransızlara üstün olması Almanla-
rın sebatkâr, disiplinli, teşkil ve şirket fikirli olmalarından 
kaynaklanmaktadır.

Alman çocukları, ilkokuldan itibaren disipline, askeri 
bir hayata alıştırılır. Kant şöyle der: “Eğer küçüklükten iti-
baren bir insanı disipline alıştırmazsanız, sonra ahlak ve 
karakterini değiştirmekte çok zahmet çekersiniz. Artık o 
insan, her hevesini yerine getirmek için uğraşır. Disiplin 
noksanlığı kültür noksanlığından çok daha fenadır.’’

Ruslar:
Ruslar; iradeleri zayıf ve dürtüseldirler. Nefislerine pek 

de sahip olamazlar. Rus, şiddetli bir gayret gösterir; fakat 
bu gayreti ve çabası geçici ve kesintilidir. Dikkat yoğunlu-
ğu ve uzun zaman isteyen işleri sevmezler. İklim şartları 
Rus karakterinin oluşmasında büyük bir etkiye sahiptir.

Avusturya:
Alman ve Macar ırklarının bir arada olmasıyla psikoloji 

ve sosyoloji alanında çok farklı deneylere sahne olmuştur.
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İsviçre:
Komşularıyla herhangi bir problemi olmayan ve özgür-

lük içinde olan İsviçre’nin Avrupa halkları arasında saygın 
bir yeri vardır. Gerçek anlamda milli bir karakter vasfı or-
taya koymamaktadırlar. Kimi kez biraz ağır ve yavaş işle-
yişe sürükleyen muhakeme, düşünüş ve anlayış tarzında-
ki muayyen bir ciddiyet, bazen Protestanlığa karşı sertlik 
yanlısı tutum, çok emek sarf edilerek oluşabilecek zorlu 
bir irade, inatçılık ve sabırlı olma hali, hürriyetine düşkün 
soylu bir ruh, bağımsız olma anlayışı evrenselliğe dayanan 
ortak vatan sevgisi…

Hollanda:
Üç Cermen soyunun katkılarıyla kurulmuştur: Frison-

lar, Franklar ve Saxonlar.
Hollanda halkının karakteri, sabırlı, ısrarcı ve çalışkan 

olması gibi vasıflarıyla Cermen ırkının özelliklerini yan-
sıtır.

Sevgili Orhan Sakin Hocamızın ustaca çevirisiyle okur-
lara sunulan bu eseri anlamlı buldum. Gelecek yüzyıllara 
ışık tutması adına böyle bir çalışmanın ülkemiz sosyolog, 
psikolog ve tarihçileri tarafından da ortaya konulması fay-
dalı olacaktır.

Orhan Hocama böylesine kıymetli bir eseri okuyucu ile 
buluşturduğu için teşekkür ediyorum.
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Sorgunlu İlk Gazeteci: “Nevzat Coşgun”   
Sorgun’da İlk Gazete: “Sorgun”
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Sorgun’da ilk gazete Aralık 1969’da Nevzat Coşgun ta-
rafından çıkarılmıştır. Sorgun’un ilk gazetesinin adı “Sor-
gun”dur.

Nevzat Coşgun, 1942 yılında Akdağmadeni’nde doğ-
muştur. İlkokulu Çayıralan’da, Ortaokulu Yerköy ve Sor-
gun’da, Liseyi ise Yozgat’ta okumuştur. Liseden sonra 
1962 yılında Şefaatli’de, 1963 yılında Sorgun Yeşilyurt İl-
kokulunda vekil öğretmenlik yapmıştır.

Askerliğini 1965 Yılında İstanbul ili Kartal İlçesinde 
yapmıştır. Askerlik dönüşü,  Mirahor ve Mükremin Köy-
lerinde ve Sorgun Yeşilyurt İlkokulunda öğretmenlik yap-
tıktan sonra öğretmenlikten ayrılarak ‘’Müftüoğlu Matba-
asını’’ kurup Aralık 1969’da Sorgun’un ilk gazetesi olan ve 
ilçenin ismi ile özdeş olan “Sorgun’u” çıkarmıştır.

Nevzat Coşgun’un dedesi, Demli Molla diye bilinen 
Sorgun’da müftülük Yapmış Hasan Coşgun’dur (Doğum 
1887, Ahmetfakılı Köyü, Ölüm 1965, Eskişehir). Nevzat 
Coşgun’un babası Sorgun’da Mal Müdürlüğünde memur-
luk yapmış Ali Said Coşgun ’dur (Doğum 1912, Ölüm 
1962).  Dedesi ve babasının yayınlanmış şiirleri mevcut-
tur. Nevzat Coşgun’un amcası İhsan Müftüoğlu’dur (Do-
ğum 1921, Ölüm 1988). Müftüoğlu soyadını ise sonradan 
alan İhsan Müftüoğlu aynı zamanda Sorgun’da Belediye 
Başkanlığı yapmıştır.

Sorgun’un ilk gazetecisi Nevzat Coşgun Aralık 1991 yı-
lında hayata veda etmiştir.

1968 tarihli Yozgat İl Yıllığında, Sorgun ile ilgili verilen 
bilgilere bakıldığında, “Sorgun’un ilçe merkez nüfusunun 
6.166 olduğu, ilçe merkezinde bir ortaokul bulunduğu, 
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halkı kültürel davranışlara yöneltecek imkânların çok az 
olduğu, 1966 yılında ilçe merkezinde linyit kömürü çıka-
rılmaya başlandığı” bilgisinin verildiği görülmektedir.

Sn. Durali Doğan’ın 1990 basım tarihli “Bütün Yönle-
riyle Sorgun” adlı kitabında Sorgun eski Belediye Başkan-
larından Sn. Yılmaz Kılıçarslan, “ 1970’li yıllardan itibaren 
Sorgun’da büyük bir nüfus patlaması yaşandığı, ilçenin, 
çevreden ve köylerden göç akımına uğradığı bunun sonu-
cu olarak sağlıksız şehirleşmenin, ilçenin en önemli mese-
lesi haline geldiği ” tespitini yapmaktadır.

İlçenin nüfusuna her yıl yaklaşık bin kişinin ilave edil-
mesi şeklinde yaşanan bu nüfus patlaması, ilgili dönemin 
nüfus sayım verilerinde de açıkça gözükmektedir

Sayın Prof. Dr. İhsan Bulut, “Şehir Coğrafyası Açısın-
dan Sorgun” adlı eserinin ön sözünde “Şehirsel gelişimini 
ortaya koymaya çalıştığımız Sorgun, köy, kasaba ve şehir 
aşamalarını belirgin çizgilerle yaşamış yerleşmelerimize 
tipik bir örnek teşkil etmektedir” demektedir.

Aralık 1969 tarihinde yayınlanmaya başlayan Sorgun 
gazetesi, Sorgun’un köyden kasabaya, kasabadan şehre ge-
çişinin yazılı şahididir.

Sorgun’un ilk gazetesi olan Sorgun gazetesinin sayfa 
ebadı bugünkü gazetelerin sayfa ebadının yarısından daha 
küçüktür. Gazete sarı saman kâğıda siyah harflerle basıl-
mış bir gazetedir. Başlarda Salı ve Cuma günü, sonraları 
sadece Cuma günü çıkmıştır. Gazete önyüzünde ilçeden 
haberler, arka yüzünde çoğunlukla resmi ilan yayınlayarak 
iki sayfa olarak, bazen de artan ilanlar nedeni ile dört sayfa 
olarak çıkmıştır.

Nevzat Coşgun’un kardeşi İbrahim Selman Coşgun’un 
(Doğum 1953, Ölüm 2010) şiirlerinin toplandığı “Ben Ki-
mim, İbrahim Selman Coşgun” adlı kitapta yer alan, Sor-
gun gazetesinin, “Nevzat Çoşgun’u Kaybettik” başlığı ile 
yayınlanmış bulunan 13 Aralık 1991 tarihli sayısında, ga-
zetenin 22. yılına ve 1028. sayısına ulaştığı görülmektedir.

Gazetenin 29 Ocak 1974 tarih Salı günkü sayısında yer 
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alan: “ 1974 yılında abone olmak isteyen sayın okurları-
mız ve kıymetli hemşerilerimiz gazetemiz idaresine teşrif 
etmek suretiyle veya bizi gördükleri yerde abone ücretini 
yatırabilirler” ifadesi gazetenin üslubu ve dönemin ruhu 
hakkında ipucu mahiyetindedir.

Sorgun tarihinin en önemli yazılı kaynaklarından olan, 
ilçenin ilk gazetesi Sorgun gazetesinin bütün sayılarının 
bir araya getirilmesini temenni ediyor bu vesile ile mer-
hum Nevzat Coşgun’a Allah’tan rahmet diliyoruz.

KAYNAKLAR:
1-Sorgun Gazetesi, 29 Ocak 1974 Salı, yıl: 4, sayı: 381
2-Sorgun Gazetesi, 13 Aralık 1991 Cuma, yıl: 22, sayı: 1028
3-Ben Kimim, İbrahim Selam Coşgun, Sistem Ofset, Ankara 

2011, Adem Koç, Burcu Coşgun.
4-Âşık Demli ve Oğlu Ali Said Coşgun, Âdem Koç, 2000, Milli 

Folklor Dergisi, sayı: 47
5-Yozgat İl Yıllığı 1968, Doğuş Matbaası, Sivas
6- Şehir Coğrafyası Açısından Sorgun, Dr. İhsan Bulut, Erzu-

rum, 1998
7- Bütün Yönleriyle Sorgun, Durali Doğan, 1990, Ankara
8-Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi, Durali Doğan, 2005, 

Sorgun
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Yakup Özdemir / Yeşilova Gazetesi
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

“Yeşilova Gazetesi” Sorgun ilçesinin mahalli gazetecilik 
tarihinde önemli bir yere sahiptir.

“Yeşilova Gazetesi” çıkış sırasına göre Sorgun ilçesinin 
ikinci mahalli gazetesidir. Sorgun ilçesinde ilk mahalli ga-
zete “Sorgun” adıyla 1969 tarihinde çıkmıştır.

Sorgun’un ikinci mahalli gazetesi “Yeşilova Gazetesi” 
1976 yılında Sorgun’da Yakup Özdemir çıkarılmaya baş-
lanmıştır.

Gazetenin kurucusu Yakup Özdemir, ilkokul mezunu 
olup Yozgat Merkeze bağlı Recepli Köyündendir.

Yakup Özdemir, Yeşilova gazetesini 1980 yılına kadar 
dört yıl çıkarmıştır. Gazete 1980 yılında Bünyamin Yaşar’a 
devredilmiştir.

YENİ YEŞİLOVA GAZETESİ
Sorgun ilçesinin mahalli gazetecilik tarihinde “Yeni Ye-

şilova Gazetesi’nin” de önemli bir yeri vardır.
“Yeni Yeşilova Gazetesi” çıkış sırasına göre Sorgun ve 

Yeşilova gazetelerinin ardından çıkmış bulunan üçüncü 
mahalli gazetedir.

1980 yılında çıkarılmaya başlanan “Yeni Yeşilova Gaze-
tesi”ni çıkaran Bünyamin Yaşar ilkokul mezunu olup Yoz-
gat Merkeze bağlı Fakıbeyli köyündendir.

Sorgun ilçesinin yakın tarihinin önemli yazılı kaynak-
larından olan, ilçesinin ikinci mahalli gazetesi “Yeşilova 
Gazetesi”nin ve üçüncü mahalli gazetesi “Yeni Yeşilova 
Gazetesi”nin bütün sayılarının bir araya getirilmesi ilçe 
tarihine katkı sunacaktır.
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Ahmet Yılmaz / Sorgun’un Sesi Gazetesi
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Gazeteci yazar Ahmet Yılmaz, 1950 Aşağıkarahacılı 
Köyü / Sorgun doğumludur. İlkokulu köyünde, ortaokulu 
Sorgun’da, liseyi Yozgat’ta bitirdi.

Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü me-
zunudur. Askerliğini yaptıktan sonra Sorgun’da Mali Mü-
şavir / Serbest Muhasebeci olarak çalıştı. Aynı yıllarda YE-
ŞİLOVA GAZETESİ Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı 
ve yazılar yazdı.

1980 yılından sonra Sorgun ilçesi TRT muhabirliğini 
yaptı.

1983 Yılında ”Sorgunun Sesi Gazetesi”ni kurdu. Sorgu-
nun Sesi Gazetesi’ni haftalık olarak yayınladı.

Sorgunun Sesi Gazetesi 1998 yılına kadar haftalık 4 say-
fa olarak baskıda kaldı ve sonrasında “Gerçek Haber” ola-
rak isim değiştirdi.

1998–2011 yılları arasında “Gerçek Haber Gazetesi” 
günlük olarak ofset baskı şeklinde kimi zaman 6 sayfa 
kimi zaman ise 4 sayfa olarak çıkarıldı.

“Gerçek Haber Gazetesi” 2011 Yılında Ömer Erdoğan’a 
devredildi ve gazete halen günlük olarak basılmaktadır.

Ahmet Yılmaz 1990 Yılında “Anadolu Haber” adlı aylık 
gazeteyi çıkardı.

1994 yılında “Bayrak Televizyonu” kurucuları arasında 
yer aldı. 2002 tarihine kadar bu televizyonun genel mü-
dürlüğünü yaptı.

Sorgun Kültür ve Sanat Derneği’ni kurdu.
Çeşitli dönemlerde siyasi parti faaliyetlerinde bulundu.
Sorgunun Sesi Gazetesi’nin (şu an Gerçek Haber) 1992 

ve 2011 yılları arasında ortaya çıkan tarihi gelişimi ve de-
ğişiminde Feridun YILMAZ’ın da ayrı bir yeri bulunmak-
tadır.
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Feridun Yılmaz, 17.07.1965 Sorgun doğumludur. 1992 
ve 2011 yılları arasında aralıksız olarak 19 yıl süre ile ga-
zetecilik ve matbaacılık işleri ile uğraştı. 2003 yılından bu 
yana ise doğalgaz sektöründe çalışmaya başlamıştır.

Sorgun Düşünce Kulübü (SDK) olarak Sayın Feridun 
YILMAZ’a paylaşımları için teşekkür ederiz.

(Kaynak: Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi, Durali 
Doğan)
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Doğan Özmen / Sorgun Postası
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Sorgun’ da gazetecilik dediğimizde aklımıza gelen 
önemli gazetelerden biri “Sorgun Postası”dır. Sorgun Pos-
tası dediğimizde gazete ile özdeşleşen isim ise Doğan Öz-
men’dir.

Peki, Sorgun’da gazetecilik anlamında uzun yıllar ayak-
ta kalmayı başaran Doğan Özmen kimdir, gazetecilik haya-
tı nasıl başlamıştır? Sorgun Düşünce Kulübü olarak Sayın 
Doğan Özmen ile bir söyleşi yaptık. Söyleşiden elde ettiği-
miz bilgileri şöyle özetleyebiliriz:

Doğan Özmen 1935 yılında Sorgun’un Aşağı Cumafa-
kılı köyünde eğitmen bir babanın beş çocuğunun ikincisi 
olarak dünyaya geldi. İlkokulu üçüncü sınıfa kadar babası-
nın eğitimi dâhilinde okumak suretiyle Aşağı Cumafakılı 
köyünde tamamladı. 1949 yılında Kayseri Pazarören Köy 
Enstitüsünü kazandı ve 1955 yılında enstitüyü tamamladı.

Enstitüden öğretmen olarak mezun olan Doğan Özmen 
Sorgun’un Babalı köyünde ilk görevine başladı. İki yıl Ba-
balı köyünde öğretmenlik yaptıktan sonra 1957 yılında o 
zamanlar Sorgun’un tek ilkokulu olan Yeşilyurt İlkokulun-
da göreve başladı. Burada 1969 yılına kadar görev yaptık-
tan sonra, 1969 yılında Sorgun Halk Eğim Merkezinin ku-
rucu müdürü oldu ve 1978 yılına kadar buradaki görevine 
devam etti.

1978 yılında Yeni Mahalle İlkokulu’na öğretmen ola-
rak atandı ve 9 Eylül 1980 de (12 Eylül ihtilalinden 3 gün 
önce) öğretmenlik mesleğinden emekli oldu.

28 Kasım 1980 yılında ise Sorgun Cengiz Topel Cadde-
si’nde “Özmen Matbaa ve Gazete” olarak kurduğu ilk iş 
yerinde “Sorgun Postası” adıyla gazete çıkarmaya başladı. 
(Neden gazeteciliği seçtiğini ise Sayın Doğan Özmen Ho-
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camız kendi ifadesiyle “Sermaye yok, merak çoktu’’ şek-
linde özetledi.)

Sorgun ile ilgili haber getiren, götüren anlamında gaze-
tenin ismi “Sorgun Postası” olarak belirlendi.

28 Kasım 1980’den 2002 yılına kadar gazete iki sayfa ve 
haftalık olarak çıkarıldı. 2002 yılından günümüze dek ise 
gazete günlük ve dört sayfa olarak çıkarılmaktadır. Gaze-
tenin ayrıca internet üzerinden yayını da bulunmaktadır 
(www.sorgunpostasi.com).

Kurulduğundan bu yana gazetenin baskısına hiç ara ve-
rilmemiştir. Gazetenin yerel ve ulusal basından, eski bü-
rokratlardan olmak üzere çok sayıda yazarı bulunmaktadır.

Doğan Özmen gazetecilik hayatından bahsederken, kü-
çük yerlerde yazmanın zorluğunu şöyle anlattı: “Yazarsın 
kızarlar, yazmazsın kızarlar. Kısaca buralarda gazetecilik 
ateşten gömlek giymek gibidir. Bir dalı sallarsın kırk dal 
sallanır.”

Gazetenin ilk kurulduğunda en zorlanılan hususun ise 
haber bulmak olduğunu belirtti. Gazetenin kuruluşunun 
ihtilale denk gelmesinin de ayrı zorluk olduğunu ifade 
etti. Şu an ise hem resmi kurumlar, hem aboneler, hem de 
reklam ilan gelirleri ile ayakta durduklarını ifade etti.

Gazetecilik gerçekten her yönüyle zor bir meslektir. 
Hele hele Sorgun’da gazetecilik yapmak daha da zordur. 
Bugün, nüfus yapısı açısından küçük olan ilçelerde, haber 
yaptığını, yarın sokakta görebiliyorsun. Bir kimse, mem-
nun olmadığı bir haberden dolayı elinde olan imkânları 
sizin ve gazeteniz aleyhinize kullanabiliyor.

Doğan Özmen gazeteciliğin zorlukları hakkında ise 
şunları söyledi: “Herhangi bir sohbette istediğinizi konu-
şursunuz. Konuştuğunuz cümleleri ve sözcükleri seçme 
zorunluluğunuz olmaz. Tarihi bir olaydan bahsetseniz ta-
rihi vermeseniz, hatalı söyleseniz, baltayı taşa da vursanız 
sorun olmaz. Ama bu söylediklerinizi yazıya aktarmanız 
gerekse, hele bunu bir de gazete de yazacaksanız, kırk öl-
çüp bir biçmek durumunda kalırsınız. Gazetelerde hata 
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yapamazsınız. İlçe küçükte olsa, bilmeden yazamazsınız. 
Çünkü gazetede yazdıklarınız kitapta yazdıklarınız artık 
kalıcıdır ve sizi bağlar. Bir hatanız varsa herkes eleştirmen 
kesilir. Hatanızı yıllar sonra bile yüzünüzse vurabilirler ve 
bu yüzden her zaman dikkat etmek zorundasınız.”

“Küçük ilçelerde gazetecilik maraton yarışı gibidir. Bir 
nefesiniz kesilmeye görsün… Uzun soluklu olmalısınız. 
Pes etmemeniz lazım. Her söylenileni dikkate almamalı, 
her şeye kulak asmamalısınız. Bütçe zaten sınırlı; ne rek-
lam geliri, ne de tatmin edici abone sayınız vardır. Tüm bu 
şartlarda çoğu zaman gazeteyi bedava dağıtırsınız.”

Uzun yıllar ayakta kalmayı başaran Sorgun Postası’na 
uzun soluklu hayatlar dileriz.

Şartlara ve yıllara aldırmadan bir çınar gibi ayakta kal-
manın en güzel örneğini sergileyen eğitimci ve gazeteci 
Doğan ÖZMEN’in hayatı Sorgun’a adanmış. 1980’li yıl-
larda ihtilalden hemen önce Sorgun’da gazetecilik yapma-
ya aday olmak… Misyon olarak da “Dünyanın En Özgür 
Gazetesi” fikrini benimsemek bir gözü karalık örneğidir. 
1980’li yıllardan günümüze gazeteyi ayakta tutarak hayat-
ta kalmak belki de bu gözü karalığın, pes etmemenin, her 
şeye rağmen kimseye küsmemenin, cesaretin ve Sorgun 
sevgisinin bir sonucu idi. Bedeli çoğu zaman bedava gaze-
te dağıtmak olsa bile…
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Durali Doğan / Selam Gazetesi
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Araştırmacı-yazar ve şair. 1953 Sorgun, Duralidayılı 
köyü doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Sorgun’da tamam-
ladı. 1977’de Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü 
Türkçe bölümünden mezun oldu. Eskişehir Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi’nde lisansını tamamladı.

Öğretmenlik mesleğine Sorgun’da başladı. 1985’te Sor-
gun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak 
atandı. Bu görevini 23 Ekim 2000 tarihine kadar sürdür-
dükten sonra, Serik (Antalya) İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nde şube müdürlüğüne tayin edildi. 17 Ekim 2001 
tarihinde emekli oldu.

Halen Sorgun’da matbaacılık ve gazetecilik yapmakta-
dır.

Merkezi Sorgun’da bulunan “Sorgun Yazarlar, Şairler, 
Âşıklar Kültür ve Araştırma Derneği” Başkanıdır. Evli ve 
dört çocuk babasıdır.

Tiyatro, şiir ve folklor alanlarında çalışmaları vardır. Şiir 
ve tiyatro dalında ödüller aldı. “Hilal Doğdu” tiyatro eseri 
1995 yılında Türkiye birincisi oldu. Yazı ve araştırmaları; 
Türk Edebiyatı, Milli Folklor, Erciyes, Bozok, Yozgat Ha-
ber, Yozgat Hakikat, Birliğe Çağrı, Sıla, Sıla Haber, Selam 
gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı.

Halen Sorgun’da “Sorgun Selam” adlı günlük yerel bir 
gazetenin sahibidir. Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM 
üyesidir.

Sorgun Selam gazetesinin ilk çıkış tarihi 15 Aralık 
2001’dir. Gazete halen Sorgun Atatürk bulvarında bulu-
nan merkezinde “Dostun Dosta Hediyesi Güler Yüzlü Bir 
Selamdır” misyonu ile yayınına devam etmektedir. Gazete, 
www.duralidogan.com web sitesi üzerinden internet yayı-
nında da bulunmaktadır.
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Eserleri:
Oyunları: Çanakkale’de Düğün- Meçhul Öğretmen (Pi-

yes, 1983).
Okul Piyesleri: Kahramanlık Diploması, Ah Şu Alaman-

ya,  Bu Vatan Nasıl Kurtuldu (1986).
Milli Piyesler: Bacımın Gelinliği, Bir Nesil Yargılanıyor 

(1989), Türk’ün İstiklal Destanı, İstiklal Bülbülü Meh-
met Akif, Ya İstiklal Ya Ölüm (1991), Dönüş İle İrbaham 
(1992), Hilal Doğdu (Tiyatro eserleri yarışması Türkiye 
Birinciliği ödülü aldı, 1996), Senem’in Turnaları (1999), 
Kahramanlık Diploması (Tiyatro Antolojisi, 2002).

Şiir: Suya Zincir Vurulmaz (2002).
Araştırma: Sorgun’dan Mehmet Akif ’e Armağan (1986), 

Yozgat Şair ve Yazarları (1988), Cumhuriyet Koçaklaması 
(1990), Bütün Yönleriyle Sorgun (1990), Sorgun Doksan 
Beş (1995), Yozgatlı Âşık Sıtkı Baba (1996), Âşık Nazmi 
Çevik (1997) Dünden Bugüne Çiğdemli (1999). Yozgat 
Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi (2005).”

Araştırmacı-yazar ve şair olan Durali Doğan’ın edebi-
yat, kültür, araştırma ve gazetecilikle ilgili çok sayıda ya-
yını bulunmaktadır. Yayınladığı gazeteleri ciltlemek su-
retiyle Sorgun ilçe kütüphanesine kazandırmaktadır. Bu 
durum hem ilçemizin günlük tarihinin arşivlenmesi hem 
de gelecek nesillere aktarılması açısından örnek teşkil et-
mektedir.
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NİSAN 2015

SORGUN’UN EĞİTİM/ÖĞRETİM KURUMLARI -1:

SORGUN İMAM HATİP LİSESİ
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Açılışının 40. Yılında Sorgun İmam Hatip Lisesi
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Bir okuldan bahsetmek, birbirinden farklı birçok ko-
nuya temas etmeyi gerekli kılmaktadır. Okulun binası, 
idarecileri, memurları, müstahdemleri, öğretmenleri, öğ-
rencileri, mezunları gibi… Bu anlamıyla Sorgun Düşünce 
Kulübü’nün yapmaya çalıştığı şey, konuya genel bir bakış 
ile eğilmekle sınırlı kalacaktır.

Bir okul hakkında, özellikle de tarihi hakkında söylene-
bilecek ve yazılabilecek bilgilerin çoğu o okulun arşivlerin-
de kayıtlıdır. Bu nedenle okulların kendi arşivlerine daya-
narak kendi tarihlerini, gelmiş geçmiş yönetici, öğretmen,  
memur, müstahdem, öğrenci gibi tüm bu zenginliklerini 
öncelikle okulun internet sitesinde bir aidiyet duygusu-
nun gelişimi için bulundurmaları önemlidir. Bu bilgiler za-
man içerisinde kitaplaştırılarak tarihe kaynaklık edecektir. 
Böyle bir kitap başta mezunları olmak üzere bir zamanlar 
o okul çatısı altında bulunmuş olan herkesin okul ile ara-
sındaki bağları kuvvetlendirecektir.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak başta bu dosyamızın 
hazırlanmasındaki katkıları olmak üzere, Sorgun İmam 
Hatip Mezunları ve Mensupları arasındaki bağı kuvvet-
lendiren önemli çalışmaları nedeniyle Sorgun İmam Hatip 
Mezunları ve Mensupları Derneği’ne ve derneğin başkanı 
Ömer Bulut hocamıza özel teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca, Sorgun İmam Hatip Lisesi’ne emeği geçmiş 
tüm idarecileri, öğretmenleri, memurları, müstahdemleri 
ve okulun binalarını yurtlarını yokluklar içinde inşa eden 
okulun isimsiz kahramanlarını sevgi, saygı ve minnetle 
anıyor, ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Hepsini temsilen, okul müdürlerimizi bir kaç cümle ile 
anıyoruz.
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İSMET AYDIN:
Sorgun İmam Hatip Lisesi’nin kurucu müdürüdür. 1975 

yılı ile 1981 yılları arasında müdürlük yapmıştır.
“Kurucu müdür olan İsmet Aydın, Sorgun Lisesi’nde 

Din Bilgisi öğretmeni iken Sorgun İmam Hatip Lisesi’ne 
müdür olarak atanmıştır. 1973 yılında Sorgun’da Kuran 
Kursu Öğrenci İmam Hatip ve Yüksek Okullara Öğrenci 
Yetiştirme Derneği başkanlığı yapmıştır. Emekli olan İs-
met Aydın, Isparta’da yaşamaktadır”.

(Kaynaklar: Sorgun İmam Hatip Mezunları ve Mensup-
ları Derneği internet sitesi: sorimder.org, 6 Şubat 1973 ta-
rihli Sorgun Gazetesi)

ZEKERİYA UĞURLUOĞLU:
Sorgun İmam Hatip Lisesi’nde 21.10.1981 ile 

20.12.1982 tarihleri arasında görev yapmıştır. Kendi kale-
minden öz geçmişi şöyledir:

“Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdikten sonra, 
1975 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ola-
rak Yozgat İli Sorgun Lisesinde göreve başladım. Vatani 
görevimi müteakiben öğretmenlik yanında okul müdür 
yardımcılığı, müdür başyardımcılığı, okul müdürlüğü ve 
ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerinde bulunarak görevi 
sürdürdüm.

Ocak 1991 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği-
ne atandım ve Bakanlık Müfettişliği / Başmüfettişliği / 
Başdenetçiliği görevlerinden sonra da 2014 yılında Maarif 
Müfettişliği görevini sürdürürken yaş haddinden 02 Ocak 
2015 tarihi itibariyle emekli oldum.

Yaklaşık 40 yıllık hizmetimi onurla şerefle tamamla-
dım.”

(Kaynak: Sorgun İmam Hatip Mezunları ve Mensupları 
Derneği internet sitesi: www.sorimder.org)
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EROL AKTAN:
Sorgun İmam Hatip Lisesi’nde 1982 ile 1985 yılları ara-

sında görev yapmıştır.
“1944 Yozgat doğumludur. İlk ve orta dereceli okullarda 

öğretmen, idareci ve müdür olarak görev almıştır. 1986 Yı-
lında Yurt-Kur Yozgat Öğrenci Müdürlüğü görevine atan-
mış ve bu görevden emekli olmuştur”.

(Kaynaklar: Sorgun İmam Hatip Mezunları ve Mensup-
ları Derneği internet sitesi: sorimder.org., Sorgun Anado-
lu İmam Hatip Lisesi İnternet Sitesi: sorgunaihl.meb.k12.
tr, Yozgat 1998 İl Yıllığı)

RAMAZAN AKKAYA:
Sorgun İmam Hatip Lisesi’nde 18.04.1986 ile 1994 yıl-

ları arasında görev yapmıştır.
“1952 yılında Konya’ya bağlı Kadınhanı kazasında doğ-

du. İlkokulu Kadınhanı’nda tamamladıktan sonra aynı 
kazada hıfzını ikmal etti. Daha sonra İstanbul’da Arapça 
öğrenimi gördü. 1974–1975 öğretim yılında Konya İmam 
Hatip Lisesi’ni, 1978–1979 öğretim yılında Konya Yüksek 
İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Tahsili sırasında imam hatiplik 
görevini yürüttü. 1980 yılında Ermenek İmam Hatip Li-
sesi, 1981–1986 Yılları arasında Taşkent Lisesinde öğret-
menlik ve idarecilik yaptı. Taşkent Lisesi’nin de müdürlük 
görevini yürütmüş daha sonra Sorgun İmam Hatip Lise-
si’ne atanmıştır.”

(Kaynak: Yozgat Kataloğu 1990, İkinci Cilt, Sayfa 489)

MUSTAFA ŞAHİN:
Merhum Mustafa Şahin, Sorgun İmam Hatip Lisesi’nde 

1994 ile 2010 yılları arasında görev yapmıştır.
“1951 yılında Sorgun Büyük Taşlık köyünde dünya-

ya gelmiştir. İlköğrenimini bu köyde tamamlayıp, Yozgat 
İmam Hatip Lisesine devam etmiştir. 1970–1971 yılında 
mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra bir yıl kadar Bü-
yük Taşlık köyünde imam hatiplik yapmıştır. 1972–1973 
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öğretim yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’ne de-
vam ederek 1976–1977 yılında mezun olmuştur. Daha 
sonra 16.11.1977 yılında Sorgun İmam Hatip Lisesi’ne 
meslek dersleri öğretmeni olarak atanmıştır. 1986 yılında 
İmam Hatip Lisesine Müdür Yardımcısı, 1990’da da Mü-
dür Baş Yardımcısı olmuştur. 1994’de Sorgun İmam Hatip 
Lisesi’ne müdür olarak atanmış, 2010 yılında rotasyonla 
Sorgun Anadolu Lisesi’ne tayin edilmiştir. Mustafa Şahin 
13.08.2014 tarihinde vefat etmiştir.”

(Kaynak: Sorgun İmam Hatip Mezunları ve Mensupları 
Derneği internet sitesi: www.sorimder.org)

AHMET BOZ:
Sorgun İmam Hatip Lisesi’nde 2010 ile 2012 yılları ara-

sında görev yapmıştır.
Ahmet Boz, “Kahramanmaraş İlinin Elbistan İlçesinde 

dünyaya geldi. 1983 yılında Malatya İmam Hatip Lisesi´n-
den, 1990 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´n-
den mezun oldu. Çeşitli lise ve ilköğretim okullarında okul 
müdürlüğü ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 
görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 13 Ey-
lül 2012 tarihinden bu tarafa Vali Ertuğrul Ersoy İlkokulu 
Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 

(Kaynaklar: Yozgat Merkez Vali Ertuğrul Ersoy İlkokulu 
İnternet Sitesi, Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnter-
net Sitesi: sorgunaihl.meb.k12.tr )

NAZMİ YÜKSEL:
Halen Sorgun İmam Hatip Lisesi müdür başyardımcı-

lığı yapan Nazmi Yüksel, 2012 ile 2014 tarihleri arasında 
görev yaptı. Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet 
Sitesi www.sorgunaihl.meb.k12.tr’de yer alan kendi kale-
minden öz geçmişi:

“1959 yılında Boğazlıyan’ın Özler Kasabasında doğdum. 
İlkokulu 1970 yılında köyümde bitirdim. İlkokuldan sonra 
Kayseri Taşçıoğlu Hafız Okuluna kayıt yaptırdım ve 1974 
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yılında hafızlığımı tamamlayarak mezun oldum. 1974 yı-
lında kaydolduğum Kayseri İmam-Hatip Lisesinden 1981 
yılında mezun oldum. 1981 yılında Erciyes Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesine kaydoldum ve 1985 yılında mezun ol-
dum.

1986 yılında Edirne Havsa Azatlı Köyü Ortaokuluna 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atandım. 
Daha sonra Havsa Köseömer Köyü Ortaokulu’na naklen 
atandım. 1988 yılında Edirne Havsa Lisesi Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atandım. 1990 yılında asker-
lik görevini ifa için Polatlı Topçu ve Füze Okulu yedek su-
bay kurs taburunda eğitimimi tamamladıktan sonra Topçu 
Asteğmen olarak askerlik görevimi tamamladım.

Askerlik dönüşünde Havsa Ortaokulunda göreve başla-
dım. 1993 yılı Eylül ayında Yozgat Sorgun Gedikhasanlı 
Kasabası Şehit Mustafa Önder İlköğretim Okulu Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atandım. Ardından 
aynı okulun 2 yıl okul müdürlüğü görevini yürüttüm. 
1995-1997 yılları arasında iki yıl Sorgun Lisesi Din Kültü-
rü Öğretmenliği görevinde bulundum. 1997-1998 Eğitim 
ve Öğretim yılında Sorgun Anadolu Lisesi Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atandım.

2003-2004 Eğitim ve öğretim yılında Sorgun Anadolu 
Lisesi Okul Müdürlüğü’ne atandım ve bu görevimi 2010 
yılı Eylül ayına kadar sürdürdüm. 2010 yılında yönetici-
lerin zorunlu yer değiştirme yönetmeliği gereği Sorgun 
Doğankent Kasabası Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdür-
lüğü’ne atandım, burada 20 ay okul müdürlüğü yaptım.

2012 yılı Nisan ayında Sorgun Anadolu İmam-Hatip Li-
sesi Müdürlüğü görevine atandım. Aralık 2014 tarihinde 
okulumuz müdür başyardımcılığına atandım ve halen bu 
görevimi sürdürmekteyim.

Evli ve altı çocuk babasıyım.”
(Kaynak: Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet 

Sitesi: sorgunaihl.meb.k12.tr)
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MEHMET TEKİN:
Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 16.12.2014 ta-

rihinde  görevine başladı.
Özgeçmişi: 10 Nisan 1961 doğumludur. Saraykent / 

Sorgun nüfusuna kayıtlıdır. İlkokulu Güldibi İlkokulu’n-
da, Ortaokulu Saraykent Ortaokulu’nda, liseyi ise Yozgat 
İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1979-80 yılı öğrenim döneminde Yüksek İslam Enstitü-
sü’nde yüksek öğrenimine başladı.

1983 yılında Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.
1984 yılında Kütahya / Gediz İmam Hatip Lisesi’nde 

göreve başladı.
5 yıl burada görev yaptıktan sonra 1989 yılında Tokat 

Erbaa Ortaokulu’na oradan da 1994 yılında Sorgun İmam 
Hatip Lisesi’ne tayin oldu.

2003 yılında Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan 
Mehmet Tekin’in (ataması Danıştay tarafından iptal edi-
lince) tekrar Sorgun İmam Hatip Lisesi’ne döndü. Daha 
sonra 2005 yılında Sorgun Endüstri Meslek Lisesi’ne mü-
dür vekili olarak atandı. 9 yıl burada idareci olarak görev

yaptıktan sonra 2014 Haziran ayında vekâleten Sorgun 
İmam Hatip Müdürlüğü’ne, asaleten ise Yozgat Milli Eği-
tim Müdür Yardımcılığı (Din Öğretimi Şubesinden sorum-
lu) görevine getirildi.

2014 Aralık ayından bu yana ise asaleten Sorgun İmam 
Hatip Müdürlüğü, vekâleten Yozgat Milli Eğitim Müdür 
Yardımcılığı (Din Öğretimi Şubeden sorumlu) görevlerini 
yürütmektedir.

(Kaynak: Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet 
Sitesi: sorgunaihl.meb.k12.tr ve kulübümüzce Mehmet 
Tekin’in kendisi ile özgeçmişine ilişkin yapılan söyleşi)
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İmam Hatip Liselerinin Tarihi ve Geçmişi
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

İmam Hatip Liseleri, Türkiye’de bir dönem din görevlisi 
yetiştirmek üzere kurulmuş lise düzeyinde okullardır. Bu-
günkü İmam Hatip Liseleri’nin kökü olarak 1913 yılında 
İmam Hatip yetiştirmek üzere açılan ve daha sonra Med-
resetü-l Vaazin ile birleştirilerek, Medresetü-l İrşad adını 
alan Medresetü-l Himmeti ve Hutaba, kabul edilebilir. Bu 
okullar ömürlerini 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’na kadar sürdürmüştür.

Yeni kanunla birlikte ilk kez “imam hatip” ismi de kulla-
nılmaya başladı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun din görev-
lisi eğitimini düzenleyen 4. maddesi “imamlık ve hatiplik” 
gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için ayrı okullar açıl-
masını öngörüyordu. Kanunda öngörülen bu okullar, 1924 
yılında İmam Hatip Mektepleri adı altında 29 merkezde 
açıldı. Okullar, 4 yıllık ortaöğrenim seviyesinde idi. İmam 
Hatip Mektepleri 1930’da kapanmıştır.

1949 yılında, ortaokul mezunu askerliğini yapmış kim-
selerin alındığı 10 ay süreli İmam Hatip Kursları açılarak 
din hizmeti görevlisi yetiştirme uygulaması başladı. 1949 
sonuna kadar 50 kişinin mezun olduğu bu kursların süresi 
daha sonra iki yıla çıkarıldı ve meslek okulu mezunlarının 
da kurslara girmesine olanak verildi.

1950 seçimlerinden sonra iktidara geçen Demokrat 
Parti, seçim dönemlerine söz vermiş olduğu İmam Hatip 
Okulları’nı (İHO) iktidarının ilk yılında açtı. Birinci devre-
si 4, ikinci devresi 3 yıl olan 7 yıl süreli ve bir bütün teşkil 
eden İmam Hatip Okulları, 1951–1952 döneminde 7 ilde 
açıldı. İman Hatip Okulları sayısı 1970–1971 döneminde 
72’ye çıktı. 1963–1964 öğretim yılında İmam Hatip Okul-
ları’na ilk defa parasız yatılı öğrenci alınmaya başladı.
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22 Mayıs 1972’de yayımlanan bir yönetmelikle, İmam 
Hatip Okulları ortaokuldan sonra 4 yıl eğitim veren bir 
meslek okulu haline getirildi. 1973 yılında, o güne kadar 
İmam Hatip Okulları olarak anılan okullara İmam Hatip 
Liseleri (İHL) adı verildi. Bu dönemde İmam Hatip Lisesi 
mezunlarında fark dersleri vermeden üniversitelerin ede-
biyat kollarına gidebilme hakkı tanınmıştır.

1974’te kurulan CHP-MSP hükümeti döneminde İmam 
Hatip Liseleri’nin ortaokul bölümü yeniden açıldı. 29 yeni 
İmam Hatip Lisesi açıldı ve böylece okul sayısı 101’e çıktı.

1976’da kızını İmam Hatip Lisesine kaydetmek isteyen 
bir velinin hukuk mücadelesi sonucu o güne kadar sadece 
erkek öğrencilerin alındığı İmam Hatip Lisesine Danıştay 
kararı ile kız öğrenci alınmaya başladı. Türkiye Milliyet-
çi Cephe hükümetleri döneminde (1975–1978) 230 yeni 
İmam Hatip Lisesi açıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesin-
den sonra 1985’e kadar yeni İmam Hatip Lisesi açılmadı. 
12 Eylül yönetimi tarafından Temel Eğim Kanunu’nun 32. 
maddesinde yapılan bir değişiklikle İMAM HATİP LİSESİ 
mezunlarının üniversitelerin tüm bölümlerine gidebilme-
sine olanak tanıdı.

1985’te ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olan Kartal Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi açıldı. 1980’lerin sonuna gelin-
diğinde İmam Hatip Liseleri okul sayısı olarak fazla art-
madıysa da öğrenci sayısı bakımından ve Anadolu İmam 
Hatip Liselerinin açılmasıyla nitelik açısından genişledi.
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İmam Hatip Liselerinin Okul ve Öğrenci Sayıları ile İl-
gili Sayısal Gelişmeler  (* Lise ve orta öğretim toplamıdır)

 

Milli Eğitim Bakanlığının 2010 yılında yayınladığı genel-
ge ile genel liselerin tamamı Anadolu lisesine dönüştürül-
meye başlanmıştır. İlgili süreç 2013 yılında tamamlanmış 
ve genel liselerin tamamı Anadolu lisesine dönüştürül-
müştür. Bu genelge kapsamında İmam Hatip Liseleri de 
Anadolu İmam Hatip Lisesi olmuştur.

Kaynakça:
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0mam_hatip_lisesi
http://www.onder.org.tr/imam-hatip-tarihi
http://ogm.meb.gov.tr/belgeler/genelge_2010_30.pdf
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Sorgun İmam Hatip Lisesi’nin Kısa Tarihi  
Adnan KORKMAZ

1975: Sorgun İmam Hatip Lisesi’nin Açılışı
Sorgun İmam Hatip Lisesi 1975-1976 eğitim öğretim 

yılında açılmıştır. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün, T.C. 
Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nin 1 Eylül 1975 
Tarih, Cilt 38, Sayı 1852, sayfa 391’de, 1975- 1976 ders yı-
lında açılacağını bildirdiği 30 İmam Hatip Lisesi’nden biri 
Sorgun İmam Hatip Lisesi’dir.

Açılacağı bildirilen diğer İmam Hatip Liseleri ise şunlar-
dır: Adana/Kozan, Afyon/Sandıklı, Ankara/Polatlı, Antal-
ya/Manavgat, Balıkesir/Bandırma, Bursa/Gemlik, Çanak-
kale/Merkez, Gümüşhane/Bayburt, Isparta/Yalvaç, İçel/
Tarsus, İstanbul/Bakırköy, İstanbul/Kadıköy, İstanbul/
Zeytinburnu, İzmir/Bergama, İzmir/Ödemiş, İzmir/Tire, 
Kastamonu/Tosya, Konya/Ereğli, Kütahya/Tavşanlı, Ma-
nisa/Akhisar, Manisa/Salihli, Ordu/Ünye, Sakarya/Geyve, 
Samsun/Vezirköprü, Siirt/Batman, Sivas/Suşehri, Tokat/
Turhal, Trabzon/Of, Trabzon/Vakfıkebir’dir.

Aynı Tebliğler Dergisi’nde İmam Hatip Liselerine kayıt-
ların 15 Eylül 1975 tarihinde başlayıp 30 Eylül 1975 tari-
hinde sona ereceği bilgisine de yer verilmiştir.
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1975: Sorgun Kur’an Kursu Binasında 
Üç Sınıfta Başlangıç
 

“Eski ‘Yeni Cami’ ve Sorgun Kur’an Kursu binası. Fotoğraf: 
sorgunpostasi.com internet sitesi”

 

“Eski ‘Yeni Cami’ ve solda ağaç altında tek penceresi görünen 
Sorgun Kur’an Kursu Binası. Fotoğraf: sancaki.com internet si-
tesi”

Sorgun İmam Hatip Lisesi 1975 yılı Ekim ayında Sor-
gun Kur’an Kursu binası içindeki üç sınıfta eğitim öğreti-
me başlamıştır.
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Garajlar mevkiindeki Sorgun Kuran Kursu, Salih Paşa 
Camisinden sonra ilçenin ikinci camisi olan 1964 yılında 
hizmete giren Garajlar Camii olarak da anılan Eski ‘Yeni 
Cami’ ile aynı avluda bulunmaktaydı.

Okulun İlk Öğrencilerinden İsmail Ölger’in Anlattıkları:
Okulun ilk öğrencilerinden İsmail Ölger, okulun açılı-

şını Suffe Dergisi’nde (Ocak 2012) yayınlanan “Köyden 
Kuran Kursu’na Oradan İHL’ye” başlıklı yazısında şöyle 
anlatmaktadır:

“Yıl 1975. Diyanet İşleri Başkanlığı Sorgun Müftülüğü 
Sorgun Kur’an Kursu’na kayıt olduk, başladık okumaya... 
Kurs, Garaj Cami avlusunda, giriş yola bakıyor, sınıfların 
bir kısmı, eski sanayiye (şimdiki Belediye Binasına) ba-
kıyordu. Niyetimiz Hüseyin Korkmaz’dan, (halk tabiri ile 
Üsüün Hafız) hafızlık yapmaktı. Nasip meselesi ya, kur-
sa kravatlı çantalı birileri geliyor gidiyor. Hayırdır derken 
dediler ki: ‘Sorgun’a İHL açılıyormuş’ . Müftülükten bir 
komisyon geldi, bizi sınav yaptılar. Kur’an Kursu başarı 
belgemizi verdiler. ‘Babalarınıza söyleyin gelsin sizi İHL’ye 
kayıt yapacağız’ dediler. Sanırım yıl 75–76, olduk İHL öğ-
rencisi. Galiba üç sınıf olarak açıldı 1/A, 1/B, 1/C”

  

(Fotoğraf: Sorgun Kursu Binası Önünde Sorgun İmam Hatip 
Lisesi’nin ilk öğrencilerinden bir grup ve en sağda yazıda ismi ge-
çen merhum Hafız Hüseyin Korkmaz )
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 (Fotoğraf: Sorgun Kursu Binası Önünde Sorgun İmam Hatip 
Lisesinin ilk öğrencilerinden bir grup ve ortada ilk Müdür İsmet 
Aydın - Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet Sitesi: sorgu-
naihl.meb.k12.tr)

Sorgun Kuran Kursu’nda 
4,5 Eğitim Öğretim Dönemi Kalış:
Sorgun İmam Hatip Lisesi, Sorgun Kur’an Kursuna ait 

binada 1975–1976, 1976–1977, 1977–1978, 1978–1979 
eğitim öğretim döneminde dört tam dönem ve 1979–1980 
eğitim öğretim döneminde yarım dönem olmak üzere top-
lam dört buçuk eğitim-öğretim dönemi kalmıştır.

Okulun Arsasını Bağışlayan: Mehmet Köyağasıoğlu

(Fotoğraf/Kaynak: Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi Arşivi)
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Sorgun İmam Hatip Lisesi’nin Aydınlıkevler Mahallesi 
İmam Hatip Caddesindeki 7454 metrekare arsası merhum 
Mehmet Köyağasıoğlu tarafından bağışlanmıştır.

1976: Aydınlıkevler Mahallesi İmam Hatip Caddesinde 
Sekiz Derslikli Okulun Temel Atılışı

Sorgun İmam Hatip Lisesi’nin Aydınlıkevler Mahalle-
si İmam Hatip Caddesindeki sekiz derslikli binasının te-
meli 17 Temmuz 1976 tarihinde Sorgun Gübre Fabrikası 
(Halen Şeker Fabrikası olarak hizmet vermekte) temeliyle 
aynı günde atılmıştır.

1980: Aydınlıkevler Mahallesi İmam Hatip Cadde-
sindeki Sekiz Derslikli Binaya Taşınma

Sorgun İmam Hatip Lisesi 1979-1980 eğitim öğretim 
yılının ara tatilinde Sorgun Kur’an Kursu binasından Ay-
dınlıkevler Mahallesi İmam Hatip Caddesindeki sekiz 
derslikli binasına taşınmıştır. Okul’un yeni binası 1979-
1980 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısı başlangıcında 
hizmete açılmıştır.

  

(Sekiz derslikli yeni binanın açılış töreni. Fotoğraf: Sorgun Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi İnternet Sitesi: sorgunaihl.meb.k12.tr )

1985: Sekiz Derslikli Binaya Bitişik Olarak Onaltı Ders-
likli İlave Binanın Yapılması
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1985 yılında Aydınlıkevler Mahallesi İmam Hatip Cad-
desindeki sekiz derslikli binaya bitişik 16 derslikli yeni 
bina yapılarak hizmete açılmıştır.

 

(Sekiz derslikli binaya bitişik onaltı derslikli bina. Fotoğraf: 
Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet Sitesi: sorgunaihl.
meb.k12.tr )

1989: Okul Avlusuna Tatbikat Camii Yapılması
1989 yılında Aydınlıkevler Mahallesi İmam Hatip Cad-

desindeki okul avlusuna 1076 metrekare alan üzerine Tat-
bikat Camii yapılmıştır.

1989: Okulda Parasız Yatılı Pansiyonun Hizmete Alın-
ması

1989 yılında Aydınlıkevler Mahallesi İmam Hatip Cad-
desindeki sekiz derslikli binaya bitişik yapılan on altı ders-
likli bina kısmında erkek öğrenciler için 90 kişilik Parasız 
Yatılı Pansiyon hizmete alınmıştır.

 1994: Okul Avlusuna Kız Öğrenciler İçin Ek Bina Ya-
pılması

1994 yılında Aydınlıkevler Mahallesi İmam Hatip Cad-
desindeki okul avlusuna, Tatbikat Camii yanına okulun kız 
öğrencileri için iki katlı ek bina yapılmıştır.
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(Kız öğrenci ek binası. Fotoğraf: Sorgun Anadolu İmam Hatip 
Lisesi İnternet Sitesi: sorgunaihl.meb.k12.tr)

2014: Erkek Öğrenci Yurt Binasının Yapılması
2014 yılında Osman Çavuş Mahallesi’nde okulun erkek 

öğrenciler için 200 Kişilik Parasız Yatılı Yurt Binası yapıl-
mıştır.

  
 

(Erkek öğrenci yurt binası. Fotoğraf: Sorgun Anadolu İmam 
Hatip Lisesi İnternet Sitesi: sorgunaihl.meb.k12.tr)
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2014: Geçici Olarak Ek Binaya Taşınılması 
Okul 2014 yılında geçici olarak Aydınlıkevler Mahallesi 

6250. Caddesindeki ek binaya taşınmıştır. Sorgun İmam 
Hatip Lisesi, Aydınlıkevler Mahallesi İmam Hatip Cadde-
sindeki ana binada eğitim öğretim gören Sorgun Kız Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi, Karşıyaka Mahallesindeki kendi 
binasına taşınıncaya kadar Aydınlıkevler Mahallesi 6250. 
Caddesindeki ek binada eğitim öğretim görecektir.

(Aydınlıkevler Mahallesi 6250. Caddesindeki ek bina. 
Fotoğraf: Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet Si-
tesi: sorgunaihl.meb.k12.tr )

 2015: Açılışının Kırkıncı Yılı
1975 yılında açılan, ilk mezunlarını 1982 yılında veren, 

bazı yıllar yalnız lise kısmı ile hizmet veren, belli yıldan 
sonra Anadolu İmam Hatip unvanını taşıyan Sorgun İmam 
Hatip Lisesi açılışının 40. yılında eğitim öğretimine devam 
etmektedir

KAYNAKLAR:
1- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi1 Eylül 1975 

Tarih, Cilt 38, Sayı 1852
2- Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet Sitesi: sorguna-

ihl.meb.k12.tr
3- Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi Stratejik Planı 2010-

2014
4- Suffe Dergisi – Ocak 2012 Sorgun İmam Hatip Mezunları 

ve Mensupları Derneği SORİMDER Yayını
6- sorgunpostasi.com internet sitesi
7- sancaki.com internet sitesi
8- gazetearsivi.milliyet.com.tr internet sitesi
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İHL’li Yıllar  
Abdullah ALPAYDIN

Lise yılları, bir insanın hayatının en belirleyici dönem-
lerinden biridir. En köklü arkadaşlıkların ve dostlukların 
temeli genellikle bu dönemde atılır. Bunun yanında, insan 
hayatının sonraki dönemini şekillendiren bir basamak ol-
duğu için de çok önemlidir. Ortaokul ve lise eğitimimi aldı-
ğım 7 yıllık Sorgun İmam Hatip Lisesi maceram da benim 
hayatımda haliyle önemli yer tutar. İlkokul öğretmenim, 
mutlaka Anadolu Lisesi sınavlarına girmem gerektiğini 
söylediğinde, hiç düşünmeden ve tereddüt etmeden “ha-
yır öğretmenim, ben İmam Hatip Lisesinde okuyacağım” 
demiştim. 11 yaşında bir çocuğu bu derece bir kararlılıkla 
bağlayan ne vardı acaba bu okulda?

1984 yılında okula kayıt olurken yaşadığım heyecanı da 
unutmam mümkün değil. Sonrasında yaşadığımız acı-tatlı 
birçok hatıra hafızamda hala capcanlı durmaktadır. 1 kilo-
metreden fazla bir yolu günde 4 defa (öğle arasında da eve 
gelinirdi) çocuk başımıza bazen çamura, bazen kara ba-
ta-çıka yürümeyi; Sorgun’un soğuk kış günlerinin o keskin 
ayazında neredeyse donmaya yüz tutan el ve ayaklarımızı 
kalorifer başında ısıtmaya çalışmayı - ki o eller soğuktan 
dolayı ilk ders kalem bile tutamazdı - nasıl unutabilirim 
ki? Teneffüs aralarında bir topun peşinden elli öğrencinin 
birden koştuğu, o topa bir kere dokunabilmek için nasıl 
bir mücadele verildiği nasıl unutulur? Çünkü top (hele de 
basketbol topu) o kadar kıymetli ve çok az çocuğun sahip 
olma ayrıcalığına eriştiği bir şeydi ki, teneffüslerde sadece 
bir top çıkarırdı nöbetçi öğretmenler. Yeni neslin anlaması 
mümkün olmayacak şeylerden biridir şimdi bu. Her şeyin 
çok kıymetli ve çok az bulunur olduğu yılların belki de son 
dönemleriydi 80’ler.



2015 Yıllığı│93

Öğretmenler de çok farklıydı, ya da bize öyle gelirdi. 
Mesleğini seven, idealist öğretmenlerin hala var olduğu, 
öğrencinin öğretmenine karşı – buna ister çekinmek, ister 
korkmak, ister değer vermek deyin – büyük saygı duyduğu 
yıllardı. Öğretmenlerimizi okul dışında, sokakta, çarşıda 
gördüğümüzde elimiz ayağımız birbirine dolaşır, ne ya-
pacağımızı bilemezdik. Öğretmenler de sorumluluklarını 
sadece okulla sınırlamaz; okul dışında da öğrencilerini kol-
lar, kötü alışkanlıklar edinmesinler diye kahve köşelerini 
vs. kolaçan ederler, camileri dolaşır, kimin namaz kıldığı-
nı, kimin kılmadığını bilirlerdi. O zamanlar İmam Hatip 
öğrencisinin namaz kılmaması hiç hoş karşılanmayan bir 
durumdu ve özellikle okul idarecileri ve meslek dersleri 
öğretmenleri bu konuda çok hassas davranırlardı.

İmam Hatiplilik bir taraftan da üzerimize ağır yükler 
yüklerdi. İnsanın kanının kaynadığı, ergenlik ve ilk genç-
lik dönemlerinde de olsa, İmam Hatip öğrencisine çizilmiş 
kırmızı çizgiler vardı: İmam Hatipli sigara içemez, kahveye 
gidemez, bilardo salonuna ve hele hele sinemaya asla gide-
mezdi. Top oynamak vb. “faydasız işleri” bile ancak makul 
sınırlar çerçevesinde yapabilir, gayri ahlaki hiçbir faaliye-
tin içinde yer alamaz, hülasa toplumun onlar için belir-
lemiş olduğu modelin ve beklentilerin dışına çıkamazdı. 
Sayıları çok az da olsa bu sınırların dışına çıkanlar çok ça-
buk deşifre olurlardı. Çünkü Sorgun o zamanlar 20,000 
nüfuslu, hemen hemen herkesin birbirini, birbirinin aile-
sini tanıdığı bir ilçeydi. Bir yanlış yaptığınızda bunun aile-
nizin, okul idarecilerinin ya da öğretmenlerinizin kulağına 
gitmesi kaçınılmazdı. Tüm bunlar öğrenci üzerinde ciddi 
bir baskı oluştururken, diğer yandan da yanlış alışkanlıklar 
edinmemesi için bir emniyet subabı vazifesi görürdü. Tüm 
bu faktörlerden dolayı, kötü alışkanlıklara meyyal olan öğ-
renciler bile kendilerini dizginlemek zorunda kalırlardı.

***
Anadolu insanının İmam Hatip ve İmam Hatipliye gös-

termiş olduğu ilgi, teveccüh ve ihtimamı anlayabilmek için 
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Cumhuriyet sonrası din eğitiminde yaşanan sorunları bil-
mek ve bu sorunların toplumda açmış olduğu tahribata 
vakıf olmak gerekir. Tevhid-i Tedrisat’la birlikte medrese-
ler ve tekkeler kapatılmış, Osmanlı’nın geri kalmasında 
önemli payı olduğu düşünülen din ve haliyle din eğitimi 
de geri plana itilmişti. Öyle ki, bir dönem camilerde na-
maz kıldıracak, cenazeleri kaldıracak ve halkı dini konu-
larda bilgilendirecek hoca bulmakta sıkıntı yaşanmaya 
başlamıştı. Bu anlayış 1950’lere kadar egemen olmuş, an-
cak İmam Hatip okullarının açılmasıyla resmi manada din 
eğitimi verilmesine tekrar başlanabilmiştir. Dinin insan 
ve toplum üzerindeki tesirini kavramaktan uzak ve bu ko-
nuda toplum algısını zorla değiştirebileceğine inanan bir 
zihniyetin, bir dönem ülke yönetimine hâkim olması bir 
talihsizlik olsa gerektir.

1950’lerden 2000’lere, özellikle darbe dönemlerinde 
İmam Hatip Liselerine, ders müfredatına, öğretmen ata-
malarına vs. müdahale edildi ve İmam Hatipler adeta gü-
nah keçisi ilan edildiler. Bu tür haksızlıklar 28 Şubat’la bir-
likte zirveye çıktı. Ülkenin içinde bulunduğu zorlukların 
ve sorunların sanki en önemli sebebi bu okullarmış gibi, 
önce İmam Hatip Liselerinin orta kısımları kapatıldı ve 
sonrasında da eşi benzeri görülmemiş bir katsayı uygula-
masıyla buralardan mezun olan öğrencilerin üniversiteye 
girmelerinin önüne büyük engeller çıkarıldı. Bu süreçte 
birçok gencin hayatı karartıldı ve travmatik hikâyeler ya-
şandı. Bunun neticesinde, İmam Hatip Liselerinde okuyan 
öğrenci sayısı 28 Şubat öncesinin 10’da 1’ine kadar indi.

Bu haksızlıklar ancak yakın zamanda giderilebildi ve 
halk da İmam Hatip Liselerine çocuklarını tekrar gönder-
meye başladı. Bu okullara çocuğunu gönderen ailelerin 
başlıca beklentileri; çocukları buralardan mezun olurken 
üniversite eğitimi için gerekli altyapıyı almış olmaları ve 
dini ilimlerde de temel düzeyde olsa bile donanım sahibi 
olmalarıdır. Eğitim kalitesi sorgulansa da (ki bu ülkemizin 
ana meselelerinden biridir) bu işlevi İmam Hatip Liseleri-
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ni halk gözünde cazip hale getiriyor. Son yıllarda hızlı bir 
şekilde İmam Hatip Okulu açarak geçmişte yaşanan olum-
suzluklar belki de telafi edilmeye çalışılıyor. Lakin burada 
dikkat edilmesi gereken nokta; popülist kaygılardan ziya-
de, ihtiyaç ve talep doğrultusunda ve her şeyden önemlisi 
verilen eğitimin kalitesini önceleyen bir anlayışla hareket 
edilmesidir. Bu anlayışın milli eğitim felsefesine hâkim ol-
ması olmazsa olmazdır.
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İmamatip (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ

 “Heç olmassa dinini diyanetini oğrenir” diyerek yazdı-
rıllardı imamatibe.

“Mezerimizin başında bi Fatiha ohusalar o da yeter” 
dellerdi.

Bi başga sevellerdi imamatibi. İmamatip, onnarın öpüp 
başlarına goyduhları, evlerinde en yuğsek yere astıhları 
Kelamı Gadim’in; Guran’ın ohutulduğu ohuldu.

İmamatip diyinci ahan sular dururdu onnar için. Onca 
perişannıhlarına yohsulluhlarına rağmen parçalanıllardı 
İmamatip için.

Neleri var neleri yoh ortıya serellerdi. Heç bişeylerini 
esirgemezlerdi imamatipten.

O yohsulluğun içinde çinik çinik buğday verillerdi. Pal-
tayı gapıp gavahlarını kesellerdi.

Gapılarındaki üç beş goyundan birini gucahlayıp “buy-
run alın” dellerdi.

İmamatip talebelerini omuzlarında Guran asılı ohula gi-
derken gordükçe nası sevinillerdi.

Evlatları Guran’a geçtiğinde dünyalar onnarın olurdu.
Camilerde ezen ohuyan, gamet getiren, namaz gılan 

imamatip talebeleri gordükçe hallerini hatıllarını sorallar 
“Maşallah!” çekellerdi.

Hele hele mübarek gecelerde mevlüt ohuyan, Guran 
ohuyan imamatip talebelerine çoh duygulanıllar, ağlama-
mah için gendilerini zor dutallardı.

İmamatip, onnarın Guran sevdasının adıydı.
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Sorgun İmam Hatip Lisesi Anılarım 
Fatih ŞAHBAZ

Eğitim aldığımız dönemde ilkokul beş yıl, ortaokul üç 
yıl, lise (genel liseler) üç yıl ve İmam Hatip Lisesi’nin lise 
kısmı dört yıl idi.

Her ne kadar İmam Hatip’in lise kısmından bir dönem 
kredili sistem ile iki buçuk yılda mezun olanlar olsa da 
benim bir dönem üstümdekiler iki buçuk yılda, bir dönem 
altımdakiler üç yılda, ben ise 4 yılda liseyi tamamlayarak 
mezun olmuştum.

İlkokulu, mahallemizde bulunan Feyzullah Bektaş İlko-
kulu’nda okudum. İlkokulu bitirdikten sonra “liseye mi 
gidelim imam hatibe mi gidelim?” konusunda bir seçim 
gereği duymaksızın direk imam hatibi seçtim. İmam hatibi 
seçmemde benim kadar ailemin de etkisi oldu. Bir büyük 
ağabeyim orada okuyordu. Diğer ağabeylerim orta ve lise 
kısmını orada okumuşlardı. Eğitim kalitesi iyi idi. Hatta 
hiç unutmam babama; “liseye mi gideyim imam hatibe 
mi?” diye sorduğumda: “Arkamızdan Kur’an okuyan biri-
leri olsun. İmam Hatip’e git” demişti. Yani Sorgun İmam 
Hatip Lisesi’nin hem ailemizdeki hem de toplum nazarın-
daki referansı iyi idi.

Ağabeyim Ercan Şahbaz da imam hatibe gitmem konu-
sunda bayağı ısrarcı oldu. 1992 yılında Sorgun İmam Ha-
tip Lisesi’ne ağabeyim Ercan Şahbaz ile kayıt olmaya git-
tim. Okul gerçekten bizim ilkokula göre büyüktü ve bana 
devasa gelmişti. Ağabeyim Ercan Şahbaz sürekli “keme-
rini düzelt, elbiseni düzelt, içeride ciddi ol” vs. türünden 
telkinlerde bulunuyordu. İlkokuldan yeni mezun olan biri 
olarak İmam Hatip Lisesi’ne yazılma aşamasında olayın 
ciddiyetini yavaştan hissetmeye başlamıştım.

Kayıt için müdür odasına gittik. Abim, “Ramazan Bey 
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(Ramazan Akkaya) size bir talebe kaydettireceğiz” dedi. 
Ben o zamanlar, “bir an önce kaydolup gitsem” derdinde 
idim ve hemen kaydın bitmesini istiyordum. Çünkü ger-
çekten heyecanlanıyordum ve çocuk da olsam pot kırmak-
tan, kemerimin kaymasından, elbisemin sarkmasından 
korkuyordum. Nihayetinde kayıt oldum ve mahalleye, evi-
mize döndüm.

Arkadaşlarımın çoğu liseye kaydını yaptırmıştı. Ama ka-
rarlı idim ve ben Sorgun İmam Hatip Lisesi’ne başladım.

Dersler 50–60 kişilik sınıflarda yapılıyordu. Ayrıca evi-
mizle okulun arasında da bayağı bir mesafe vardı. O za-
manlar dolmuş yoktu, servis yoktu. Mecburen yürüyerek 
gidip geliyorduk.

İmam Hatip Lisesi’nin dersleri yoğun olması nedeniy-
le öğrenim hem sabah hem de öğleden sonra yapılıyordu. 
Okulumuzun kantini yoktu ortaokul kısmında. Yurtta ka-
lan arkadaşlar yemeğini okulda yerlerdi. Ben ve mahalle-
den birkaç arkadaş öğlenleri yemek yemek için evlerimize 
giderdik. Zaten mesafe uzaktı. Sabah okula gidiyorduk, 
öğlen eve dönüyorduk. Yemeği yiyip tekrar okula dönü-
yorduk. Ders bitişi tekrar eve dönüyorduk. Yazın bu gidiş 
dönüşler çok sorun olmuyordu. Ama kışın tarlalardan ça-
murları aşıp geçmek bayağı zahmetli idi. Kış günü nöbetçi 
öğrenci ve hizmetliler ayakları iyice temizletmeden okula 
almazlardı. Sanki çamur bizim suçumuzdu da…

Okula ilk başladığımda kerli ferli, bıyıklı, evli barklı 
büyüklerimiz vardı. Muhtemelen son sınıflardı. Şu okul 
bir bitse de göreve başlasak muhabbetlerine ara sıra şahit 
olurdum.

Okul kalabalıktı. Ara sıra okul çıkışı kavgalara şahit 
olurduk. Dertlerini bir türlü anlamazdık ama belli başlı 
kişileri hep kavga ederken görürdük.

Uzun yıllar böyle geçti. Ama okulumu seviyordum. Fen 
bilimleri, sosyal bilimler ve din bilimleri için gerçekten dö-
nemin şartlarına göre çok iyi eğitim veriliyordu. Bizim bir 
üst sınıfın önemli bir kısmı (neredeyse sınıf mevcudunun 
tamamı) üniversiteyi kazanmıştı. Bilgi yarışmalarında ilçe 
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ve illerde Sorgun İmam Hatip Lisesi parlayan bir yıldızdı.
Hatta ortaokul son sınıfta bir bilgi yarışmasına ben de 

katılmıştım. Nasıl heyecanlanmıştım anlatamam.
Hem sosyal bilimleri çok iyi öğreniyor, hem de din öğ-

reniminde gerekli bilgileri ediniyorduk. Okula başlarken 
tek endişe ettiğim uzaklık fikrine de artık alışmıştım ve 
hiç zor gelmiyordu. Yollar yapılmıştı. Eskisi kadar çamur 
değildi. Hem biz de biraz büyümüştük. Toza, yağmura ve 
çamura dirençli hale gelmiştik.

Derken okulun son sınıfına kadar geldik. Neredeyse her 
dönem takdir alıyordum. Bu ailemin ve hocalarımın oku-
ma yönünde beklentilerini artırıyordu.

Ben de okumak konusunda hevesli idim. Ercan ağabe-
yim sürekli teşvik eder, öğretmenlerim de sık sık okumam 
ve derslere iyi çalışmam konusunda telkinlerde bulunur-
du.

Lise son sınıfa geçtik. Artık üniversiteye hazırlanmam 
gerekiyordu. Teşvik ve telkinlerin yanı sıra okumak için 
içimde de müthiş bir arzu vardı.

Ancak, lise son sınıfta İmam Hatiplere yönelik kat sayı 
uygulaması getirildi. O dönem İmam Hatipte okuyan her-
kes gibi bizler de mağduriyet yaşadık. Muazzam bir olaydı. 
Soruların tamamını da doğru yapsanız üniversiteye girme 
şansınız yok gibi bir durum söz konusuydu. Sınıftaki ar-
kadaşlarda, hocalarımızda, bende müthiş bir moral bo-
zukluğu oluşmuştu. Yedinci yılını okuduğun okulun son 
sınıfında üniversite hayalini kurarken her şey bir anda son 
buluyordu.

Hâlbuki Hukuk Fakültesini okuyacaktık. Ankara Siyasal 
Bilgiler Fakültesine gidecektik. Hepimizin pırıl pırıl ha-
yalleri vardı. İyi bir okuldan mezun olup, vatanımıza ve 
milletimize yararlı birer vatandaş olacaktık. Yedi yıl ben 
bu okulun çamurlu yollarını yürümüştüm. Devletimizin 
gönderdiği öğretmenlerden ders almıştım. Devletimizin 
ve vatandaşların desteklediği okulda ısınmıştık. Artık 
ümitler de iyiden iyiye karamsarlığa dönüşmüştü. Zaten 
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üniversite okumak istesen de iki bölüm hariç okuma ihti-
mali yoktu.

Neticede hepimizde ciddi bir motivasyon düşüklüğü 
oluştu. Hayallerin yok oluşunu bir köprünün uçuşu gibi 
seyrettik. Ne Hukuk Fakültesi vardı artık aklımda ne de 
Siyasal Bilgiler Fakültesi… “Okuldan mezun olalım da işi-
mize bakalım” düşüncesi hâkimdi.

Yaşanan süreç zordu. Bir masum çocuğun kendisinin ve 
ailesinin hayallerinin, ideallerinin sonuydu bu. Benim gibi 
yüzlerce, binlerce kişinin…

Artık her şeyden kopmuş, dersleri bırakmış bir vaziyette 
son sınıfın ikinci yarısında Açık Öğretim Lisesine geçiş ve 
bir sefere mahsus alan alma hakkı tanıdılar. Hocalarımız: 
“Mutlaka geçin, orada tamamlayın, üniversiteyi kazanırsı-
nız. Orası şu halde buradan daha avantajlı” dediler ve bir-
çok arkadaş (hiç unutmuyorum minibüs tutarak Yozgat’a 
gittik) son sene, son dönemde İmam Hatip Lisesi’nden 
den açık liseye kayıt yaptırdık.

Ve tüm bu olumsuzluklar içerisinde sınava girdik. Sınav 
iptal oldu vs. derken ara iyice soğudu ve sonraki sınavdan 
İdari Bilimler Fakültesini kazanarak ancak çıkabildik.

Sonrasında Allah nasip etti, yüksek lisans da yaptık.
Ancak Sorgun İmam Hatip Lisesi’nden aklımda kalan 

en büyük anım, maalesef son sınıfta yaşadığımız mağduri-
yet idi. Şükür ki şu an İmam Hatip Liselerinde katsayı ve 
buna benzer uygulamalar kalmadı.

Bütün bunların yanı sıra yedi yıl dolu dolu geçti. Bas-
ketbol da oynadık, dersleri de kaynattık, fen bilimlerini 
de aldık, sosyal bilimleri de aldık, din bilimlerini de aldık. 
Müezzinlik de yaptık, hutbe de okuduk. Genç yaşımızda 
bütün bunların heyecanını yaşadık.

Bütün bunların ötesinde Sorgun İmam Hatip Lisesi 
bana müthiş bir özgüven ve kişilik kazandırdı. İmam Ha-
tipli olmanın her zaman mutluluğunu yaşadım. Orada, ho-
calarımızın bizlere verdiği felsefe, hayatın her aşamasında 
bir can simidi oldu bizlere.
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Bu vesile ile hayatta olan tüm hocalarımın ellerinden 
öpüyor, vefat eden hocalarımıza Allah’tan rahmet diliyo-
rum.

Ramazan AKKAYA’ nın, Mustafa ŞAHİN’ in (merhum), 
Bekir GÖZÜBÜYÜK’ ün, Halil İbrahim AYDIN’ın, Ahmet 
ARSLAN’ın, Mevlüt ERDİNÇ’in, Fevzi AĞAN’ın, Zülfü 
CİHANOĞLU’nun (merhum), Nurettin ALTUNOK’un, 
Mehmet TEKİN’in, Davut ŞANLI’nın, Mehmet ŞENER’in, 
Münip AÇIKGÖZ’ün, Ahmet ÇAVDAR’ın, Celal ER-
DÖL’ün, Nuray SELÇUK’un ve ismini sayamadığım tüm 
hocalarımın hepsine bizlerin yetişmesindeki emekleri için 
sonsuz teşekkür ediyorum.

Okul zamanında edindiği ve hala birçoğuyla dostluğu-
mun devam ettiği tüm arkadaşları da muhabbetle anıyo-
rum. Minibüs tutup maça gitmeler, piyesler, ders kaynat-
malar, teneffüslerdeki haylazlıklar hepsi çok güzeldi. Ufuk, 
Hamza, Tamer, Mustafa, Murat, Emre, Aydın, Abdullah 
(Apış), Osman, Mesut, Sedat, Adem, Cesur, Selim, Em-
rah, Yunus ve adını sayamadığım diğerleri... İyi ki vardınız.

Ayrıca, beni Sorgun İmam Hatip Lisesi’ne yazdıran, 
okul hayatım boyunca destekleyen, lise sonrasında oku-
mam için her türlü desteği veren ve beni yüreklendiren 
çok değerli ağabeyim Sn. Ercan ŞAHBAZ’a da teşekkürle-
rimi sunar, saygıyla ellerinden öperim.
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Yeni Mahalle İlkokulu & İmam Hatip Ortaokulu 
Hatip SORGUN

İlkokulu Yenimahalle İlkokulu’nda okudum. Okula baş-
lamam biraz zor olmuş! Ben de hatırlıyorum, ilk başlarda 
sürekli okuldan kaçardım. Okulun dağılmasını bekler, son-
ra sanki okuldan geliyormuş gibi eve giderdim. O zaman 
Çekerek Caddesi’nde ofisin 100 metre kadar yukarısında 
bir evde oturuyorduk. Tabi okuldan eve haber gitmiş. Be-
nim okuldan kaçtığım anlaşılmıştı. Sonra aile büyükleri 
refakatinde bizzat sınıfa teslim edilmeye başladım. Annem 
beni okula getirir yanımda dururdu bir süre. İntibak et-
mem zor oldu, ancak belli bir dönem sonra alıştım.

Aslında hayatımın her aşamasında bu durumu yaşadım. 
Yeni ortamlara intibak etmekte genelde zorlandım. O zor 
intibak süreçlerini aştıktan sonra ise; iyi, sıcak ilişkilerle 
ortamın etkin bir üyesi olabilmeyi başarabildim.

Ama hep zorlukla! Kolay bir şey yok bizim hayatımız-
da... Neden acaba?

Yenimahalle İlkokulu caddeye bakan ana bina ve arka 
kısımda tek katlı uzun bir binadan oluşuyordu. O bölge 
tümüyle okullardan oluşan geniş bir alandı. Yenimahalle 
ilkokulunun bir yanında Yeşilyurt İlkokulu diğer yanında 
ise Sorgun Lisesi yer alıyordu.

Yeşilyurt İlkokulu bizim komşu, kardeş okulumuzdu 
ancak her zaman tatlı bir rekabet, hafiften bir dalaşma ya-
şanırdı aramızda.

Sorgun Lisesi bizim ilkokulun hemen yanındaydı. Ben 
ilkokula giderken lisede okuyan büyüklerimizi hatırlarım 
da, bana kerli ferli büyük adamlar gibi gelirlerdi. Şimdi li-
sede okuyan çocuklarımıza bakıyorum, o dönem lise öğ-
rencilerine göre çok ufak tefek kalıyorlar. O zamanki lise 
öğrencileri biz çok küçük olduğumuz için mi bize büyük 
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gözüküyordu, yoksa gerçekten nesil küçülüyor mu? Her-
keste aynı izlenim var mı merak ediyorum.

İlkokula başladığımda arka kısımdaki uzun binada eği-
tim görüyorduk. Bir defasında sınıfta dersteyken aniden 
içeriye elinde silahlı askerlerin girdiğini hatırlıyorum. Sa-
nırım birini veya birilerini arıyorlardı. İhtilal dönemiydi. 
Çok korkmuştuk. Öğretmenimiz bizim korkmamamız için 
çok büyük çaba sarf etmişti.

Sabahları okulun önünde toplanıp İstiklal Marşı ve An-
dımız’ı okumamızı unutamam. Andımız şu an yok!

Faal bir öğrenci değildim. Aslında çok heveslenirdim 
ancak pek beceremezdim. Bir defasında okulun trompet 
takımında yer almıştım. O zaman çekilmiş bir fotoğrafım 
hala durur. Zaman zaman bakar o günleri düşünürüm. Ta-
kımın lideri sınıf arkadaşım Canan’dı. Canan bu konularda 
çok aktifti ve işini de çok iyi yapardı. Canan, Nejat ve be-
nim beraber çekilmiş bir fotoğrafımız da var o günlerden. 
Ben de duruyor onlarda var mı bilmiyorum?

Okul numaramı hatırlarım. Numaram 50’ydi. İlkokulda 
öğretmenimiz Sayın Hatice Alan Hanım’dı. Ne kadar sür-
dü tam hatırlayamıyorum ancak, bir dönem Sayın Mus-
tafa Ağıralioğlu da öğretmenimiz olmuştu. Başta Hatice 
Hanım olmak üzere diğer tüm öğretmenlerimizi sevgi ve 
saygıyla anıyor, ellerinden öpüyorum.

Yine ilkokul yıllarından hatırladığım ve zaman zaman 
görüştüğüm çok kıymetli arkadaşlarım var. Burada onları 
da anmak isterim. Sevgili Ferda Yiğit, Canan, Muazzez Yı-
kılmaz, Okan Erciyes, Yasemin ve Yasin Ünal, Nejat Yıldı-
rım. Hatırlayamadığım tüm arkadaşlarıma da sevgilerimi 
gönderiyorum.

İlkokul döneminden hiç unutamadığım arkadaşlarım-
dan bir tanesi de rahmetli Hakan Tüysüz idi. İlkokulun bir 
döneminde Yenidoğan Mahallesi’nde oturmuştuk. Hakan 
da Laleli Camii civarında oturuyordu. Çoğu zaman yol ar-
kadaşlığı yapardık. Kendisi bir bisiklet kazası neticesinde 
vefat etti. Hakan’ın vefatı beni çok derinden etkilemişti. 
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Hiç unutamadım. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. 
Geçenlerde yine Sorgun Düşünce Kulübü toplantısı vesi-
lesiyle küçük kardeşi Harun ile görüştüm. O günler yine 
anılarımda canlandı. Bu vesileyle, rahmetli Hakan karde-
şimin tüm ailesine de sevgi ve saygılarımı iletmek isterim.

Maalesef kadir kıymet bilmeyen bir yapımız var. Okul 
sonrası öğretmenlerimizle bir irtibatımız yok. Olmadı, 
olamadı… Aslında biz de hatalıyız ancak asıl hata bizlerin 
değil. Bu irtibatı sağlayacak sosyal yapılanmalar oluşturu-
labilseydi, bizler arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle 
irtibatımızı koparmamış olurduk.

Eğer okul, okulda okuyan tüm öğrencilerini içeren bir 
veri tabanı oluştursaydı, öğrencilerinin nerede ne yaptığı-
nı takip etseydi ve her yıl mezunlarını bir araya getirecek 
etkinlikler düzenleseydi bizler de beraber okuduğumuz ar-
kadaşlarımız ve öğretmenlerimizin birçoğuyla hayatımızın 
her aşamasında ilişkimizi sürdürür olurduk.

Bu çoğu yerde böyle ve böyle olması gerekir. Ama maa-
lesef bizler bu güzelliklerden mahrum kaldık!

İlkokul sonrası Sorgun İmam Hatip Lisesi’nin ortaokul 
kısmına devam ettim. Bu ay Sorgun İmam Hatip Lisesi 
dosya konumuzdu. Abdullah Alpaydın kardeşim yazısında 
her gün 1 km’lik yolu 4 defa gidip geldiğinden bahsetmiş-
ti. Ortaokula okurken bizim ev Sivas Caddesi üzerinde, 
çarşıdan gelen yolun Sivas caddesi ile kesiştiği bölgedeydi. 
Sanırım imam hatip lisesine mesafesi 1,5 km civarındadır. 
Öğle yemekleri için eve gelirdim. Bu sebeple, ben de bu 
yolu her gün 4 defa gider gelirdim. Şimdi düşünüyorum 
da, yaz kış her gün o yoğun trafikli şehirlerarası yolu o 
yaşta nasıl gidip gelmişim! Şimdiki durumla mukayese 
edildiğinde bizler gerçekten zor şartlarda okumuşuz. Tabi 
ki bizden öncekiler de bize nazaran oldukça zor şartlarda 
okudular, yaşadılar…

Hafızam çok güçlü değil (bu arada Sayın Rauf Yücel 
Hocama Sorgun’dan Çıktım Yola kitabındaki detaylı an-
latımı dolayısıyla çok imreniyorum), isimleri, anları çok 
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hatırlayamıyorum. Bu vesileyle, hatırladığım kadarıyla ve 
hatırlayamadıklarımı da dâhil ederek, Sayın Halil İbrahim 
Aydın, Halit Çelik, Fevzi Ağan, Hamza Özdemirci, Ali Öz-
türk, Ayşen Yılmaz hocalarımızı sevgi ve saygıyla; aramız-
da olmayan rahmetli Mustafa Şahin ve Erdoğan Sümengen 
hocalarımızı da rahmetle anmak istiyorum.
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SORGUN’UN EĞİTİM/ÖĞRETİM KURUMLARI - 2:

SORGUN LİSESİ



Sorgun Ortaokulu’ndan Liseli Yıllara 
Durali DOĞAN

Sorgun Ortaokulu’ndan liseli yıllara doğru bir inceleme 
ve araştırma yapmak gerektiğinde Yozgat’ın, ilçemiz Sor-
gun’un geçmişteki eğitim ve öğretim durumunu iyi bilme-
miz gerekir. Bunun için en sağlıklı bilgileri bize Osmanlı 
Vilayet Salnameleri vermektedir.

OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNDE 
EĞİTİM DURUMU 
Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Yozgat’ın sosyal ve 

kültürel durumunu değerlendirdiğimizde ipucu olarak şu 
verilere ulaşıyoruz: Devletimizin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün doğduğu 1881 yıllarında Yozgat Sancağı 
genelinde; 3 rüştiye mektebi (Yozgat, Akdağmadeni ve 
Çorum’da), 49 medrese (talebe sayısı 1284), 1360 mescit, 
166 cami, 89 tekke, 66 han, 17 hamam olduğu anlaşılmak-
tadır.(1-2)

1881-1882’lerde Yozgat Sancağı dâhilinde, birisi Yozgat 
merkezinde, birisi Akdağmadeni Kazası’nda ve birisi de o 
tarihlerde Yozgat Sancağına bağlı bir kaza olan Çorum’da 
olmak üzere 3 Mekteb-i Rüştiye (ortaokul) bulunmaktay-
dı. Ayrıca, sancak genelinde 49 medrese ve 1284 talebenin 
olduğu kaynaklarda zikredilmektedir. (3)

Yozgat ve çevresinde tarih boyunca 51 medresenin ismi 
tespit edilmiştir. Bunlardan 17 tanesi Yozgat merkezde, di-
ğerleri ise kaza merkezleri ile köylerdedir.
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SORGUN’DA ÜÇ MEDRESE VARDI 
Eldeki bilgilere göre Sorgun merkez 2 köyünde medrese 

vardır. Bunlar, Sorgun Hacı Ahmet Medresesi, Akdağma-
deni ilçesine bağlı iken şimdi Sorgun’a bağlı olan Çöteli 
Köyü Medresesi ve Babalı Köyü Medresesi.(4)

Bozok adıyla tanınan ilimiz, Cumhuriyet dönemine ka-
dar medrese, cami ve vakıf eserleriyle donanmış zengin 
kültüre sahip bir bölgedir. İlmî, iktisadî ve kültürel geliş-
melere ışık tutan 30 kadar medrese olduğu, Yozgat’a uğra-
yan seyyahlarca da dile getirilmiştir.

SORGUN BÜYÜK ÂLİMLER YETİŞTİRMİŞ 
Sorgun İlçesi de bu dönemlerde medrese tahsili gören 

büyük âlimler, aydın kişiler yetiştirmiştir. Ahmetfakılı 
Köyü’nden medrese tahsili görerek yetişen Müftü Hasan 
Efendi’yi, Ekşi Hoca’yı bu dönemde yetişen aydın kişilerin 
başında sayabiliriz. Ayrıca Gedikhasanlı Şakir Efendi’nin 
çevrede büyük bir âlim ve keramet sahibi büyük bir zat 
olduğunu bilmeyen yoktur.

KÖY ODALARI EĞİTİM YUVASI OLMUŞ 
Cumhuriyet döneminde Latince harflerle eğitim yapıl-

maya başlanmış, önceleri üç sınıflı ilkokullar üçüncü sı-
nıfa kadar öğrenim yapmış ve diploma verilmiş, 1950’li 
yıllardan sonra beş sınıflı öğretime geçilmiş ve beş sınıflı 
diplomalar verilmiştir. Köylerde okul yokken ilk önceleri 
köy odalarında ve köy evlerinde öğrenim yapılmış zaman 
içerisinde her köye ilkokul yapılmıştır.

YEŞİLYURT: İLK AÇILAN İLKOKUL 
Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu, Agâh Efendi İlko-

kulu ve Sorgun Ortaokulu’nun ilçenin eğitim ve kültür se-
viyesinin gelişmesinde önemli rolleri olmuştur.

Yeşilyurt İlkokulu 1939, Agâh Efendi İlkokulu 1962 ve 
Sorgun Ortaokulu 1949 yılında eğitim ve öğretime açıldı.
(5)
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İLK İLKÖĞRETİM MÜDÜRÜ İBRAHİM 
1960 yılına kadar “Maarif Memurluğu” olarak hizmet 

veren teşkilat, daha sonra İlköğretim Müdürlüğü adını aldı 
ve Sorgun İlköğretim Müdürlüğü 1967 yılına kadar Mer-
kez Yeşilyurt İlkokulu binasında hizmet verdi. Bu tarihte 
şimdiki Hükümet Binasına taşındı. İlk İlköğretim Müdürü 
İbrahim Kalemoğlu’dur. (6)

SORGUN ORTAOKULU’NUN AÇILIŞI 
Benim gibi binlerce mezun veren Sorgun Ortaokulu bu-

günkü Yenimahalle’de mevcut Mehmet Akif Ersoy İlköğ-
retim Okulu’nun (Sorgun Lisesi eski binası) batısında idi. 
Bu binanın kuzey kısmında kütüphane, derslik ve ayrıca 
salon olarak kullanılan iki bina daha vardı.

TEK KATLI TAŞ BİNA 
Sorgun Ortaokulu 1949 yılında Halk Evi Binası olarak 

kullanılan bir binada eğitim öğretime açıldı.
Değerli hemşerimiz Prof. Dr. Rauf Yücel “Sorgun’dan 

Çıktım Yola” adlı anı kitabında Sorgun Ortaokulu’nu şöyle 
anlatıyor:

“Okulumuz; yerden 2,5-3 metre kadar yüksekçe, tek 
katlı, taş bir bina idi. Sanırım 1930’1u yıllarda Halkevi ve 
Parti binası olarak yaptırılan iki binadan biri idi. Güneye 
bakan ön cepheden yüksek merdivenlerle içeri girilince, 
20-25 metre karelik bir antre, sağ tarafta müdür odası ve 
onu takiben de koridorda öğretmenler odası ile tuvaletler 
bulunurdu. Girişin sol yanındaki büyük oda, 3. sınıfların 
okuduğu derslik idi. Koridor, binanın kuzey yarısında bu-
lunan iki dersliğe açılırdı. Bu dersliklerden büyük olanı 
kuzey batı köşede, diğeri tam kuzeyde yer alırdı. Binanın 
kuzeydoğu köşesinde bir oda daha vardı ama burası depo 
olarak kullanılırdı. Bizim 15 mevcutlu birinci sınıfımız, 
kuzeybatıdaki büyük sınıfta ders yapardı. İkinci sınıfların 
dersliği kuzeydeki küçük odaydı.
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Okulumuzun tek hizmetlisi adı Fazlı olan, çakır gözlü, 
Sorgun’un yerlisi bir abi idi. Fazlı abiyi tüm öğrenciler çok 
severdik. Onun işi, sınıfları temizlemek, okulun götür ge-
tir işlerini yapmak, kışın sobaları yakmak ve öğretmenle-
rin hizmetinde bulunmak idi. Kış bastırmadan alınan kok 
kömürü ve meşe odununu depolamak da onun görevleri 
arasındaydı. Okulun bir bodrumu vardı ve yakacaklar ora-
da depolanırdı. Okul, önünden geçen şoseden 10-12 metre 
kadar daha içerde kurulmuştu. Önde, yanlarda ve arkada 
geniş avlusu vardı. Avlunun yol tarafında alçak bir taş du-
var ve geniş giriş kapısı okulu yoldan ayırırdı. Avlunun ku-
zeybatı köşesinde öğrenci tuvaletleri bulunurdu.” (7)

NECİP AYDIN’IN BIÇAKLANMASI 
1966 yıllarında okul öğrencileri ve öğretmenlerini en 

çok etkileyen olay, Okul Müdürü Necip Aydın’ın bıçaklan-
ması idi. Ben ortaokul birinci sınıf öğrencisiydim. Bıçakla-
ma olayı bizleri çok üzmüş günlerce etkisinden kurtulama-
mıştık. Bir öğrencinin zayıf not verdiği bahanesiyle Necip 
Aydın’ı makam odasında bıçakladığı, öğrencinin elinden 
bıçağı öğretmen Selahattin Yılmaz’ın aldığı söylenmişti.

KAHRAMANLIK DİPLOMASI 
Yıllar sonra bu olayı 1985’li yıllarda yazdığım - kitap 

olarak da yayınlanan - “Kahramanlık Diploması” oyunda 
çok dramatik olarak sahneye aktarmıştım. Oyunu 24 Ka-
sım Öğretmenler Gününde sahneye koymuştuk. Oyunda; 
Mustafa Ağıralioğlu, Yakup Caner, Mustafa Eğilmez gibi 
öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz görev almıştı. 
Oyun izleyenlerce çok beğenilmişti.

Kahramanlık Diploması oyununun final sahnesinde öğ-
retmenini bıçaklayan öğrencisiyle öğretmeni arasında şu 
konuşma geçiyordu:
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ÖĞRETMEN – Bir vuruşta kaç gönlü birden yaraladın deli-
kanlı?

CABBAR – Yaraladım.
ÖĞRETMEN – Bir gün gelir aynalar da yara izlerine alışıve-

rir. Ya gönül kırıkları ne olacak? Orta birinci sınıftan aldım. Lise 
ikinci sınıfa kadar bağrıma bastım. Bilgi, kültür vermek için nefes 
tükettim. Bir mum gibi sizin yolunuzda eridim, yandım. Ya sen 
ne yaptın? Meğer koynumda kara yılan beslemişim, bilemedim. 
Önceden siz bana gelirdiniz. Doru atlar üstünde uçar gibi. Güver-
cin gagasında, zeytin dalında, şahin kanadında, çıra aydınlığında 
bayrak bayrak bana gelirdiniz. Kavruk çöllerden, karlı dağlardan 
bana sığınırdınız. Ateşimde ısınırdınız. Nalların kıvılcımında, 
Anadolu yaylasından kubbelerle, minarelerle, Allahuekberlerle 
(Cabbar ağlamaktadır) kösler, gülbanklarla, mehterle bana ge-
lirdiniz. Şimdi ise çağ değişti. Yarım yamalak çolak kolumla, ak 
saçımla, dert yüküyle ben sana gelirim. Yarın, bana vurduğun bı-
çak senden davacı olur; “Ben bir öğretmeni yaralamak için doğmuş 
değilim.” derse ne cevap vereceksin delikanlı? Ellerinin kanını yı-
kadığın sular;” Biz anaya, babaya, hocaya kalkan eli yıkamak için 
yaratılmadık.” deseydi ne cevap verecektin? Bıçağın sapına kahra-
man adın yazıldı mı?

ORTAOKULUN İLK MÜDÜRÜ 
Sorgun Ortaokulu’nun Hüseyin Avni Uzer’di. En son 

görev yapan ortaokul müdürü ise Ali Basat’tı. Ali Basat 
Sorgun Lisesi açıldığında da lisenin ilk müdürü, yetkili 
idarecisi idi.

Ortaokulda sırasıyla görev yapan müdürler şunlardı:
Nurettin Yücesoy   (02.03.1954 – 25.10.1956)
Ahmet Tobbaş  (31.10.1956 – 06.09.1958)
İsmet Kapusuz (30.09.1958 – 30.06.1960)
Şerafettin Devecioğlu (22.09.1960 – 08.11.1960)
Rüştü Kundakçı (22.11.1960 – 20.08.1961)
Necip Aydın        (11.11.1961 – 18.10.1966)
Durmuş Bozkır (02.05.1967 – 16.07.1968)
Ali Basat   (06.09.1968 – 14.10.1970) (8)
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PANSİYON BİNASI YAPILMASI
Açıldığı yıllarda yeterince öğrenci bulamayan Sorgun 

Ortaokulu’na öğrenci sayısını artırmak için bir dernek ku-
rulmuş, bu derneğin çalışmaları sonucu köylerden gelen 
öğrencileri barındırmak için okul bahçesine bir pansiyon 
binası yapılmıştır.

Köylerden gelen öğrencilerin pansiyonda kalmaları sağ-
lanarak ortaokulun öğrenci sayısı artırılmıştır.

1966’lı yıllara gelindiğinde öğrenci sayısı artmış ve 
Sorgun Ortaokulu yetersiz kalmıştır. İki bina ve pansiyon 
binasının derslik olarak kullanılmasına rağmen yetersiz 
kalınca 1968 yılında ortaokulun yanındaki sağlık hizmeti 
veren dispanser binası yıkılarak yerine bugünkü lise bina-
sı yapılmıştır. 3 kat olarak planlanan ortaokul binası okul 
yaptırma derneğinin öncülüğünde halkın katkısıyla 4 kat 
olarak tamamlanmış, 1969 yılında lise olarak öğrenime 
başlamış ve okulun adı Sorgun Lisesi olmuştur. Lise ilk 
mezunlarını 1971–1972 öğretim yılında vermiştir.

İSMET KAPUSUZ O GÜNLERİ ANLATIYOR 
1961 yılında Millet Partisi’nden Yozgat milletvekili se-

çilen, Türk Parlamenterler Birliği Genel Sekreterliği de 
yapan hemşerimiz merhum İsmet Kapusuz, bu tarihlerde 
Sorgun Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği ve idarecilik 
yaptı. (9)

Merhum İsmet Kapusuz o yıllardan bahsederken, Sor-
gun Ortaokulu pansiyon binasının yapımında bizzat çalış-
tığını, çok zor şartlar altında yardım toplayarak; “ Omuzu-
muzda kereste taşıdık, taşını kucakladık, kumuna karıldık” 
diye anlatırdı.

YA KELEK YA DA MELEKSİN! 
Merhum İsmet Kapusuz bana uzun uzun mektup yazar, 

1959 ve 60’lı yıllarda o fedakârca yaptığı çalışmalardan ve 
pansiyonu nasıl yaptıklarından bahsederdi. Bir defasında 
yazdığı mektupta bana şöyle diyordu:
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-Duraliciğim, sizin çalışmalarınızı uzaktan çok iyi takip 
ediyorum. Güzel işler yapıyorsunuz. Verimli de oluyorsu-
nuz. Sizi tebrik ediyorum. Ancak şunu da merak ediyo-
rum. Sorgun’da çalıştım. Ortaokulda görev yaptım. O eski 
pansiyonun harcında alın terimiz var. Bazılarının yapısını 
çok iyi bilirim. Sorgun’da bir şeyler yapmak için ya kelek  
ya da melek olacaksın. Söyle Allah aşkına sen nesin?” (10)

GENÇ ÖĞRETMENİMİZİ ÇOK SEVDİK 
Sorgun Eski Belediye Başkanı Yılmaz Kılıçarslan bir ya-

zısında İsmet Kapusuz’u şöyle anlatıyor:
-“Sorgun Ortaokulu’na 1958 yılında Sn. Topbaş’tan 

sonra müdür olarak atandı. Sorgunlular ve biz ortaokul-
lu öğrenciler onu, otuz yaşlarındaki genç öğretmenimizi o 
zaman tanıdık.”

Yılmaz Bey yazısının bir paragrafında Sorgun Ortaoku-
lu yatılı pansiyonunun nasıl yapıldığını anlatırken, öğret-
menlerin ve öğrencilerinin inşaatında bizzat çalıştıklarını 
belirtiyor ve İsmet Kapusuz’un bu çalışmaya öncülük yap-
tığını şu cümlelerle vurguluyor:

-“Köylerden gelen öğrencilerin zamanın çok kısıtlı im-
kânlarına sahip Sorgun’da çektikleri perişanlığı görüp il-
çemizde ilk defa yatılı öğrenci pansiyonu, kendisi ile bir-
likte öğrencileri de çalıştırarak, at yarışları tertiplemek 
gibi yollarla imkân oluşturmak suretiyle tamamen kendi 
gayretleri sonucu tamamlayıp Sorgun’un hizmetine sunul-
muştur.” (11)

1965-70’Lİ YILLARDA SORGUN’DA KÜLTÜREL VE 
SOSYAL HAYAT 

Ben sinemayla Sorgun Ortaokulu’na öğrenci olarak gir-
diğimde tanışmıştım. Bugün altmış bin nüfuslu Sorgun’da 
bir sinema bulunmazken, 55–60 yıl önce Köhne diye anı-
lan Sorgun’da sinema vardı.
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ARAM’IN SİNEMASI BİR KÜLTÜR MERKEZİYDİ
O yıllarda Aram Usta’nın sineması meşhurdu. Haftanın 

belirli günlerinde öğretmenlerimizin nezaretinde sinema-
ya giderdik. Özellikle Çarşamba günü öğleden sonra si-
nemaya gittiğimizi hatırlıyorum. Bir de o günlerde hafta 
sonu tatili Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü olmak 
üzere bir buçuk gündü. Hafta sonlarında mutlaka köye 
giderdik. Gitmediğimiz haftalarda Cumartesi veya Pazar 
günü haftada en az bir defa sinemaya giderdik. Akşamları 
sinemaya gitmek kesinlikle yasaktı.

MALKOÇOĞLU, TARKAN, KARAOĞLAN… 
O yıllarda Cüneyt Arkın’ın “Malkoçoğlu, Battal Gazi, 

Fatih’in Fedaisi”, Yılmaz Güney’in “Çirkin Kral, Zavallılar, 
Yiğit Yaralı Olur, Cesur, Yedi Belalılar”, Kartal Tibet’in “Bir 
Millet Uyanıyor, Tarkan, Bizanslı Zorba, Boş Kalan Çerçe-
ve, Karaoğlan Geliyor” adlı sinema filmleri, o yıllarda rüya-
larımıza giren ve en revaçta olan filmlerdi.

Hele bu filmler ikisi bir arada oynuyorsa Aram’ın sine-
ma tıklım tıklım dolardı. Işıklar sönüp film başladığında 
kimseden çıt çıkmaz filmin senaryosuna bırakırdık kendi-
mizi. Tam heyecanlı bir yerde zaman zaman elektriklerin 
gittiği, filmin sesinin kısıldığı anlar da olurdu.

SES VER ARAM USTA! 
O zaman seyircilerden ıslık sesleri yeri göğü çınlatır;
- Ses ver Aram Usta ses ver, diye bağırırlardı.
Bir Millet Uyanıyor, Malkoçoğlu gibi filmler bize heye-

can, milli ruh veriyor ve atalarımızın kahramanlıklarından 
yola çıkarak öz güven ve cesaretimizi artırıyordu.

İRİŞKİLİ EKMEK
Pazar günü sinemadan çıktıktan sonra sucukçu Hacı’nın 

dükkâna dalar, yirmi beş kuruşa ya sucuk ekmek (irişkili 
ekmek) ya çemen ekmek ya ekmek arası helva alır karnı-
mızı doyururduk. Aha o ekmek arası sucuğun, çemenin 
tadına doyum olmazdı.
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Karnımızı doyurduktan sonra daha o yıllarda şiir ağır-
lıklı çıkan, özellikle her sayısında Ümit Yaşar Oğuzcan’ın 
şiirlerinin yayınlandığı magazin içerikli haftada bir çıkan 
“Hafta Sonu” gazetesini alır, noktası virgülüne varıncaya 
kadar okurdum.

BİR HİLAL UĞRUNA 
Aram Usta’nın sinemada sadece film seyretmezdik. Si-

nemanın sahnesi de vardı. Film oynamadığı bazı günlerde 
tiyatro gösterisi de yapılırdı. Turneye çıkan tiyatro ekipleri 
oyunlarını Sorgun’da Aram’ın sinemasında oynarlardı.

Yine o yıllarda Namık Kemal’in “Zavallı Çocuk” ve “Va-
tan Yahut Silistre” oyunlarını öğretmenlerimizin nezare-
tinde bu sinemada seyrettiğimi hatırlıyorum. İlk defa Za-
vallı Çocuk oyununu seyrederken gözlerimin yaşardığını 
hatırlarım. Yine o günlerde seyrettiğim bir kahramanlık 
destanı olan Vatan Yahut Silistre oyunun etkisinde kalarak 
yıllar sonra Sorgun Lisesi’nde öğretmenken (1980) “Bir 
Hilal Uğruna” adlı oyunumu yazacak ve 19 Mayıs 1980 
tarihinde sevgili öğrencilerimle birlikte sahneleyecektim.

SORGUN LİSESİ’NİN YAPILMASI
O günkü kültürel ve sosyal hayattan bahsettikten sonra 

tekrar Sorgun Lisesi’nin yapılışına değinmek istiyorum. 
Lise binası projesi aslında üç kat olarak yapılmıştı. Daha 
sonra Sorgun Lisesi Yaptırma Derneği kurularak, bu der-
nek okula ilave edilecek dördüncü katın giderlerini üslen-
miş, büyük bir yardım kampanyası başlatılmış, Sorgun’un 
merkezi ve köyleri adım adım gezilerek yardım toplanmış-
tı. Bu organizasyonda ortaokulda görev yapan öğretmenle-
rin büyük payı vardır.

BEN OKUYAMADIM, ÇOCUKLARIMIZ OKUSUN BARİ
Yeri gelmişken Sorgun Lisesi’nin ilk mezunlarından 

olan değerli sınıf arkadaşım İsmail Harmancı’nın, lise bi-
nası inşaatına yardım toplarken yaşanan, sevgili öğretme-
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nimiz Şemsettin Aşkın’dan dinlediği bir hatırayı sizlerle 
paylaşmak istiyorum:

“Lise yaptırma derneği yetkilileri ve Şemsettin Aşkın 
köylerden lise binasına yardım toplarken bir koyun sürü-
süyle karşılaşırlar. Sürünün çobanı ile tanışır hal hatır so-
rup, sohbet ederler. Sorgun’a yapılmakta olan lise binasına 
yardım için dolaştıklarını söylerler.

Çoban o sırada “bi dakka bekleyin” der, sürüden bir ko-
yunu kucaklayarak getirip traktör vagonunun içine atar ve 
der ki;

- Bu da benden olsun. İki koyunum vardı. Birini size 
veriyorum. Ben okuyamadım bari çocuklarımız, torunla-
rımız okusun.

Çobanın bu davranışı oradakileri çok duygulandırır, 
herkesin gözleri yaşarır.

İsmail Harmancı diyor ki;
- Bu hatırayı bizzat Şemsettin Bey’den dinledim. Ağla-

yarak anlatmıştı…”

LİSENİN AÇILIŞI DÜĞÜN BAYRAMDI 
Sorgun Ortaokulu’ndan 1968–69 eğitim öğretim yılın-

da mezun oldum. İlçede lise olmadığı için rahmetli babam 
kara kara düşünüyordu. Liseyi Yozgat merkezde okumam 
gerekiyordu.

1968 yılında başlanan lise binasının inşaatı da devam 
ediyordu. O günlerde lise açılacağı söylentisi her yerde ko-
nuşuluyordu ama yine de bir hayaldi.

O yıllarda bir okulun açılması, hele hele ilçeye ilk lise-
nin açılması büyük bir olaydı. Lise açılmayınca 1969–1970 
eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kala püs yas 
babamla Yozgat’a giderek Yozgat Lisesi’ne kayıt yaptırdım. 
Sorgun’a bağlı Mustafa Gündüz ile birlikte kalmamız için 
babam bir ev kiraladı.
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MÜJDELİ HABER
Aradan birkaç gün geçmeden o müjdeli haberi duyduk.
Sorgun’a bir lise açılması emri gelmiş, ilçede düğün bay-

ram olmuştu. Her yerde liseden bahsediliyordu. Yaklaşık 
olarak 4–5 bin nüfusu olan bir ilçeye lise açılması büyük 
bir hizmetti. O yıllarda politika yapan 13. Dönem Adalet 
Partisi milletvekilleri M. Neşet Tanrıdağ ve Turgut Niza-
moğlu hangi köye, hangi beldeye, hangi mahalleye gitseler 
dillerinden düşürmüyorlardı. Lisenin açılması Sorgun’da 
de en büyük propaganda malzemesi olmuştu.

Ya şimdi öyle mi? Bir mahalleye açılan okuldan sadece o 
yörenin insanının haberi oluyor.

LİSEYE KAYDIMIZI YAPTIRDIK
Herkes seviniyordu. En çok sevinenlerden birisi de rah-

metli babamdı. Hemen Yozgat’a giderek kaydımızı getirip, 
Sorgun Lisesi’ne kayıt yaptırdık. Sorgun Lisesi inşaatı bit-
mediği için kayıtlar Sorgun Ortaokulu’nda yapılıyordu.

İZ BIRAKAN ÖĞRETMENLERİMİZ 
Sorgun Lisesi birinci sınıfını Sorgun Ortaokulu’nun mer-

divenle çıkıldığı zaman karşı sağdaki sınıfında okuduk. Yak-
laşık 20 öğrenci vardı. Müdür yetkili müdür merhum Ali 
Basat’tı.

Ali Basat; orta boylu, yakışıklı, şık giyinir, her gün taralı 
bozulmayan saçları ile hafızamızdan hiç silemeyeceğimiz 
bir hocamızdı. Rahmetle yâd ediyorum.

Bizde iz bırakan diğer öğretmenlerimiz şunlardı: İsmail 
Taşlıyurt (Matematik), Merhum M. Naci Yaşar (Fizik-Kim-
ya), Şemsettin Aşkın (Coğrafya. Türkçe derslerimize de gir-
mişti ortaokulda), Merhum Şevket Öpözdemir (Edebiyat), 
Hafize Çakır (Fransızca), Tayyar (soyadını hatırlayamadım) 
(Fransızca), Orhan Kurt (Matematik). Orhan Bey, Beden 
Eğitimi dersimize de girerdi.
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İLK MEZUN OLAN 39 ÖĞRENCİYDİ
İkinci sınıfı lisenin yeni binasında okuduk. Fen ve Ede-

biyat olmak üzere iki şube vardı. Edebiyat bölümünde 19, 
Fen bölümünde 20 öğrenci vardı. Bazı dersleri ise aynı sı-
nıfta birlikte yapardık.

SORGUN LİSESİ İLK MEZUNLARI – (1971-1972)
6 EDEBİYAT ŞUBESİ 
Ömer Tekin – 851- Sorgun
Murat Müftüoğlu – 861- Siirt (Vefat etti)
Mustafa Gündüz – 862 – Sorgun
Sait Yücel – 866 – Yeşilova (Vefat etti)
Nihal Müftüoğlu – 869 – Edremit (Vefat etti)
Turgay Yanbasan – 876 – Kayseri
Vedat Kayhan – 880 – Sorgun
Zühtü Gençtosun – 892 – Çekerek
Şuayıp Ardahanlı – 893 – Sorgun
Mehmet Can Yıldırım – 896 – Sorgun
Osman Yazıcı – 906 – Avanos
Zübeyir Yamaç – 913 – Çayıralan
Mehmet Kayhan – 916 – Sorgun
Ali Kılıç – 941 – Boğazlıyan
Osman Nuri Demirel – 963 – Sorgun
Hüsnü Andı – 972 – Sorgun
Ali Öztürk – 973 – Sorgun
İhsan Ünal – 974 – Sorgun
İhsan Yazar – 993 – Sorgun (Vefat etti)
Toplam: 19
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6 FEN ŞUBESİ 
Hüseyin Aksoy – 852 – Sorgun
Bekir Ünalan – 853 – Sorgun (Vefat etti)
İsmail Ünalan – 854 – Sorgun
Turgay Altan – 855 – Sorgun
Nevzat Kocaoğlu – 856 – Yozgat
Cemal Çetin – 859 – Sorgun
Galip Şahin – 860 – Sorgun
İbrahim Alaarslan – 863 – Sorgun
Hacı Özer – 864 – Sarıkaya
Durali Doğan – 865 – Sorgun
İsmail Harmancı – 873 – Sorgun
Ersoy Çölkuşu – 877 – Akdağmadeni
Halil Şimşek – 881 – Sorgun
Musa Altan – 883 – Sorgun
Kenan Arslan – 898 – Sorgun
Kenan Akdemir – 899 – Akpınar
Bülent Ergenekon – 903 – Ankara
Mahmut Vural – 910 – Sorgun
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Nazım Torun – 915 – Sorgun
Niyazi Kılıç – 992 – Sorgun
Toplam: 20

ÖĞRETMENLİK YILLARI 
 

Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe bö-
lümünü bitirdikten sonra 5 Aralık 1977 tarihinde mezun 
olduğum Sorgun Lisesi’nde Türkçe öğretmeni olarak gö-
reve başladım.

O yıllar Türkiye’nin en karanlık dönemiydi. Anarşi ve 
terörün, öğrenci olaylarının gittikçe arttığı günlerdi.

Liseye göreve başladığımda Sorgun Lisesi Müdürü Bah-
ri Coşan’dı. Bahri Bey, halim selim, mütevazı bir kişiliğe 
sahipti.

1978 yılında Aşağı Cumafakılı köyü doğumlu Hilmi Ba-
yandır müdürlüğe atandı. Sorgun Lisesi’nin en karışık dö-
nemi Hilmi Bayındır zamanıdır. Onun idareciliği zamanın-
da lisede terör tırmandı. Ergun Ünal adlı öğrencinin şehit 
edilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Hilmi Bayındır 
lisede müdürlük yapamayacağını anlayınca tayin oldu.

12 Eylül 1980 tarihinde ihtilal olunca öğrenci olayları 
durdu.

Sorgun Lisesi’nde ilk tiyatro eserim olan “Bir Hilal Uğ-
runa” piyesini 19 Mayıs 1980 tarihinde sinema salonunda 
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oynadık. Bunu; Bacımın Gelinliği, Bir Nesil Yargılanıyor, 
Çanakkale’de Düğün, Vatan Şairi Mehmet Akif, Bu Vatan 
Nasıl Kurtuldu gibi oyunlar takip etti. Ben yazıyordum, 
öğrencilerim oynuyordu.

Ders dışında sevgili öğrencilerimle çok zevkli tiyatro 
dolu yıllar yaşadık. 1985 yılında Sorgun İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürlüğü’ne atandıktan sonra da tiyatro çalışma-
larım devam etti. O yıllarda en çok ses getiren oyunumuz 
“Dönüş ile İrbaham” olmuştu. Okul müdürleri, öğretmen-
ler ve öğrencilerimizle birlikte sahnelemiştik. Ardından 
Hilal Doğdu ve Senemin Turnaları…
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GÖREV YAPAN MÜDÜRLER 
Ali Basat’ın vekâletinden sonra lisenin ilk müdürü       

İzzettin Minareci oldu.
Sorgun Lisesi’nde görev yapan müdürler:
İzzettin Minareci (27.04.1971–21.07.1972)
Hasan Temiz  (12.09.1972- 21.09.1976)
Bahri Coşan  (05.11.1976- 19.06.1978
Hilmi Bayındır  (20.07.1978–01.12.1979)
Hüseyin Arslan  (20.12.1979- 09.11.1981)
Yalçın Bilgin  (12.11.1981–31.03.1989)
Necati Gör   (31.3.1989- 29.05.1991
Alparslan Nazlı (29.05.1991–06.05.1992 Vekâleten)
Alparslan Nazlı  (06.05.1992- 18.04.2006)
Osman Kılınçarslan  (30.06.2006- 26.08.2014)
Hüseyin Öksüz (03.12.2013–11.04.2014) 
(Osman Kılınçarslan’ın geçici istifası süresinde)
Nafi Yıldırım (18.09.2014- Görevde)

SORGUN LİSESİ NASIL TARİH OLDU?
Sorgun Lisesi’nin ismi 28.04.2010 tarihli onayla 2010–

2011 eğitim öğretim yılında Sorgun İbni Sina Lisesi olarak 
değiştirildi. İki yıl bu isimle eğitim öğretime devam eden 
okul, 06.07.2012 tarihli onay yazısı ile 2012–2013 eğitim 
öğretim yılında TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi 
adını aldı. Sorgun Lisesi binası aynı tarihte Yeşilyurt İlko-
kulu’na tahsis edildi.

Sorgun Lisesi’nin kurumsal isminin ortadan kalkması 
ve binasının diğer eğitim kurumlarına tahsis edilmesi Sor-
gun kamuoyunda tepkiyle karşılandı ve çok tartışıldı. Hala 
da tartışılıyor.
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SORGUN LİSESİ İSMİ YAŞATILMALI 
Özellikle Sorgun Lisesi mezunları olarak bu değişiklik 

bizleri çok üzdü. Hala Sorgun Lisesi isminin tekrar ku-
rumsal kimliğine ve ismine kavuşturulması, lisenin ilk 
mezunları olarak en büyük arzumuz ve isteğimizdir.

KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİYİM 
Sorgun Lisesi ismi yaşatılmalıdır.
Büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp ile Büyük şairimiz 

Yahya Kemal arasında geçen tarihi bir kıssayı yeri gelmiş-
ken sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bir gün Ziya Gökalp, Yahya Kemal’in Osmanlı tarih ve 
kültürüne düşkünlüğünü ima ederek şu beyti söyler:

Harabisin, harabatı değilsin;
Gözün mazidedir, ati değilsin…
Yahya Kemal ise “irtical dedikleri nadir tevafukun tesi-

riyle” şöyle cevap verir:
Ne harabi(yim) ne harabatiyim;
Kökü mazide olan (bir) atiyim…
Geçmişi olmayan kurumların, milletlerin, devletlerin 

geleceği de olmaz. Bu anlamda Sorgun Lisesi’nin isminin 
yaşatılmasını istiyoruz, etkili ve yetkili büyüklerimizden…
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TARİHİ BULUŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ
Sorgun Lisesi açılalı tam 45 yıl oldu. 1972 yılında okul-

dan tam 39 öğrenci mezun oldu. O günden bugüne bu 
arkadaşlardan sadece sayılı birkaçı ile görüşebiliyoruz. 
Bugüne kadar Sorgun Lisesi’nin ilk mezunlarını bir araya 
getirme girişimi olmadı.

Ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarımız, ilk mezun-
lar olarak her yıl bir araya gelme arzusunu taşıyoruz.

Bu düşünceden hareketle sevgili arkadaşım Nazım To-
run’la birlikte Sorgun Lisesi’nin tüm evrakı ve arşivinin 
bulunduğu TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi’ne 
gittik. Okul Müdürü Nafi Yıldırım ve Müdür Yardımcısı 
Hüseyin Öksüzle görüştük. Liseden mezun olanlarla ilgili 
bilgi, belge ve kayıtları aldık. Nafi Bey’e, Hüseyin Bey’e 
yardımları için teşekkür ediyorum.

Gönlümden geçeni yeri gelmişken ifade etmeliyim. Ne-
den lisenin ilk mezunları olarak bir araya gelip, kırk yılın 
üzerinde geçen bir hasreti gidermeyelim? O eski günleri 
hatırlayıp, yeni şeyleri paylaşmayalım?

Bu yazımı okuyan, özellikle Sorgun Lisesi’nden 1971–
72 eğitim öğretim yılında mezun olan ve isimlerini yayın-
ladığım arkadaşlarımızdan bir ses, bir nefes vermelerini 
heyecanla bekliyorum. Benim 0533 346 8889 nolu tele-
fonumdan veya Facebook adresimden bize ulaşabilirsiniz. 
Hayatta olan tüm arkadaşlara ulaştıktan sonra ilk mezun-
larımızla tespit edeceğimiz bir günde ilçemiz Sorgun’da, 
Sorgun Lisesi’nin bir sınıfında veya başka bir mekânda 
tarihi buluşmayı gerçekleştirebiliriz.

SORGUN LİSESİ MEZUNLARINA
Sorgun Ortaokulu ve Sorgun Lisesi’ne dair benim de 

bilmediğim bilgi ve belgelere kapı aralamak, eski günleri 
karınca kararınca yâd etmek üzere kaleme aldığım yazı-
mı şimdilik bitirirken; Sorgun Lisesi’nin ilk mezunları en 
başta olmak üzere, tüm mezun öğrencilerinden ve görev 
yapmış öğretmenlerimizden hayatta olanlara sağlık ve sıh-
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hat, ahirete intikal etmiş olanlara ise Allah’tan rahmet ve 
mağfiret diliyorum.

Bir özel teşekkürle yazımı bitirmek istiyorum. Bu ya-
zıyı SDK’nın Mayıs 2015 dosyasında yayınlanmak üzere 
kaleme almama vesile olan Sorgun Düşünce Kulübü’nün 
değerli yöneticilerinden hemşehrimiz sevgili Abdullah Al-
paydın ve ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını 
ve uzun soluklu olarak güzel ilçemiz Sorgun’u düşünmeyi 
sürdürmelerini diliyorum.

KAYNAKLAR:
(1) 1293 Tarihli Ankara Vilayet Salnamesi, s. 140–141.
(2) 1299 tarihli Ankara Vilayet Salnamesi, s.185.
(3) 1299 Tarihli Ankara Vilayet Salnamesi, s.185.
(4) Prof. Dr. Fahri Unan, XVI. Asırda Bozok’ta dini hayat 

(I. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Yozgat, 13–14 Mayıs 
2006)’na tebliğ olarak sunulmuştur.

(5) Durali Doğan, Sorgun Doksan Beş, Sorgun Kaymakamlığı 
Yayınları, s. 60. Sorgun.

(6) Durali Doğan, Bütün Yönleriyle Sorgun, Sorgun Belediyesi 
Yayınları, 1990, s. 35.

(7) Prof. Dr. Rauf Yücel, Sorgun’dan Çıktım Yola, s. 301–302.
(8) Durali Doğan, Bütün Yönleriyle Sorgun, Sorgun Belediyesi 

Yayınları, 1990, s. 36–37.
(9) Durali Doğan, Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi, 

2005, s. 275.
(10) Durali Doğan, Sıla Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, s.47, 1996, 

Sorgun.
(11) Sıla Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, s.7, 1996, Sorgun.
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Tarihi Sorgun Ortaokulu
Adnan KORKMAZ

Tarihi Sorgun Ortaokulu 1949-1950 Eğitim öğretim 
yılında açılmıştır. Sorgun Ortaokulu, Sorgun Lisesi’nin 
açıldığı 1969 yılına kadar, 1949-1969 arası 20 yıl boyunca 
Sorgun’un ilkokul sonrası devam edilen tek eğitim kuru-
mu olmuştur.

Sorgun Ortaokulu’nun binası, bina resmi açılışı 29 
Ekim 1939 Cumhuriyet Bayramı’nda yapılan Halk Partisi 
eski binasıydı. Bahse konu eski bina içinde yine 1939 tari-
hinde açılan Halkevi’de bulunmaktaydı.

Ortaokul binası, 24 Nisan 1934 tarihli Cumhuriyet Ga-
zetesi haberinde açılış töreni yapıldığı bildirilen 10 yataklı 
Sorgun Dispanser Binası (Sağlık Binası) yanındaydı.

1951 YILINDA TARİHİ SORGUN ORTAOKULU-
NA KAYIT OLAN PROF. DR. RAUF YÜCEL’İN, “SOR-
GUN’DAN ÇIKTIM YOLA ANILAR ( 1 )” ADLI KİTA-
BINDA TARİHİ SORGUN ORTAOKULU:

“Okulumuz yerden 2,5-3 metre kadar yüksekçe tek katlı 
taş bir bina idi. Güneye bakan ön cepheden yüksek mer-
divenlerle içeri girilince 20 -25 metrekarelik bir antre, sağ 
tarafta müdür odası ve onu takip eden koridorda öğret-
menler odası ile tuvaletler bulunurdu. Girişin sol yanın-
daki büyük oda 3. sınıfların okuduğu derslik idi. Koridor 
binanın kuzey yarısında bulunan iki dersliğe açılırdı. Bu 
dersliklerden büyük olanı kuzeybatı köşede, diğeri tam 
kuzeyde yer alır. Binanın kuzeydoğu köşesinde bir oda 
daha vardı ama burası depo olarak kullanılırdı.”
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20 TEMMUZ 1958’ DE, TARİHİ SORGUN ORTAOKU-
LU’NDA TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİNE BAŞLA-
YAN MUHSİN ŞENER’İN “BİR EĞİTİMCİNİN KIRK YILI” 
ADLI KİTABINDA TARİHİ SORGUN ORTAOKULU:

“Ortaokul ilçenin ta öteki başındaymış. Oraya dek yü-
rüdüm. Bir bahçe içinde bodrum üzerine iki katlı binanın 
kapısında ‘T.C. Sorgun Ortaokulu’ yazıyordu. ‘T.C.’ birinci 
satırda ve ortada ‘Sorgun Ortaokulu’ sözü de onun altın-
daki ikinci satırda bulunuyordu. Bahçe kapısından girdim. 
Temiz bir bahçeydi burası. Sağda çevresi tellerle çevrilmiş, 
çiçeklerle bezeli bir yer… Sarı sarıçiçekler vardı.

Merdivenleri heyecanla tırmandığımı anımsıyorum…
Kapıdan girer girmez beni mazot kokusuyla ahşap ko-

kusu karşıladı. Bina ahşaptı ve döşemesi tahtaydı. Tahta-
lar bastıkça gıcırdıyordu. Kapının hemen sağında müdür 
odası vardı. Karşıdaki sınıf o öğretim yılında orta üçüncü 
sınıflara ayrılmıştı. Yanındaki sınıf orta ikinci, müdür oda-
sının sol karşısındaki sınıfta orta birinci sınıf olarak ayrıl-
mıştı. Topu topu üç şube ve üç sınıf… Sağdaki koridorun 
bitiminde lavabo bulunuyordu. Hemen sağında da Hacı 
Ömer’in odası vardı. Karşısında ise öğretmenler odası.”

TARİHİ  SORGUN ORTAOKULU MÜDÜRLERİ:
1- Hüseyin Avni Uzer: Müdürlük Dönemi: 02.03.1954 

Öncesi
2- Nurettin Yücesoy: (Pazarören Köy Enstitüsü Resim 

Öğretmenliği sonrası okula tayin edilmiştir.) Müdürlük 
Dönemi: 02.03.1954 – 25.10.1956

3- Ahmet Topbaş: Matematik Öğretmeni, memleke-
ti: Sandıklı/ Afyon. Müdürlük Dönemi: 31.10.1956 – 
06.09.1958

4- İsmet Kapusuz: Türkçe Öğretmeni, memleketi:  
Yozgat, Ortaokul Pansiyonu (Yurt) İsmet Kapusuz dö-
neminde yapılmıştır. Müdürlük Dönemi: 30.09.1958 – 
30.06.1960

5- Şerafettin Devecioğlu: Müdürlük Dönemi: 
22.09.1960-08.11.1960
6- Rüştü Kundakçı: Müdürlük Dönemi: 
22.11.1960 - 20.08.1961
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7- Necip Aydın: Filibe Eğitim Enstitüsü Coğrafya Mezu-
nu. Müdürlük Dönemi: 11.11.1961 – 18.10.1966

8- Durmuş Bozkır: Müdürlük Dönemi: 
02.05.1967 – 06.07.1968
9- Ali Basat (1968 Yozgat İl Yıllığı’nda Ali Reşat olarak 

yer alıyor.) Müdürlük Dönemi: 06.09.1968 – 14.10.1970

TARİHİ SORGUN ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİN-
DEN BİR KISMI:

1- Muteber Aydın (Fransızca Öğretmeni)
2- Şemsettin Aşkın (Coğrafya)
3- Mehmet Naci Yaşar (Fizik-Kimya)
4- Baha Öten
5- Şevket Epözdemir (Edebiyat)
6- Nuran Yener
7- Raif Akbulut (Beden Eğitim Öğretmeni)
8- Muhsin Şener (Türkçe Öğretmeni)
9- Hasan Latif Sarıyüce (Türkçe Öğretmeni)

TARİHİ SORGUN ORTAOKULU 
MEZUNLARINDAN BİR KISMI:
1- Prof. Dr. Rauf Yücel (Emekli Öğretim Üyesi)
2 - Halit Nazlıoğlu (Emekli Kaymakam)
3- Nurettin Turan (Emekli Vali-Anayasa Mahkemesi 

Emekli Üyesi)
4- Ahmet Uslu (Sorgun Belediyesi Eski Başkanı)
5- Yılmaz Kılıçarslan (Sorgun Belediyesi Eski Başkanı)

Sorgun eğitim tarihinin en eski eğitim kurumlarından 
olan Tarihi Sorgun Ortaokulu’nun ayrıntılı tarihinin, 1969 
yılından sonra bünyesinde yer aldığı Sorgun Lisesi (2010 
- 2011 Eğitim Öğretim yılında Sorgun İbn-i Sina Anadolu 
Lisesi adını; 2012 - 213 Eğitim Öğretim yılında ise Toki 
Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi adını aldı.) kayıtları-
na müracaat edilerek yazılmasını temenni ediyoruz.

 
   Adnan KORKMAZ
   SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ
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KAYNAKLAR:
1 - Bütün Yönleriyle Sorgun, Durali Doğan.
2 - Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar (1), Prof. Dr. Rauf Yücel.
3 - Bir Eğitimcinin Kırk Yılı / Günlükler, Muhsin Şener.
4 - Halkevlerinin Kuruluşu, Yapısı ve Yozgat Halkevi (1932-

1951), İbrahim Erdal
5 - Yozgat İl Yıllığı, 1968.
6 - Sorgun Toki Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi, “tokism-

tanadolulisesi.meb.k12.tr” sitesi.
7 - Cumhuriyet Gazetesi Arşivi İnternet Sitesi: “cumhuriyetar-

sivi.com”.
8 - Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943), 

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Doğan, Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fa-
kültesi, Tarih Bölümü, Makale.

9 - Sorgun Ortaokulu’ndan Liseli Yıllara, Durali Doğan, Ma-
kale.
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Benim Lisem “Sorgun Lisesi” Şimdi Nerede? 
Hatip SORGUN

Bu yazıyı hazırlarken, hatırlayamadığım konularda in-
ternetten bir şeyler bulmaya çalıştım. “Sorgun Lisesi” ola-
rak aradım ancak benim okuduğum dönemdeki Sorgun 
Lisesi’ne ilişkin pek bir şey bulamadım.

İsmi dahi yok artık!!! Eskiye dair hiçbir şey yok.
Sanki bizim o yaşadıklarımız bir yalandı, bir hayaldi.
Geçmişimizi, anılarımızı tüketmek, yok etmek konu-

sunda neden bu kadar acımasızız?
Vefa konusunda neden bu kadar zalimiz?
Değerlerimize sahip çıkma, onları yaşatma konusunda 

neden bu kadar duyarsızız?
Sorgun Lisesi’nin neden bir hafızası yok?
Bu okulun tarihi, öğretmenleri, idarecileri, öğrencileri, 

fotoğrafları bir yerde toplanıp yaşatılamaz mıydı?
“Sorgun Lisesi” isminin silinmesi gerekli miydi?
Bir şeyleri yok etmeden değişim yapamaz mıyız?
Tarihi, anıları, değerleri, mazisi olmayanın hiçbir şeyi 

yoktur aslında!
Birçok maddi şeye sahip olabilirsiniz ama bir hiç olmaya 

mahkûm olursunuz.
Bu bakımdan, değerlerimizi korumak ve yaşatmak ko-

nusunda çok daha duyarlı olmalıyız. Bu anlamda, Sorgun 
Düşünce Kulübü’nün çalışmaları takdire şayandır. SDK, 
Sorgun’un değerlerini hatırlayarak, hatırlatarak ve yaşat-
maya çalışarak işe en doğru yerden başlamıştır. Boş laflar-
la memleketi kurtarmaya çalışmak yerine, üreten ve değer 
yaratanları hatırlamış ve hatırlatmıştır.
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Liselim Benim 
Hatip SORGUN

1986 yılında İmam Hatip ortaokulu sonrası Sorgun Li-
sesi’ne geçtim. Lisenin caddeye bakan büyük binası yanın-
da arka kısımda küçük bir binası daha vardı. İki bina ara-
sındaki boş alanda Pazartesi sabahları ve Cuma akşamları 
İstiklal Marşı okumak için toplanılır, teneffüslerde gezinti 
yapılır ve top oynanırdı. Arkadaki küçük binanın kullanıl-
dığını hatırlamıyorum. Ben lisede okurken o bina boş du-
ruyordu.

Yan tarafında basket sahası ve küçük bir futbol sahası 
vardı. Beden Eğitimi dersleri genelde top peşinde koşarak 
geçerdi. Teneffüslerde bir grup arkadaş genelde gezinti ya-
pardık. Lisede kız öğrenciler de vardı ancak bizlerin onlar-
la hiçbir diyaloğu yoktu. Sanki aynı sınıfta okumuyorduk! 
Sanki sınıf arkadaşı değildik!

Lise’nin ilk yılında vasat bir öğrenciydim. Ancak daha 
sonra Hakan Selçuk ve Yusuf Kutlusoy’la tanışmamız ve 
sınavlara hazırlık için bir gurup oluşturmamızla birlikte 
başarı seviyemiz de arttı. Matematik hocamız Abdurrah-
man Özdemir öncülüğünde 3 arkadaş ciddi şekilde çalı-
şırdık. Üniversite sınavlarındaki başarımızda bu çalışma 
gurubunun çok büyük katkısı vardı. Bu vesileyle, mate-
matiği sevmemde ve bu sayede üniversite kazanmamda 
çok büyük payı olan Sayın Niyazi Kılıç ve Abdurrahman 
Özdemir hocalarımı sevgi ve saygıyla anıyor ve kendilerine 
teşekkür etmek istiyorum.

Çalışma ortamımız çok keyifliydi. Değişik yerlerde top-
lanır çalışırdık. Bir günü asla unutamam. Postane’nin mi-
safirhanesinde çalışmış ve hep beraber geç vakit sokağa 
çıkmıştık. Çarşıya doğru yürümeye başlamıştık ki karşı 
kaldırımdan rahmetli “Adem” (namı diğer Deli Adem) 
söylenerek bize doğru bakmaya başladı. Bir şeyler söylenip 
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kızıyordu. Sonra küfretmeye başladı. Ancak ilginçtir, etti-
ği küfürlerden, Abdurrahman Bey’in öğretmen bizlerin de 
onun öğrencisi olduğumuzu bildiği anlaşılıyordu. Neyse, 
biraz sabır sonrası Abdurrahman Bey sinirlendi ve Adem’e 
susması ve gitmesini söyledi. Bunun üzerine Adem adeta 
çıldırdı. Bağırıp çağırmaya, sağa sola saldırmaya başladı. 
Olanlardan sonra bizim kaçışımızı unutamam. O zaman 
çarşıda eski Yimpaş’ın olduğu binada oturuyorduk. Arka-
ma bakmadan öyle bir kaçmışım ki, sanırım çok kısa süre-
de, ancak korku dolayısıyla zaman geçmek bilmediğinden, 
benim hissettiğime göre de oldukça uzun bir sürede ken-
dimi binaya zor attım.

Gerçekten çok korkmuştum ancak korkumun asıl sebe-
bi başkaydı. Özellikle o yıllarda Adem’den çok korkardım. 
Sanırım lise birinci sınıftaydım. Bir gün Yozgat’a gitmek 
için garajlarda minibüs beklerken, ansızın kulağımın di-
binden bir tokat yedim. Neye uğradığımı şaşırdım. Kulağı-
mın nasıl çınladığını, yüzümün nasıl yandığını unutamam. 
O panikle bir baktım Adem söylenerek kaçıyor. Tabi et-
raftakiler de kızarak uzaklaştırdılar. Ondan sonra Adem’i 
nerede görsem, korkudan kalbim çarpmaya, dizlerim tit-
remeye başlardı. Çarşıda görünce hemen yolumu değişti-
rirdim. İşte bu sebeple, o gece, benim korkum birkaç kat 
daha fazlaydı. Neyse, Allah rahmet eylesin.

Lise binası ferah bir binaydı. Sınıflar, koridorlar, merdi-
venler çok ferahtı. Sınıflar öyle çok kalabalık değildi. Gi-
rişten alt katta kantin, kalorifer odası ve sanırım birkaç 
faaliyet odası vardı. Giriş kat büyük ölçüde idari kattı. Üst 
katlarda sınıflar vardı. Merdivenler binanın tam ortasın-
da yer alırdı. Merdivenlerden çıkınca her iki yöne doğru 
(sağa, sola) karşılıklı sınıflar yer alırdı.

Lise’de numaram 1746’ydı. Fen ve matematik şubele-
rinde okudum ancak A mı, B mi, C mi hatırlamıyorum.

Lise 2 ve 3. sınıflarda başarım oldukça yükselmişti. Sev-
gili arkadaşım Hakan Selçuk okul birincisiydi. Karnesi her 
dönem okul girişindeki kapıya asılırdı. Tahmin edeceğiniz 
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gibi tüm notlar “10”. Benim de karnem birkaç defa asıl-
mıştı. Ama Hakan’ın aksine benim karne de bazı “9”lar 
vardı. Lise döneminden unutamadığım şeylerden bir tane-
si “yıllık ödev”lerdi. Her dönem yıllık ödev verilirdi. Biz-
ler okulun çalışkan öğrencileri olduğumuz için yıllık ödev 
dönemlerinde popülerliğimiz artardı. Genelde matematik, 
fizik, kimya ödevleri bize gelirdi. Biz de gururla yardımcı 
olurduk.

Araştırma gerektiren ödevler için ansiklopedi varsa ona 
bakar yoksa kütüphaneye gider kaynak bularak ödev yap-
maya çalışırdık. Bugünkü internet çağı ve bilgiye ulaşma 
hızı, bilgisayarın gücü düşünüldüğünde, bir bilgiye ulaşa-
bilmek için katlanılan zahmet ve yitirilen zaman ne kadar 
anlamsız geliyor insana!

Lise’de de hepsi birbirinden kıymetli öğretmenlerimiz 
vardı: Sayın Abdurrahman Özdemir, Niyazi Kılıç, Mehmet 
Kocatepe, Hüseyin Şener, Müjgân Tüzün, Ahmet Kurtoğlu, 
Lütfi Ayhan, Ömer Faruk Aksoy, Ali Polat, Duran Doğan, 
Alparslan Nazlı, Yalçın Bilgin, Necati Gör, Necati Coşkun, 
İbrahim Günaydın, Mehmet Gören, Salih Sakin, Fazlı De-
mir, Salih Şener, Sabit Saygılı, Neşe Güneş, Fatma Arslan.

Hocalarımızın isimlerini birçok arkadaşla istişare sonu-
cu ancak bu kadar toparlayabildim. İsmini saydıklarım ve 
hatırlayamadıklarım dâhil tüm öğretmenlerimi sevgi ve 
saygıyla anıyor, ellerinden öpüyorum. Özellikle Müjgân 
Hanım’ın derslerini unutamam. Namı öylesine yayılmıştı 
ki, daha derse girmeden korku dağları sarardı. Onun ders-
lerinde çıt çıkmaz, herkes tir tir titrerdi. Gerçekten de çok 
ciddi ve disiplinli bir öğretmendi.

Bizim dönemlerimizde gerçekten öğretmenin anlamı 
bir başkaydı. Biz öğretmenlerimizi severdik, sayardık. 
Ailemizden daha çok öğretmenlerimizden çekinir, onları 
dinlerdik. Herhangi bir ortamda gördüğümüzde kendi-
mize çeki düzen verir, önümüzü ilikler, saygı gösterirdik. 
Yanlış bir durumda yakalanırsak yüzümüz kızarırdı. Onlar 
da bizi sever, ilgilenir, sahiplenirlerdi. Şimdi maalesef bun-
lardan eser yok!
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Okul yılları gerçekten güzel yıllardı. Doğduğumuz top-
raklarda yaşıyorduk. Çocuktuk, gençtik, hayata bakışımız 
bambaşkaydı.

Zaman işliyor ne yazık ki! Şimdi büyüdük, anne baba 
olduk. Sorumluluklarımız arttı.

Hayatın karmaşası arttı. Düzen değişti. Tatlar değişti. 
İlişkiler değişti. Değerler değişti.

Gurbette yaşamaya başladık. Sevdiklerimizden aramız-
dan ayrılanlar oldu. Hasreti tanıdık.

Belki de bu yüzden o yıllara hep özlemle bakar olduk.
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Biz de Liseliyiz! 
Abidin POLAT

Ortaokulu İmam Hatip Lisesi ortaokulunda okurken, 
sayısal derslerdeki notlarımızın iyi olması çevremizdeki 
hocaların da dikkatini çekmişti.

Bir hocam bana sayısal bir bölüm için altyapının daha 
uygun olduğunu ve lisede okuduğum takdirde daha başa-
rılı olacağımı söylemişti. Yıl 1984.

Ben de ortaokuldan sonra babama lisede okumak istedi-
ğimi söyleyince şiddetle karşı çıkmıştı.

“Kesinlikle olmaz!” diye kestirip atmıştı. Ben de hala bir 
umut belki izin verir diye düşünüyordum. O zaman çok 
ağlamıştım. Kayıtların son gününde babam “git ne yapar-
san yap!” dedi.

Ben de o hızla önce Sorgun İmam Hatip Lisesi’ne git-
tim kaydımı liseye almak istediğimi belirttim ancak okul 
yönetimi buna izin vermedi. “Velin ile gel ondan sonra 
evrakları verelim” dediler. Onlar da başka zorluk çıkarı-
yorlardı. O dönemde (yine benim şansıma) Sorgun İmam 
Hatip Lisesi’nden ayrılarak Sorgun Lisesi’ne 8-9 başarılı 
öğrenci daha geçiş yapmıştı ve İmam Hatip Lisesi beni de 
kaybetmek istemiyordu. En azından evrakları vermeme 
konusunda sorun çıkarmaları benim fikrimin bu yönde 
oluşmasına neden oluyordu.

Israrla babamın kararının bu olduğunu söyleyerek ev-
raklarımı aldım ve Sorgun Lisesi’ne kayıt olmaya gittim. 
İşin açıkçası tek başıma ne yapacağımı da bilmiyordum.

Okula gittiğimde velimi sordular ve ben de yok dedim. 
“Tanıdık var mı lisede?” diye sorduklarında ise; babamın 
köyünden “Osman Aktaş” abinin olduğunu söyledim. On-
lar da bana; “onun ile konuş, eğer velin olmayı kabul eder 
ise kaydını yaparız” dediler.
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Osman abiye babamla olan diyaloğumu anlattım ve on-
dan velim olup olamayacağını sordum. Sağ olsun kendisi 
hemen olur dedi ve biz de liseli olduk. Lise bitene kadar da 
kendi kendimize okuduk.

Rahmetli babamla bu konuda hep soğukluk oldu ara-
mızda. Sırf onun istediği okulda okumadım diye… Lise 
bitti, üniversite bitti babam hala kendi doğrusunu savu-
nuyordu. Ancak bu olaydan yaklaşık 22 yıl sonra, sene 
2006’da bana “senin kararın doğruydu” dedi.

Ben şanslıydım, doğru karar verenlerden olmuştum. Bu 
kadar şansı yanında olmayan, öyle ya da böyle hayatına 
yön verememiş nice insanlar varken! Tabi burada kastet-
tiğim, İmam Hatipte okuyanlar yanlış karar verdi olarak 
algılanmasın. Sadece kendi adıma doğru karar verdiğim 
kanaatini belirtmek isterim.

Bazen gençleri de dinlemek lazım. Fikirlerine kulak ver-
mek, onlara gelecekle ilgili kararlarını alırken yardımcı ol-
mak lazım.
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Tarihi Yeşilyurt İlkokulu 
Adnan KORKMAZ

Yeşilyurt İlkokulu İhale İlanı: 1931
14 Temmuz 1931, 18 Temmuz 1931, 14 Temmuz 1931 

Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Yayınlanan İhale İlanı: 
“Yozgat Maarif Müdürlüğü’nden: Vilayetimizin Sorgun 
kazasında yaptırılacak beş dershaneli mektebin bilumum 
inşaatı kapalı zarf usul ile münakasaya konmuştur. Bedel-i 
keşif 16,427 Lira 80 kuruştur. İhale 30/7/1931 Perşembe 
günü saat on beşte Yozgat Vilayet Dairesinde daimi encü-
men tarafından yapılacaktır…”

Yeşilyurt İlkokulu İhalesinin Ertelenmesi: 1931
22 Temmuz 1931, 24 Temmuz 1931, 25 Temmuz 1931 

Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Yayınlanan İhale Ertele-
me Bildirimi: “Yozgat Maarif Müdürlüğü’nden: 30 Teşri-
nisanide ihale edileceği ilan edilen Sorgun Kazası mektebi 
inşaatı bir müddet tehir edilmiştir.”

Yeşilyurt İlkokulu’nun Temel Atma Töreni: 1934
24 Nisan 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Yayın-

lanan Temel Atma Töreni Haberi: “Sorgun kazasında beş 
sınıflı bir ilk mektebin temel atma merasimi yapılmıştır.”

Prof. Dr. Rauf Yücel’in Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar 
(1) Kitabında Yeşilyurt İlkokulu’nun Yapımı İle İlgili An-
latılanlar şöyle: “Yapım aşamasında ilk mektep binası iki 
kez yanmış ve müteahhit oldukça mağdur duruma düş-
müştü. Halk hemen bu yangına bir gerekçe bulmuştu. Zira 
mezarlığın üzerine yapılan bu yapıyı, orada yatan yüzlerce 
mevta ve kimi evliya istememiş ve böylece yangın çıkmış 
oluyordu. Bu efsane yıllarca halkın dilinde dolaşıp dur-
muştu. Oysa inşaat başlamadan önce mezarı bilinen kişi-
lerin yakınları mezarları açarak kemiklerini yeni mezarlığa 
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taşımışlardı. Bu mezarlar arasında, büyük hoca olarak bi-
linen Hacı Ahmet Efendi’nin mezarı da vardı. Yangınlar, 
belki dikkatsizlik sonucu tesadüfen, belki de kötü niyetli 
kişilerin kundaklaması sonucu çıkmıştı.”

Yeşilyurt İlkokulu’nun Açılışı: 1940
26 Ekim 1973 Tarihli Sorgun Gazetesinde yayınlanan 

“1923’ten 1973’e Sorgun” başlıklı yazıda: “O zamanki 
öğrenciler şimdiki (26 Ekim 1973 ) müftülük binasında 
ve Kaymakam evinde okumaktadırlar derken 1940’da Ye-
şilyurt İlkokulu, 1949’da ortaokul hizmete açılır ve 1951 
yılında Sorgun elektrik enerjisine kavuşur, 1955 de Hükü-
met Konağı yapılır, 1962’de Agâh Efendi, 1965’de Oral, 
1971’de Yenimahalle ilkokulları hizmete girer.” denmek-
tedir.

Yeşilyurt İlkokulu Üçüncü Kısım İkmal İnşaatı İla-
nı:1941

13 Mart 1941, 17 Mart 1941, 19 Mart 1941 Tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde Yayınlanan Üçüncü Kısım İkmal 
İnşaatı İlanı: “Yozgat Nafia Müdürlüğü’nden: Kapalı Zarf 
Usul İle Eksiltme İlanı, Sorgun Kaza Merkezinde inşa edil-
mekte bulunan ilkokul binasının 35.044 Lira 1 kuruş ke-
şifli üçüncü kısım ikmal inşaatıdır.”

Durali Doğan’ın “Sorgun’da Eğitimin Tarihçesi” Maka-
lesi’nde Yazılanlar: “1939–1940 Öğretim yılında Yeşilyurt 
İlkokulu eğitim ve öğretime açılarak Başöğretmenliğine 
Kadir Kayatürk atandı. Bu görevi 1944 yılına kadar sür-
dürdü. Bu tarihte Edip Otan Maarif memuru olarak tayin 
edildi. 1952 yılına kadar bu görevde kalan Edip Otan’dan 
sonra kısa bir süre Halis Altan Maarif Memurluğu yaptı. 
Daha sonra aynı görevi 1956 yılına kadar Mustafa Özcan 
devam ettirdi. Mustafa Özcan’dan sonra ise Yaşar Önen 
atandı. Teşkilât, 1960 yılına kadar “Maarif Memurluğu” 
olarak hizmet verdi. Maarif Memuru, bugünkü Merkez Ye-
şilyurt İlkokulu’nda görev yapmakta ve aynı zamanda bu 
okulun müdürlüğünü yürütmekte idi. 1960 yılında İbra-
him Kalemoğlu Maarif Memuru iken, İlköğretim Müdürü 
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unvanını aldı. Sorgun’un ilk ilköğretim Müdürü, İbrahim 
Kalemoğlu’dur.

Sorgun İlköğretim Müdürlüğü, 1967 yılına kadar Mer-
kez Yeşilyurt İlkokulu binasında hizmet verdi. Bu tarihte 
şimdiki Hükümet Binasına taşındı. Merkez Yeşilyurt İlko-
kulu Müdürlüğü de müstakil oldu.”

1968 Yozgat İl Yıllığına Göre Yeşilyurt İlkokulu’nun 
1968 Yılı Eğitim Kadrosu:

Müdür: Mehmet Taşdemir. Öğretmenler: Halis Altan, 
Hacı Çay, Memiş Cansever, Gültekin Esengin, Doğan Öz-
men, Hacı Ahmet Çetiner, Mahmut Nazlı, Ahmet Erol, 
Hayriye Yaşar, Naciye Aşkın, Muhlise Ateş, Esin Tüzün, 
Ali Doğan.

Yeşilyurt İlkokulu’nun Eğitime Ara Verişi: 1997–1998
Sorgun Yeşilyurt İlkokulu, sekiz yıllık temel eğitimin 

uygulanmaya başlandığı 1997–1998 eğitim- öğretim yılın-
da eğitime ara vermiştir.

Yeşilyurt İlkokulu’nun Tekrar Eğitime Başlaması: 2012–
2013

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu 2012–2013 eğitim-öğretim 
yılında Sorgun Lisesi eski binasında tekrar eğitime başla-
mıştır.
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Tarihi Yeşilyurt İlkokulu Mezunlarından Bir Kısmı:
1. Yener Karahanoğlu (Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı)
2. Prof. Dr. Rauf Yücel (Emekli Öğretim Üyesi)
3. Nurettin Turan (Emekli Vali-Anayasa Mahkemesi 

Emekli Üyesi)
4. Servet Bora ( Eski Milletvekili)
Sorgun eğitim tarihinin en eski eğitim kurumu olan ta-

rihi Yeşilyurt İlkokulu’nun ayrıntılı tarihinin, okulun arşiv 
kayıtlarına müracaat edilerek yazılmasını temenni ediyo-
ruz.

KAYNAKLAR
1 - cumhurıyetarsivi.com adlı internet sitesi.
2 - Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar (1), Prof. Dr. Rauf Yücel.
3 - sorgunpostası.com adlı internet sitesi.
4 - Sorgun’da Eğitimin Tarihçesi, Makale,  Durali Doğan, dura-

lidogan.com adlı internet sitesi.
5 - 26 Ekim 1973 Tarihli Sorgun Gazetesi.
6 - 1968 Yozgat İl Yıllığı.
7 - sorgunyesilyurtilkokulu.meb.k12.tr adlı internet sitesi.
8 - sorgunmehmetakifersoyoo.meb.k12.tr adlı internet sitesi.



144│Sorgun Düşünce Kulübü

Rauf Yücel’in Anılarında Yeşilyurt İlkokulu
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Bu yazı, 1946 yılında Yeşilyurt İlkokulu’na kayıt olan ve 
bu okuldan mezun olan Prof. Dr. Rauf Yücel’in Sorgun’dan 
Çıktım Yola/Anılar (1) adlı kitabında yer alan Yeşilyurt ile 
ilgili bölümlerden alınan “aynen alıntılar”dan oluşmakta-
dır:

“Baharla birlikte Sorgun’a devletin kısmi bir yatırımı 
başlamıştı. İlk etapta Delibaş Deresi üzerine kalın kalas-
larla tahta bir köprü yapılması, çarşı içinden geçen şose-
nin Arnavut kaldırımı ile döşenmesi, Çay Mahallesi’ne bir 
kaymakam evi ve mezbaha inşası, şosenin güney tarafında 
ve kasabanın doğu kesiminde kamuya ait bir alanın Mil-
let Bahçesi (park) haline dönüştürülmesi, yine kasabanın 
doğu çıkışında, hamam yolu üzerindeki eski mezarlığın 
yerinde bir ilk mektep binası ile iki halkevi binası yaptırıl-
ması planlanmış ve peyderpey uygulanmaya başlanmıştı. 
Bu yatırımlar ancak üç yıl içinde tamamlanabilecekti.”

“Yapım aşamasında ilk mektep binası iki kez yanmış 
ve müteahhit oldukça mağdur duruma düşmüştü. Halk 
hemen bu yangına bir gerekçe bulmuştu. Zira mezarlığın 
üzerine yapılan bu yapıyı, orada yatan yüzlerce mevta ve 
kimi evliya istememiş ve böylece yangın çıkmış oluyordu. 
Bu efsane yıllarca halkın dilinde dolaşıp durmuştu. Oysa 
inşaat başlamadan önce mezarı bilinen kişilerin yakınları 
mezarları açarak kemiklerini yeni mezarlığa taşımışlardı. 
Bu mezarlar arasında, büyük hoca olarak bilinen Hacı Ah-
met Efendi’nin mezarı da vardı. Yangınlar, belki dikkatsiz-
lik sonucu tesadüfen, belki de kötü niyetli kişilerin kun-
daklaması sonucu çıkmıştı.”

“Yeşilyurt İlkokulu’nun taş duvarla çevrili geniş bir av-
lusu ve okulun arkasında da, en az iki dönümlük bahçesi 
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bulunurdu. Bu bahçe okulun hademeleri tarafından ekilir, 
dikilir ve Başöğretmenin yararlanmasına sunulurdu. O yıl-
larda okul müdürüne “Başöğretmen” denirdi.”

“Yine şose üzerinde, okulun doğusunda ve aynı sırada, 
zemini yerden hayli yüksek, iki taş bina daha vardı. Bu bi-
nalar, 1930’lu yıllarda Halkevi ve parti binası olarak yapıl-
mıştı. Bunlardan ilkokula yakın olanı şimdi ortaokul ola-
rak, ikincisi sağlık dispanseri olarak hizmet vermekteydi.”

“Yıl 1946, sonbahar mevsimi. Okullar açılalı birkaç gün 
olmuştu. Babam Yusuf abime; “Yarın kardeşini de mekte-
be götür” diye talimat vermişti. Yusuf abim, ikinci sınıfta 
kaldığı için aynı sınıfı tekrar edecekti. Üç yıldan beri okula 
devam ettiğinden bayağı okulun kıdemlisi olmalıydı. Onu 
iki yıldan beri okutan Edip Otan bu sene başöğretmen ol-
muştu ve onları Ali Rıza Bey okutacaktı. Sabah kalkınca, 
abimle kestirmeden okulun yolunu tutmuştuk. Bacağımda 
nasıl bir pantolon vardı bilmiyorum ama ayaklarım çıp-
laktı. Sırtımda uzun kollu, tirşe renkli, el örgüsü yün bir 
kazağım vardı. Çocukluğumuzda, burnumuz devamlı aktı-
ğı için, sümüğümüzü hep kollarımıza silerdik. O nedenle 
kazağımın her iki kolunda da kurumuş sümük kalıntıla-
rı vardı. Abim, bu halimle okula gitmenin ayıp olduğunu 
düşünmüş olmalı ki, Eğriöz Çayını geçerken akan suda 
kollarımın kirini yıkadığımızı ve öylece ıslak ıslak okula 
gittiğimizi hatırlıyorum.”

“Abim bir öğretmeni görerek, “Kardeşimi okula yazdır-
maya getirdim öğretmenim” demişti. O öğretmen beni al-
mış, bir kaç öğretmenin bulunduğu bir odaya götürmüştü. 
Anlaşılan beni kaydedeceklerdi. Adımı soyadımı, ana ve 
babamın adını sormuşlar, hepsini yanıtlamıştım. Yaşımı 
sorduklarında, “yedi” demiştim. Mahallem sorulduğunda, 
“Yukarı Evler” diye cevaplamıştım. Oradakilerden birisi, 
Çay Mahallesi diye düzeltmişti. O kayıt anımı, bugünmüş 
gibi anımsıyorum. Sonra beni, bizi okutacak, adı Şamil Bey 
olan öğretmene teslim etmişlerdi.”

“Şamil Bey güleç yüzlü, çok hoş, yakışıklı bir öğretmen-
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di. Daha o anda öğretmenimi sevmiştim. Beni almış, oku-
lun batı ucunda, giriş katındaki büyük bir sınıfa götüre-
rek, sonradan, adının Mükerrem olduğunu öğrendiğim bir 
çocuğun yanına oturtmuştu. Sınıfımız bana çok kalabalık 
görünmüştü ve oradaki çocuklardan hiç birisini tanımıyor-
dum. Mükerrem’e bazı şeyler soruyordum ama hiç yanıt 
vermiyordu. Kalemi sıradan aşağı düşmüş, üç gün boyun-
ca eğilip de almamıştı. O kadar sessiz ve konuşmayan bir 
çocuktu.”

“Okula başladığım ilk günlerden aklımda kalanlar bun-
lardı… Okulumu çok sevmiştim. Her gün sıraya dizilip 
sınıflarımıza girişimiz, öğretmenimizin sınıfa girişinde 
“Günaydın çocuklar!” dediği zaman hep birlikte “Sağol!..” 
deyişimiz benim çok hoşuma giderdi. Her gün yeni bir şey 
öğreniyorduk. Öğretmen sınıfa girince ilk işi isim yokla-
ması yapmaktı. Hâlâ hatırımdadır: “1-Sevim Kırdemir, 
3-Sümer Aşıcı, 7- Behzat Tuncer…” Adı okunan çocuk 
“Burda!..” diye bağırırdı. “110 Rauf Yücel!” Bu kez ben 
“Burda!.” diye seslenirdim. Sınıfımızın en büyük çocuğu 
Osman Gülle adlı bir oğlandı. Sanırım yaşı en az 14-15’ti. 
Bir gün öğretmenimiz “Yalancı Çoban” hikâyesini sınıfta 
temsili olarak bizlere oynatmıştı. Osman, çoban rolündey-
di. O gün bizler için çok eğlenceli geçmişti. Öğretmeni-
mizin Osman’a, sınıfın içinde davul çaldırdığını hatırlıyo-
rum. Günler ilerledikçe, harfleri ve rakamları öğreniyor 
ve bunları defterimize sayfalarca yazıyorduk. Bu harf ve 
rakamlardan bazen da evden götürdüğümüz kibrit çöpü ve 
kuru fasulye taneleri ile sıraların üzerinde şekiller yapıyor 
ve öğretmenimize beğendirmeğe çalışıyorduk. Nedense, 
fasulye ile üç rakamını oluşturmak bana zor gelmişti. Öğ-
retmenimiz, “Önce büyük B yap, sonra B’nin sol yanındaki 
dikmeyi kaldırınca geriye kalan şekil üç olur” diye pratik 3 
yazmayı öğretmişti bana.”

“Hiç unutmuyorum: Ona yakın olmak, onun ilgisini 
çekmek için ne çok soru sorardık öğretmenimize… Fakat 
o, hiç üşenmeden yanımıza gelir, sabırla bizlerle ilgilenir-



2015 Yıllığı│147

di. Kurşun kalemimizin ucu kütleştiği ya da kırıldığında, 
öğretmenimize açtırırdık uçlarını. Birisi öğretmene kale-
mini açtırmaya gittiğinde, en az beş altı çocuk “Benimkini 
de aç öğretmenim!” diye sıraya dizilirdik.”

“Hatırladığım kadarıyla önce harfleri, sonra heceleri öğ-
renmiştik. Öğretmenimiz her sesli ve sessiz harfle oluşan 
yüzlerce hece seçeneği hazırlayıp fişlere yazıyor, bizler de 
o fişleri defterimize geçiriyor ve onları öğreniyorduk. Bir 
gün beni tahtaya kaldırıp orada asılı bulunan bütün fiş-
leri yüksek sesle okuttuğunu ve sonunda bana “Aferin!” 
diyerek sınıfta alkışlattığını hiç unutamam. Giderek he-
celeri birleştirip basit sözcükler ve basit cümleler kuru-
yorduk. Bir kış günü dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Kar 
tanelerinin çok güzel desenler oluşturduğunu söylüyordu 
öğretmenimiz. O güne dek hiç dikkat etmemiştik karın 
desenli olduğuna. O güzel kar şekillerini daha belirgin iz-
lememiz için öğretmenimiz, üzerinde lacivert ceketi olan 
Terzi Hüsnü’nün oğlu Mustafa Alan’ı bahçeye çıkarmış ve 
üzerine kar yağması için üç beş dakika bekletmişti. Sonra 
sınıfa geri çağırmış ve bizlerin kar tanelerini görmemizi 
sağlamıştı. Gerçekten de kar tanelerinin çok farklı biçim-
lerde olduğunu gözlemlemiştik. Mustafa, esmer ufacık bir 
oğlandı. Unutmuyorum, sınıfımızdaki kızlar onu, “Mus-
tafa Alan, sınıfta kalan!” diye kızdırırlardı. Yine bir gün, 
okulun önünden, davul zurna çalarak düğün alayı geçi-
yordu. Öğretmen “Nedir bu ses çocuklar?” deyince, hep 
bir ağızdan “Düğüüün!” diye bağırmıştık. Ancak düğünün 
nasıl yazıldığını bilmiyorduk. Öğretmenimiz tahtaya “DÜ-
ĞÜN” yazarak, yumuşak G’nin sözcük içinde kullanımını 
göstermişti.”

“Benim en çok sevdiğim ders “Hayat Bilgisi” idi. Öğret-
menimiz bizleri her konuda yüreklendirir, günlük olayları 
ve gözlemlerimizi anlatmamızı isterdi. Ben daha çok bizim 
kuzulardan söz açar, onları nasıl otlattığımı anlatırdım”

“Ekim ayı başlarında okullar açılmıştı. Ben, bu sene 
ikinci sınıfa gidiyordum. Çok sevdiğim öğretmenimiz Şa-
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mil Bey, tayini çıkıp Sorgun’dan ayrılmış, bizi Bekir Bey 
okutmaya başlamıştı. Kısa sürede Bekir Bey’e de alışmış, 
bu öğretmenimizi de sevmeye başlamıştık. Bekir Bey uzun 
boylu, pembe suratlı bir insandı. Kulakları birazcık ağır 
işitiyormuş. Biz onu pek fark etmezdik. İkinci sınıfta neler 
öğreniyorduk, hangi konuları işliyorduk, doğrusu hiç ha-
tırlayamıyorum. Aklımda kalan, mahallemizden muhacir 
Salih ustanın oğlu Süleyman’la aynı sırada, birlikte otur-
mamız ve teneffüse çıktığımızda da birlikte kovalamaca 
oynamamızdı.”

“Kocaman bir yaz geçmiş, okullar yeniden açılmıştı. Bu 
sene ben üçüncü sınıfa gidiyordum. Bizi yine Bekir Bey 
okutuyordu. Sınıfımız kaç kişiydi, pek hatırlamıyorum 
ama sınıf çavuşumuz Cemil adlı bir oğlandı. Sanırım Ce-
mil, bizlerden üç dört yaş daha büyük olmalıydı. Öğretme-
nimiz gelmediği ya da geç geleceği zaman sınıfın yöneti-
mini bu Cemil teslim alırdı. Sınıfta öyle bir otorite kurardı 
ki nefeslerimizi dahi çok yavaş alırdık ve sınıfta çıt çık-
mazdı. Cemil bu disiplini nasıl sağlardı, doğrusu hâlâ bil-
miyorum. Öğretmen bir an önce gelse de bu cendereden 
kurtulsak diye düşünürdüm. Öğretmen gelince, hepimiz 
özgürlüğümüze kavuşmuş gibi pervasızca hareket eder, 
konuşur ve yüksek sesle gülerdik.”

“Yusuf abimlerin öğretmeni yine Ali Rıza Bey’di. Ka-
nımca Ali Rıza Bey okulun en vicdanlı, en baba öğretme-
niydi. Biz çocuklar, kış günleri erkenden okula gittiğimiz-
de, okulun bahçesinde bekletilir, içeri alınmazdık. Öyle 
çok üşürdük ki elimiz ayağımız donardı. Genellikle zil 
çalmaya üç beş dakika kala kapıları açarlardı. Öğretmenler 
birer ikişer içeriye girer, çok üşüdüğümüzü belirtmemize 
karşın bizlerin halinden hiç anlamazlardı. Ancak Ali Rıza 
Bey geldiğinde, kapıları hademeye açtırır, hepimizin içeri-
ye girmesini sağlardı. Niye diğer öğretmenler bizleri üşü-
türdü, hâlâ anlamış değilim.”

“Bir gün ders esnasında sınıfa yabancı biri girmiş, öğret-
menimizin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bu kişinin müfettiş 
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olduğunu sonradan öğrenmiştik. Bir kaç dakika öğretme-
nimizle bir şeyler konuşmuşlar, sonra öğretmen arka sıra-
lara geçip oturmuştu. Müfettiş, öğretmenimize göre daha 
yaşlı ve güler yüzlü bir adamdı. Bizimle biraz konuştuktan 
sonra hepimize bir matematik sorusu sormuş ve “yanıtını 
gelip kulağıma söyleyeceksiniz” demişti. Ben hemen ak-
lımdan yanıtı bulmuş ve herkesten önce müfettişin yanı-
na giderek eğilen müfettişin kulağına sayıyı söylemiştim. 
Sonra diğer çocuklar birer ikişer gelip müfettişin kulağına 
yanıtları söylemişlerdi. Müfettiş, duyduğu yanıtlara göre 
kimini benim arkamda, kimini de başka bir çocuğun ar-
kasında sıraya dizmişti. O arada öğretmenimizle göz göze 
gelmiştik ve bana tebessüm etmişti. Müfettiş herkesten 
yanıtları alınca sonucu açıklamış, benim grubumdakilerin 
soruyu doğru, öbür grubun yanlış yanıtladığını söylemişti. 
Hatırımda kaldığı kadarıyla sınıfın yarıya yakını müfetti-
şin sorusunu doğru bilmişti. Müfettiş ayrıldıktan sonra 
öğretmenimiz bana sorunun ne olduğunu sormuş, ben de 
söylemiştim. Daha sonra öğretmen doğru yanıtın nasıl bu-
lunacağını bütün sınıfa açıklamıştı.”

“İlkokulu okuduğum sürece hatırlıyorum, öğretmen bir 
şey sorduğu zaman parmağım hep havada olurdu. İsterdim 
ki bütün soruları ben yanıtlayayım ve çoğu kez de ayakta 
dururdum. Nedense sorular bana çok kolay gelirdi. Sınıfta 
öğretmeni can kulağı ile dinler, verdiği ev ödevlerini de 
hiç aksatmadan hemen yapardım. Belki o şekilde konuları 
sıcağı sıcağına öğreniyor ve aklımda tutuyordum”

“Öğretmen sınıfta her hafta bir dergi dağıtırdı ve daha 
çok konular bu dergilerden işlenirdi. Hiç unutmam, der-
ginin fiyatı 7,5 kuruş idi ve ben her sayısını alamazdım. 
Çünkü babam para veremezdi. Ancak iki haftada bir alır-
dım. Alamadığım haftalarda, Sevim Dölek’in dergisini bir 
günlüğüne ödünç alır, ödevlerimi yapar, ertesi günü götü-
rür Sevim’e geri verirdim.”

“Eskiden Cumartesileri yarım gün okula giderdik. Hiç 
unutmuyorum, öğleden sonra bütün çocuklar bizim evin 
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arkasında toplanmış, oyun oynuyorlardı ve cıvıl cıvıl sesle-
rini duyuyordum ama bir taraftan da yazılı ödevimi bitir-
mek istiyordum. Zira Pazar sabahı ödünç aldığım Sevim’in 
dergisini geri verecektim. Herhalde bir saatten fazla ça-
lışmış, ödevimi bitirmiştim. Arkadaşlarımın seslerini duy-
mayayım diye kulaklarımı tıkadığımı hatırlıyorum. O yaş-
ta bu ne biçim bir sorumluluk ise? Sonradan ben de oyuna 
katılmış, akşama kadar oynamıştık.”

“Öğretmenin dağıttığı haftalık dergilerin içinde çok gü-
zel renkli resimler, çok hoşumuza giden öykü ve masallar 
ve de çok lirik ve etkileyici şiirler olurdu.”

“Sonbahar gelmiş, okullar yeniden açılmıştı. Bu sene 4. 
sınıfa gidiyordum ve öğretmenimiz yine Bekir Beydi. Sınıf 
mevcudumuz çok az olmalı ki bize zemin katta öğretmen 
odasının yanındaki küçük sınıfı vermişlerdi. Kaç öğrenciy-
dik pek hatırlamıyorum ama sınıfta sadece üç kız öğrenci 
olduğunu anımsıyorum.”

“Okullar açıldığında, öğretmenimiz Bekir Bey’in artık 
okulda olmadığını anladık. Onun yerine, bizim 5. sınıfa, 
İhsan Taylan adlı bir öğretmen gelmişti. İhsan bey de Bekir 
Bey gibi babacan, deneyimli bir öğretmendi. Kısa sürede 
kendisine alışmıştık. Bir önceki sınıftan çok mu kalan oldu 
ya da başka yerlerden atanan memur çocukları mı geldi 
bilemiyorum, sınıfımız çok kalabalıklaşmıştı. O nedenle 
okulun batı cephesinde ikinci kattaki büyük sınıf ayrılmış-
tı bizim için. Birinci sınıfı da onun altında, eşit büyüklük-
teki derslikte okumuştum. Tam anımsayamıyorum ama 
sınıfımızda en azından on, on iki kız öğrenci vardı. Tüm 
mevcudumuz, herhalde otuz beş, kırk olmalıydı. Oysa 4. 
sınıfta yirmi öğrenci kadardık. Haziran’da bitirme sınavla-
rına girmiş, ilkokuldan mezun olmuştum…”
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Öğretmen Hacı Ahmet Çetiner
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Bu yazıda Yeşilyurt İlkokulu öğretmenlerinden merhum 
Hacı Ahmet Çetiner hakkında yazılan yazılardan alıntılar 
aktarılacaktır.

Sorgun Ortaokulu Türkçe Eski Öğretmeni Muhsin Şe-
ner’in “Bir Eğitimcinin Kırk Yılı” adlı kitabında anlatı-
lanlar: “Çetiner Öğretmen ilkokul öğretmeniydi. Konya 
Öğretmen Okulu mezunuydu. Matematikçi Naci Beyin 
öğrencisi olmakla övünürdü. Tarihe özel bir merakı vardı. 
Bol bol okumuştu ve hala okuyordu. Çetiner öğrencileri-
ni adım adım izlerdi. Ortaokulda, lisede ve üniversitede… 
Onların kendisini aramalarına falan hiç bakmadan izlerdi.”

Yeşilyurt İlkokulu eski öğrencilerinden tarihçi Mevlüt 
Uluğtekin Yılmaz’ın Sıla Dergisi’nde yayınlanan “Haya-
tıma Yön Verenler” başlıklı yazısında anlatılanlar: “Onun 
sınıfında hiç okumadım. Ama en çok çekindiğim o idi. 
Herkes çekinirdi. Ellili yıllarda ilkokuldan, o yıl hiç zayıfın 
olmasa dahi bir genel imtihanla mezun olunurdu. İmti-
han komisyonunda o da vardı… Diğer derslerden verilen 
sorulara cevap verdiğim halde tarih dersinden sorulanları 
cevaplayamadım. Ahmet Öğretmen ‘Bu çocuğa bir soru 
daha sormak istiyorum’ dedi ve çok kolay bir soru sordu. 
Hemen cevapladım. Geçer not aldığımı öğrenip, tam çıka-
cağım sırada Ahmet Öğretmen yanıma yaklaştı ve ‘Seni 
kurtardım ama peşini bırakmayacağım’ dedi. Ortaokula 
başladım. Tarih öğretmenim beni çağırdı. ‘Çocuğum sen 
ilkokulda tarih dersinden çok zayıfmışsın. Ahmet Öğret-
men söyledi. Seni başarılı görmezsem acımam’. dedi.”

Yeşilyurt İlkokulu eski öğrencilerinden Prof. Dr. Rauf 
Yücel Sorgun’dan Çıktım Yola/ Anılar (1) adlı kitabında 
anlatılanlar : “Beşinci sınıfları öğretmen Ahmet Çetiner 
okutuyordu. Ahmet Bey çok disiplinli, çok bilgili, öğrenci-



152│Sorgun Düşünce Kulübü

sine bir şeyler öğretmek için çırpınan, idealist bir Cumhu-
riyet öğretmeni idi. O müzik, beden ve resim gibi derslere 
pek önem vermez, daha çok fen bilgisi ve kültür derslerine 
ağırlık verirdi. Onun öğrencileri, çok iyi bir genel kültür 
alarak yetişirlerdi. Ne yazık ki ben, Ahmet Bey’in hiç öğ-
rencisi olamadım. Bizim ev uzak olduğu için okul çıkışı 
çoğu kez Yusuf abimi beklerdim, birlikte eve dönmek için. 
Ancak paydos zili çalıp tüm öğrenciler evlerine dağılırken, 
Ahmet Bey’in girdiği 5. sınıfın dersi bir türlü bitmezdi. 
Belki bir saat iki saat daha fazladan ders yaparlardı. Ben 
de çoğu kez 5. sınıfın kapısının önünde oturur onların çık-
malarını beklerdim. Yine bir gün, ben kapıda beklerken, 
öğretmen aniden dışarı çıkmış, “burada ne beklediğimi” 
sormuştu. Beni zaten tanıyordu. Ben de “Yusuf abimi bek-
liyorum” deyince, “Gir bakalım içeri” diyerek beni sınıfına 
almıştı. Sınıfta gördüğüm tablo hâlâ gözlerimin önünde-
dir. Büyük bir masanın üzerine Akdeniz ve çevresindeki 
ülkelerin balmumundan haritası yapılmış, Akdeniz ve Ka-
radeniz tümü ile maviye boyanmıştı. Yine güneyden kuze-
ye doğru akan mavi renkli Nil nehri ve onun deltası yeşile 
boyanmış, kibrit çöpünün üzerine sarılan pamuklar, Nil 
ve Nil deltası boyunca yere batırılarak Mısır’da ne yetişti-
ği belirtilmişti. Ayrıca tahtadan yapılmış minik gemilerin 
üzerine pamuklar konarak, Akdeniz’den Avrupa’ya doğru 
yol alışları sergileniyor ve Mısır’ın en önemli dışsatım ürü-
nünün, pamuk olduğu vurgulanıyordu. Altmış yıl öncesi-
nin ilkokul 5. sınıfında böyle bir eğitim veriliyordu. Şimdi 
gelin de bu tabloyu unutun. Hiç mümkün mü? Kim bilir 
onun öğrencileri daha buna benzer ne tablolar öğrenmiş-
lerdi? Zaten o sene Ahmet Bey’de okuyan öğrencilerin pek 
çoğu ortaokul ve liseye giderek, eğitim sürelerini başarı ile 
tamamlamışlardı. Bunlardan ilk aklıma gelenler: Nurettin 
Turan, Şakir Arslan, Servet Bora, Hüseyin ve Şahin Boran 
kardeşler… Ahmet Bey gibi idealist öğretmenler hâlâ kaldı 
mı bilmiyorum. Emekli oluncaya dek Sorgun’da çalışan ve 
emeklilik dönemini de Sorgun’da geçiren Ahmet Çetiner 
hocamın ‘Ruhu şad olsun!’ diyorum.”
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Söyleşi: Mehmet Taşdemir
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Sorgun’da ilkokul dediğimizde aklımıza gelen en eski 
ve önemli okul Yeşilyurt İlkokulu’dur. Şüphesiz Yeşilyurt 
İlkokulu ile özdeşleşen isimlerden biri de orada uzun yıllar 
idarecilik görevinde bulunan Mehmet Taşdemir’dir.

Peki, Yeşilyurt İlkokulu’nda uzun yıllar idarecilik yapan 
Mehmet Taşdemir kimdir? Hem hocamızı tanımak hem de 
yaşayan bir değerimizi biraz daha yakından tanıtmak adına 
Sorgun Düşünce Kulübü olarak Sayın Mehmet Taşdemir 
ile bir söyleşi yaptık.

Mehmet Taşdemir 1932 yılında Sorgun/Kayakışla kö-
yünde doğdu. İlkokulu üçüncü sınıfa kadar Kayakışla kö-
yünde okudu. İmkânların yetersizliği nedeniyle ilkokula 
üçüncü sınıftan sonra üç yıl süre ile ara verdi. Daha sonra 
Esenli (Dedik) köyüne yatılı bölge okulu açılınca ilkokul 
dördüncü sınıfı burada okudu. Beşinci sınıfı ise Gedikha-
sanlı köyünde tamamladı.

1946 yılında Kayseri Pazarören Köy Enstitüsünü ka-
zandı ve 1950–1951 eğitim öğretim döneminde enstitüyü 
tamamladı. Enstitüden öğretmen olarak mezun olan Meh-
met Taşdemir, Akdağ İlçesinin Dokuz köyünde ilk görevi-
ne başladı. Sekiz yıl burada öğretmenlik yaptıktan sonra 
1959 yılında askere gitti. 1960 yılında askerlik dönüşü Ey-
mir Merkez İlkokulu’na müdür olarak atandı. 1965 yılına 
kadar Eymir’de görev yaptıktan sonra Agâh Efendi ilko-
kuluna öğretmen olarak dönüş yaptı. Buradan da aynı yıl 
Yeşilyurt ilkokuluna becayiş ile geçiş yaptı. 1968 yılında 
ise Yeşilyurt İlkokulu’nda müdür olarak atandı.

Uzun yıllar müdürlük görevinde bulunan Mehmet Taş-
demir, 8 Nisan 1982 tarihinde Yeşilyurt İlkokulu’ndan 
müdür olarak emekli oldu. Hocamız okulun tarihi hakkın-
da bizlere aşağıdaki bilgileri verdi:
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“Yeşilyurt İlkokulu 1940 yılında şu an ki bulunduğu 
yerde kuruldu. O zamanlar okulun şu andaki bulunduğu 
yer Yeşilova ve Yeşilyurt olarak anılıyordu. Okulun adı da 
bundan dolayı Yeşilyurt olarak belirlendi.

Yeşilyurt İlkokuluna atandığım 1965 yılında 15 öğret-
men, 2 müstahdem vardı. Okul sekiz derslikten oluşu-
yordu. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikili öğretim 
uygulanıyordu.

Okulun öğrencileri Sorgun merkez ve İkikara köyünün 
öğrencilerinden oluşuyordu. Mükremin’de ilkokul mev-
cuttu. Bu yüzden Mükremin’den okula kayıtlı öğrenci 
yoktu. Ben haftada iki saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
derslerine giriyordum.

Mehmet Akif İlkokulu yapılınca Yeşilyurt ismi (saklı 
kalmak ve başka bir binada kullanılmak üzere) kalktı. Ye-
şilyurt İlkokulunun yerine bir müddet Kız Meslek Lisesi 
geldi. Kız Meslek Lisesi başka yere taşınınca burası (Yeşil-
yurt İlkokulunun ilk kurulduğu bina) boş kaldı. Daha son-
ra Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Yeşilyurt birleştirildi. 
En son nihai haliyle Yeşilyurt İlkokulu Sorgun Lisesi’nden 
boşalan binaya taşındı. Yeşilyurt’un ilk binası ise şu an 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak kullanılıyor.

Okuldan aklımda kalan öğretmenler, Halis ALTAN, 
Ahmet ÇETİNER, Hacı ÇAY, Memiş CANSEVER, Faik 
BAŞOL, Ferhat ERDEMİR, Yıldız YILDIRIM, Gülten ÇE-
TİN, Serpil MUTLU ve Doğan ÖZMEN. Hayatta olanlara 
sağlık, ahirete intikal edenlere rahmet temenni ediyorum.”

Şartlara ve yıllara aldırmadan bir çınar gibi ayakta kalan, 
okumanın zor olduğu dönemlerde eğitimini alıp, hayatı-
nın büyük kısmını memleketine adayan ve uzun yıllar Sor-
gun’un ilk ilkokulunda idarecilik görevinde bulunan Sayın 
Mehmet TAŞDEMİR’e Sorgun Düşünce Kulübü olarak 
sağlıklı bir ömür dileriz. Ayrıca söyleşimizde bizi yalnız bı-
rakmayan, sıcak ve samimi bir ortamda ağırlayan Mehmet 
TAŞDEMİR hocamızın oğlu Sayın Metin TAŞDEMİR’e de 
teşekkür ederiz.
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Yeşilyurt İlkokulu 
Doğan ÖZMEN

Bizim, Sorgun Düşünce Kulübü adlı bir sosyal kurulu-
şumuz var. Kulüp üyeleri her ay İstanbul’da düzenli olarak 
bir araya geliyor. Yanı sıra bu kulüp, Sorgun’da eğitim-öğ-
retim görmüş, yurdumuzun değişik yerlerinde hizmet 
veren kişileri de yılın belli günlerinde bir araya getirerek 
Sorgun ve Sorgunluya ne gibi hizmetler verebiliriz düşün-
cesini hayata geçirmeye yönelik etkinlikler yapmaktadır. 
Bu tür etkinliklere katılmaktan ben de büyük bir zevk du-
yarım.

Sorgun Düşünce Kulübü üyelerinden sevgili Abdullah 
Alpaydın, benden öz olarak yaşam öyküm ve Yeşilyurt İl-
kokulu ile ilgili anılarımın anlatılmasını isteyince bunu bir 
görev kabul ettim ve bunun üzerine de bu yazıyı kaleme 
aldım.

1935 Sorgun-Aşağı Cumafakılı Köyü doğumluyum. 8 
Ağustos 2015 günü - kısmet ve nasip olursa - 80 yaşına 
girmiş olacağım.

4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuyum. İlkokulun 1, 2 
ve 3. sınıflarını köyümde, eğitmen olan rahmetli babam 
Şevket Özmen’de, 4. sınıfı rahmetli Hamdi İçduygu’da 5. 
sınıfı da yine rahmetli Halis Altan hocamda okudum.

Eğitmenken babamın, öğretmen olunca da benim tefti-
şimi yapmış bulunan Yozgat yöresinin efsane İlköğretim 
Müfettişi rahmetli Asım Alanyalı’nın teşvikiyle 1949 yı-
lında Sorgun’un tek ilkokulu Yeşilyurt’ta Pazarören Köy 
Enstitüsü sınavlarına girdim. (Sorgun Ortaokulu da aynı 
yıl öğretime başladı. Sınav sorularından birisi dün gibi ak-
lımdadır: Bu soru, “Zayıf adam mı iyi yüzer, şişman adam 
mı iyi yüzer, niçin?” şeklindeydi. Ne cevap verileceğini 
hala bilememekteyim. Sınavı kazandıktan sonra 1949 yı-
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lında girdiğim Pazarören Köy Enstitüsü’nden 1955 yılında 
mezun oldum. Babalı İlkokulu’nda iki yıl görev yaptım.

1957 yılında Sorgun Yeşilyurt İlkokulu’na atandım. O 
yıllar İlköğretim Müdürlükleri yerine Maarif Memurlukları 
vardı. Maarif Memurluğu hizmeti, Sorgun’un tek ilkokulu 
olan bu okulumuzda verilmekteydi. Çoğu bugün aramız-
dan ayrılmış bulunan Ahmet Çetiner, Halis Altan, Ahmet 
Akdağ, Muhsin Ateş, Ömer Çanak, Abdullah Türker, Ali 
Uzun, Gültekin Esengin, Ferhat Erdemir, Faik Başol, Meh-
met Taşdemir, Mahmut Ünal, Kahmut Uz, Mahmut Nazlı, 
Osman Gök, Sabri Öztürk ve şu anda adlarını hatırlaya-
madığım birçok değerli ağabeylerimle görev yaptım. Ara-
mızdan ayrılmış bulunan bu değerli isimleri bir kez daha 
rahmetle anıyorum.

Sorgun’un efsaneleşmiş eğitim kurumu olan Yeşilyurt 
İlkokulu, aralarında Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Ye-
ner Karahanoğlu, Eski Vali ve Anayasa Mahkemesi Üye-
si Nurettin Turan, Prof. Dr. Rauf Yücel, yüze yakın basılı 
eseri bulunan köşe yazarlarımızdan 90’lık delikanlı Salim 
Savcı gibi binlerce kişiye eğitim ve öğretim vermiş en eski 
okullarımızdan birisidir. (Sayın Karahanoğlu bir vefa ör-
neği göstermiş, okullarımıza dağıtılmak üzere 50 adet 
bilgisayar göndermişti.) Ama ne var ki, binlerce kişinin 
anılarına sahne olan bu okulumuzun adı, dönemin bazı 
vefa yoksunu yöneticileri tarafından 1996 yılında maalesef 
tabeladan silindi. Yapılan şikâyetler sonucu - bizlerin de 
girişimleriyle - aynı ad, iş olsun kabilinden eski lise bina-
mıza verildi. Bu şekilde de olsa Yeşilyurt adının yaşatılma-
sı, çocukluğunun en güzel günlerini bu okulda geçirmiş 
olanlar arasında sevinçle  karşılandı.

12 yıl bu okulumuzda öğretmenlik yaptıktan sonra 
1969 yılında Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne 
atandım. Halk Eğitimi Merkezi’nin kurucusu ve ilk müdü-
rüyüm. 1978 yılına kadar bu görevi yürütmeye çalıştım. 
İki yıl da Yeşilyurt İlkokulu’nun bitişiğindeki Yenimahal-
le İlkokulu’nda öğretmenlik yaptıktan sonra 1980 yılının 
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Ağustos ayında 25 yılımı doldurduktan sonra emekliliğimi 
istedim. 12 Eylül darbesinden üç gün önce, yani 9 Eylül 
1980 günü emekli oldum. 28 Kasım 1980 yılında matbaa-
cılık ve gazeteciliğe başladım. O gün haftalık olarak yayın 
hayatına başlayan Sorgun Postası, 2005 yılından itibaren 
günlük yayınlanmaya başladı.

Yeşilyurt İlkokulu’nda eğitim görmüş öğrencileri, görev 
yapmış öğretmenleri selamlıyor, aramızdan ayrılmış bulu-
nanları da bir kez daha rahmetle anıyorum.
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Köklü Bir Eğitim Yuvası: Yeşilyurt İlkokulu 
Abdullah ALPAYDIN

1979 yılının Eylül ya da Ekim ayı olsa gerek… Yeşilyurt 
İlkokulu’ndaki ilk günümden hafızamda kalan tek kare ilk 
dersten sonraki teneffüse çıkınca tekrar derse girmeyip 
doğrudan eve gitmemdi. Sebebini hatırlamıyordum ama 
okullar açıldıktan yaklaşık bir ay sonra okula başlamıştım. 
Okuldaki ilk günümde de kimse bana kurallardan bahset-
mediği için zil çaldığında doğrudan eve gidileceğini dü-
şünmüştüm galiba. Aradan neredeyse 36 yıl geçtiği halde 
hoş bir anı olarak hafızamda yaşamaktadır bu sahne.

Okula geç başlamama rağmen çabuk adapte olup, arayı 
kapatmıştım. Öğretmenimiz Meral Gözübüyük’ün “kim 
okumaya başlamak istiyor?” sorusuna ilk parmak kaldıran 
birkaç öğrenciden biriydim. Harfleri öğrendikten sonra 
okuma faslına geçecek olmak büyük bir heyecan doğur-
muştu bende. O zamanlar okul öncesi anaokulu tecrübesi 
yaşamadığımız için okuma-yazmayla ilk teşriki mesaimiz 
ilkokulda başlıyordu haliyle. Her gün yeni bir şey öğrenip, 
yeni bir şeyi keşfediyor olmanın hazzı bir başkaydı.

İlkokul öğretmenim Meral Gözübüyük, o zamanlar yir-
mili yaşlarda, gencecik idealist bir öğretmendi. Mesleğini 
çok seviyordu ve öğretme aşkıyla doluydu. Tatlı-sert bir 
eğitim anlayışına sahipti. Bir taraftan disiplini elden bı-
rakmazken, diğer taraftan da anne şefkatini üzerimizden 
eksik etmezdi. Biz öğrencileri de hiçbir zaman ona saygıda 
kusur etmezdik. Kısa zamanda okumayı sökmem ve ders-
lerdeki başarımdan dolayı öğretmenimin en güvendiği, en 
değer verdiği öğrencilerden biri olmayı başarmıştım. Bu-
nun farkında olmak bana ekstra bir motivasyon verir ve 
öğretmenimi mahcup etmemek için daha çok çalışırdım.

Çocuğun annesiyle ya da genel anlamda ebeveyniyle 
kurduğu bağ, kişiliğinin oluşumunda ne kadar etkiliyse, 
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ilk öğretmeniyle ve okuluyla kurduğu bağ da eğitim ha-
yatı için o kadar önemlidir. Pedagojiyi, çocuk ve öğrenci 
psikolojisini iyi bilen bir öğretmeniniz olursa işiniz büyük 
oranda kolaylaşır. Ben bu açıdan şanslı olduğumu düşünü-
yorum. Filmi 36 yıl geriye sarsam, yine aynı öğretmenin 
öğrencisi olmak isterdim. Gelin görün ki, ilkokuldan me-
zun olduktan sonra öğretmenimi bir daha hiç göremedim. 
Bunu kendim için halen büyük bir eksiklik olarak görür, 
onu mezun olduktan sonra arayıp sormamış olmaktan 
ya da bir şekilde ona ulaşamamış olmaktan dolayı büyük 
mahcubiyet hissederim. Umarım bir gün tekrar karşılaş-
mak nasip olur ve bugünlere gelmemde büyük emeği olan 
öğretmenimden helallik isteme imkânı bulurum.

İlkokuldan mezun olduktan sonra sınıf arkadaşlarımın 
büyük çoğunluğuyla - ilkokul arkadaşlıkları doğal olarak 
lise arkadaşlıkları gibi kalıcı olmuyor - bağım kopmuş ol-
masına rağmen, ortaokul-lise yıllarında okula gidip gelir-
ken her gün önünden geçtiğim okulumla bağlarım kopma-
dı. Önünden her geçişimde birçok anım tazelendi. Şimdi 
bile Sorgun’a gittiğimde adı artık Yeşilyurt İlkokulu olma-
sa bile o binanın önünden geçmek bende farklı duygular 
uyandırır ve çocukluk günlerimi hatırlamama vesile olur.

Ben okula başladığımda okul binamız yaklaşık 40 yıllık 
bir binaydı ve o dönem Sorgun’un belli başlı yapılarından 
biriydi. Okulumuz, Yeni Mahalle İlkokulu’yla yan yanay-
dı. Yeni Mahalle İlkokulu’nun hemen yanında da Sorgun 
Ortaokulu-Lisesi bulunmaktaydı. Tam anlamıyla okullar 
bölgesiydi o alan. Bugün o binaların bir kısmı yıkıldı, bir 
kısmının yerine yeni binalar yapıldı ve bir kısmının adı 
değiştirildi. Yeşilyurt İlkokulu ismi ise Sorgun Lisesi’nin 
eski binasında yaşatılmaya devam ediyor. Gönül isterdi ki, 
Yeşilyurt İlkokulu, Sorgun eğitim tarihinin 75 yıllık çına-
rı olarak aynı binada faaliyetine devam edebilsin (binanın 
şu anki fiziki durumunu bilmesem de restore edilerek ya 
da genişletilerek bu sağlanabilir miydi acaba?). Bununla 
beraber, Sorgun Lisesi gibi adı tarihe karışan okullarımız 
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olduğunu düşünürsek buna da şükür diyorum.
Bugün Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak kullanılan 

Yeşilyurt İlkokulu bizim dönemimizde sobayla ısıtılırdı. 
Tüm sınıfların, öğretmen ve müdür odalarının sobalarının 
yakılmasından müstahdemler sorumluydu. Müstahdemle-
rin temizlik, güvenlik, tamir bakım vb. görevlerinin yanın-
da, kışın uzun sürdüğü Sorgun gibi bir memlekette aylarca 
bu zahmetli işleri de yapmaları - bugün geri dönüp bak-
tığımda - oldukça fedakârlık gerektirmekteydi. Ellerinden 
her iş gelen o cefakâr ve çalışkan okul müstahdemleri öğ-
renciler tarafından da çok sevilir ve sayılırlardı. Bunlardan 
birisi de uzun yıllar Yeşilyurt İlkokulu’nda görev yaptık-
tan sonra oradan emekli olan ve geçtiğimiz yıl vefat eden 
dayım Süleyman Arıkan’dı. Bu vesileyle onu bir kez daha 
rahmetle anıyor, adını hatırlayamadığım diğer müstah-
demlerimizden vefat eden olmuşsa Allah’tan rahmet, ya-
şayanlara da emekleri için teşekkür ediyorum.

Yeşilyurt İlkokulu’ndan mezun olmaktan dolayı her za-
man gurur duydum. Sorgun’un bu köklü eğitim yuvasında 
ilkokulu okumak her çocuğa nasip olmayan bir ayrıcalıktı. 
Kuruluşundan bu yana bu okulda hizmet vermiş idareci, 
öğretmen ve personeli saygıyla anıyorum.



2015 Yıllığı│161

Bendeki Yeşilyurt (Yerel Şiveyle)
Selman ALPAYDIN

Mahlede giden varmıydı bilmiyom, nasıl olduğunu da 
hatırlamıyom, beni Sorgun Lisesi’nin giriş gatında bir sı-
nıfdaki anaohuluna yazdırdılar. Heral yeni açıldığından 
abilerimden giden olmamışdı. Velhasıl niye gonderildim 
hiç bilmiyom. Belki boyum biraz gısa olduğundan (Gısa-
lığımdan dolayı da Irasul emmim bana “Godek Nuri” der-
di. Allah rahmet eylesin, bizim arsa gomşumuzdu Nuri 
emmi.) beni guccük diye anaohuluna yazdırdılar.

Aşşa yoharı bir ay gadari gittim ohula. Çoh fazla birşey 
hatırlamıyom ohulla ilgili. Zati çoh fazla da surmedi anao-
hulu maceram. Sadece ahlımda galan yamalıhlı bir pantul 
ve soğuhguyu bir ayaggabıynan ohula gittiğimdi. “Niye 
sadece bu ahlında galdı?” diye sorarsanız, yamalıhlı pan-
tulum ve soğuhguyu ayahgabım beni biraz utandırmışdı 
da ondan.

Neyse aynı gun eyi hatırlıyom, ırahmetlik Sülüman 
dayım elimden dutup beni Yeşilyurt İlkohulu’na goturup 
yazdırmışdı. Gendi de zaten ohulun hademesi olduğun-
dan babam beni dayımla gondermişdi. Beni İsa Kılıçarslan 
oğretmenin sınıfına verdiler. Bıldır Sorgun’a gittiğimde zi-
yaret ettim gendisini.

Ohul, eve yahlaşıh beşyüz metre uzahlıkda ana caddde-
nin kenarında iki gatlı bir binaydı. Binanın girişinde sağ 
tarafda ırahmetlik Sülüman dayımın hademe odası, he-
men yanında da yüznumaralar vardı. Sonra içinde insan 
kemiklerinin bulunduğu camekânlı bir dolap vardı. Ohu-
lun bir mezarlığın üsdüne yapıldığı, dolapdaki kemiklerin 
de burdan çıhtığı soylenirdi.

Dolabın bitişinde aşşa gata inen ve yoharı gata çıhan bir 
merdüvan vardı. İpiy zaman aşşaya inmeye çoh gorhtum 
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ölüler var diyin… Komürlük olarah gullanılan bu yere ilk 
indiğimde, oğrencilerin pecelerden içeri düşürüp gorhu-
dan alamadıhlarını düşündüğüm bir iki dene plastik top 
da gormüşdüm.

Dolabın tam garşısında birinci gatın girişi vardı. Sol ta-
rafda sıraynan ogretmenler odası ve üç dort dene sınıf, sağ 
tarafda da ohulun havlusuna bahan pencereler vardı. Bi-
zim sınıf da bu gatın sonundaki sınıfdı. Pilan olarah yoharı 
gat da aşşaanın aynısıydı. İlk oda müdür odası ve devamın-
da sınıflardan oluşmahdaydı. Ohulun dört bi yanı bayaa 
böyük bir havluynan çevriliydi. Bitişiğinde de Yenimahalle 
İlkohulu vardı. İşte benim Yeşilyurt’um böyleydi.
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SORGUN’UN EĞİTİM/ÖĞRETİM KURUMLARI - 4:

SORGUN KUR’AN KURSU
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Tarihi Sorgun Kur’an Kursu 
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Sorgun Kur’an Kursu’ndan bahsedeceksek, konuya ön-
celikle Yeni Cami’den söz ederek başlamak kanaatimizce 
daha doğrudur. Konuyu kronolojik bir yaklaşımla ele ala-
cağız.

1964: Sorgun Eski “Yeni Cami”nin (Birinci Yeni Cami) 
İbadete Açılışı

 Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası ve Eski Yeni Cami 
(Birinci Yeni Cami)

(Fotoğraf: sorgunpostasi.com internet sitesi)

Eski “Yeni Cami” hakkında bilgi veren ancak ismi hatır-
lanamadığı için bu yazıda zikredilemeyen bir eserde eski 
“Yeni Cami” ile ilgili olarak şunlar anlatılmaktadır.

“Sorgun İlçe Merkezinde dernek tarafından 1961’de te-
meli atılan cami, 1964 senesinde ibadete açılmıştır. Ca-



166│Sorgun Düşünce Kulübü

minin plan ve projesi Nafia Müdürlüğünce hazırlanmıştır. 
200 Metrekarelik bir alana oturan caminin yüksekliği 10 
metredir. Üzeri kubbe ile örtülü olup bahçe ile bu alan 500 
metrekareye ulaşmaktadır. 40 metre yüksekliğinde çift şe-
refeli bir minaresi, genel bütçeden maaşlı imam-hatibi, 
müezzin-kayyımı ve elektriği vardır. Betonarme olarak ya-
pılan caminin inşaat maliyeti 300.000 TL’dir.”

1965: 633 Kanun Numaralı, 22.06.1965 Kabul Tarihli, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun’un Yürürlüğe Girmesi

2 Temmuz 1965 tarihli, 12038 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 7/d maddesi Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’na “Kur’an kurslarının yönetim, eğitim ve öğretim iş-
lerini ilgili bakanlıkla işbirliği yaparak yürütmek.” görevi 
vermiştir. Tarihi Sorgun Kur’an Kursu bu kanun çerçeve-
sinde açılmıştır.

1966: Tarihi Sorgun Kur’an Kursu’nun Açılışı
Tarihi Sorgun Kur’an Kursu’nun açılışını, Kur’an Kur-

su’nun ilk öğrencilerinden Ali Demirdağ, sorgunpostasi.
com internet sitesinde yayınlanan “Gazocağı İğnesinden 
Helikoptere” başlıklı yazısında şöyle anlatmaktadır:

“Neredeyse yarım asır önce... Tam 49 yıl evvel, yani 
1966 yılı, Sorgun’a Kur’an Kursu’nun açıldığı sene. Yeni 
Cami’nin (eski haliyle) son cemaat mahfilinde tedrisata 
başladığımız yıl idi. Burada Hocamız Merhum, Hacı Hafız 
Hüseyin Korkmaz’ı da rahmet ve şükranla anmamız gere-
kiyor. Yine, Yeni Cami avlusuna yapılan inşaatın bir bölü-
münü mutfak ve yatakhane şekline getirdik. Orada da iaşe 
ve ibadetimizi kendimiz deruhte ediyoruz.”
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 Eski Yeni Cami ve solda ağaç altında tek penceresi gö-
rünen Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası 

(Fotoğraf: sancaki.com internet sitesi)

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası ve Eski Yeni Ca-
mi’nin (Birinci Yeni Cami) uzaktan görünümü (Fotoğraf: 
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İnternet Sitesi: yoz-
gatkulturturizm.gov.tr internet sitesi)
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1975 Yılında Sorgun Kur’an Kursu:
Tarihi Sorgun Kur’an Kursunda 1975 yılında öğrencilik 

yapmış olan İsmail Ölger, Suffe Dergisi’nde (Ocak 2012) 
yayınlanan “Köyden Kuran Kursu’na Oradan İHL’ye” baş-
lıklı yazısında Tarihi Sorgun Kur’an Kursu’nu şöyle anlat-
maktadır:

“Yıl 1975. Diyanet İşleri Başkanlığı Sorgun Müftülüğü, 
Sorgun Kur’an Kursu’na kayıt olduk, başladık okumaya. 
Kurs, Garaj Cami avlusunda, giriş yola bakıyor, sınıfların 
bir kısmı, eski sanayiye (şimdiki belediye binasına) bakı-
yor. Sanayiye kamyon, motor giriyor, çıkıyor, köyden gel-
dik bir şey de görmedik ya çırakların üstleri yağ, arabaların 
altına giriyorlar. Çat çat, tak tuk, hem bakıyor hem ders 
yapıyoruz. Niyetimiz rahmetlik Hüseyin Korkmaz’dan 
(halk tabiri ile Üsün Hafız’dan) hafızlık yapmaktı.”

Sorgun Kur’an Kursu’nun Sorgun İmam Hatip Lisesi’ne 
Ev Sahipliği Yapışı:

Sorgun Kur’an Kursu, Sorgun İmam Hatip Lisesi Aydın-
lık Evler Mahallesi’ndeki kendi binasına taşınıncaya kadar 
1975–1976, 1976–1977, 1977–1978, 1978–1979 eğitim 
öğretim döneminde dört tam dönem ve 1979–1980 eği-
tim öğretim döneminde yarım dönem olmak üzere toplam 
dört buçuk eğitim öğretim dönemi Sorgun İmam Hatip Li-
sesi’ne ev sahipliği yapmıştır.
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Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası önünde öğrenciler-
den bir grup ve en sağda 1966–1984 yılları arasında ho-
calık yapan merhum Hafız Hüseyin Korkmaz (Fotoğraf: 
Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet Sitesi: sorgu-
naihl.meb.k12.tr)

2006: Eski “Yeni Cami” (Birinci Yeni Cami) ve Tarihi 
Sorgun Kur’an Kursu Binasının Yeni “Yeni Cami” (İkinci 
Yeni Cami) Yapılmak Üzere Yıkılması:

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu binası ve eski “Yeni Cami” 
(Birinci Yeni Cami) yeni “Yeni Cami” (İkinci Yeni Cami) 
yapılmak üzere 2006 yılında yıkılmıştır.
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Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binasının ve Eski Yeni Ca-
mi’nin (Birinci Yeni Cami) Yeni Yeni Cami (İkinci Yeni 
Cami) yapılmak üzere yıkılması. 

(Fotoğraf: sancaki.com internet sitesi.)

2009: Yeni Yeni Cami’nin ( İkinci Yeni Cami ) İbadete 
Açılması

2009 yılında Yeni Yeni Cami (İkinci Yeni Cami ) ibadete 
açılmıştır.

 Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Binası’nın ve Eski Yeni Ca-
mi’nin (Birinci Yeni Camii) yıkılması sonrası yapılan Yeni 
Yeni Cami (İkinci Yeni Cami)
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(Fotoğraf: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İnter-
net Sitesi: yozgatkulturturizm.gov.tr internet sitesi)

Tarihi Sorgun Kur’an Kursu Mezunlarından Bir Kısmı: 
1 - Yusuf Gül (Halen Görevde İl Müftüsü)
2 - Cahit Erdinç (Emekli Müftü)
3 - Ali Demirdağ (Emekli Üniversite Daire Başkanı)
4 - Ali İhsan Türcan (Emekli İmam)
Tarihi Kur’an Kursu’nun ayrıntılı tarihinin arşiv kayıtla-

rına müracaat edilerek yazılmasını temenni ediyoruz.
 
KAYNAKLAR:
1 - Eski Yeni Cami hakkında bilgi veren ancak ismi hatırlana-

madığı için yazıda ismi zikredilemeyen eser.
2 – www.sorgunpostası.com adlı internet sitesi.
3 - 2 Temmuz 1965 tarihli, 12038 sayılı Resmi Gazetede ya-

yınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun.

4 - “Gazocağı İğnesinden Helikoptere, Ali Demirdağ, Makale, 
sorgunpostasi.com adlı internet sitesi.

5 - “Köyden Kuran Kursu’na Oradan İHL’ye”, İsmail Ölger, 
Makale, Suffe Dergisi, Sorgun İmam Hatip Mezunları ve Mensup-
ları Derneği SORİMDER Yayını, Ocak 2012. 

5 - Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi İnternet Sitesi:sorguna-
ihl.meb.k12.tr

6 – www.sancaki.com adlı internet sitesi
7 - Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İnternet Sitesi: www.

yozgatkulturturizm.gov.tr. 
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Mahalle Camisi ve Yaz Kur’an Kursu 
Aydın BARAN

Elif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, zel, ra, ze, sin, şın, sad, 
dat, tı, zı, ayn, gayn, fe, gaf, kef, lam, mim, nun, vav, he, 
lamelif, ye…

Koca bir yaz boyunca sabah erkenden yola koyulur, Ye-
nidoğan mahallesi Çekerek yolundaki caminin fevkanisin-
de öğlen namazına kadar bunları ezberlemeye çalışırdık.

Bir taraftan harfleri ezberleyip, üstün, esre, ötre derken, 
öte yandan hep son dakikaya kadar mırıl mırıl tekrarla-
yarak; ettehiyyatü, kunut duaları, zammı sureleri ezber-
leyerek, neredeyse her gün birisini okuyup, öğrendiğimizi 
ispat ederdik. Hoca, öğrenememişlerle yakından ilgilenir-
ken; biz bilenler, tepişir, konuşur, gülüşür hocanın da oku-
yanın da dikkatini dağıtır idik.

Yenidoğan mahallesi, Çekerek yolundaki caminin 
imam-hatibi Seyit hocanın (Allah rahmet eylesin) önü-
müzde olduğunu söylediği, bizim sabırsızlandığımız ama 
yaşayarak kendisinden çok yorulduğumuz bir hayatın, 
önemli yol ayrımında trafik işaretçisi gibiymiş meğerse…

Anlamıyorduk ama ne yöne gideceğimizi işaret eden, 
öğreten ve git diyen vizyoner bir yönlendiriciymiş. Hala 
bildiğim tüm dualar, sureler onun öğrettiği ile bende saklı. 
Her gün tekrarlayarak ve zaman zaman onu hatırlayarak 
okurum.

Ben, 4 bilemedin 5 kez katıldım yaz Kur’an kurslarına. 
Sonra işin daha kurumsallaşmış, kavramlaşmış, kamulaş-
mış ve bir yazılı programa dayalı yürütülmekte olan İmam 
Hatip Lisesi süreci var ki; o gönül ve maneviyat binamın 
temelden yukarısını (su basmanından sonrasını) oluştur-
makta...

Benim gibi mahalle camisinde yazları gidilen Kur’an 
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kurslarına katılmışların sosyolojisi olsa olsa yazları Kur’an 
kurslarına gidilmesi yönündeki toplumsal kabul idi. An-
cak bu durum arkadaşlarımın da orada olması gibi masum 
ve mevsimlik kültürleşmiş bir durumun ötesine geçmeye-
cektir.

Zaman olsa da o gün birlikte gittiğim arkadaşlarımla 
uzun uzun konuşsak. Lakin bugün bu “hatırlı hatıramı” 
uzatmaktan çok, “Sorgun yaz Kur’an kursu sosyolojisi” 
üzerine en azından durumun fotoğrafını çekebilecek bir 
paragrafı paylaşmayı daha faydalı sayarım.

Biz, o gün Seyit Hoca kadar var olan, verebildiği ve ala-
bildiğimiz kadar vakıf olduğumuz bir temelin üstüne kur-
duk maneviyat dünyamızı…

Biz, dinle dünyamızı ilişkilendirirken evden ve mahalle 
camimizden tedarik ettiklerimizle yol aldık.

Bizimkisi hemen herkesin hatıratında öyle ya da böy-
le olan basit bir kesit... Oysa genç bir insanın  “ilk”lerini 
yaşadığı, önce yalnızlaştığı sonra sosyalleştiği bir kurum-
dan, şehir sosyolojisine en baştan dâhil eden, kolektif bir 
hayatın mayalandığı, dinle dünyanın birleştirildiği yarım 
asırlık geçmişe sahip Sorgun Kur’an Kursu’na dair birkaç 
satır sözümüz olacak.

Önce güncel haliyle konuya bakmak, ardından kanaati-
mizi açık etmek isteriz. Moda tabirle “bir algısı olan” ve 
“üzerine ittifakla hangi ailelerin çocuklarının okuduğu” 
bir kurumu yazıya dökeceğiz.

Bugünün kavram ve yaklaşımları ile Diyanet, yaygın 
din eğitiminin geliştirilmesi ve bu eğitimi veren persone-
lin kalitesinin yükseltilmesi başta olmak üzere, günümüz 
koşullarına ve ihtiyaçlarına göre birçok bilimsel çalışma 
yapmakta.

Bu çerçevede Kur’an Kursları Öğretim Programının 
geliştirilmesi, ders materyallerinin hazırlanması, kurs bi-
nalarının iyileştirilmesi, öğreticiler için hizmet içi eğitim 
kurslarının düzenlenmesi, kursiyerlerin mezuniyet son-
rası istihdam edilmesi gibi tepeden tırnağa, branş branş 
çözümler geliştirilmekte.
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Kur’an Kursları; öğretmeni değil, öğrenci ve problemle-
rini önemseyen, öğrencilerin gelişimlerini bir bütün ola-
rak dikkate alan, “öğrenen merkezli” teknik ve yöntemleri 
kullanmayı amaçlayan, milli eğitimin temel hedeflerinin 
yanı sıra, araştıran, sorgulayan, anlayan, yorumlayan, çev-
resi ile uyumlu, işbirliğine açık, milli ve manevi değerlere 
önem veren öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir kurum 
haline geldi.

Sadece ürünü değil, süreci ön plana çıkaran, bireysel 
farklılıklara göre ölçme ve değerlendirmeyi mümkün kı-
lan, doğru sonuçlar için bilimsel ışıklar altında çalışmalar 
yapılıyor.

Kur’an-ı Kerim, İbadet, Siyer, Akaid ve Ahlak’tan oluşan 
temel alanların yanı sıra, kişinin yaşadığı hayatı anlaması, 
hayata katılımı, değerler sistemini benimsemesi bu alan-
daki kültür ve bilgi birikimine bağlıdır. Diğer taraftan ki-
şinin kendi milli kültürünü ve evrensel kültürü tanıması, 
bunlara katkıda bulunabilmesi ve bir senteze ulaşabilmesi 
de mensup olduğu değerler sistemini iyi bilmesi ile müm-
kündür.

Bir taraftan çocuklara dinin inceliklerini öğretir ve gerek-
lerini yerine getirmelerini onlardan isterken, diğer taraftan 
da günlük hayat ile dini ilişkilendirmek zorundayız.

Şimdi günümüz kavramlarıyla özetleyecek olursak; 
Kur’an kurslarının MEB’e bağlı aynı düzeydeki herhangi 
bir eğitim kurumunun öğretim programı ile farklı olduğu-
nu düşünmüyorum. Elbette içerik farklılığı vardır. Ancak 
pedagojik ve sistematik dizinlerinde ortak paydaları bü-
yüktür.

Bu kurum örgün din eğitimindeki hedeflere paralel ola-
rak; çocukların kendini gerçekleştirme, toplumsal hayatın 
dini boyutuna uyum sağlama, dinin evrensel boyutunu 
kavrayabilme, dini aslına uygun öğrenme, kültürün dini 
boyutunu benimseyerek onu ilerletecek güce sahip olma, 
ahlaki alanda dinin katkılarından faydalanabilme gibi yete-
nekler kazanmalarını öngörmektedir.
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Ülkemizde din eğitimi, bugüne kadar bilgi aktarmakla 
sınırlı kalmıştır diyebiliriz. Hedef, bilgi aktarmak olarak 
konulunca, ezber ön plana çıkmış ve ezberlerin toplamı 
dersin başarısı olarak kabul edilmiştir. Bu süreçte çocuğun 
anlamadığı ve dini gelişimine zarar verebilecek bilgilerin 
de aktarılmış olma ihtimali vardır. Öyleyse din eğitimi, sa-
dece bilgi aktaran bir süreç değil, imanın gerçekleşmesi-
ne, dinin anlaşılmasına, davranış  kazanmaya ve yaşamda 
karşılaşılacak dini problemleri çözmeye yardım edecek bir 
süreç olmalıdır.

Kur’an kursu eğitimi, ahlak eksenli dini bir yaşantının 
temelini teşekkül ettirirken; ana ders Kur’an-ı Kerim’in 
temel mesajındaki alt dinamikleri olan, sevgi, saygı, doğ-
ruluk, dürüstlük, sorumluluk, sözünde durma, fedakârlık, 
hoşgörü, cömertlik, çalışkanlık, kardeşlik, temizlik, sami-
miyet, misafirperverlik, özverili olmak, paylaşımcılık, iyi-
lik, aileye önem verme, adil olma, dayanışma, diğerkâm-
lık, yardımseverlik, vatanseverlik ve özgürlük bilinci ve 
duygusunu da aşılamalıdır.

Sizleri biraz sıktım belki ama şu aşağıdaki birkaç sözü 
diyebilmem için buna ihtiyaç duydum. Zira o günün ko-
şullarında yapılanların bugünün koşullarında yapılanlara 
göre daha kıymetli olduğuna inananlardanım. Sadece tes-
limiyetle Sorgun’daki Kur’an kursuna oğlunu veren baba, 
işte yukarıdaki beklentilerini kavramlaştıramadan ama 
hissederek ve ihtiyaç olduğunu bilerek yazdırdı.

Oğlunun dinini diyanetini öğrenmesinden tutunda, sos-
yalleşmesini ve şehir kültürüne alışmasını istediği için ho-
caların disiplinine eyvallah dedi. Eti senin kemiği benim 
derken, ciğerparesini feda ettiğinden değil, onun hayatının 
kaynak kodlarını emin olduğu merkezde yazdırdı. Temel 
bilgilerin öğrenilmesinden hafızlık eğitimine kadar tüm 
kademelerde öğrenim süreçlerindeki riskleri üstlendi.

Kur’an kursunda okurken oğlunun temel becerilerini 
açığa çıkarmasını, mesleği ne olursa olsun, hayatın her 
safhasında tüm insanlar için gerekli olan anahtar becerile-
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ri kazanmasını hayal etti.
Ahlâklı olmayı, hoşgörülü olmayı, çevre bilincini, de-

ğerlere önem vermeyi, etkileşim ve iletişim kurmayı, katı-
lım ve işbirliğini, araştırma ve karar vermeyi, duygu yöne-
timini, amaç belirlemeyi, kendini tanıma ve ifade etmeyi, 
zamanı ve mekânı doğru algılamayı, öğrenme ve kendini 
geliştirmeyi, sorumlu davranma ve sorun çözmeyi öğren-
mesini istedi.

Köyüne göre Sorgun şehirdi.
O kültürüne yabancı olduğu muammanın içine en sığın-

dığı limandan yanaştı.
Genelde fakir ve kenar mahalle çocuklarının itibar ettiği 

bir kurumdu Sorgun Kur’an Kursu. Fakirin toplanma mer-
kezi gibi algılanan, hayır ve yardımlarla ayakta kalabilen, 
masumların ve mazlumların korunduğu yer olarak bilirim 
Sorgun Kur’an Kursu’nu.

Gitmedim ama bugün orayı konu edinenleri, konuşan-
ları, konuşulsun isteyenleri ve kendisinin temeli olarak 
görenleri gördüğümde, ilim irfan merkezi bilirim.

Fakir, hayata dair mücadelesinde ilk oltasını orada alır 
eline. İlim için yol alır, okullar okur ama hep irfanı ilk 
mektebidir.

Kısaca en başta söyleseydin de; “3 gram bal için bir çu-
val keçiboynuzu çiğnetmeseydin” diyebilirsiniz. Amma 
ömür dediğiniz de saniye saniye yaşanıyor, tek kelimeyle 
anlatılıyor. Değil mi?

Kuranlara, okuyanlara, okutanlara, koruyup devam etti-
renlere selam olsun…
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Hafız Hüseyin Korkmaz 
Adnan KORKMAZ

Hafız Hüseyin Korkmaz 1938 yılında Yozgat ili, Sorgun 
İlçesi, Karakız Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Mensup oldu-
ğu sülalenin adı Pulluğul’dur. Ana adı Hafize, baba adı ise 
Mehmet’tir.

Hafız Hüseyin Korkmaz ilk Kur’an eğitimini başta ken-
di köyü olmak üzere yakın ve uzak köylerdeki din adam-
larından almıştır. Kur’an eğitimi aldığı hocaları arasında, 
Ahmetfakılı Köyü’nde mukim Ekşi Hoca adıyla tanınan 
Osman Öztürk Hoca ve Kayakışla Köyünde mukim Kaya-
kışlalı Bekir Efendi adıyla tanınan Bekir Yazar Hoca bulun-
maktadır.

Hafız Hüseyin Korkmaz Kur’an eğitimine İstanbul ve 
Adapazarı’nda devam ederek çok küçük yaşta Hafız ol-
muştur.

Yozgat İli, Sorgun İlçesi’ne bağlı Araplı ve İncesu köyle-
rinde, Yozgat İli Saraykent İlçesine bağlı İzibüyük köyün-
de ve kendi köyü Karakız köyünde imamlık görevlerinde 
bulunmuş, bu görevleri esnasında aynı zamanda Kur’an 
eğitimi vermiş ve hafız yetiştirmiştir.

Hafız Hüseyin Korkmaz, askerliğini İzmir İli Seferihisar 
İlçesinde sıhhiyeci olarak yapmıştır. Dışarıdan bitirme im-
tihanlarını vererek Sorgun Yeşilyurt İlkokulu’ndan mezun 
olmuştur.

Hafız Hüseyin Korkmaz, 1966 yılında Tarihi Sorgun 
Kur’an Kursu’na atanmış, 1966–1984 yılları arasında Ta-
rihi Sorgun Kur’an Kursu’nda Kur’an eğitimi vermiş ve 
hafız yetiştirmiştir.

Hafız Hüseyin Korkmaz, 1984 yılında Amasya İli Merzi-
fon İlçesi Çelebi Mehmet Medresesi (Sultaniye Medresesi) 
Kur’an Kursu’na tayin edilmiştir.
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Hafız Hüseyin Korkmaz 1985 yılında vefat etmiştir. Ka-
rakız Köyü’nde (beldesinde) bir sokağa, Sorgun ilçesi Yeni 
Mahalle’de bir caddeye ismi verilen merhum Hafız Hüse-
yin Korkmaz’ın mezarı Sorgun Karşıyaka Mezarlığı’ndadır.

 



2015 Yıllığı│179

Hüseyin Hafız (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ

Ohuduğu Guran sonrası cemağatle camiden çıharken 
cemağatten birinin ona hitaben bi gaç defa tekrarlıyarah 
söylediği “Gurbanın olurum Hafız!” sözü ona olan sevgi-
nin en içten ifadesiydi.

Kimi Havus derdi, kimi Havıs, kimi de Havız… Kâh köy 
odasında, kâh köy camisinde, kâh Salih Paşa’da, kâh He-
caz’da dinnemişlerdi onu.

Adını da türlü türlü söylerlerdi. Üsüğün derlerdi, Üse-
yin derlerdi, Üsün derlerdi.

“Ondaki ses kimsede yoh!”, “Onun sesi Allah vergisi!”, 
“Onun gibi ohuyan bi daha çıhmaz!” derlerdi.

Yaz günlerinin ilkindi rüzgârlarıyla serinleyen köy oda-
larında; “Bu sene ekinler de Maşallah” diye başlayan soh-
betler ederlerdi onunla.

“Havus Efendi daha iyi bilir ya” diye başlayıp dinden bir 
mevzu açallardı.

Yedirmeden, içirmeden bırahmazlardı onu. Varlarını 
yohlarını ortıya serip sufra gurarlar; “Havus Efendi şöyle 
baş koşeye buyur” derlerdi.

Yemekten sonraki çay faslında daha bir keyifli hal alan 
sohbetlerinde, annadacahları latife cinsinden şeylerin 
saygıda gusur anlamına gelmemesi için sözlerine “Havus 
Efendi de aramızda ya” veya “Havus Efendi gusurumuza 
galmassa” diyerek başlarlardı.

Onnarınki sevgiydi…
Şimdi hatıralarını annadıyorlar aynı odalarda… “İrah-

metlik Havus bi Eğuzu Besmele çekti ya” diye başlayıp 
“Hey gidi İrahmetlik hey!” diye devam eden…
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Sorgun Kur’an Kursu Mezunlarından Birkaç İsim 
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ
 
1 – Yusuf GÜL
“05.05.1954 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı 

Duralidayılı köyünde doğdu. İlkokulu 1965 yılında köyün-
de, İmam-Hatip Okulunu 1975 yılında Kayseri’de bitirdi. 
İlk görevine 1975 yılında Bursa Merkez Abdal Camiinde 
İmam-Hatip olarak başladı.

1980 yılında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun 
oldu. 1982 yılında Burdur İli, Gölhisar İlçe Müftülüğüne 
stajyer müftü olarak atandı. Kısa dönem vatanî görevini 
ifa etmek üzere 01.03.1983 tarihinde görevinden ayrıldı. 
01.07.1983 tarihinde asker dönüşü tekrar aynı görevine 
başladı. 1984 Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu 9 ay süreli Yaban-
cı dil (Fransızca) kursuna katıldı. Bu dokuz aylık sürede 
Cuma günleri “Ankara Emniyet Sarayı Mescidi”nde vaaz 
etti, Cuma namazlarını kıldırdı. Aynı yıl Ramazan ayı gö-
revlisi olarak Hollanda’nın Ablasserdam şehrine gitti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açmış olduğu yurtdışı sı-
navını kazanarak 1985–1989 yılları arasında yine Hollanda 
Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği nezdinde 
Haarlem şehrine din görevlisi olarak gönderildi. Yurtdışı 
dönüşü 07.11.1989 tarihinde Çankırı İli Ilgaz İlçe Müf-
tülüğü görevine atandı. 01.09.1995 tarihinde Tekirdağ İli 
Çorlu, 03.10.2002 tarihinde de İstanbul İli Küçükçekmece 
İlçe Müftülüğüne naklen atandı. 31.12.2009 tarihinde Ma-
latya İl Müftüsü oldu. Sonrasında Kütahya İl Müftülüğüne 
atanan ve 05.05.2014 tarihinde göreve başlayan Hacı Yu-
suf GÜL, evli, üç çocuk babası ve altı torun dedesi olup 
Arapça, Fransızca ve Hollandaca bilmektedir.”

(Kaynak: kutahyamuftulugu.gov.tr adlı internet sitesi).



2015 Yıllığı│181

2 – Cahit ERDİNÇ
“1953 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Ahmet-

fakılı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde bitirdik-
ten sonra Sorgun Kur’an Kursu’nda hıfzını tamamlayarak 
1968–1969 öğretim yılında Yozgat İmam-Hatip Okulu’na 
kaydoldu. 1973–1974 öğretim yılında mezun olarak 03 
Eylül 1974 yılında İstanbul-Sarıyer ilçesinde imam-hatip 
olarak memuriyete başladı.

1975–1976 öğretim yılında İstanbul Yüksek İslam Ens-
titüsü sınavını kazanarak hem imamet görevini, hem de 
okulunu birlikte yürüterek adı geçen okulun Tefsir-Ha-
dis bölümünden 1978–1979 öğretim yılında mezun oldu. 
Aynı yıl sınavlara katılarak Kıbrısçık-Bolu İlçe Müftülüğü-
ne atandı.

Kısa bir süre sonra Milli Eğitim Bakanlığına geçerek se-
kiz yıl Sorgun İmam-Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğ-
retmeni olarak çalıştı.

1987 yılı sonlarında tekrar Diyanet’e intisap ederek Pı-
narbaşı-Kayseri İlçe Müftülüğü’ne tayin edildi. 1992 yılı 
sonunda Avusturya-Viyana’da din görevlisi olarak görev-
lendirildi. Altı yıl sonra yurda dönerek Sivas Suşehri İlçe 
Müftülüğüne atandı. İskilip-Çorum İlçe Müftülüğü göre-
vinde de bulunan Cahit Erdinç, hâlihazırda emeklidir.”

(Kaynak: eskieserler.com adlı internet sitesi).
 
3 – Ali DEMİRDAĞ
 “1954 yılında Sorgun’da doğdu. İlkokulu köyünde, orta 

öğrenimini Çorum’da, yüksek öğrenimini de Erciyes Üni-
versitesinde lisans düzeyinde tamamladı.

İlk görevine Diyanet teşkilatında 1973 yılında Kayse-
ri’de başladı. Daha sonra 1977 yılında öğretmenlik yaptı. 
1979 yılında Yozgat İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne atan-
dı. 1984 yılında Devlet Lisan Okulunda bir yıl İngilizce 
eğitimi aldı. 1985 yılında Yozgat Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcılığına getirildi. Bu görevi sürdürürken, Yozgat Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünü de vekâleten yürüttü. 1990 yılın-



da Uşak Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandı.
3 yıllık görev süresinden sonra 1993 yılında Kütahya 

Dumlupınar Üniversitesine Daire Başkanı olarak atan-
dı. Bu görevde 25 yılını doldurduktan sonra emekli oldu. 
Emekli olduktan sonra Yozgat’ta özel bir sektörde yöneti-
cilik yaptı. Halen Yozgat’ta özellikle yüksek öğretime hiz-
met veren bir vakfın yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. 
Evli ve bir çocuk sahibidir. İngilizce, Arapça, Farsça ve Os-
manlıca biliyor.”

(Kaynak: yozgatgazetesi.com adlı internet sitesi).
 
4 – ALİ İHSAN TÜRCAN
“Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur. Kayseri 

Ulu Cami’de 17 yıl imamlık vazifesi yaptıktan sonra emek-
li olmuştur. Halen Kayseri’de ikamet etmektedir.

“Nahcivani Tefsiri” (Üç Cilt Tercüme) ve “Kırk Derste 
Tasavvuf” adlı eserleri mevcuttur.”

( Kaynak: Ali Türcan’dan Büyük Hizmet, Durali Doğan, 
Makale, duralidogan.com adlı internet sitesi)
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Sorgun Düşünce Kulübü Nedir, Ne Değildir? 
Abdullah ALPAYDIN

5. Sorgun Toplantımızı, geçen yıl olduğu gibi Ramazan 
Bayramının hemen akabinde gerçekleştirdik. Görünen o 
ki, toplantıyı bayramla birleştirmek bir Sorgun Düşünce 
Kulübü (SDK) geleneğine dönüşecek. “Sorgun’da Eğitim 
ve Eğitim Kurumlarımız” konulu bu seneki toplantımızın 
özel konukları “Sorgunlu Eğitimcilerimiz” idi. Öğretmen 
katılımcı sayısı beklediğimizden düşük olsa da, bayramı 
göz önüne alırsak genel katılımcı sayısı yeterliydi diyebi-
lirim.

Eğitimciler dışında eski ve yeni siyasetçiler, yerel yöne-
ticiler, yazarlar, kültür ve sanat adamları ve yerel basından 
temsilcilerle birlikte geçen yılki toplantımızda misafir et-
tiğimiz akademisyenlerimizden bir kısmı da bu toplantıda 
bizi yalnız bırakmadılar. Mazeretleri dolayısıyla geçen yıl 
katılamayan Prof. Dr. Faruk Bilir ve Prof. Dr. Haluk Sel-
vi bu defa aramızda yer alırken, SDK’nın artık birer doğal 
üyesi olan Prof. Dr. Hamdi Temel ve Prof. Dr. İhsan Bulut 
hocalarımız yoğun programlarına rağmen bu yıl da katıla-
rak bizleri memnun ettiler.

Geçen yılki toplantımız, Sorgun Düşünce Kulübü’nün 
yayın sahasında ilk meyvelerini (“Sorgun Düşünce Kulübü 
2013 Yıllığı” ve “Küreselleşen Dünya’da Türkiye ve Yoz-
gat”) vermesi açısından bir ilke sahne olmuştu. Yayıncı-
lıkta bu sene de hız kesmedik. Temmuz ayında basımını 
gerçekleştirdiğimiz, web sitemizdeki 2014 yazılarımızdan 
oluşan “Sorgun Düşünce Kulübü 2014 Yıllığı” ve çocuk-
lara dönük ilk çalışmamız olan “Rengârenk Sorgun” adlı 
boyama kitabımız bu yılki Sorgun toplantımız vesilesiyle 
okuyucuya ulaştı. Tarih, kültür, memleket ve şehir bilinci, 
bireyde ve toplumda kimlik bilinci oluşması için elzemdir. 
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Yeni nesilde bu bilincin doğru oluşmasına küçük de olsa 
bir katkı sağlaması gayesiyle yayınlamış olduğumuz bu ça-
lışmanın bizim açımızdan sembolik değeri büyük.

Katılımcıların özgür bir ortamda fikir, görüş, öneri ve 
eleştirilerini paylaştığı toplantıya dönecek olursak; yapılan 
konuşmalar arasında SDK’nın, Sorgun’un fikir ve kültür 
hayatındaki konumunu en doğru yansıttığını düşündü-
ğüm üç mesaja dikkat çekmek istiyorum:

1. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Antalya Akdeniz 
Üniversitesi’ne yeni atanan Coğrafya profesörümüz İhsan 
Bulut, kendisi açısından çok yoğun bir dönemde olmasına 
rağmen hiçbir mazerete sığınmadan Erzurum’dan kalkıp 
gelerek - üstelik bayramda ailesinden uzak kalma pahasına 
programımıza katılma nezaketinde bulunurken - toplan-
tıda SDK’nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların 
öneminden bahsettikten sonra bizi çok etkileyen şu cüm-
leyle konuşmasını sonlandırdı: “Sorgun Düşünce Kulübü 
ne zaman, nereye çağırırsa katılmak boynumun borcudur.”

2. Mazereti sebebiyle geçen yılki toplantımıza katıla-
mayan Prof. Dr. Faruk Bilir ise çalışmalarımızı yakından 
takip ettiğini ve bizleri Cahit Zarifoğlu’nun “Yedi Güzel 
Adam”ına benzettiğini söyledi. Ne hoştur ki, aynı benzet-
meyi geçen yıl Prof. Dr. Murat Doğan da yapmıştı. İki ayrı 
toplantıda iki farklı hocamız tarafından aynı iltifata muha-
tap olmak çok anlamlıydı.

3. Geçen yılki toplantımıza katılarak duygu yüklü bir ko-
nuşma yapan Sorgun eski belediye başkanlarından Yılmaz 
Kılıçarslan yine aynı tonda bir konuşma yaparken şu cüm-
leleri sarf etti: “Yıllarca siyasetle uğraştım ve Sorgun Be-
lediye Başkanlığı yaptım. Zannederdim ki Sorgun’u kimse 
benim kadar sevemez. Sorgun Düşünce Kulübü üyelerinin 
yaptıklarını ve sergiledikleri birlikteliği gördükten sonra 
artık böyle düşünmüyorum. Bu yapılanlar ancak karşılık-
sız sevmekle mümkün olabilir.”

Yukarıdaki üç mesaja vurgu yaparken belirtmek istedi-
ğim şey elbette övülme beklentisi değil. Hiç kimseden bir 
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teşekkür, övgü ya da ödül beklemeden yürüttüğümüz “az 
da olsa devamlılığı olan” çalışmaların karşılık bulduğunu 
ve kıymet verildiğini görmenin vermiş olduğu manevi ra-
hatlamaydı söz konusu olan.

Yeri gelmişken önemli bir meseleye değinmek istiyo-
rum. 5 yıldır yaptığımız Sorgun toplantılarımız sonrasında 
edindiğim intiba şu ki; katılımcıların bir kısmı devletin 90 
yıldır çözemediği sorunları bizim (ve üstelik hemen!) çöz-
memizi bekliyorlar. Bu gerçekleşmediği zaman da bizleri 
yargılama ve eleştirme yoluna gidiyorlar. Hemen belirte-
yim ki, yüksek beklentilerden kaynaklanan bu eleştirileri 
anlayışla karşılamakla birlikte gerçekçi ve adil bulmuyo-
rum. Gerek web sitemizde gerekse yapmış olduğumuz 
toplantılarda SDK’nın misyonunu, hedeflerini, çalışma 
anlayışını ve ilkelerini açıkça ve üstüne basa basa ifade et-
memize rağmen bu göz ardı edilmekte, gücümüzün çok 
üstünde talep ve beklentilere muhatap olmaktayız. Şunu 
bir kez daha belirtmek isterim ki; Sorgun Düşünce Kulü-
bü, dışarıdan hiçbir maddi katkı almayan (böyle bir arayış 
içinde de olmayan), tüm faaliyetlerini bir avuç SDK üyesi-
nin katkılarıyla finanse eden, resmi ya da tüzel hiçbir ni-
teliği bulunmayan, resmi ya da gayri resmi hiçbir kurum-
dan destek almayan gönüllü bir oluşumdur ve öyle olmaya 
da devam edecektir. Bu sebeple, bahsi geçen eleştirilerin 
muhatapları ya da durumdan vazife çıkarması gerekenleri, 
toplantılarımıza katılan siyasetçi, yerel yönetici, eğitimci 
vb. yetkili ve ilgililerdir.

Yukarıda dikkat çektiğimiz gücümüzü aşan beklentile-
re ve bize yöneltilen haksız ithamlara maruz kalmamıza 
rağmen, bugüne kadar hiçbir zaman ümitsizliğe düşme-
den, küsmeden, heyecanımızı kaybetmeden doğru bildiği-
miz yolda yürümeye ve idealist çizgimizi korumaya gayret 
ettik. Çünkü biliyoruz ki; “meyve veren ağaç taşlanır” ve 
yine biliyoruz ki birileri “kişi bilmediğinin/tanımadığı-
nın düşmanıdır” sözünün gereğini yerine getirirken, bir 
başkaları da kendi dar ve kemikleşmiş ön yargıları doğ-
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rultusunda hareket edecekler; kendileri gibi düşünmedi-
ğimiz sürece bizi yıldırmaya ve yıpratmaya çalışmaktan 
geri durmayacaklar. Yine sayıları fazla olmayan bir başka 
kesim de, hayatları boyunca toplum ve insanlık yararına 
ortaya dişe dokunur bir şey koyamamış olmanın doğurdu-
ğu kompleksle, bu sahalarda somut işlere imza atmış kişi 
ve oluşumları özellikle sosyal medya üzerinden alaya alma 
ve küçümseme yoluna giderek, yapılan işleri değersizleş-
tirme çabası içindeler maalesef.

Şunu tekrar vurgulamak gerekir ki; bizler SDK üyele-
ri olarak, tabi ki yapıcı ve makul her türlü eleştiriye ve 
geri bildirime açığız. Bunun yanında öz eleştiri müessesini 
de geliştirici ve olgunlaştırıcı bir süreç olarak son derece 
önemsiyoruz.

Yazımı sonlandırırken Sorgun Düşünce Kulübünün öne 
çıkan üç ana özelliğini hatırlatmak istiyorum:

1. Sorgun Düşünce Kulübü özgür ve bağımsız bir dü-
şünce platformudur. Toplum ve insanlık faydasına söyleye-
cek sözü olan herkese (SDK ilkeleriyle çelişmediği sürece) 
kapısı açıktır. SDK web sitesi ve periyodik toplantıları bu 
amaca hizmet etmektedir.

2. Sorgun Düşünce Kulübü, toplumsal meselelerle ve 
sorunlarla ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı he-
defler ve yeri geldiğinde kendi çözüm önerilerini de su-
nar. Lakin SDK’nın (gücü ve imkânları nispetinde vereceği 
destekler dışında) hiçbir zaman bu önerilerin doğrudan 
uygulayıcısı olmak gibi bir gayesi yoktur. Çözüm önerile-
rini uygulamak yetkili ve ilgililerin tasarrufundadır.

3. Sorgun Düşünce Kulübü, gücü ve imkânları nispetin-
de değerlerimizi sahiplenmek, tanımak ve topluma tanıt-
mak için çalışır. Bu değer bazen bir yazar, kültür adamı, 
sanatçı, bilim adamı ya da eğitimci olabileceği gibi; bazen 
de unutulmaya yüz tutmuş ya da öne çıkarılması gereken 
kültürel ya da sosyal bir olgu olabilmektedir.
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Sorgun’da Eğitimi Konuşmak
Adnan KORKMAZ

Sorgun Düşünce Kulübü beş yıldır Sorgun’da Sorgun’u 
konuşuyor. Bu yıl konu “Sorgun’da Eğitim’di. Güzel bir 
kahvaltı ile başlayan toplantıya hepsi birbirinden değerli 
misafirler teşrif ettiler. Öğle vaktine kadar süren toplan-
tıda Sorgun Düşünce Kulübü adına konuşmalar yapıldı. 
Sonrasında kıymetli misafirler konuşmalar yaptılar. Top-
lantı çok verimli geçti.

Sorgun Düşünce Kulübü 2015 yılında Sorgun Eğitim 
Kurumları Tarihi’ni gündemine aldı. Sorgun İmam Hatip 
Lisesi Tarihi’ni 2015 Nisan dosyası olarak, Sorgun Lise-
si Tarihi’ni 2015 Mayıs dosyası olarak, Sorgun Yeşilyurt 
İlkokulu Tarihi’ni 2015 Haziran dosyası olarak ve Sorgun 
Kur’an Kursu Tarihi’ni 2015 Temmuz dosyası olarak inter-
net sitesinde yayınladı.

Sorgun Düşünce Kulübü bu yıl da kahvaltıya yayınladığı 
iki kitap ile geldi. Birinci kitap, içinde Sorgun Düşünce 
Kulübü 2014 yılı aylık dosya yazılarının yer aldığı “Sorgun 
Düşünce Kulübü 2014 Yıllığı” adlı kitaptı. “Düşünce & 
Düşünmek, Üretmek &Tüketmek, Bilgi & Bilgi Toplumu, 
Adalet & Hukuk, Eleştiri & Öz Eleştiri, Bahar, Eğitim, Ta-
til ve Dinlenme Kültürümüz, Sorgun Düşünce Kulübü 4. 
Sorgun Toplantısı, İstanbul, Barış, Şehir & Şehir Kültürü” 
başlıklarının yer aldığı “Sorgun Düşünce Kulübü 2014 Yıl-
lığı” 308 sayfalık bir kitap.

Sorgun Düşünce Kulübü’nün bu yıl yayınlayarak kah-
valtıya getirdiği ikinci kitap bir boyama kitabı. Kitabın adı: 
“Rengârenk Sorgun”. Kitap, Sorgun’un yarınki büyükleri 
olacak Sorgun çocukları için hazırlanmış bir kitap. Yaşa-
nılan çevrenin eğitimin ayrılmaz bir parçası olması ge-
rektiğinden hareketle hazırlanan boyama kitabında Sor-
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gun’un tarihi, coğrafi ve kültürel varlıkları; “Eski Çarşı, 
Salih Paşa Camii, Yeni Garajlar Camii, Kınalı Hasan Anıtı, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Silosu, Yeşilyurt İlkokulu, Hükü-
met Konağı, Hamam-Kaplıca Tesisleri, Eğriöz Deresi, Üç 
Tepeler, Delibaş Deresi, Kömür Ocağı-Kömürcü, Tohum 
Saçan Çiftçi, Tırpan Biçen Çiftçi, Başak-Firik Üten Ço-
cuklar, Harman –Tınaz Savuran Çiftçi, Tandır-Yufka Açan 
Kadınlar, Köy Odası-Arabaşı Yutanlar, Testi Kebabı, Dü-
ğün –Davulcu İle Zurnacı, Misafirperver Sorgunlu Çocuk” 
başlıkları ile yer almış.

Yapılan işlerin hepsi emek dolu işler. Emek verenlere 
sonsuz teşekkürler. Yeni kitaplarla yeni kahvaltılarda bu-
luşmak dileğiyle…
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Sorgun’da İki Bayram
Aydın BARAN

Sorgun Düşünce Kulübü’nün istikrarlı buluşmalarının 
çiçeğe döndüğüne, meyve verecek tomurcukların belirdi-
ğine şahit olduk bu bayram…

Gelenekselleşen Sorgun buluşmalarının 2015 yılına dair 
söylenecek, konuşulacak, düşünülecek, en mühimi hatır 
oluşturacak niteliği oluştu. Hatır diyorum zira insan hür-
met ederse karşılıksız sever. Hatır sayarsa kusurlardan çok 
güzellikleri görür. Hele insanın hatırı varsa her şeyi vardır. 
Yitirdiği gençlik, mal, mülk, para, makam olsa bile…

Bu yılın konusu, tam da hatırın, hatıratın, hürmetin 
üzerine en çok yakıştığı konu olan “Eğitim” ve bu konula-
rının özneleri öğretmenlerdi. 

Halis, ölçülü, bağımsız, donanımlı, hür hisleri ile hare-
ket eden SDK mensupları; her yıl bir konuya odaklanıp, 
enine boyuna düşünüp-konuşup, memleketin ali menfa-
atine olacak şekilde hazırlandıkları içerik ve gündem ile 
Sorgunlu muhatapları ile kahvaltılı toplantıda bir araya 
geldiler.

Emekli öğretmenler, halen görevde olanlar, şehrin mül-
ki amirleri ve memleketten seçilip bakanlık yapanların 
muhabbetle katılıp, ilgiyle takip ettikleri toplantıdan ha-
tırımda kalan, kanaatimce öne çıktığını düşündüğüm satır 
başlarını paylaşmak isterim.

Sözün başında SDK dönem başkanı Fatih Şahbaz konuş-
tu. İçselleştirdiği, temsil ettiği, işaret ettiği, bilimselleştir-
diği hatırı sayılır bir konuşma yaptı.

Ardından SDK üyelerinden Abdullah Alpaydın söz aldı. 
Her ay yazılanlardan ve yılda bir yayınlanan eserlerden 
bahsetti. Sorgun’u resmeden boyama kitabını takdim etti. 
“Belli belirsiz çizgilerden oluşan boyasız şehre, çocuklar 
renk versin.” dedi.
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“Neden eğitim?” sualinin cevabını SDK üyelerinden S. 
Hatipoğlu verdi. Türkiye’den ve Dünya’dan rakamlarla 
eğitim, kalkınma ve nihai olarak insan dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Sorgun’daki 
eğitime ilişkin istatistikî ve anlamlı veriler sundu.

Eski Bakanlarımızdan Bekir Bozdağ, ise meseleyi önem-
sediğini, samimi bulduğunu, içselleştirdiğini halinden an-
lattı.

Eski Bakanlarımızdan Lütfullah Kayalar, toplantıdan 
memnuniyetini ifade etti ve oluşumun devamını diledi.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, kültür hazinemize 
sağlanan eserleri önemsedi, ev sahipliğine talip oldu.

Kaymakam Ali Arslantaş, insan değerinin önemine işa-
ret etti.

Profesörler Hamdi Temel, İhsan Bulut, Haluk Selvi ve 
Faruk Bilir hocalarımız da iştirakleri ile toplantımıza renk 
ve değer kattılar. Bilimsel pencerelerden ışık verip, yükü-
müze omuz verdiler.

Bende oradaydım. Birkaç pencereden mevzuya bakmak 
ve görüp işittiklerimizi yorumlayarak paylaşmak da müm-
künken buradan halleşmeyi halimce münasip gördüm.

Eski bakanlarımız Sn. Bekir Bozdağ, Sn. Lütfullah Ka-
yalar, İlçe Kaymakamı Ali Arslantaş Bey, Belediye Başkanı 
Sn. Ahmet Şimşek başta olmak üzere, Milli Eğitim Mü-
dürü Sn. Hüseyin Ekinci, öğretmen, öğrenci, gazeteci, ya-
zarlar ile birlikte SDK mensuplarının bir masa etrafında 4 
saat süren toplantılarında “Sorgun Eğitimi ve Öğretimi” 
konuşuldu.

Bu toplantıların geniş katılımlı sempozyuma dönüş-
mesini önerenler de vardı, kaliteli öğrencilerin ilçe dışına 
gitmesini engellemek için eğitim kurumlarının daha iyi 
pazarlanarak markalaşmasına gayret edilmeli diyenler de.

SDK’yı kuranlara atfen “yedi güzel adam” nitelemesi ya-
pıp bu kimselerin uzun soluklu ses olduklarını anlayan da 
vardı.

Eski belediye reisi Sn. Yılmaz Kılıçarslan konuşulan 
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konunun ne olduğuna değil, ayırt etmeden, ötekileştirme-
den, partizan kalıplara sokmadan, güdümsüz ve özgürce 
durabildiklerine işaret ederken; “sevgi; emek, bedel ve 
hizmet ister, biz bunu burada gördük” dedi.

“Meslek yüksekokuluna öğrenci gerek, bölüm gerek, 
kültürel etkileşime yeni soluklar için daha çok öğrenciye 
ihtiyaç var” denildi. Bina kalitelerinin yanı sıra, eğitim ka-
litesinin de artırılması yönünde mesajlar verildi.

“Ne bir tarihi, kültürel, otantik mekânımız var, ne de 
temsili bir biblo ya da vinyetimiz… Az da buna kafa yo-
rulmalı. Hatta hep birlikte düşünüp taşınırsak buluruz.” 
diyerek umutlanıldı.

Hayallerini kâğıda aktarabilenlerden bir hocamız kal-
kıp; “Tasalanmayın. Eksiklerimizi sayıp dökmekle bir yere 
varamayız. İpi ipe bağlayalım. El ele verelim; çözülmeye-
cek müşkül yok.” dedi.

Bir öğretmen kalktı ayağa buğulu sesle konuştu. Birik-
tirdiklerinin çokluğu beyazlamış saçlarından anlaşılıyor-
du. “Binalar, okullar her bir şey olur. Onlar kolay, esas ek-
mek insanda. Nasıl ki ağaç yetiştirenler ha bire meyve alır. 
Biz insan yetiştirelim gölgesi de, meyvesi de olur.” dedi. 
40 yılın özetiyle…

Bir başka katılımcımız; “Şimdilerde öğrenmek kolay. 
Bilgiye ulaşmak an meselesi. Esas bunu anlamada, yorum-
lamada, uygulanabilir ve hayata kazandırılabilir hale getir-
mekte sorun var. Eğitim şimdi daha elzem oldu.” diyerek 
ifade etti duygularını.

Kamil birisiydi yüzü gözümde. “Kahraman aramayalım. 
Hep bir kahraman çıksın da işimizi çözsün diye dertlen-
mek yerine ucundan tutalım. Bizde karınca kararınca bir 
şeyler yapalım hep birlikte.” diyerek su serpti yüreğimize.

Ömrünü eğitime adayan bir hocamız (Sorgun Düşün-
ce Kulübü Üyesi Recep Dağdemir) kalktı ayağa: “Eğitimin 
başladığı yeri, suyun gözesini işaret etti. Her şey altı ya-
şına kadar olup bitiyor. Güzel yarınlar için bilge analara 
ihtiyaç var.” dedi.
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Diğer bir katılımcımız eğitim sistemini ele alıp külliyen 
bir tavır koyarak ortaya “kökü çürük ağacın yapraklarıyla 
meşgul olmamız beyhude. Sistem baştan ayağı yanlış, de-
ğişmezi lazım.” diyerek toptan bir çözüm önerdi.

Hülasa herkes bir şey dedi.
Ama hatır bilenler, hatır sayanlar ve hatır oluşturanlar 

“Birlik” dedi. Hiç kimse “Kuru kuruya gadanı alayım, takır 
takır goonünü sürüyeyim” demedi.
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Emek, Sevgi ve Vefa - 
Sorgun Düşünce Kulübü 2015 Yılı Sorgun Toplantısı 
Fatih ŞAHBAZ

18.07.2015 tarihinde, Ramazan Bayramın ikinci günü, 
SDK 5. Sorgun Toplantısını Şahbazlar Dinlenme tesisle-
rinde gerçekleştirdik. Toplantımızın özel konukları “öğret-
menler” ve konusu “Sorgun Eğitim Kurumları” idi.

Öncelikle, toplantımıza bayramın ikinci günü demeyip, 
katılım sağlayan ve bizlere bayramda birlik olma mutlulu-
ğunu yaşatan tüm katılımcılara teşekkür ederim.

Sorgun Düşünce Kulübünün İstanbul’da üyeleri ile yap-
tığı aylık toplantılar ve Sorgun toplantısının arka planın-
da her zaman harcanan bir emek vardır. İstanbul’da hadi 
üyelerimiz ile aynı ilde bir araya geliyoruz. Misafirin ol-
madığı zamanlarda da birbirimizi ağırlamıyoruz. Ancak 
Sorgun’da yılda bir yaptığımız toplantımız için ciddi bir 
emek sarf ediyoruz.

Toplantıyı aylar öncesinden konuşmaya başlayıp; ko-
nuyu, yeri, davetlileri, davetiyelerin nasıl dağıtılacağını, 
toplantının organizasyonunu vs. sürekli koordine etmeye 
çalışıyoruz. İstanbul’un hayat karmaşası içinde bunu yap-
mak itiraf etmeliyim ki çok da kolay olmuyor.

Hazırlıklar, toplantının başlayacağı ilk dakikaya kadar 
heyecan ile sürüyor. Tatlı bir telaş içimizden hiç eksik ol-
muyor. Zira yoğun uğraşların, çekilen uzun yolların so-
nunda sevgilimiz Sorgun var.

Yoksa maddeciliğin arttığı, insanların yalnızlaştığı, 
“bananeciliğin” kol gezdiği, “bana dokunmayan yılan bin 
yaşasıncılığın” ekonomik sistemlerin bir sonucu olarak 
yaygınlaştığı günümüzde, “hiçbir karşılık beklemeden, 
dervişane bir duygu ile sevda derecesinde âşık olmanın 
amacı nedir?” diye sorsalar, Sorgun Düşünce Kulübü”nün 
tüm üyeleri buna “Sorgun” diye cevap verir.
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Sorgun Düşünce Kulübü ile gönül bağım 2009 yılında 
oluştu. Kulübe sarf edilen tüm emeklerin karşılığında ku-
lübü ayakta tutan en büyük gücün ortak paydası Sorgun 
ya da Sorgunlu olmamız. Bu gönüllü birliktelikte bir statü 
beklentisinin olmaması, bireyciliğin ön plana çıkmaması, 
dinlenme zamanının ve çocuklara ayrılacak vaktin seve 
seve kulübe ayrılması, kulübümüzün en temel yapı taşıdır. 
Evet, kulübümüz siyasetten ve cemaatlerden bağımsız bir 
kulüptür. Bu bağımsızlık kulüp üyelerinin her hangi bir 
görüşünün olmadığı anlamını taşmıyor. 

Bir düşünce kulübünün en önemli misyonu kafa yor-
maktır. Meseleleri toplumsal açıdan, bilimin ışığında de-
ğerlendirmektir. Bunu yaparken fikirlerini bağımsız bir şe-
kilde ortaya koymak zorundadır. Düşünce kulübü olmanın 
en temel gereği kimsenin hoşuna gitmese de gerçekleri 
söyleyebilmesidir. Ortaya atılan meseleleri, bir araya ge-
lip konuşmak, fikir üretmek, yapılabilirliklerini tartışmak, 
yapılabilecekleri ilgili mercilere hatırlatmak dışında bir 
düşünce kulübünden daha fazla ne beklenebilir ki? Evet, 
beklentiler arttıkça, karşılanma talebi de o denli artar. Ve 
beklentiler karşılanmadıkça da güven kaybı yaşanır. Sor-
gun Düşünce Kulübü olarak beklentilerimizi ve hedefle-
rimizi hayal gücünün ötesine taşımanın bizlere de, mem-
leketimize de, halkımıza da hiçbir faydası olmayacağının 
farkındayız.

Hayal edilip yapılamayan büyük şeylerden, hayal edilip 
yapılan küçük şeyler her zaman daha önemlidir. Nicelik-
ten ziyade nitelik daha değerlidir. İmkânlar sınırların be-
lirleyicisidir. Bütün adımlar ilk adımla başlar ve o kadar 
yolun sonu yine bir adım ile biter. Düşünce, eylemin ilk 
adımıdır. Uygulama diğer bir adım. Verim başka bir adım. 
Sonuç başka bir adım.

Sorgun Düşünce Kulübü, farkındalık oluşturma adına fi-
kirlerini ortaya koyarak ilk adımı atıyor. Bazen aylık dosya 
hazırlayıp, bazen aylık kahvaltısına bir değerini davet edip, 
bazen kitap yayınlayıp adımlarının üstüne bir adım daha 
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atıyor. Sorgun’da hem gazete haberlerimizi yapan (Durali 
Doğan Hocamıza ve Doğan Özmen Hocamıza), hem kitap 
yayın ve dağıtımında emeğini esirgemeyen, süreç boyunca 
desteklerini veren değerli dostlarımıza; yanı sıra her top-
lantımıza katılan kamu kurumu temsilcilerine, sivil top-
lum örgütü temsilcilerine ve tüm diğer katılımcılarımıza 
müteşekkiriz. Hep birlikte olduğumuz için anlamlıyız.

İnsan odaklı vefayı önemsiyoruz. Vefanın olmadığı yer-
de sevgi de saygı da olmaz. Düşünce vefa temelli olmalı. 
Başta Sorgun’a sonra Sorgun insanına, sonra tüm dünya 
ve tüm insanlığa…

Sorgun’da düzenlediğimiz bu toplantımız da verimli 
geçti. Eğitim adına, anlamlı, veriye dayalı, güzel fikirler 
sunuldu. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin bir bayram 
sabahı hatırlanması ile zaten toplantının amacı hâsıl ol-
muştur.

Kulübümüzü yeni tanıyan ve hislerini anlatan emekli 
bir öğretmenimizin gözündeki nem, duygularının en sa-
mimi ifadesi idi. Yüreğinde vefanın çarpıntısını hissettim.

Herkese mikrofonun uzatıldığı, eski bakanlarımızın, be-
lediye başkanımızın, mülki amirimizin, birincil iletişim ile 
doğrudan muhatap kılındığı bir ortamdan bahsediyorum. 
Bu durum, fikri konuların özgür bir ortamda muhatapları-
na iletilmesini sağladığı için çok anlamlı oldu. Hem bizler, 
hem katılımcılar, hem de Sorgun için…

Bu konuları biz orada konuşuyoruz. Misyonumuz gere-
ği üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Örneğin, geçen 
sene yılsonu toplantısında Sorgun toplantımıza iki kitap 
ile gitme kararı aldık. Tüm dosya konularını belirledik. 
Boyama kitabı fikrini Nisan ayında olgunlaştırdık. Çizimi, 
kontrolü, basımı, ulaştırılması vb. bütün koordinasyonla-
rını el birliği sağladık. Katılımcılar ile buluşturduk. Dağıtı-
mı için gerekli yerlere teslim ettik ve bu yolla misyonumu-
zun bir gereğini yerine getirdik. Toplantımızda konuşulan 
tüm hususların Sorgun Düşünce Kulübü tarafından yerine 
getirilmesi beklenemez. Amaç, orada dile getirilen fikir-
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lerden herkesin üzerine düşeni imkânları dâhilinde yerine 
getirdiği zaman hâsıl olacaktır.

Bu vesileyle, toplantımıza katılan çalışan ve emekli 
öğretmenlerimizin yanı sıra, eski bakanlarımızdan Bekir 
BOZDAĞ ve Lütfullah KAYALAR’a, Sorgun Kaymakamı 
Ali ARSLANTAŞ’a, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet ŞİM-
ŞEK’e, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin EKİN-
Cİ’ye, Sorgunlu akademisyenlerimizden Prof. Dr. Hamdi 
TEMEL, Prof. Dr. İhsan BULUT, Prof. Dr. Haluk SELVİ, 
Prof. Dr. Faruk Bilir ve tüm davetlilerimize tekrardan te-
şekkür ederim.



2015 Yıllığı│199

Bundan Sonrası?
Hatip SORGUN

SDK olarak Sorgun toplantılarımızın beşincisini bayra-
mın ikinci günü gerçekleştirdik. Güzel bir gündü. Kendi 
adıma, sekiz yıl önce tesadüfi bir karşılaşma ile başlayan 
bir araya gelme sürecinin, bu aşamalara gelmesi çok mem-
nuniyet vericiydi.

Başlangıçta amacımız aynı sokaklarda büyüyen, aynı 
sıralarda okuyan arkadaşlar olarak İstanbul’un kalabalığı 
ve karmaşası içindeki yalnızlığımızı gidermek, anılarımızı 
tazelemek, hasbıhal etmekti.

Ancak, düzenli olarak bir araya geldikçe şunu gördük 
ki; insanlar iyi niyetle, çıkar beklentisi olmadan, özveri-
de yarışarak, hoşgörülü ve samimi bir şekilde bir araya 
gelebildikleri takdirde, bu birliktelik birçok eser üretme-
ye muktedirdir. Böylece bizlerde kendiliğinden bir şeyler 
yapmaya başladık. Takip edenler neler yapıldığını çok iyi 
bilmektedir.

Kültürümüz ve değerlerimiz bizim en büyük sermaye-
mizdir. Bu bilinçle bizler, bu konulara ağırlık verdik. Yapı-
labilir işler yapmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Bundan sonra-
da böyle devam etmemiz gerekiyor.

Bu kapsamda, bu yılki Sorgun toplantımızın ana konu-
sunu eğitim, eğitimciler ve vefa olarak belirledik. Ancak, 
öğretmenlerimiz için düzenlenen ve aylarca emek sarf edi-
len toplantıya, esas davetli olan emekli öğretmenlerimizin 
fazla ilgi göstermemiş olmaları üzücüydü.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki kitap hazırlandı ve 
toplantıda sunuldu. Bunlardan özellikle Rengârenk Sor-
gun adlı boyama kitabı çok güzel ve anlamlı bir çalışma 
oldu. Bu eserin fikir sahibi Adnan Korkmaz’a ve hazırlan-
ması sürecinde çok büyük emek sarf eden başta dönem 
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başkanımız Fatih Şahbaz ve Abdullah Alpaydın olmak 
üzere, tüm arkadaşlara teşekkür etmek isterim.

Ayrıca, her yıl bizleri özenle ağırlayan Muttalip ve Ercan 
Şahbaz’a da kendi adıma teşekkürlerimi iletmek isterim.

Üst düzey katılımcılar vardı, tüm toplantıyı dikkatle iz-
lediler ve katkıda bulundular. Oldukça güzel şeyler söyle-
diler. Kendilerine de teşekkürlerimi sunmak isterim.

Katılımcıların ilgisi ve söyledikleri hepimizi onurlandır-
dı ve aynı zamanda da düşündürmeye başladı. Söylenenler 
beklentileri yükseltti. Sorumluluğumuzun daha da arttığı-
nı hissettim.

Bundan sonra nasıl olacak? Her yıl bu birlikteliğin 
omuzlarındaki yük artıyor.

Bu birlikteliğin bu kadar süre devam etmesi ve üretim-
de bulunması, güzel işler yapmasının sebebi samimiyet, 
özveri, hoşgörü, sevgi, saygı, vs… Bizler her ufak konuyu 
tüm detayları ile düşünüyor, tartışıyor ve ancak uzlaştık-
tan sonra faaliyete geçiyoruz. Kimimiz daha çok çaba sarf 
ediyor ancak asla bir diğerine iyeşmiyor. Bunlar güzel şey-
ler.

Bundan sonrası için ise, en öncelikli meselemiz bu ya-
pıyı korumak, yaşatmak ve ilkelerimizden, hassasiyetleri-
mizden taviz vermeden faaliyetlerimize devam etmek ol-
malıdır.

Bunu başarabilirsek eğer, güzel işler kendiliğinden or-
taya çıkacaktır.
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Sorgun Düşünce Kulübü 2015 Yılı 
Sorgun Toplantısı Değerlendirmesi 
Nuri KAYA

Sorgun Düşünce Kulübünün Sorgun toplantılarının be-
şincisi, 18 Temmuz Cumartesi, Ramazan Bayramının ikin-
ci günü Sorgun’da Şahbazlar Dinlenme tesisi konferans 
salonunda yapıldı.

SDK’nın geleneksel hale gelen ve her yıl Sorgun’da dü-
zenlediği toplantının bu yılki amacı; Sorgun’da görev ya-
pan veya emekli olan eğitimcileri buluşturmak, konusu ise 
“eğitim”di. Sabah kahvaltısıyla başlayan toplantıya Adalet 
Eski Bakanı Bekir Bozdağ, Maliye Eski Bakanı Lütfullah 
Kayalar, Sorgun Kaymakamı Ali Arslantaş, Sorgun Beledi-
ye Başkanı Ahmet Şimşek, yerel gazeteciler, STK temsilci-
leri, okul müdürleri ve öğretmen meslektaşlar, hukukçu-
larımız, akademisyenlerimiz, esnaflarımız ve diğer meslek 
mensupları katıldılar. Katılımcıların her birine ayrı ayrı 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Toplantının açılış konuşmasını Sorgun Düşünce Kulü-
bü’nün dönem başkanı Fatih Şahbaz yaptı. “Toplantıları-
mıza her yıl özel konuklar davet ediyoruz. Bu yılki özel 
konuklarımız olarak da Sorgun’da görev yapmış, Sor-
gun’un eğitimine büyük katkı sağlamış öğretmenlerimizi 
davet ettik” dedi. Sorgun Düşünce Kulübü üyelerinden S. 
Hatipoğlu “Eğitim ve Kalkınma” konulu bir sunum yaptı. 
Yozgat’ın eğitime bağlı kalkınmışlığını, istatistikî verilerle 
çok güzel özetledi.

Sorgun Düşünce Kulübü üyelerinden Abdullah Alpay-
dın ise Sorgun Düşünce Kulübü’nün 2015 yılında çıkardığı 
“SDK 2014 Yıllığı” ve çocuklar için hazırlanan “Rengârenk 
Sorgun” adlı boyama kitabı hakkında bilgi verdi. Sonrasın-
da eski bakanlarımız Bekir Bozdağ ve Lütfullah Kayalar, 
Sorgun Kaymakamı Ali Aslantaş, Sorgun Belediye Başkanı 
Ahmet Şimşek ve Sorgun Milli Eğitim Müdürü Hüseyin 
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Ekinci kısa konuşmalar yaptılar. Daha sonra toplantıda 
bulunan diğer bütün davetlilerimiz sırasıyla eğitim üze-
rine değerlendirme ve eleştirilerini yaptılar. Konuşmacı-
lardan son olarak Sorgun Belediyesi Eski Başkanı Yılmaz 
Kılıçarslan vefa konuşması yaptı.

Toplantımıza Sorgun’un yerel gazetecilerinden Doğan 
Özmen ve Durali Doğan her zaman olduğu gibi yakın ilgi 
gösterdiler. Bu ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkürle-
rimi sunuyorum. Toplantıya akademisyenlerimiz de renk 
kattı. Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hamdi Temel, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İhsan Bulut, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Bilir ve Sakarya Üniversite-
si Tarih Bölümünden Prof. Dr. Haluk Selvi eğitim ve Sor-
gun Düşünce Kulübü ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Tamamen gönüllü çabalarla gerçekleştirilen toplantıyı, 
katılımcılar çok küçük eksiklik ve aksaklıkların dışında ge-
nellikle olumlu değerlendirmişlerdir. Gerek toplantı önce-
sinde, gerek toplantı sırasında verilen sunumdan, hizmet-
ten, herkese söz hakkı verilmesinden oldukça memnun 
kaldıklarını belirtmişlerdir. Şu bir gerçek ki, SDK koordi-
nasyonunda yapılan bu toplantıların verimliliği yıldan yıla 
artmaktadır. Bunun yanı sıra Sorgun halkının da SDK’dan 
beklentisi artmaktadır.

Sonuç olarak, Sorgun Düşünce Kulübü’nün yaptığı bu 
toplantı, katılımcıların başarılı bulduğu bir etkinlik ola-
rak geride kaldı. Bu toplantı hem katılımcılar hem de Sor-
gun Düşünce Kulübü için son derece eğitici ve öğretici 
bir çalışma olmuştur. Sorgun’da bundan sonra yapılacak 
toplantılar ve organizasyonlar açısından oldukça önemli 
tecrübeler kazandırmıştır. Katılımcılar SDK’nın Sorgun’da 
farkındalık oluşturma misyonunu açıkça ortaya koymuş-
tur. İnternet aracılığıyla Sorgun Düşünce Kulübü’nün faa-
liyetlerini takip eden arkadaşlarımızın varlığı da düşünül-
düğünde, yapılan çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştığı 
görülmektedir. Bu anlamda toplantının çok verimli geçti-
ğine inanıyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunu-
yorum.
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İpi İpe Bağlamak 
Recep DAĞDEMİR

Sorgun Düşünce Kulübü (SDK), yüzünün akıyla bir 
programını daha bitirdi. Uzun süren hazırlıkların sonun-
da, Ramazan Bayramının ikinci gününde, herkes bayram-
laşmak için akraba ve dost ziyaretinde olması gerekirken 
SDK’nın programındaydı.

Uzun bir hazırlık döneminin sonunda günün başarılı 
bir şekilde geçmesi hepimiz için övünç kaynağı olmuştur. 
Kıyısından köşesinden bu tarz programlar içinde olanlar 
bilirler ki zor bir çalışmadır bu.

Genelde bu tarz programlar, ikram ve davetli listesi ile 
sınırlıdır. Ancak SDK olarak düzenlediğimiz bu program 
iki önemli eseri de Sorgunlu hemşerilerimizin takdirine 
sunulmuştur. Zor yazan bir millet olduğumuz gerçeğin-
den hareketle ortaya koyduğumuz eserlerin anlamı daha 
da büyümektedir. İçeriğinin düşünce merkezli konulardan 
oluşması ise başlı başına işin ne kadar meşakkatli olduğu-
nu göstermektedir.

Sorgunlu olarak zor bir araya gelen ve bir şeyler üret-
mekte zorlanan insanlarız. Karadenizliler gittikleri her 
ilde mutlaka bir araya gelerek, yerel bile olsa birliktelikle-
rini pekiştirirler. Ancak bizlerin böyle bir özelliği belirgin 
değildir. Bir araya gelmekte zorlanan karaktere sahip olan 
insanlar olarak toplanmamız da başlı başına anlamlıdır.

Sadece kahvaltı yapıp hasbihalle yetinmeyerek her yıl 
bir konu çerçevesinde bir arada olmak çok anlamlıdır.

Kendi gerçekliğimizi de unutmadan güzel işler olduğu-
nun altının çizilmesi gerekir, vesselam…

***
5. Sorgun buluşması da ilklere sahne olacak bir konu 

ile toplandı. “Vefa”yı merkeze alarak hayatımızda cid-
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di bir yeri olan ÖĞRETMENLERİMİZ bir araya getirildi. 
Modern dünyanın, özellikle bu topraklarda türeyen yeni 
düşüncesi ile unuttuğumuz öğretmenlerimizi hatırlamaktı 
bütün amacımız. Vefa özelinden hareketle Sorgun’da eğiti-
mi gündeme taşımış olduk.

***
Bu çalışma ciddi bir emeğin ürünü olduğunu yukarıda 

belirttim. Emeği geçen arkadaşlara tek tek teşekkür etmek 
boynumun borcudur.

Dönem başkanımız Fatih ŞAHBAZ kardeşimiz, progra-
mın hazırlığındaki liderlik vasfını her aşamada hissettir-
di. Geleceğin etkili yöneticisi olacağını hepimize gösterdi. 
Ayrıca üzerinde titizlikle durulmuş, her virgülüne farklı 
anlamlar gizlenmiş, bir düşünce kulübünü yakışır, özgün 
ve düşünceyi merkez alan açılış konuşması ile programa 
ciddi bir ivme kazandırmıştır. Teşekkürler Fatih kardeşim.

Sunumuyla ve geçişleriyle hiç kimsenin kalbini kırma-
dan, herkese söz hakkı verecek şekilde zamanı etkin ve ve-
rimli kullanarak programı yöneten kavram zengini Aydın 
Baran kardeşimi tebrik ediyorum. Yüreğine sağlık Aydın 
kardeşim.

Davet ve organizasyon görevini eksiksiz yerine getiren, 
Ramazan günü demeden bütün öğretmenlere ulaşan Nuri 
Kaya hocama, emeklerinden dolayı teşekkürler.

“Kalkınma ve Eğitim” konulu sunumu ile bir düşünce 
kulübünde olması gereken tutum ve tavrı örnek bir şekilde 
gösteren S. Hatipoğlu kardeşime saygılarımı sunuyorum.

Kitapların tasarımı ve basımı sürecinde her zamanki 
gibi etkin ve başarılı çizgisini koruyan Abdullah Alpaydın 
kardeşime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da mekânını SDK’ya açan Er-
can Şahbaz kardeşime fedakârlığından dolayı takdirlerimi 
sunuyorum.

18 Temmuz’da aramızda bütün değerli öğretmenleri-
mizin yanında tanınmış simalarda bizimle idiler. Siyasette 
Türkiye’nin tanınan iki siması; Adalet eski Bakanı Bekir 
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Bozdağ ve uzun yıllar bakanlık yapmış Lütfullah Kayalar… 
Her iki hemşehrimizin çalışmalarımız ve felsefemiz üzeri-
ne anlamlı değerlendirmeleri bizim için önemli idi. Bizleri 
onurlandırdığınız için teşekkürler…

Yeni Kaymakamımız Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı-
mız Ahmet Şimşek beylerin de programın sonuna kadar 
yanımızda olmaları bizleri yüreklendirmiştir.

“Sorgun’da Eğitim ve Okullaşma” üzerine sunumuyla 
katkılarını esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hü-
seyin Ekinci beye destekleri için teşekkürler…

Geçen yıl 2 Ağustos’ta son anda programlarının değiş-
mesiyle aramıza katılamayan iki akademisyenimiz de ara-
mızda idiler. Faruk Bilir hocam ve Haluk Selvi hocama an-
lamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

SDK’nın artık bir üyesi olmaktan gurur duyan İhsan 
Bulut hocam, yazılarıyla katkılarını esirgemeyen Hamdi 
Temel hocamın varlıkları bizi hep heyecanlandırmıştır. Te-
şekkürler sevgili hocalarım.

***
Bizi bizden başkası kurtaramaz. Sorunlarımızı ancak 

yine kendimiz çözeriz. Bunu yapmak için de birlik ve be-
raberlik içinde olmalıyız. Hiç kimse bütün yönleri ile bir 
problemi çözemez. Rabbim her birimize ancak bir yönü ile 
çözümün parçası olma fırsatı vermiştir. Dışarıdan aramaya 
koyulmamız hep zaman kaybından başka bir şey değildir. 
Siyami Yozgat hocamın deyimiyle “ipi ipe bağlama” zama-
nı… Herkes istidatları çerçevesinde bir araya geldiğinde 
ciddi bir güç olacaktır. Artık kahraman bekleme zamanı 
değil. On yıllardır ne gelen var ne giden…

O yüzden siyasetçisinden bürokratına, esnafından sa-
natkârına, öğretmeninden inşaatçısına, temizlikçisinden 
kasabına, sporcusundan gazetecisine kadar herkes bir ara-
ya gelmeli. Hiç kimsenin başkasına bir üstünlüğü yok. Bir 
sanatkârın işini siyasetçi, bir öğretmenin işini esnaf yapa-
mayacağına göre bir araya gelmek lazım. İpi ipe bağlamak 
lazım... Küçük büyük, yeterli yetersiz demeden kendi ger-
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çekliğimizi kabul ederek bir araya gelip enerjimizi birleş-
tirmeliyiz. Ancak ondan sonra kalıcı çözümler üretir ve 
eserler ortaya çıkarırız.

***
Ezcümle, SDK olarak büyük şeylerin peşinde değiliz. 

Küçük ama anlamlı, kahraman beklemeyen, kendi gerçek-
liğini kabul eden, gerçekçi olan, özgür düşünceyi önemse-
yen, özgün olan, akıl ve bilime önem veren, ahlak ve fazi-
letten ödün vermeyen, tüketimden yana olmayıp inşadan 
yana olmayı önemseyen bir topluluğuz.
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Bi de Bu Çıhtı! (Yerel Şiveyle)
Adnan KORKMAZ

Gardaşım bi de Sorgun Düşünce Gulübü çıhtı başımıza. 
Adı da bi alengirli. Adamın dili dolaşıyo söylerken. Nerden 
buldularsa bu adı?.. Sorgun’u annadıh melmeketimizin 
adı. Düşünceyi de az buçuh biliyoh. Gulüp neyin nesiyse?

Sorgun’dan çıhmış çıhışmış bi gaç Sorgunlu, İstanbul’da 
“Biz Sorgun’u düşüneciğik” diyerekten bir arıya gelmişler. 
İşleri guçleri yoh ellağam, her ay Sorgun’u gonuşuyoları-
mış. Sorgun’un neyini gonuşuyolarsa? Yedi sekiz yıldır go-
nuşa gonuşa bitirememişler Sorgun’u!

Gafayı Sorgun’unan bozmuşlar. Varsa Sorgun, yohsa 
Sorgun! Sorgun aşağı, Sorgun yuharı! Yoh Sorgun’unan 
alahalı yazılar yazmalar, yoh Sorgun’unan alahalı kitaplar 
çıharmalar… Neyin peşindeyseler? Neyin davasını gudü-
yolarsa?..

Hadi İstanbul gurbet, orda hasretinen Sorgun’u gonu-
şuyolarımış neyse… Sorgun’da Sorgun’u gonuşmayı ner-
den çıharmışlar? Aha gine gelmişler Sorgun’a. Sorgun da 
onnnarı gırmızı dipli mumla davet ettiydi sanki. Sanınki 
Sorgun da onnarın has yüzüne hasret idi. Geliyolar, gen-
dileri çığırıyolar, gendileri oynuyolar. Soğnada “işte geldik 
gidiyoh, şen olasın Sorgun!” diyip çekip gidiyolar.

Ne yapacağan? Onnarı da öyle idare edecağan. Beş bar-
mağan beşi bir olmaz. Onnar da öyle!
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EYLÜL 2015

“SORGUN’DAN ÇIKTIM YOLA 
ANILAR–2”
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Kitap İncelemesi: “Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar – 2” 
Abdullah ALPAYDIN

Sorgunlu hemşehrimiz Prof. Dr. Rauf YÜCEL Hocamı-
zın anılarının 2. Cildi “Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar-2” 
adıyla Sorgun Belediyesi tarafından yayınlandı.

İlk cildin bizde doğurduğu heyecandan sonra uzun za-
mandır merakla beklemekteydik ikinci cildi. Hocamızla 
yaptığımız görüşmelerde sürekli olarak kitabın yazım ve 
basım sürecini takip ettik. 2014 yazında basılması plan-
lanan ikinci cildin okuyucuyla buluşması Hocamızın da 
elinde olmayan sebeplerle Mart 2015’i buldu. “Olsun, geç 
olsun güç olmasın!” düşüncesiyle biz de sabırla bekledik.

Kitap Nisan ayı toplantımızda elimize ulaştı. Merak ve 
heyecanla incelemeye koyulduk. Eser, sonuna eklenen fo-
toğraflarla birlikte tam 435 sayfadan oluşan yine hacimli 
bir çalışma olmuş.

İlk cilt 1800’lü yıllara kadar giderek Sorgun’un tarihi-
ne ışık tutuyor, sonrasında da Prof. Dr. Rauf Yücel’in bir-
kaç kuşak öncesinden başlayarak ailesini konu alıyor ve 
de Rauf Hoca’nın doğumundan liseyi bitirdiği 1958 yılına 
kadar olan döneme odaklanıyordu.

İkinci cilt ise Rauf Hoca’nın üniversite yolculuğuna çı-
kışıyla başlayıp, doçent oluşunun sonrasında 1977 yılında 
İstanbul Üniversitesi’ne tayin oluşuna kadar geçen yakla-
şık 20 yıllık süreci kapsıyor. Rauf Hoca kitabın önsözünde: 
“Bu ciltte yazdıklarım bir ölçüde olgunlaşma dönemini, 
yani üniversite eğitimi, Adana’da ilk meslek yaşantım, as-
kerlik, evlilik, yurt dışında doktora yapma ve döndükten 
sonra kurulmakta olan Fırat Üniversitesi’ndeki altı yıl sü-
ren görevimi kapsamaktadır” diyerek bu cildin içeriğini de 
özetliyor.

İlk ciltle ilgili değerlendirme yazımı aşağıdaki paragrafla 
bitirmiştim:
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“Sonuç olarak, Yücel ailesi özelinde Sorgun’un yakın 
tarihine ışık tutan çok değerli bilgiler içeren ve bu açıdan 
bir kaynak kitap olarak her zaman başvurulacak kalitede 
özgün bir kitap olan “Sorgun’dan Çıktım Yola”, Sorgun 
üzerine bu türde yazılan ilk ve en kapsamlı eser olması 
sebebiyle de öncü bir misyon taşımaktadır. Bu kitap, anı-
larını yazmak düşüncesi taşıdığı halde bunu hayata geçi-
remeyen Sorgunlulara yol gösterecek ve cesaret verecektir. 
Kim bilir içimizden birine, bir SDK üyesine ilham vere-
cektir belki de... Rauf Yücel Hocamıza büyük bir titizlik 
ve emek ürünü olan bu eserinden dolayı teşekkür ediyor, 
ikinci cildi de en yakın zamanda okumayı ümit ediyorum.”

İkinci cildi okumaya başladığımda da dil ve üsluba aşina 
olduğum için kitap beni hemen içine çekti ve neredeyse 
elimden düşürmeden okuyup bitirdim. İlk ciltten farklı 
olarak, kurgusallık yerini Rauf Hoca’nın ilk elden kendi 
yaşantı ve gözlemlerine bırakmış. Kitap, Hocanın akade-
mik hayatına geniş yer verdiği için birçok mesleki ve tek-
nik bilgi aktarmasına rağmen hiç sıkılmadan okunuyor. Bu 
da Rauf Hocamızın yazı diline olan hâkimiyeti ve üslup 
başarısı olsa gerek. Duygularını, düşüncelerini ve yaşadık-
larını o kadar açık ve samimi ifade etmiş ve yazıya dökmüş 
ki, bu türden ayrıntılar okuyucuyu hiç yormuyor ve de ra-
hatsız etmiyor.

Bu ciltte de birinci ciltten alışık olduğumuz detaycılık 
kendini çok belli ediyor. Yüzlerce kişinin isimlerinin hatır-
lanmasını görmek, tarif ve tasvirlerdeki ayrıntıları okumak 
artık hiç şaşırtmıyor. Mesela, ilk tren yolculuğunda aynı 
kompartımanda yolculuk ettiği kişilerin kimler olduğu, 
memleketleri, aralarında geçen diyaloglar sanki bugün ya-
şanmış gibi ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Rauf Hoca, yaşa-
dığı ve bulunduğu mekânları, yöreleri anlatırken öyle bil-
giler aktarıyor ki, siz de adeta zamanda yolculuk yaparak 
oraları görüyor, yaşıyor ve zihninizde canlandırıyorsunuz. 
40 yıl önce yapmış olduğu bir ameliyatı aşama aşama an-
latırken kavram ve kelimeler size tamamen yabancı olsa 
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bile merakla okumaya devam ediyorsunuz. Bu bölümlerin 
özellikle meslektaşlarının daha çok ilgisini çekeceğini dü-
şünüyorum.

Bunların yanında eserde dikkat çeken bir diğer husus, 
Rauf Hoca’nın dünya görüşü ve hayat felsefesini açık yü-
reklilikle - ara pasajlar halinde - okuyucuyla paylaşması. 
Bazen yaşadığı dönemin önemli toplumsal ve siyasal ge-
lişmelerinden hareketle, bazen de meslek hayatında kar-
şılaştığı durumlardan ve insan ilişkilerinden yola çıkarak, 
yaşananlara kendi perspektifinden notlar düşmüş; böylece 
onu daha iyi tanımamızı ve anlamamızı sağlamış.

Kitapta anlatılanların (birçoğu mesleki yaşantısı ve özel 
hayatıyla ilgili olduğu için) detayına hiç girmeden, Rauf 
Hocamızın kişiliği ve olaylara yaklaşımdan hareketle bir-
kaç noktaya vurgu yapmak istiyorum: O dönemin şartla-
rında Sorgun gibi küçük ve dışa kapalı bir Anadolu ka-
sabasından çıkarak, hedefleri ve hayalleri doğrultusunda 
göstermiş olduğu mücadele azmi ve kararlılık; bilmediği 
uzak diyarlara giderken gösterdiği cesaret ve farklı kül-
türlerle karşılaştığında sergilediği girişkenlik ve özgüven; 
karşılaştığı zorluklara gösterdiği sabır ve direnç; meslek 
hayatındaki dürüstlük, iş disiplini, iş ahlakı, prensiplilik 
ve idealizm onu birçoğumuz için örnek bir şahsiyet yapı-
yor. Ben kendisini son iki yıldır yakından tanıma ayrıcalığı 
elde ettim ve bu özeliklerinin birçoğunu da bizzat müşa-
hede ettiğimi söyleyebilirim. Sorgun Düşünce Kulübü’nün 
yapmış olduğu çalışmalara ilgisi, bu çalışmalara verdiği 
destek, yazdığımız yazıları anında okuyup yorum ve değer-
lendirmelerle geri bildirimde bulunması, bizi morallendir-
mesi, yüreklendirmesi ve hepimize taş çıkartan hiç bitme-
yen enerjisi, 76 yaşındaki bu delikanlıyı şahsım ve Sorgun 
Düşünce Kulübü için müstesna ve özel bir kişilik yapıyor. 
Umarım dostluğumuz ve iletişimimiz uzun yıllar sürer.

Yazıma son verirken şu an yazım aşamasında olan üçün-
cü ve son cildin de en kısa zamanda yayınlamasını umut 
ediyor, sevgili Rauf Yücel Hocama sağlıklı uzun ömürler 
diliyorum.
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Kitap İncelemesi: “Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar – 2” 
Yazmış Roman Olmuş… 
Adnan KORKMAZ

İnsanlar, yaşadıkları olayları sözlü olarak anlatmayı se-
verler ve anlatırken, anlatımlarının bir yerinde “yazsam 
roman olur” diye bir ifade kullanırlar. Bu ifadeyle çoğun-
lukla, yaşadıklarının romanlara konu olabilecek ilginçlik-
te olduğunu vurgulamak isterler. Ancak anlatmak kolay, 
yazmak zordur. Bu nedenle yaşananlar roman olamadan 
unutulur gider.

Prof. Dr. Rauf Yücel (İstanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı / Emekli Öğretim Üye-
si) anılarının unutulup gitmesine izin vermemiş, anılarını 
yazmış ve bu anılar roman olmuş.

Prof. Dr. Rauf Yücel’in anı kitaplarının dışında, “Vete-
riner Özel Cerrahi”, “Evcil Hayvanların Ayak Hastalıkla-
rı”, “Atların  Ortopedik Hastalıkları”, “Veteriner Cerrahi 
Terimler Sözlüğü” adlı akademik kitapları, “Sevdiğimi 
Demez  İsem”, “Gezilerden Dizelere” adlı şiir kitapları ve 
“Saniş Halanın Mektupları” adıyla yazılmış hikâyeleri bu-
lunmaktadır.

Prof. Dr. Rauf Yücel’in sonundaki fotoğraflarla birlikte 
424 sayfadan oluşan “Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar 1” 
adlı anı kitabı (1. baskı) Eylül 2013 tarihinde yayınlamıştı. 
435 sayfadan oluşan “Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar 2” 
adlı anı kitabı da (1. baskı) Mart 2015 tarihinde yayınlan-
dı.

“Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar 1” adlı kitap: “Tahta 
valizime kişisel eşyalarımı doldurarak Eylülün son günle-
rinde Sorgun’dan ayrılmıştım. Yozgat üzerinden Yerköy’e 
gelip de üniversite kayıtları için ilk defa bineceğim trenle 
Ankara’ya hareket ederken, bütün heyecanlarla, ümitlerle 
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hayallerle dolu bir hayata adım atmanın sevinç ve saadeti-
ni yaşıyordum.” cümleleri ile bitmişti (sayfa 414).

“Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar 2” adlı  kitap ise, birinci 
kitabın bittiği yerden: “Yerköy’den sabah saat 10’ da kal-
kan tren, Kayseri’den gelip Ankara’ya doğru yol alıyordu. 
Trene  binişimiz bir telaş ve hengâme içinde olmuştu. Baş-
ka yolcuların yardımı ile 3. mevkiin hangi vagon olduğunu 
öğrenmiş daracık koridorları geçerek bulduğum bir yere 
oturmuş tahta valizimi de yukarıdaki raflara yerleştirmiş-
tim.” cümleleri ile başlıyor (sayfa 7).

“Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar 2” adlı kitaptaki anılar; 
“Üniversite Yıllarım” (sayfa 7), “Birinci Almanya Yolcu-
luğum” (sayfa 119), “Yurda Dönüş ve Fakülteden Mezu-
niyetim” (sayfa 142), “Adana, Meslekte İlk Görev Yerim” 
(sayfa 147), “Evlilik Yolunda İlk Adımlar” (sayfa 161), 
“Askere Gidiyorum” (sayfa 189), “Artık Nişanımız Yapı-
lıyor” (sayfa 204), “Komando Eğitimi” (sayfa 209), “Tank 
Subayı Olarak Islahiye’deki Günlerim” (sayfa 219), “Ha-
fik İnekhanesi” (sayfa 239), “Doktora Yapmak İçin Batı 
Almanya’ya Gidiyorum” (sayfa 247), “Adana’da Evleni-
yorum” (sayfa 267), “Kızımız Çiğdem Doğuyor” (sayfa 
293), “Elazığ Veteriner Fakültesi’ndeki Günlerim” (sayfa 
319), “Kızım Özlem’in Doğumu” (sayfa 359) başlıklarıyla 
anlatılmış.

Yaşananların, romanı olmuş “Sorgun’dan Çıktım Yola 
Anılar 1” ve “Sorgun’dan Çıktım Yola Anılar 2” adlı kitap-
ların, roman olmayı bekleyen yaşamlara ilham vermesini 
diliyorum.
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Kitap İncelemesi: “Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar – 2”
Ben Bıraksam O Beni Bırakmıyor… 
Aydın BARAN

Başlığı okuyunca sevdalıya edilmiş bir söz gibi algılanır, 
öyledir de. Küçük bir detay; sevda sılaya, sılanın adı Sor-
gun’a…

Sorgun Belediyesi Yayınları’ndan çıkan “SORGUNDAN 
ÇIKTIM YOLA, ANILAR - 2”, yazarın bu alandaki ikinci 
kitabı. 1939 Sorgun doğumlu Prof. Dr. Rauf Yücel, ilk ve 
orta öğrenimini Sorgun’da, liseyi Yozgat’ta, lisans eğiti-
mini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 1964’de 
tamamladı. Meslek hayatına ilk olarak Adana’da başlayan 
yazar, doktorasını Almanya’da yaptıktan sonra, akademik 
kariyerinin ilk basamağına Elazığ Veteriner Fakültesi’n-
de başladı. Elazığ’dan 1977 yılında ayrıldığında doçentti. 
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi cerrahi kürsü-
sü doçentliğine atanan Yücel, 1982 yılında profesörlüğe 
yükseldi. Profesörü olduğu İstanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de 
yürüten Prof. Dr. Rauf Yücel; akademik yaşamı boyunca 
yüzün üzerinde bilimsel araştırma, makale, “ Veteriner 
Özel Cerrahi”, “Evcil Hayvanların Ayak Hastalıkları” ve 
“Atların Ortopedik Hastalıkları” isimli üç ders kitabı ya-
yınlandı. Yurt içinde ve dışında pek çok kongreye katılarak 
tebliğler sunan yazar, meslek yaşamı boyunca ortopedik 
cerrahi alanına yoğunlaştı. Meslek sevgisi ve birikimlerini 
her fırsatta paylaşma gayretinde olan ve bilgi zekâtını mal 
zekâtından evla gören bir yaklaşımla Türkiye’nin bu alan-
da daha çok gelişmesi, literatürün sürdürülebilmesi için 
“Veteriner Cerrahi Terimleri Sözlüğü”nü yayımladı.

“Sevdiğimi Demez İsem” isimli ilk şiir kitabı ile aslında 
yıllardır yüreğinde biriktirdiği bir başka sevdanın sinyali-
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ni verdi. Ardından 2011’de “Gezilerden Dizilere” basıldı. 
Akademik çalışmalar, mesleki yayın ve tebliğlerle geçen 
yıllar, öteki yanın sırasını almış gibi görünse de vakit vuku 
bulduğunda salkımın taneleri olgunlaşmaya başlamıştı.

İçselleştirdiği, yaşam boyu kendisini taşıyan ilkelerin 
kaynak kodlarını kaleme alması, anılarda saklı hatıralara 
özlemmiş gibi görünse de, bunu bir kaygı ve paylaşma 
duygusunun tezahürü olarak nitelersem yanıldığımı dü-
şünmem. Yüksek duygular saklanamaz. Bunu eserin ya-
zım tekniğinden yani zarftan bile anlamak mümkün. Zira 
neredeyse bir solukta anlatmak, bölümlere ayırmadan 
aktarmak gibi bir yol izlenmiş kitapta… Eğip bükmeden, 
hikâyeleri kılıktan kılığa sokmadan, olabildiğince arı, duru 
ve olduğu gibi yazılması da mazruftaki delilim.

Anılarına – ilk gerçek gurbetine – trenle başlayan, An-
kara ve sonraki süreçleri, uzun yolculuğu ve ardında bırak-
tıklarını, otobiyografilerdeki benlik, kreatif tanımlamalar, 
sunuş tekniklerinin kullanıldığı hikayelerin aksine “o” anı 
yaşatırcasına yansıtabilmiş. Hem de küresel karakterizmin 
baş gösterdiği, hiç birimizin ‘öğlen ne yemiştik?’ sorusu-
na anında cevap veremediği, her şeyi kodlayan, imgele-
yen, simgelerle yaşayan, kategorik kafeslerinden sosya-
lin içinde olduğu zannı ile yaşadığımız şu zamana en dik 
duruşun, hafıza ve hatıratın varlığının, hayat kimyamızın 
oluşmasındaki nedenleri isim, yer, olay neden-sonuç pers-
pektiflerinden aktarmış.

Eseri okuyunca, bir hayatın içinden geçtiği zaman tü-
nelinde nerelerden etkilendiğini, şekillendiğini, evrildiğini 
ve başkalaşıp dönüştüğünü referanslarıyla anlamak müm-
kün.

Yoğun, yorucu, renkli ve sürekli bir çalışma ve üretme 
dinamikleri arasında hem üç çocuğunu yetiştirirken hem 
de kendi hayatında mihenk aldığı hakikatleri paylaştığı 
hikâyelerden tohumlamış dersem abartmış olmam. Çün-
kü yaşadıklarını anlamak, konumlandırmak ve aktarmak 
her zaman ve herkesin yapabildiği bir marifetmiş gibi gel-
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miyor bana. Babamın bir sözü vardır; “Okumaktan maksat 
anlamaktır” diye. Hayatını okumak ve tefsir etmek başka 
bir niteliktir. Müfessirlerin varlığıdır belki de kaynak kod-
ların hala algılanarak sürüyor olması… Çünkü bizler her 
gün yeniden doğarız. Bugün başka gündür; gün bu gündür. 
Modern yaşam işte budur. Yeni yaşam biçimimizde, renk-
siz kokusuz ruhsuz ve köksüz yaklaşımlara bir başkaldırı 
olarak okudum bu kitabı. Cahilin cesaret payını kullandım.

Yazar öykülerini, anılarını Sorgun merkezli yazmış. İlk 
tahlilde, bir memleket hasretine benzeyen, ilçeyi merkeze 
alan, dönemin insanlarının yaşamlarından, arkadaşlıkla-
rından, dostluklarından kesitler sunan taraflarından çok; 
bu kesitlerden bir bal gibi sızmasını hayal ettiği, sonra-
ki kuşaklara aktarılmasında fayda gördüğü tadı gördüm. 
Toprak, kök, gövde, meyve, gölge ve ömür kifayet ettikçe, 
devinim halindeki hayatın hakikatlerini mürekkebe taşın-
masındaki duyguyu yeterince anlayabilmiş olmayı isterim 
doğrusu.

Yazar, anılarına “Sorgun’dan Çıktım Yola” adını verdiği 
için bir yanılgının oluşacağı kaygısını taşıyor ve bunu gi-
dermek için, Sorgun adına vurgu yapmak istediğini açıkça 
belirterek; “Sorgun’dan sadece ben yola çıkmadım. Benim 
gibi onlarca yüzlerce kişi yola çıkmıştır. Belki binlercesi 
de çıkacaktır.” diyerek, eserin omurgasını oluşturan me-
selenin kendisi değil, kendisi ve diğer yolcuları etkileyen 
öteki nedenleri paylaşmış. Bu kitap bir kaynak niteliğinde. 
Bu eser, formundan da anlaşılacağı gibi, geriye ket vurma 
ve nedensellik ilkeleri üzerine okunmalı. Zira paylaşılan 
fotoğraflar, isimler, tarihler, yerler ve “o an”ın bir romancı 
üslubunda anlatımı bir fotoğraf karesi gibi zihinlerde res-
metmektedir.

“Sorgun’dan Çıktım Yola” hem eski yolculara hem de 
yeni yola çıkacaklara bir fener olma özelliği taşıyor.

Ey yolcular, bilesiniz ki siz onu bıraksanız da o sizi bı-
rakmaz!
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Kitap İncelemesi: “Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar – 2”
Fatih ŞAHBAZ

Mart ayının ortaları idi. Telefonum çaldı. Rauf Hocam 
arıyor ve kitabının müjdesini veriyordu.

Evet, uzun süredir beklediğim kitabın ikinci cildinin 
çıkmış olması beni gerçekten mutlu etmişti. Hocama te-
şekkürlerimi ilettikten sonra hemen kitabın temini için 
kolları sıvadık. Hatip Sorgun abinin destekleriyle, kitabı 
Sorgun’dan temin ettik ve kargo yoluyla İstanbul’a ulaş-
masını sağladık.

Ancak kitapları kulüp üyelerimize dağıtmamız aylık 
toplantı tarihimiz olan 4 Nisan 2015 Cumartesi gününü 
buldu.

Tabi ben daha şanslıydım. Kitap bana kargo yoluyla er-
ken gelmişti. Sorgun Belediyesi yayınlarının 11 numaralı 
yayını olan Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar - 2) kitabını 
okumak için de sabırsızlanıyordum.

Kitap fotoğraflar dâhil 435 sayfadan oluşuyor. Bir ön-
ceki baskıya göre hem baskı hem de kitabın sonunda yer 
alan fotoğraflar daha kaliteli. Ancak şunu tüm açık sözlü-
lüğümle ifade edeyim ki, tüm bunlardan ziyade Rauf Ho-
camın kitabının içeriğini önemsiyorum. İçerik beklentile-
rimizi boş çıkarmayacak kadar fazlası ile dolu…

Kitabın birinci sayfasında Yerköy’den sabah 10’da tren 
ile başlayan yolculuk dört yüz otuz beşinci sayfada hala 
canlı idi. Belki Yerköy-Ankara trenin arasına bir sürü araç, 
bir sürü ülke, bir sürü şehir, ömürden uzun bir süre gir-
mişti, ama memleket sevdasının arasına hiçbir şey gire-
memişti. Kitabın her sayfasında hocamızın Sorgun özle-
mini görmek ve bunu hissetmek, Sorgun’a sürekli vurgu 
yapması, hayatının her aşamasında Sorgun’un önemli bir 
yere sahip olması belki de kitabı bizler için daha özgün ve 
anlamlı kılıyor.
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Öyle ya, milletin ilkokulu zor okuduğu bir dönemde 
üniversiteyi okumak, Almanya’da doktora yapmak, yurda 
dönmek ve Sorgun’u unutmamak. Bunu önemsiyorum. 
Çünkü o zamanları kısmen hafızamda canlandırmaya ça-
lışıyorum ve günümüzle kıyaslıyorum. Az bir makam ve 
mevkiye sahip olan insanların bırakın Sorgun’u, ana ba-
basını unuttuğu günümüzde (unutmayanları tenzih ede-
rim), Rauf Hocamızın o yıllardan bu güne Sorgun’u unut-
maması… Kim ne derse desin, vallahi büyük iş!

Hocamızın kitaplarının (hem birinci ciltte hem de bu 
ciltte) beni cezbeden tarafı, anlatılanlara yabancı olmama-
mız ve aslında hocamızın hikâyesinin bizim gibi Anado-
lu’da yetişen herkesin hikâyesi olması.

Zira gurbet ele çıkış, orada yaşanan sosyal adaptasyon, 
kimi zaman çaresizlik, kimi zaman cesaret, bitmek bilme-
yen mücadele vs… Zamanlar farklı olsa da, Anadolu insa-
nının gurbette yaşadığı sorunlar hep aynı.

“Sorgundan Çıktım Yola 2” isimli eserde Rauf Yücel 
Hocamızı çok daha yakından tanıma fırsatı buldum. Hoca-
mızın kitapta bahsettiği ve yaşadığı zorlukların bir kısmını 
yaşasam da mücadelesinin tamamını belki de hocamız gibi 
veremedim.

Bitmeyen enerjisini, azmini, sadık kaldığı topraklara ve 
çevresine yüzünün kara çıkmaması için verdiği mücadele-
sini, işini layıkıyla yapma arzusunu, “amaca giden her yol 
mubahtır” yaklaşımı olmadan hedeflere nasıl ulaşıldığını 
göstermesini ve bütün bunlardan öte iyi ve uyumlu bir 
eşin insan yaşamının belirlenmesinde ne büyük etkileri-
nin olduğunu, dinin ilim önünde engel olmadığını, aksine 
dinin ilim ile bütünleşince çok şey ifade ettiğini hocamız 
kitabında bütün açıklığı ile ortaya koyuyor.

İkinci cilt yaşam tecrübeleri ile dolu. Hem Anadolu’ya 
hem Avrupa’ya ait bir sürü yaşam tecrübesi… Alınması 
gereken bir sürü ders, yaşamda göz önünde bulundurul-
ması gereken bir sürü husus…

Genç yaşta okuma gayesiyle Sorgun dışına çıkan hocamı-
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zın (kitaptan gözlemlediğim kadarıyla) başarısında birçok 
faktör var. Özellikle üniversitede çekingen davranmama-
sı, geriye itilmişlik hissine kapılmaması, girişken olması, 
ikili ilişkilerde samimiyeti koruması ve tanıştığı insanlar 
ile bağı koparmaması, cesur olması, bilgiye ve öğrenmeye 
verdiği önem ve her şeyden öte karar mekanizmasını iyi iş-
letmesi bu faktörlerin bazıları. Gerçekten de bizi biz yapan 
kararlarımız değil midir? Aldığımız kararların peşinden 
rasyonel planlarla koşmak değil midir?

Bu sefer kitabın her bir satırını farklı duygular içerisin-
de okudum, kitabı okurken Rauf Hocamızın sureti ve sesi 
gözümün önünden ve zihnimden gitmedi.

Kimi zaman gözlerimizi nemlendirdi. Annesi ile An-
kara’yı gezerken, benim de annemle İstanbul’u gezdiğim 
gibi…

Babasının cenazesine gurbetten dolayı yetişemezken, 
benim de yetişemediğim ve bir soğuk yüzünü son kez gö-
remediğim gibi…

Kimi zaman güldürdü. Akdağ tarafında gezintide eşek-
lerin kayboluşu, aranışı, sonra “eşekleri sattılar parasını 
yediler” diye laf çıkışı, eşeklere şiir yazışı, Almanya’dan 
buzdolabı getirdiğinde Asım Emminin soğuyan suya; “ula 
ula ula babayın anayın bu ne yav!” deyişi, annesinin ge-
zerken heykeller hakkında söyledikleri, babasının “ikinci 
evlilik mi. hicaz mı?” sorusuna “ikinci evlilik” deyişi vs.

Kimi zaman, gerçekçi ve dürüst olmanın gerekliliğini 
ifade etti. Almanya’daki doktora hocasına Türkler hakkın-
da söylediklerinden dolayı çıkışması ve Elazığ’da cerrahi 
operasyonda dezenfektan yapmayan hocasını uyarması 
gibi…

Kimi zaman da, Almanya’ya gelen hocasının yaptıkları 
davranışları anlatarak aslında bir hayat dersi verdi Rauf 
Hoca… Gerçekten de trajikomik ve hatta bu günde geçer-
liliğini koruyan ibretlik durum tespitleri.

Ayrıca, Rauf Hocamızın Almanya’da doktora unvanını 
aldıktan sonra Alman bireylerin artık onu aldığı paye ile 
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ödüllendirmeleri, Rauf Hocaya Dr. Yücel diyecek olmala-
rı; bilimsel bir unvanın toplumun her kesiminde ne kadar 
önemli bir gösterge olduğunu, bilime ne derece yüksek 
önem atfedildiğini gösteriyor. O yıllarda toplumun böyle 
bir bilince sahip olmasının sonucundan başka hiçbir şeye 
bağlanamaz Avrupa’nın yükselişi.

Kitapta dikkatimi çeken ayrıntılardan biri de ikili iletişi-
min ve misafirliğin bu günlere nazaran çok daha iyi olma-
sı. Belki bunun nedeni o zamanlarda gelişmeyen ulaşım, 
iletişim, teknoloji vs. denilebilir ama kitabın her tarafında 
hocamızın gittiği yerde misafir olarak kalabildiğini göz-
lemliyorum. Bu çok güzel bir toplumsal kabul ve asli mi-
safirperverlik dedikleri şey de o zamanın misafirperverli-
ği. Düşünsenize evlerin çoğu kaloriferli değil, şimdiki gibi 
her oda ayrı değil, toplumun geçimi belki şimdiye naza-
ran daha zor ama herkes gönül rahatlığı ile misafir kabul 
edebiliyor. Şu an düşünüyorum da, evler kaloriferli, odalar 
daha geniş ve ayrı ayrı, geçim geçmişe göre belki daha ko-
lay ama insanlar bir iki gün yatılı misafirliğe dahi çok zor 
olmadıkça gidemiyor. Gidilen misafirliklerde ise şu an sa-
dece televizyon izleniyor.

Kitapta gördüğüm bir diğer husus ise başarıyı asla ya-
tanların değil, sürekli koşanların, hedefi olanların hak etti-
ği… Rauf Hocamız bunu hayatın her alanında uygulamış. 
Hatta eşi Işık Hanımı bile yılmadan, azimle mücadele ede-
rek, önce kaleyi içten fethederek (kaynanasını razı edip) 
evlenmeye razı etmiş.

Gerçekten de kolay değil. Anadolu’dan bir tahta bavul 
ile yola çıkıp, kabuğunu kırmak. Hele hele o zamanlarda… 
Kolay değil okul okumak. Kolay değil Almanya’ya gidip 
doktora yapmak. Kolay değil Almanya’da doktora yapar-
ken evli olmak. Yeni doğan çocuğunu memlekete gönde-
rip, Alaman’a tez savunmak. Kolay değil hayatı yaşamak. 
Kolay değil Rauf Hoca olmak!

Kitap hakkında yazılabilecek daha birçok şey var. Ancak 
nihai olarak bu kitapta Rauf Hocamızı fikri olarak da tanı-
ma fırsatı yakaladım.
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Sevimli delikanlı hocamıza ömür boyu sağlıklı güzel bir 
yaşam temenni ediyor, açık yüreklilikle yazdığı “Sorgun-
dan Çıktım Yola / Anılar - 2” kitabı için teşekkürlerimi 
sunuyorum. Okumayanlara ise çok şey kaybettiğini hatır-
latarak bir an önce okumalarını tavsiye ediyorum.

Hocamızın saygıyla ellerinden öpüyor ve kitabın üçüncü 
cildini de merakla beklediğimi buradan ifade ediyorum.
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Kitap İncelemesi: “Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar – 2”
Sorgun’dan Yola Çıkanlar… 
Hatip SORGUN

Sevgili büyüğümüz Prof. Dr. Rauf YÜCEL Hocamızın 
“Sorgun’dan Çıktım Yola” kitabının ikinci cildini, biraz 
gecikmeyle olsa da büyük bir keyifle okudum.

Öncelikle, bu güzel, anlamlı çalışma için kendisini bir 
kez daha kutluyorum. Emeğine, yüreğine sağlık sevgili ho-
cam!

Emekli olup, hiç bir şey yapmayarak sıkıntıdan patla-
yanlara inat, Rauf Hocaya zaman yetmiyor. Emekliliğini 
doya doya yaşıyor. Çünkü profesör olmuş, emekli de ol-
muş ancak, hala öğrenmeye, öğretmeye çalışıyor; tüket-
mek yerine, üretiyor. Bunlar çok önemli.

Burada bir parantez açmak istiyorum. Bugün, Cuma 
Namazı öncesi verilen vaazda hoca efendi okumaktan, 
bilgiden, sorgulamaktan, çevreden, üretimden bahsetti. 
“Gelişmiş toplumlar sorunlarının sebeplerini kendilerinde 
arar ve derhal çözmeye çalışır, ancak geri kalmış toplumlar 
sorunlarının sorumlularını hep başka yerde arar, sorunla-
rını çözmeye çalışmak yerine başkalarını suçlarlar.” dedi. 
“Allah’ın ilk emri ‘oku!’dur.” dedi. “İslam dini okumayı, 
bilgi sahibi olmayı ve sorgulamayı emreder.” dedi. “İnsan, 
kendisine bahşedilen akıl sebebiyle sorumluluk sahibidir.” 
dedi. “Hatta sorgulamayan insan, sorumluluk sahibi bir 
insan değildir” dedi. “Yaklaşık 1 milyar 750 milyon nü-
fusu ile İslam ülkelerinin toplam üretimi, 80 milyonluk, 
60 sene önce yok olmuş Almanya kadar değil.” dedi ve 
“neden?” diye sordu. İşte bu sorunun cevabını bulabilme-
miz için, bu öğütleri veren din adamları ve öğretmenlerin 
sayısının artması gerekiyor.

Kitapta da okuduğumuz yaşamıyla, davranışlarıyla, yap-
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tıklarıyla, duruşuyla Rauf Hoca gerçekten Yozgat’ın, Sor-
gun’un yetiştirdiği nadide insanlardan… Sevgili Yılmaz 
Kılıçarslan’ın ifadesiyle “güzel bir adam.” Hayatı anlamlı 
yaşayan, dürüst, çalışkan, bilgili, disiplinli, idealist, vefalı, 
yardımsever, üreten, “kendini bilen” örnek bir insan. Ben, 
geç de olsa, kendisini tanıdığım için çok mutlu olduğumu 
büyük bir onurla ifade etmek isterim.

Birinci cilt hakkındaki yazıda da ifade etmiştim. Burada 
da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu kitapta da 50–60 yıl 
önceki olayların, yerlerin, isimlerin bu kadar net bir şekil-
de ifade edilmesi beni çok etkiledi. Bunu Rauf Hocaya biz-
zat sordum; “Hocam zamanında notlar mı tutmuştunuz, 
bu kadar detayı, bu kadar net bir şekilde nasıl hatırlıyorsu-
nuz?” diye. Kendisi herhangi bir not olmadığını, yazmaya 
başlayınca olayların hafızasında canlandığını söyledi.

İstisnaları hariç tutuyorum ama bizlerde ve bizden son-
raki nesillerde bu derece güçlü bir hafızanın olduğunu 
sanmıyorum. En azından ben kendimi yokladığımda bu-
nun böyle olmadığını biliyorum.

Bunda zaman içerisinde yaşamın karmaşıklaşmasının 
ve karmaşıklaştıkça da yüzeyselleşmesinin etkili olduğunu 
düşünüyorum. Televizyon, bilgisayar, akıllı telefonlar, vs. 
hafızayı zayıflattı. Eskiden kitap okunurken, sohbet edilir-
ken, mektup yazılırken, eş dost ziyaret edilirken, daha az 
şeye daha fazla zaman harcanırken, hayat doya doya yaşa-
nırken; şimdilerde insanlar her şeyin hazırına ve yüzeyse-
line alıştı.

Kitap okumak yerine, televizyon izleniyor. Sohbet yeri-
ne, mesajla iletişim kuruluyor. Sohbet ortamları, ev gez-
meleri, eş-dost ziyaretleri kalmadı. Mektuplaşma bitti. 
Tüm bunlar yaşamı yüzeyselleştirdi. İnsanları birbirinden 
uzaklaştırdı, insanları bireyselleştirdi. O yüzden belki ha-
tırımızda pek bir şey kalmıyor. Çünkü hatırda kalacak de-
recede ilişkiler kuramıyoruz. Ya da hatırda kalacak kıymet-
te olan çok az şeyimiz var. Aynı zamanda da, günümüzde, 
insanın hafızasını dolduran, meşgul eden o kadar çok şey 
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var ki ve her şey o kadar hazır ki çoğu şey hafızada tutul-
muyor.

Hocamızın üniversite öğrenciliği döneminde – ki 
1950’lerin sonlarına denk geliyor – Sorgun’daki sosyal 
yaşamın, arkadaş ilişkilerinin oldukça zengin ve güçlü ol-
duğunu görüyoruz. Yaz tatillerinde hocamız ve arkadaşla-
rının piyes organize etmesi ve sahnelemesi ve bu tür bir 
aktivitenin geniş bir ilgili kitlesinin bulunması oldukça 
anlamlı. Bugün ne durumdayız bilmiyorum, ancak, sosyal 
ve kültürel aktiviteler konusunda o dönemlerin gerisinde 
olduğumuza dair bir izlenimim var. Zaman ilerledikçe, her 
şey geliştikçe birçok bakımdan ilerlemek yerine gerilediği-
mizi görmek gerçekten çok üzücü ve düşündürücü.

Aynı şekilde, Ankara’da Yozgat Talebe Yurdu’ndan bah-
sediyor Rauf Hoca. Bu yurtta kalan birçok Yozgatlı var. Çok 
güçlü arkadaşlık bağları var. Bu arkadaşlar Ankara’da si-
nemaya, tiyatroya gidiyorlar, kültürel geziler, sosyal orga-
nizasyonlar yapıyorlar. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Ben 
de 1989 yılında otobüsle Sorgun’dan yola çıkıp Ankara’ya 
gittim. Bu şekilde hemşerilerin kaldığı bir yurttan haberim 
olmadı. Var da ben mi bilmiyordum, yoksa gerçekten yok 
muydu merak ettim.

Hocamızın birinci ciltte bahsettiği, Yozgat’ta okurken 
aynı evde kaldıkları alt sınıflardan akrabamız Ünal Öztürk 
ağabey o dönem Ankara’da bürokrattı ve bana her bakım-
dan çok yardımcı olmuştu. Bu vesileyle, kendisini rahmet-
le anmak istiyorum.

Rauf Hocanın trenle Almanya yolculuğu 1990’da OD-
TÜ’de okurken aynı trenle, aynı güzergâhtan Viyana’ya 
gidişimi hatırlattı. Sirkeci Garı, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Avusturya toprakları, gümrükteki kontroller, kompartı-
man, daracık koridordan çevreyi izlemek, vs… Anılarım 
canlandı.

Kitapta Rauf Hoca Yerköy’den trenle ve tahta bir ba-
vulla çıktığı yolu ve o yolda yaşadıklarını bize anlatmakla 
aslında Anadolu insanının ortak kaderini tarif ediyor. Ana-
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dolu kökenli olan birçok insan bu kitapta anlatılanlardan, 
kendi yaşamına dair birçok ortak nokta bulabilir. Bir ba-
vulla, tek başına bir yola çıkmak Anadolu insanının ortak 
kaderi. Bizler de bu şekilde bir yola çıktık ve hala o yolda 
yürümeye çalışıyoruz.

O yollar engebeli, karışık, yalnız, dikenli yollar. O yol-
larda ilerlemek zor. O yollarda yürüyenler, bazen yol ke-
narında oturup, kimseye göstermeden ağlarlar, sonra göz-
yaşlarını siler yola devam ederler de kimse bunu görmez, 
bilmez. Bazen ayakları yara içinde, dermansız kalırlar, bir 
kenarda soluklanır ve tekrar yola devam ederler. Bazen yı-
kılırlar, ancak kalkar yola devam ederler. O yol ki, dönüşü 
yok! Ne olursa olsun yürümek zorundasın, en çok da seni 
o yola uğurlayanlar için…

Rauf Hocamız, bu yolda başarıyla vakur bir şekilde iler-
lerken, başlangıç noktasını, arkada bıraktıklarını unutma-
yanlardan…

Kitabı okurken hep şunu düşündüm: Birçok bakımdan 
ilerlemiş gözüküyoruz, maddi anlamda yaşam standartla-
rımız artıyor, ancak, asıl kıymetli olan şeyleri dikkate al-
dığımızda, toplum ve birey olarak geriliyoruz, çürüyoruz, 
anlamsızlaşıyoruz, değersizleşiyoruz…

Rauf Hocam, yolun açık olsun!
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Kitap İncelemesi: “Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar – 2”
Nuri KAYA

Saygıdeğer Rauf Hocam, bu güzel eserden dolayı şahsı-
nıza teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Birinci cildin bende doğurduğu heyecanın aynısı ikinci 
ciltte de gerçekleşti. İkinci cildin birinci ciltten farkı, sade-
ce Sorgun’a vurgu yapılan bir kitap olmamasıdır. Üniversi-
tede okuduğunuz yıllar için Ankara’ya, 1960’lı yıllarda An-
kara’nın siyasi ekonomik ve kültürel hayatına, Adana’da 
görev yaptığınız yıllara, ilk Almanya deneyiminize, iki yıl 
boyunca askerlik göreviniz için Ankara, İslahiye, Eğirdir’e, 
daha sonra görev yaptığınız Sivas Hafik’e, doktoranızı yap-
tığınız ikinci Almanya deneyiminize, Elazığ’da görev yap-
tığınız süre içerisinde Elazığ’a ve neredeyse Türkiye’nin 
bütün coğrafyasına vurgu yapmış olduğunuz bir kitapla 
karşılaştım.

Değerli Hocam, madem ikinci cildin bir an önce okuyu-
cuyla buluşması için, yoğun bir çalışma ile bu güzel eseri 
ortaya koydunuz; biz de SDK olarak bu güzel eseri okuma-
yı ve değerlendirmeyi bir vazife olarak gördük.

Birinci ciltte Sorgun’u her yönüyle tanımıştık. İkinci 
ciltte az da olsa Sorgun’a vurgu yapılmakla beraber artık 
hocamızın Sorgun’dan tam anlamıyla yola çıktığını anlıyo-
ruz. İkinci cilt, Rauf Hocamın anılarının üniversite yılla-
rından kırk yaşına kadar geçen kısmını oluşturuyor. Anıla-
rımızı hafızamızın bir köşesinde saklarız. Yeri geldiğinde 
onları hatırlar ve belirli ortamlarda anlatırız. Rauf Hocam 
yaşadığı her şeyi çok iyi hatırlıyor, inceliyor ve yorumlu-
yor. Kitabında bütün bu yaşadıklarının Sorgun’a yansıma-
larını çok güzel değerlendirip yazmış.

İkinci ciltte öne çıkan şehir Ankara’dır. Zira Ankara, üni-
versiteyi okuduğu ve askerliğinin bir kısmını yaptığı şehir-
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dir. Bütün arkadaşlarını, hocalarının tamamının isimlerini, 
bunca yıl sonra hatırlayarak, yaşadığı dönemin tamamını 
ayrıntılarıyla aktarıyor. 1960’lı yıllarda 500.000 nüfusu ile 
Ankara siyasetin dışında eğitim ve öğretimin de başken-
tidir. 1950’den başlayarak 1977’ye kadar olan iktidarları, 
koalisyonları, seçimleri, darbeleri zaman zaman kendi yo-
rumlarını da katarak bir edebiyat öğretmeni olmasa da, 
edebiyat öğretmeninden daha güzel ifadelerle anlatıyor.

1958 yılının Mayıs ayında Yozgat Lisesi’nden mezun ol-
duktan sonra, Ekim ayında elinde tahta bir bavulla yeni 
hayatı için Sorgun’dan yola çıkar. 1964 yılında Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirinceye kadar Anka-
ra’da yaşar. Veteriner Fakültesi 1 yıl uzayınca ilk Almanya 
deneyimi gerçekleşir. 2. Almanya deneyimi 5 yıl sürer. Al-
manya’da doktora bittikten sonra, 1971-1977 yılları ara-
sında yeni kurulan Elazığ Veteriner Fakültesi’nde doçent 
olana kadar görev yapar. Elazığ’dan gayretli çalışmaları 
sonunda zor da olsa İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi’ne tayini çıkar.

1959–1964 yıllarında üniversite hayatında dikkat çeken 
hususları şöyle sıralayabiliriz:

- Her üniversitenin kendi sınavını yapması.
- Bazı fakültelerin lise okul derecelerine göre sınavsız 

alması.
- En popüler bölümlerin Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakül-

tesi olması.
- Bölümler arası fark derslerini vererek bölümler arası 

geçiş kolaylığı.
- Lise mezunu veya üniversite mezunu olan her insanın 

devlet dairelerinde çok kolay iş bulabilmesi.
- O dönemde devletin Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fa-

kültesi gibi bölümlerde okuyan öğrencilerine çok iyi burs-
lar vermesi.

- Yozgat Talebe Yurdu’nun çok aktif olması.
1959 yılından itibaren siyasi ve ekonomik hayatta dik-

kati çeken hususları ise şöyle sıralayabiliriz:
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- 1959’da ilk kez bir ABD Başkanı Eisenhower Türki-
ye’yi ziyaret ediyor.

- 1960 yılında Mart-Nisan aylarında başlayarak Türkiye 
iç politikasında aylarca gergin bir ortam yaşanıyor.

- 29 Nisan’da Türkiye genelinde bütün üniversiteler sü-
resiz tatil ediliyor ve herkes evine dönüyor.

- Hemen arkasından 27 Mayıs’ta darbe oluyor. Darbe-
cilerin başında Orgeneral Cemal Gürsel vardır. Toplam 37 
subayın başını çektiği cunta Demokrat Parti’yi iktidardan 
indiriyor ve ülkeyi kaosa sürüklüyor.

- 1961 yılında halk oylaması yapılıyor ve yeni anayasa 
kabul ediliyor. Yeni anayasada hiç de demokratik olmayan 
darbeci Milli Birlik Komitesi’nin 23 üyesi Senato’da yaşam 
boyu Tabi Senatör olarak kalıyor.

O dönemlerde Almanya ile Türkiye arsındaki farkın çok 
büyük olduğunu görebiliyoruz. Bir tarafta İkinci Dünya 
Savaşı’na katılmış, mağlup olmuş ve harabeye dönmüş 
bir Almanya. Diğer tarafta “Oh be ülkemizi savaşa sokma-
dık!” diyen liderlerimiz… 

Bu dönemde dikkatimi çeken hususları şöyle sıralaya-
bilirim:

- Almanya’da normal bir ihtiyaç olarak görülen ve kul-
lanılan otomobil, beyaz eşya ve elektronik eşyanın bizde 
çok lüks oluşu.

- Siyasi çalkantıların ve koalisyon hükümetlerinin yıllar-
ca devam etmesi.

- Ekonomik kalkınmanın bir türlü sağlanamaması, büyük  
şehirler dışında insanların çok zor şartlarda yaşamaları.

- Okuma-yazma oranının çok düşük olması, o dönem-
de üniversite okuyanların akademik kariyer yapması ve iş 
bulma imkânlarının günümüze oranla çok yüksek olması.

Sonuç olarak Rauf Hocamın anılar dizisi bende heye-
can yaratmaya devam ediyor ve edecek de… O dönemin 
renkliliğini, çeşitliliğini, sosyo- kültürel ve özellikle siyasi 
mesajlarını anılar kitabını okuyarak daha iyi anladım. Ka-
leminize ve yüreğinize sağlık hocam!
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Kitap İncelemesi: “Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar – 2”
Bir Vefa Örneği: Rauf Yücel 
Recep DAĞDEMİR

Sorgun odaklı iki kitap… Belki Sorgun tarihinde bu dal-
da bir ilktir. Ömrünün büyük bölümünü Sorgun dışında 
geçiren, farklı ülkelerde bulunmuş, Türkiye’nin çeşitli ille-
rinde yaşamış bir kişiden iki önemli eser. Bu bir vefa örne-
ğidir. Doğduğumuz topraklar ancak böyle bir vefa örneği 
ile gelişir. Beyinler, doğduğu diyarlara geri döndüklerinde, 
gittikleri anlar gibi olamayacak. Kazanımlarını getirecek-
ler. Bu topraklarda yaşayan insanların faydasına sunacak-
lar. Böyle bir vefa seferberliğini bütün meslek dallarında 
olduğunu hayal ettiğimizde ortaya çok farklı bir Sorgun 
çıkacaktır.

Rauf Hocamın her iki eserini de okudum. Ama ilk cildin 
tadı farklıydı.

Birinci kitap, kendi içinde yaşanmışlıklardan hareketle 
kurgu barındıran bir yapıttı. Aile içi dengeleri, komşu iliş-
kileri ve gündelik yaşantıyı çok iyi bir anlatımla bizlerin 
istifadesine sunmuştu. İçinde bize ait duygulardan çokça 
bahsedilen birinci ciltte, özellikle komşu ve akraba ilişki-
lerinden ve memleketimizde yaşanılanlardan çokça bahse-
diliyordu.

Yaşadığımız mekânların bir zamanki hali insanı çok 
farklı duygulara sevk etmektedir ve bütün bunların, bir 
edebiyatçı yazardan farksız bir dille anlatımı, bir Sorgunlu 
olarak gurur vermektedir.

İkinci kitap daha çok, hocamın kendi deyimiyle “olgun-
laşma dönemi”nin yaşandığı yılları kapsamaktadır. Üni-
versite yılları, akademik çalışmalar ve meslek hayatı…

90’lı yılların başında üniversite hayatına başlamış bir 
kuşağın yaşadıkları ile hocamızın yaşadıkları arasında çok 
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az benzerlikler bulunmaktadır. Bu sayede hızla gelişen bir 
Türkiye örneğini de görmüş olmaktayız.

Kitapta geçen yerler ve kişileri tanıyor olmayışımdan 
dolayı zorlandım. Ancak birkaç gün dahi olsa Sorgun’da 
bulunmanın bütün anlarının en ayrıntısına kadar anlatıl-
ması dikkatimi toplamama neden oldu.

“Sorgun’dan Çıktım Yola / Anılar - 2” isimli eser, bir 
yönüyle Türkiye’deki gelişmeleri ilk ağızdan dinlemek gibi 
geldi bana. Özellikle yurtdışı deneyimi ile ülkemizdeki 
akademik, siyasal ve sosyal alanda karşılaştırma ve öneri 
getirme yönüyle Sorgun merkezliliğini aşmaktadır.

Her iki eserden hareketle biraz da kendimizi sorgula-
mamız lazım. Özellikle hocamızın bütün anılarını ayrıntılı 
olarak anlatması bana farklı mesajlar veriyor.

Henüz 40’lı yaşlarda olmamıza rağmen yaşamımızda 
hatırlamak istemediğimiz veya gerçekten hatırlayamadığı-
mız birçok olay, anı, durum vardır. Arayışlarımızın çoklu-
ğundan olsa gerek, belki nefes aldığımız anların kıymetini 
dahi bilemiyoruz. Hep daha fazlası hep daha farklısı diye 
diye anlarımızı heba ediyoruz.

Hocamın iki eserini de okuduğumda gıpta ettim. Yaşa-
mının her anını o kadar önemsemiş ve üstün bir kabul-
lenişle yaşamış ki, bu eseri ortaya koyacak kadar anıları 
oluşmuş. Zihninin hiç karışık olmadığını, bir karar verdik-
ten sonra “keşke” demeyecek kadar farklı uyarıcılara ka-
patarak hayatını dolu dolu yaşadığını anlıyoruz. Doludan 
kastım asla heyecan, macera ve farklı dünyalarda olmak 
değil. Sadece kendisi olacak şekilde dolu ve anlamlı yaşa-
mak…

Sevgili Hocam, önemli bir vefa örneğini gösterdiniz. Bu 
eserlerinizle geldiğiniz mevkide, doğduğunuz toprakların 
önemli bir etken olduğunu göstermiş oluyorsunuz. Yıllar 
yılı ihmal edilmiş bir il ve toplum olarak bu topraklarda 
kariyerinin zirvesine çıkılabileceğini herkese göstermiş 
oldunuz. Geldiğiniz nokta ne olursa olsun, aslını inkâr 
etmenin bir tercih olduğu günümüzde, siz aslınıza sahip 
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çıkarak onu yüceltiyorsunuz. Belki de soyadınızla müsem-
ma bir davranışla Sorgun’u Yücel’tiyorsunuz.

Bir vefa örneği göstererek, aslımıza dönmeyi ve hizmet 
etmeyi hatırlatan iki önemli eseriniz için teşekkürler ho-
cam.
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Kitap İncelemesi: “Kısır” 
Abdullah ALPAYDIN

Kısır, Sorgunlu yazar Arif Baş’ın 1971 yılında yayımla-
nan ilk kitabı. Köy Enstitüsü mezunu olan yazar, 29 yıl 
eğitimcilik yaptıktan sonra emekli olup köyüne yerleşmiş. 
Eserlerinin büyük kısmı emeklilik döneminin ürünle-
ri. Ağırlığını öykülerin oluşturduğu eserler arasında şiir, 
inceleme-araştırma, anı ve deneme kitapları da var. 2012 
yılında vefat eden Baş, köyü Bahadın’da eskiden kullanı-
lan köy araç gereçlerini sergilediği bir de açık hava müzesi 
kurmuş.

Adını kitabın ilk öyküsü olan Kısır Köfte’den alan Kı-
sır adlı kitap, Ankara’da Yaba yayınları tarafından yayın-
lanmış ve 1983 yılında 2. Baskısını yapmış. Başka baskısı 
yapıldığına dair elimizde bir bilgi mevcut değil. İncelemiş 
olduğum bu eseri yazarın eserleri, çalışmaları ve hayatı 
hakkında bilgiler veren web sitesi (www.arifbas.com) üze-
rinden okuma imkânı buldum.

Kitap toplam 75 sayfa ve Kısır Köfte, Bir Köy Öğret-
meni, Şahinde’nin Halısı, Bir Köy Öğretmeni, Uğurlu Te-
zek, Mehmet’in Kağnısı, Üç Düşman, Çoban Hacı, Yamalı 
Koyun, Dünürlük ve Yaşıyoruz Sayılır başlıklı 10 öyküden 
oluşmakta.

Öyküler, başlıklarından da anlaşılacağı gibi genellik-
le köy yerinde geçmekte. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında 
bir Anadolu köyünde yaşamın akışı, gündelik hayat, insan 
ilişkileri; insanların yoklukla ve açlıkla mücadelesi, kim-
sesizlik, sahipsizlik, çaresizlik, kabullenmişlik, ezilme ve 
dışlanma; bu zorlu hayat mücadelesi esnasında insanla-
rın birbirine karşı acımasızlığı, çıkarcılık; köylünün zihin 
dünyası ve olaylara yaklaşımı, kendisi de o dönemi bizzat 
yaşamış olan yazar Arif Baş tarafından yer yer yöresel şive 
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ve kelimeleri kullanarak yalın bir dille anlatılmış.
Öykülerin hiçbirinde olağanüstülük yok ve okuduğu-

nuzda sizi şaşırtacak mevzular anlatılmıyor. Bizim son 
dönemlerine yetiştiğimiz, fakat babalarımızın, anneleri-
mizin dedelerimizin ve ninelerimizin doğrudan içinde bu-
lunduğu ve yaşadığı zorlu yılların ve şartların hatırlatıldığı 
bu eser, Anadolu köylüsünün bir dönemine ışık tutmuş 
oluyor. Bizler için olmasa bile şehirde doğup büyümüş ve 
bu şartlara aşina olmayanlar için ilginç gelebilecek öyküler 
var kitapta. Ayrıca bizden sonraki nesiller için bugünün 
dünyası ve imkânlarıyla o günün zorlukları ve imkânsız-
lıklarını karşılaştırma ve kendilerinden önceki kuşakları, 
duygu ve düşünce dünyalarını daha iyi anlama adına oku-
nabilecek hikâyelere yer veriyor bu eser.

Yakın zamanda bu dünyaya veda etmiş olan eğitimci-ya-
zar Arif Baş, eserleri ve çalışmalarıyla; köyüne, memleke-
tine, insanına bağlılığı ve vefasıyla örnek alınması gereken 
bir insan. Emek ve çabaları umarım yeni nesil tarafından 
gerekli ilgi ve değeri görür.
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Kitap İncelemesi: “Köy Enstitülü Yıllarımla Anılarım”
Enüsdü Mektebi
Adnan KORKMAZ

“Kayseri’de enüsdü mektebi açılmış. Beşinci sınıfı bi-
tirenlerden isteyen gidecekmiş. Her şeyi hükümet ve-
recekmiş. Oradan çıkanlar muallim olacakmış. Duyduk 
duymadık demeyin….” Bu cümleler Arif Baş’ın “Köy Ens-
titülü Yıllarımla Anılarım” adlı kitabının başlarında yer 
alan cümleler.

“Enüsdü Mektebi” diye bahsedilen okul; Arif Baş’ın 
mezun olduğu “Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü”dür. Bu 
okuldan birçok Sorgunlu mezun olmuş ve anılarını kaleme 
almışlardır.

Pazarören Köy Enstitüsü mezunlarından Alcı Köyü’n-
den Faik Birol “Bozkırdaki Fener” adlı kitapta, Salur Kö-
yü’nden Cihandar Arıkan “Neden Köy Enstitüleri” adlı ki-
tapta, Arif Baş ile aynı kasabadan, Bahadın Kasabası’ndan 
Yusuf Ziya Bahadınlı “Öyle Bir Aşk” adlı kitapta, Aşağıcu-
mafakılı Köyü’nden Doğan Özmen Sorgun Postası Gaze-
tesi’ndeki çeşitli makalelerde Pazarören Köy Enstitüsü ile 
ilgili anılarını yayınlamışlardır.

Arif Baş, “Köy Enstitülü Yıllarımla Anılarım” adlı kitap-
ta (Martı Yayınları, Haziran 1993): “Görünen Yollar” baş-
lığıyla Pazarören Köy Enstitüsü’ndeki öğrencilik yıllarını, 
“Sarıhamzalı Köyü” başlığıyla Sarıhamzalı Köyü’ndeki 
ilk dönemine ilişkin öğretmenlik anılarını, “Yedek Subay 
Okulu” başlığıyla askerlik anılarını, “Şahmuratlı Köyü” 
başlığı ile Şahmuratlı Köyü’ndeki öğretmenlik anılarını, 
“Yine Sarıhamzalı Köyü” başlığıyla Sarıhamzalı Köyü’n-
deki ikinci dönemine ilişkin öğretmenlik anılarını, “Peyik 
Köyü, Doğankent” başlığı ile Doğankent Kasabası’ndaki 
öğretmenlik anılarını, “Yerköy İlçesi”, başlığı ile Yerköy 
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İlçesi’ndeki öğretmenlik anılarını, “Yozgat Merkezi Hürri-
yet İlkokulu” başlığı ile Yozgat İli’ndeki öğretmenlik anı-
larını, “Ankara Nazife Hatun İlkokulu” başlığı ile Ankara 
İli’ndeki öğretmenlik anılarını, “Emekli Yılları” başlığı ile 
emeklilik yıllarını anlatmış.
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Kitap İncelemesi: “Dikenli Gül Bahçesi” 
& “Âşık İbrahim” 
Sıkı Tut Üzengiyi, Salma Yılkıya Geçmişini, 
Dikenler Arasında Sakla Güllerini 
Aydın BARAN

Sorgun Düşünce Kulübü’nün kitap incelemeleri yap-
mak üzere görev dağılımı yaparken “acaba okuyup hakkın-
da yazacağımız eser kalın mı ince mi, akıcı mı, sıkıcı mı, 
duyguları aktarabilmiş mi, paylaştığı bilgiler ve yorumlar 
betimlemeler yerinde ve doğru mu?” gibi onlarca soru so-
rarım. Okunup incelenecek esere ve eser sahiplerine karşı 
böyle düşünüyor olmam nazik ve hoş karşılanmaz belki 
ama ben bunu kısa sürede ve sessizce içimden yaparım. 
Bu kısım bende saklı kalsın kulüpte görev taksimatı yapıl-
dığında yeni bir seviye başlar ki çalışkan öğrenci modun-
da tahsisattan payımıza düşeni alıp vaktinde yazıyı eriş-
tirmektir görevimiz. Oysa tembel bir öğrencilik hayatım 
olmasına rağmen…

Bu kez de öyle oldu. Paylaşım yapıldığında şu yukarıda-
ki duyguları hızlıca içimden geçirdim. Üstelik ne yazara 
ne de kulüp üyesi arkadaşlara bunu belli etmedim. Bir de 
kitap dijitaldi. İşimi kolaylaştırdı ama yine de kitabın ko-
kusu dokusu olsaydı içeriğini daha bir hisli okurdum diye 
düşündüm.

Yazarı tanımıyor olmam, hakkında hiçbir ön bilgimin 
de olmaması aslında ikimiz içinde en net ve en anlaşılır 
bir iletişim için büyük imkân sağlayacaktı. Ne yazar be-
nim onun kitabını okuduğumu biliyor, ne de ben yazarın 
hikâyesini…

Neyi ne kadar vermişse o kadarını alacak, anladığım 
kadar paylaşacaktım. Bu çok basit, duru ve koşulsuz bir 
iletişimdi benim için. Zira müspet ya da menfi bir ön yar-
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gı olmaması yazılan her şeyi doğru anlamak adına yeter 
sebepti.

Bir şiir kitabı hakkında yazı yazmak; duyguların damı-
tılarak yaşamın taşlarına vura vura berraklaşmış hislerin 
suyundan içmek gibidir. Lakin zamanlar içerisinden akıp 
gelen duyguyu içmek isteyen birisinin halini ikrar ile işe 
başlamasında tek masumiyet yazarın derin hoşgörüsüdür. 
Yazar Arif Baş’ın “DİKENLİ GÜL BAHÇESİ” adını verdiği 
eser hakkında bir çift söz söyleme cesaretim ‘dikene razı-
yım gülü muhafaza ediyorsa’ ön ruhsatındandır.

Çok zamandır şiir kitabı okumuyordum. Uzun ve birçok 
evreden oluşmuş, kökünde eğitimci, ortasında siyasetçi, 
ömrünün en demli zamanlarında yazar ve elleriyle kurdu-
ğu kişisel müzesi olan bir çınarın kaleme aldığı şiir kita-
bını okuma fırsatım oldu. “Okudum” demek iddialı ama 
en azından yüzünden okudum. Tamamını anladım demek 
ayrıca iddialı olur.

Öyle ki kişisel müzesinde biriktirdiği dönemini tamam-
lamış eski el aletlerini şimdiki gençler gördüğünde hayret-
le inceler, ne işe yaradığını, ne meşakkatli işlerin aletleri 
olduğunu, nasıl yapıldıklarını hatta gerçekten bununla mı 
ekin biçip, çift sürmüşler, bundan su mu içmişler, ama bu 
çok ağır, nasıl kaldırmışlar gibi onlarca soru sorup ilgileri 
oradan ayrılınca biter. Tarih, emek, duygu, sevgi, aşk ve 
geleceğe umut taşıyan eskimiş aletlere…

Şiirler de bu dilden ve bu talihten konuştu benimle san-
ki? Okusa da ne anlayacaktı, ne kadarını anlayacaktı ki Ay-
dın?

“Barıştılar” diye haykırarak, ezeli uyuşmazlıktan kar-
deşlik çıkartan, özlem ve şaşkınlığı bir arada gördüğü, 
“İstanbul”’u, hisli bir dedenin oğul balı torununu, unutul-
mak istemeyenlerin unutmaması gerektiğini anlatırcasına 
“Âşık İbrahim’e müracatını” not etmiş dikenlerin arasına 
gül saklarcasına…

“Gel sevgi gel gir koynuma, dol gönlüme, yalandan yer-
leşme dilime” diye hislerine yer açan, vatan millet kurtu-
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luş ve varoluşa selam verip çakır keyif olup içleneceği ka-
dehe kadar dercetmiş, her biri ayrı ayrı hikâyesi olan, her 
biri eski zamanın öykülerinden oluşan içli şiirlerinde…

Hep iç geçirip kahır dillendirmek olmaz. Arada su serp-
mek gerek gönül tarlasına, dikleşip davasındaki haklılığı-
na ve sevdasındaki derinliğine yol vermiş.

Turnalarla halleşen, kardeşine sitem eden, anasını özle-
yen, yalnızlığından usanan, dalgınlığını pazara çıkartan bir 
şairin müşterisi kim olurdu ki?

Kim olmaz ki sarrafsa şayet?
Hiçbir duyguyu salıp yılkıya bırakmayan, elden ve dil-

den hâsıl olan ne varsa biriktirene aşk olsun. Yarın için bu 
günden ateş yakmış. Gönlün tarihini şiire yaslamış, dünde 
yaşamış umutları da anadut, dirgen, üzengiyle duvara as-
mış…
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Kitap İncelemesi: “Tüp Bebek”
Şahin BOZOK

Hemşehrimiz Arif Baş’ın Tüp Bebek isimli eseri 92 say-
fadan oluşmakta ve 16 adet öyküyü içermektedir. Kitabı-
nın ilk baskısı Haziran 1993 yılında Martı Yayınevi tarafın-
dan yapılmıştır.

Kitapta; Yolun Eğrisi, Çilenin Türküsü, Tüp Bebek, Ya-
pılan Çeşme, Tutsaklar, Patron İzzet Deveci, Meydandaki-
ler, Kurtuluşun Yolu, Çöldeki Su, Kapıcı Zahir, Bilmediği-
miz Küçükler, Tombak Tufan, Satılan Tarla, Emekli Ahmet 
Sarı’nın Bir Günlüğü, Doğru Olanı ve Ahmet Çavuş’un 
Unutamadığı isimli öyküler yer almaktadır.

“Yolun Eğrisi” isimli öyküde Yozgat’ta yapılan yol çalış-
masında Mühendis Galip Bey ve Kamil Ağa arasında önce 
kardeşlik ile başlayan sonra da mühendisin atının Kamil 
Ağa’nın tarlasındaki geçimliği arpayı hunharca yiyip bi-
tirmesi ile son bulan dostluktan bahsedilmektedir. Kamil 
Ağa başta atın yayılmasına izin vermiş, sonra da atın çok 
yayılmasını içine sindirememiş ve atı bir güzel dövmüştür. 
Bunun üzerine mühendis de yolu Kamil Ağa’nın tarlasın-
dan geçirmiştir.

“Çilenin Türküsü” isimli öyküde, Almanya’da gurbette 
çalışan bir ana baba ve dayıya emanet edilen küçük Er-
han’ın hikâyesi anlatılmaktadır. Erhan 2 yıl boyunca ana 
babasının gelip onu da Almanya’ya götüreceklerine inan-
dırılır. Ana baba gelir ancak Erhan’ı almadan geri dönerler. 
Hayat şartlarının zor oluşu gurbete gitmenin zorluğu ve 
küçücük çocuğa bırakılan bir anne baba fotoğrafı…

“Tüp Bebek” isimli öyküde, 70 yaşındayken genç bir 
kızla evlenen Halil Ağa’nın hikâyesi anlatılmaktadır. Halil 
Ağa Gülhan isimli bir kadın ile evlenir. Ancak Halil Ağa’nın 
yeni evlendiği hanımının 4 tane de kuması bulunmaktadır. 
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Gülhan’ın şansı ise erkek çocuk doğurması nedeni ile evde 
prensesler gibi ağırlanmasıdır. Tabi kumalar ile arasındaki 
çekişmeler de cabası…

“Yapılan Çeşme” isimli öyküde 14 hanelik köye kayaları 
oyarak getirilen pınar anlatılmaktadır. Tabi etliye sütlüye 
dokunmayan, çeşmenin yapılışında emeği olmayan Hacı 
Ömer Ağa’nın su geldikten sonra yarısını tehditle bahçe-
sinin altına pınar olarak alması, öykünün emeğe saygı an-
lamındaki mesajı…

“Tutsaklar” isimli öyküde Ahmet Başer isimli öğretmen 
üzerinden 12 Eylül ihtilalinin halka yansımaları anlatıl-
maktadır.

“Patron İzzet Deveci” isimli öyküde İzzet Deveci’nin ha-
nımı Hatice Hanım ile olan sorunları (eve geç gelme, yalan 
söyleme vb.) anlatılmaktadır. İzzet Deveci mobilyacı zen-
gin bir iş adamıdır. Sürekli bahaneler ile evine geç gelmek-
tedir. Bir bahanesinde ise milletvekili Ayhan Bey’in eşi ile 
sorunu olduğunu ve onu çözdüğünü ifade eder eşi Hati-
ce Hanıma. Sonraları oy istemek için gelen Ayhan Bey’e 
Hatice Hanım: “Vekilsiniz. Eşinizle sorun yaşamanızı size 
yakıştıramadım” der. Bunun üzerine İzzet Deveci’nin yala-
nı ortaya çıkar ve tabii ki de geriye hem vekile hem eşine 
karşı yaşadığı mahcubiyet kalır.

“Meydandakiler” isimli öyküde Kaymakam Erdem 
Bey’in hizmetleri ve hakkında çıkan söylemler sonrası Do-
ğu’ya Vali Yardımcısı olarak atanması anlatılmaktadır.

“Kurtuluşun Yolu” isimli öyküde Ertuğrul isimli bir 
Almancının çatal yolda bir hacı emmiye Mercedes ile 
çarpması ve sonrasında Ertuğrul’un babası Nadir’in hacı 
emmiyi (davacı olmaması ve hastanede fazla yatmaması 
hususunda) ikna çabaları Yozgat’ın dili ve Yozgat’a has 
gözlemlerle ifade edilmektedir.

“Çöldeki Su” isimli öyküde, Nebi Çavuş ve Bahadınlı 
Hasan Onbaşı’nın Yemen’de İngilizlerin esaretinden kaç-
ması ve çölü aşması anlatılmaktadır. Çölü aşma esnasında 
yaşanan zorlu mücadele, suya olan hasret öykülenmiştir. 
Hatta Hasan Onbaşı çölü aşma esnasında köye ulaşırsa 
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oluktan su içmeyeceğine and içmiş (suya o derece hasret 
kalmış) köye ulaşınca da pınardan su içmemiştir. Koyun 
kuzu nerden içti ise o da oralardan içmiştir.

“Kapıcı Zahir” isimli öyküde, bir apartmanda kapıcılık 
yapan Zahir’in apartman işlerine yetişmekteki zorluğu 
anlatılmaktadır. İstanbul’a giden apartman sakinlerinden 
Macit Bey köpeğini Kapıcı Zahir’e emanet etmiştir. Zahir 
emanet köpeği parkta gezdirirken köpeğe müşteri çıkmış 
ve iki milyona köpeği satmıştır. Sattığı para ile pirzola, ki-
loluk kola ve bolca muz alıp ailesi ile yemiştir.

“Bilmediğimiz Küçükler” isimli öyküde, dedenin to-
rununa sevgisi anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra torunun 
dedeyi düşündüren ve bir o kadar da zeki soruları ile dede-
sini zorlayan torun öyküyü anlamlı kılıyor.

“Tombak Tufan” isimli öyküde her şeyi düşünülen, an-
cak WC’si unutulan bir fabrikadan bahsedilmektedir. İş-
çiler bilerek unutulduğunu düşünür ve homurdanırlar. Ve 
WC ihtiyaç olmasına rağmen yapılmaz.

“Satılan Tarla” isimli öyküde Abdil Çavuş isimli bir 
vatandaşın köyün ağası Bedri Efendi’den aldığı çorak bir 
tarlanın hikâyesi anlatılmaktadır. Satın alınan tarla hisseli 
olmakla birlikle Abdil Çavuş sadece Bedri Efendi’nin im-
zası ile tarlayı satın alır. Tarlayı kavaklandırır, sular, eker. 
Ancak her sene bir hissedar para ister. Vermezsen de tar-
layı dava eder alırız derler. Resmi işlerin güvene dayalı 
yapılmamasının ana tema olarak işlendiği öyküden elbet 
günümüz için de çıkarılacak çok dersler vardır.

“Emekli Ahmet Sarı’nın Bir Günlüğü” isimli öyküde, 
emekli öğretmen Ahmet Sarı’nın İstanbul’da geçirdiği bir 
günü anlatılmaktadır. Hikâyede İstanbul’da gezinirken bir 
kalabalık arasında bağıran ve yerli yılan gösterisi yapacağı-
nı söyleyen, milletten parayı toplayan bir pazarlamacının 
taktiği dikkat çekmektedir. Günümüzde de bu tarz ilginç-
likler üzerinden hala para kazanan insanlar mevcuttur.

“Doğru Olanı” isimli öyküde Gani Onbaşı ve onun zor-
luklarla okuttuğu oğlu Erol öykünün kahramandırlar. Erol 
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okumuş ve sağlıkçı olmuş ve köye yakın bir yere tayini çık-
mıştır. Erol’un iğne yapmasından, yaşlılara ilaç vermesin-
den Gani Onbaşı çok mutlu oluyordu. Ta ki Erol evlenip 
Malatya’nın bir ilçesine gidene kadar... Daha sonra Erol 
sılayı unutmuş, babaya mektup yazmamış, bayramlar dâ-
hil memlekete gitmemiş, annesinin cenazesine katılama-
mıştır. Ama sonunda babaya bir mektup yazmış; babasına 
gelemediğini, geldiğinde annesinin mezarına gideceğini, 
akrabalarını ziyaret edeceğini, üzüldüğünü vs. yazmıştır. 
Mektubu ciddiye almayan baba Gani Onbaşı mektubun 
sonunda yazan “Kaynım Baki’nin de düğününe gelece-
ğim.” ibaresinde; mektubu okuyana: “Hah burada dur, sa-
dece burası doğru.” demiştir.

“Ahmet Çavuş’un Unutamadığı” isimli öyküde, Yaylalık 
köyünden Ahmet Çavuş’un sevdiği Elif ’e olan aşkı anla-
tılmaktadır. Ta küçük yaşta Elife âşık olan, sonrasında if-
tiraya uğrayan Ahmet Çavuş, hırsızlık suçlamasıyla hapse 
atılır. Ama Elif, Ahmet Çavuş’un masumiyetinden emin-
dir. Sonrasında evlenirler. Ancak bu sefer de ölüm ayırır 
Ahmet Çavuş’u sevdiceğinden…

Eserin genelinde anlatılan öyküler Anadolu’ya mah-
sus… Kimimizin alenen yaşadığı, kimimizin de yaşamasak 
da birçok örneğine şahit olduğumuz öyküler. Yazarın dili 
Anadolu’yu içtenlikle anlatmaya fazlası ile yetiyor. Öykü-
lerde kullanılan ölçülü ve içeriğe uygun karakterler eseri 
özgün kılıyor. Eserin en özgün yanlarından birisi de yıllar 
öncesine ait hikâyelerin hala günümüzde geçerliğini koru-
yor olması. Bunu ben şuna bağlıyorum. İnsanlar değişse 
de Anadolu insanına has bazı huylar ya da davranış şekil-
leri değişmiyor.
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Kitap İncelemesi: “Her Yönüyle Bahadın”
Hatip SORGUN

“Her Yönüyle Bahadın” rahmetli Arif Baş’ın eserlerin-
den biri. Tüm eserlerini kendi adına oluşturulan “www.
arifbas.com” sitesinden okumak mümkün. Siteye girdiği-
nizde sağ üst köşede bir Atatürk resmi ve Atatürk’ün şu 
sözü yer alıyor: “Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir 
toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de 
eğitimdir.”

Bu söz bile tek başına Arif Baş hakkında bir fikir sahi-
bi olmamız için yeterli. Hayatını eğitime, kültüre, sanata 
adamış kıymetli bir insan. Köy Enstitüsü mezunu (1944). 
Eğitim alanında 29 yıllık hizmetin ardından emekli olmuş.

Emekliliğinde Bahadın’a yerleşmiş. Emekliliğinde de 
üretmeye devam etmiş. Bir yandan eserler yazarken, di-
ğer yandan da Bahadın’da evinin bahçesinde etnoğrafik bir 
müze oluşturmuş. Orta Anadolu’da kullanılan ve bugün 
artık kullanım dışı kalmaya yüz tutmuş yüzlerce eseri bir 
araya toplamış.

Kısaca, okuyan, üreten, çalışkan, eğitime önem veren, 
şahsi menfaatleri yerine toplum için birşeyler yapmaya 
çaba gösteren, özüne, değerlerine, kültürüne bağlı ve on-
ları yaşatmaya çalışan örnek bir insan. 2012 yılında ara-
mızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin.

“Her Yönüyle Bahadın” isimli araştırma kitabı, eserle-
rinden bir tanesi. İki baskı yapmış. Toplam 348 sayfadan 
oluşuyor. Kitap içeriğinde yer alan başlıklar şu şekilde sı-
ralanıyor:

• “Bahadın Ulaşım Planı” (Kroki ile tarif edilmiş. Sor-
gun’dan Sivas istikametine giderken, Sarıkaya sapağını 
geçtikten yaklaşık 10 km sonra sağa dönüş ve dönüşü ta-
kiben 6 km sonra Bahadın’a ulaşılıyor. Bahadın, Sorgun’a 
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21 km, Yozgat’a 56 km, Ankara’ya 280 km, Kayseri’ye 140 
km, Sivas’a 180 km uzaklıktadır.). Bahadın’da rakım 1.100 
metredir. 2014 sayımına göre nüfusu 2.300 civarında olup, 
kışları nüfus düşerken, yaz aylarında artmaktadır. Bu bö-
lümde yabancı bir düşünür olan Byran’ın bir sözü yer alı-
yor, yine eğitimle alakalı: “Ekmekten sonra eğitim bir ulu-
sun en büyük ihtiyacıdır.”

• Sonraki bölümde (sh. 16); 1846 yılında 13985 no’lu 
arşiv defterine göre sayımı yapılan hayvan ve arazi sahip-
lerinin listesi verilmiş.

• “Geçmişe Bakış” isimli bölüm (sh. 17); “Tarihi Söy-
lenceler”, “Gülveli Söylencesi”, “Âşık İbrahim Söylence-
si”, “Eski Yapılar” ve “Arşiv Belgesi” başlıklarından olu-
şuyor.

• “Bahadın Coğrafyası” isimli bölüm (sh. 23); “Toprak 
Yapısı”, “Gelir Kaynakları”, “Arazi Yüzölçümü ile Sınırlar”, 
“Çomak Dağı”, “Akarsular”, “Çeşmeler”, “Bitki Örtüsü” 
ve “Nüfus” başlıklarından oluşuyor. Bu sayfada yine gü-
zel, anlamlı bir söz yer alıyor. Ahmet Mithat’a ait: “Cahil 
kendisinin düşmanıdır. Nasıl başkasının dostu olabilir?”

• “Eğitim Öğretim” isimli bölüm (sh. 35); “Öğrenim 
Oranı (Kasabanın öğrenim oranının % 97–98 olduğu ifade 
edilmiş!)”, “İkinci Bir İlkokul Binası Yapılışının Öyküsü” 
ve “Bahadınlı Birkaç Eğitmen” başlıklarından oluşuyor.

• “Belediye” isimli bölümde (sh. 40); “Belediye Çalışan-
ları”, “Belediye Başkanları”, “Yapılan Hizmetler”, “Muh-
tarlar”, “İmar Planları ve Kamu Parselleri” ve “Makine 
Parkı” başlıkları altında belediyeye ilişkin bilgiler sunulu-
yor. Kendisi de bir dönem Bahadın’da belediye başkanlığı 
yapmıştır. Bu bölüm sonunda yer alan söz şu: “Akıl insana 
sermayedir.”

• Sonraki bölüm “Demokratik Örgütler” başlığını taşı-
yor ve Bahadın’la ilgili sivil toplum örgütleri ve bu örgüt-
lerin yöneticilerinin isimleri yer alıyor.

• Bir sonraki bölüm “Sağlık Ocağı-Ölümü Kucaklayan 
YÜZBEŞLER” hakkında. Bu bölümde yer alan bilgilere 



250│Sorgun Düşünce Kulübü

göre Bahadın’a sağlık ocağı 1988 yılında belediyenin ken-
di imkanları ile yapılmış 1996 yılında ise sağlık ocağının 
yanına soğuk havalı geniş bir Morg yapılmış. “Ölümü Ku-
caklayan Yüzbeşler” dramatik bir olayla ilgili. 1937 yılın-
da, yazarın da öğrenci olduğu yıllar… Bahadın büyük bir 
felaketle karşı karşıya kalır. Sanırım salgın bir hastalık se-
bebiyle, 1 metreyi aşan kar ve zemheri soğuğun olduğu bir 
dönemde her gün 2–3 çocuk hayatını kaybeder.

• Takip eden bölüm (sh. 57); “Yazarlar ve Şairler” hak-
kında. Bu bölüm, “Eski Halk Şairleri” ve “Yeni Yazarlar ve 
Şairlerin Eserleri” başlıklarından oluşuyor. Burada yer alan 
halk şairleri ve yazarlar şu şekilde: Âşık İbrahim (18. y.y.), 
Cumuk, Elvan Özcan (1919 doğumlu), Zekeriya Akpınar 
(1928 doğumlu), Mustafa Tuğrul (1928 doğumlu), Hacı 
Özkan (1935 doğumlu), Elife Kömüşdoğan (1934 doğum-
lu-aslen Kayserili, yirmili yaşlarda Bahadın’a gelmiş.), Du-
rak Olgun (1943 doğumlu), Yusuf Ziya Bahadınlı (1927 
doğumlu), Arif Baş (1927 doğumlu), Haydar Eroğlu (1958 
doğumlu), İbrahim Eroğlu (1963 doğumlu).

• Sonraki bölüm “Gelenekler, Sosyal Yaşam ve Askerlik” 
hakkında (sh. 103). Bu bölüm, “Değişen Bazı Gelenekler, 
Görenekler”, “Düğün Geleneği”, “Milli Bayramlar”, “Dini 
Bayramlar”, “Askerden Dönemeyenler” ve “Savaş Kahra-
manları” başlıklarından oluşuyor.

• Takip eden bölümde geçmiş yıllarda ilgi çeken olaylar 
anlatılmış (sh. 119).

• Sonraki bölüm “İlkler-Bir İşe İlk Girenler, İlk Çıkan-
lar” başlığını taşıyor (sh. 141).

• Sonraki bölüm olan “Bahadın’lıların Dili” bölümü 
(sh. 147); “Halkın Yarattığı Bahadın’a özgü Deyimler”, 
“Çok Kullanılan Argo Sözcüklerle, Tümceler”, “Yerel ve 
Çevresel Sözlerle Sözcükler” başlıklarından oluşuyor. Bu 
bölüm oldukça kapsamlı, adeta sözlük gibi bir çalışma.

• 183. sayfadan başlayan bölümde “Bahadın’da Yer Alan 
Boylar/Aileler” hakkında bilgi verilmiş ve aileler isim isim 
sayılmış.
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• 281. sayfadan başlayan bölümde “Bahadın’da Çok 
Kullanılan Atasözleri ve Deyimler” sıralanmış.

• 337. sayfadan başlayan son bölümde ise “Bahadın’a 
İlişkin Fotoğraf ve Belgeler”e yer verilmiş.

Eser içeriğinde yer alan rakamsal bilgiler hem arşiv ka-
yıtlarından hem de güncel verilerden oluşmaktadır. Toprak 
yapısına, gelir kaynaklarına, arazi yüzölçümü ile sınırla-
ra, akarsulara, çeşmelere, bitki örtüsüne, nüfusa, öğrenim 
oranına, belediye çalışanlarına, belediye başkanlarına, 
muhtarlara, imar planlarına, kamu parsellerine ve makine 
parklarına ilişkin sayısal veriler yıllar sonra yapılacak araş-
tırmalara ve kıyaslamalara kaynak teşkil edecek nitelikte 
kıymetlidir.

Ayrıca, birçok il için bu denli ve çok yönlü bir araştırma 
ve kültür yansımalarına dayalı verilerin olmadığı günü-
müzde Bahadın Kasabası için hazırlanan bu çalışma çok 
daha anlamlı ve önemli hale gelmektedir.

‘Söz uçar yazı kalır’ düsturundan hareketle, yöresel şi-
irlerin, yöresel şairlerin, yöresel geleneklerin ve yöresel 
sözlerin yazılı bir kaynakta toplanması bu mirasın gelecek 
nesillere aktarılmasında büyük önem arz eder.

Çalışma gerçekten çok kapsamlı ve her yönüyle Baha-
dın’ı tanıtan bir eser. Ancak bu şekilde geçmişimizi unut-
maz, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatabi-
liriz. Bu yönüyle Arif Baş önemli, kıymetli bir esere imza 
atmış, doğup büyüdüğü topraklara borcunu ödemiştir.
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Kitap İncelemesi: “Tekne Kazıntısı” 
Tekne Kazıntısı ve Köy Enstitüleri 
Recep DAĞDEMİR

SDK ile birlikte yeni bir ismi daha öğrenmiş oldum. 
Sorgun doğumlu bir yazarla daha tanışmanın ayrı bir mut-
luluğunu yaşıyorum. Böyle bir oluşum olmasaydı Arif Baş 
ve eserlerini tanıma fırsatını bulamayacaktım.

Arif Baş ile birlikte “Köy Enstitüleri” hakkında da biraz 
araştırma yapma gereği duydum. Bir eğitimci olarak konu 
hakkında kulaktan dolma bilgilerle yetiniyor olmam, be-
nim ayıbımdır.

Öncelikle Arif Baş Hocanın “Tekne Kazıntısı” adlı kitabı 
hakkında biraz bilgi paylaşalım:

Tekne Kazıntısı ismi tamamen köy enstitüleri kuşağına, 
Arif Baş’ın deyimiyle “yaş yorgunu” kuşağa bir gönderme-
dir. Kitap, 1944 yılında göreve başladığı Sarıca köyünde 
yaşadığı ilk deneyimlerle başlıyor.

Öyküler kısa, sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış. 
2010 yılında ilk basımı yapılan kitap 160 sayfadan oluşu-
yor. Kitap, öyküler ve sistemin yıkılmasından sonra yazı-
lan mektuplardan oluşmaktadır. Eser tamamen köysel bir 
dille okurlarına ulaşmış.

Teşekkürler Arif Baş Hoca.
***
Köy Enstitüleri
Köy Enstitüleri, ortaya çıktığı dönem itibariyle ciddi bir 

eğitim seferberliğini ortaya koymaktadır. İlkokul öğretme-
ni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı 
yasa ile açılmış okullardır.

Köy Enstitüleri, köy öğretmen ve eğitmenleriyle köyler-
de tarım ve sağlık görevlisi olarak çalışacakları yetiştirmek 
amacıyla kurulmuş eğitim kurumlarıdır. Cumhuriyet yö-
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netiminin toplum yapısını yönlendirici uygulamalarının 
en belirgin örneklerindendir.

Türkiye’de zorunlu ilköğretim uygulaması, II. Mah-
mut’un 1824 yılındaki fermanıyla başlamıştı. Öğretmen 
yetiştirmek amacıyla da ilk öğretmen okulu 16 Mart 
1848’de açılmıştı (Dârulmuallimin-i Rüşdü). 1868’de ise 
ilkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla “Dârülmuallimin-i 
Sıbyan” öğretime başladı. Kurtuluş Savaşı sona erdiğinde 
eğitim alanında hiç de iç açıcı bir durum yoktu. Osmanlı 
döneminden 2345 ilkokul ve bunlarda görevli 3.061 öğ-
retmen devralınmıştı. 1926 yılına gelindiğinde ilkokul 
sayısı 4.770’e, öğretmen sayısı da 9.062’ye yükseldi ama 
ilköğretim sorunu çözülemedi. Özellikle köylerde ilkokul 
ve öğretmen gereksinimini giderilemiyordu. Mustafa Ne-
cati Bey’in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, 1926 yılında 
Denizli ve Kayseri’de birer Köy Öğretmen Okulu açılarak 
soruna çözüm bulunmaya çalışıldı. Ancak, bu okullardan 
olumlu sonuç alınmadı ve 1932’de kapatılmalarına karar 
verildi.

1933–1934 yılında kent çocuklarının %75’i ilkokula 
gidebiliyorken, köy çocuklarının ancak %20’si bu imkân-
lardan yararlanabiliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
(CHP) 1935’teki IV. Kurultayı’nda ilköğretimin yaygınlaş-
tırılması amacıyla bir dizi karar alındı. Bunların en önemli-
si, askerliğini onbaşı ve çavuş olarak yapan köy gençlerinin 
kısa bir eğitimden geçirilerek kendi köylerinde eğitmen 
olarak görevlendirilmesiydi. İlk uygulama 1936’da başladı 
ve 84 köylü genç Eskişehir’e bağlı Çifteler’de açılan bir 
kurstan sonra köy eğitmeni olarak görevlendirildi. Uygu-
lamanın başarılı olması üzerine kursların sayısı artırıldı, 
eğitmenlere toprak, tohumluk ve tarım araç-gereci de ve-
rilerek bulundukları bölgede tarımsal çalışmalara öncülük 
etmeleri sağlandı. 1937’de konu daha kapsamlı bir biçimde 
ele alındı ve Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan’ın hazırlattı-
ğı bir program çerçevesinde Eskişehir Çifteler’de (1937), 
İzmir Kızılçullu’da (1937), Edirne Kepirtepe’de (1938) 
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ve Kastamonu Gölköy’de (1939) deneme niteliğinde dört 
Köy Öğretmen Okulu açıldı. Edirne’deki okul önce Karaa-
ğaç’ta öğretime başladı, sonra Kepirtepe’ye nakledildi.

Bu çalışma Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığını 
üstlenmesiyle birlikte daha da genişletildi. Başlatılan yeni 
programın mimarı, dönemin ilköğretim Genel Müdürü İs-
mail Hakkı Tonguç oldu. 17 Nisan 1940’ta çıkarılan 3803 
sayılı Köy Enstitüleri Kanunu önceki deneme okullarının 
enstitüye dönüştürülmesini ve ayrıca 17 yeni köy ensti-
tüsü açılmasını öngörüyordu. Bu okulların her birinin bir 
çevresi olacak ve bu çevre içinde yer alan illere, nüfusa 
göre öğrenci kontenjanı ayrılacaktı. Enstitülere, beş yıllık 
köy okullarını bitirenlerle üç yıllık okulları bitirenlerden 
iki yıllık hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar alınacak-
tı. Karma öğretim sistemine dayanan enstitülerin öğretim 
süresi beş yıldı. Öğrencilerin ilk üç yıllık başarı düzeyle-
rine bakılarak en başarılılar öğretmenliğe, geri kalanlar 
öteki köy hizmetlerine yönlendirilecekti. Okullar aynı za-
manda birer tarım işliği, sağlık ocağı olarak işlev görecek, 
çeşitli tohum ve tarım araçlarının ilk denemeleri buralarda 
yapılacaktı. 1942 yılında çıkarılan 4274 sayılı Köy Okulla-
rı ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu’yla enstitüler sağlam bir 
yapıya kavuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ayırdığı ödenekle, öngörülen 
21 köy enstitüsünün kısa sürede kurulup tamamlanması 
olanaksız olduğundan, gerek yapım, gerekse öğretim ve 
uygulama harcamalarının karşılanmasında köy bütçeleri-
ne ve imeceye de başvuruldu. Enstitülere alınan öğrenciler 
okulun yapım işlerinde ve örnek tarım uygulamalarında 
da görev aldılar. Köy Enstitülerinde okutulan derslerin 
%50’si kültür, %25’i tarım, %25’i de teknik dersleriydi.

Köy enstitülerine öğretmen yetiştirmek amacıyla 1942–
43 öğretim yılında Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne 
bir Yüksek Köy Enstitüsü eklendi. Köy Enstitülerinin en 
başarılı öğrencileri, öğretmenler kurulu kararı ve sınavla 
üç yıllık bu okula alındı, ilk yıl Kızılçullu ve Çifteler Köy 
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Enstitülerini bitirenlerin tamamı Yüksek Köy Enstitüsü’ne 
alındı. Diğer köy enstitüleri henüz mezun vermemişti. 
Köye yönelik bir araştırma enstitüsü olması da amaçla-
nan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde Türkiye’nin 
en seçkin eğitimcileri, üniversite öğretim üyeleri ve devlet 
yöneticileri görev aldı. Derslerin bir bölümü Ankara’da-
ki bazı fakülte ve yükseköğretim kurumlarında görülüyor, 
bazı uygulamalı dersler ise ilgili devlet kuruluşlarında iş-
leniyordu. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kısa sürede 
başlı başına bir kültür çevresi durumuna geldi. Bu enstitü, 
kapatıldığı 1947 yılına değin 209 mezun verdi.

Köy Enstitüsü mezunu ilk 1941 öğretmen 1944 yılın-
da köy okullarında görev aldı. 1948’de Van’a bağlı Er-
ciş’te açılanla birlikte toplam sayısı 21’e ulaşan köy ens-
titülerinden kapatıldıkları 1953 yılına kadar 1.398’i kadın, 
15.943’ü erkek olmak üzere 17.341 köy öğretmeni diplo-
ma aldı. 1936–1947 yılları arasında faaliyet gösteren eğit-
men kurslarından ise 8.675 eğitmen mezun oldu. Sağlık 
bölümlerinden de 1.248 sağlık memuru yetişti.

Çok partili rejime geçildikten (1946) sonra, yeni kuru-
lan Demokrat Parti’nin (DP) yoğun eleştirileriyle karşı-
laşan köy enstitüleri bu dönemde belirgin bir duraklama 
geçirdi. 1947’de, Reşat Şemsettin Sirer’in Milli Eğitim 
Bakanlığı sırasında, eğitim programları temelli yitiklikle-
re uğradı ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kapatıldı, 
Köy enstitülerinin yönetici ve öğretmenleri değiştirildi. 
İbrahim Hakkı Tonguç görevden alındı. Aynı yıl, eğitmen 
kurslarına son verildi. DP’nin iktidara geldiği 1950 seçim-
lerinin ardından önce sağlık bölümleri kapatıldı sonra da 
Köy enstitülerinin programı klasik ilk öğretmen okulla-
rının programıyla birleştirildi (1951). Birkaç yıl sonra da 
çıkarılan 6234 sayılı yasayla köy enstitüleri tümüyle kapa-
tıldı (1954). Köy Enstitülerinin adı “İlk Öğretmen Okulu” 
olarak değiştirildi.

Neden açıldı ve neden kapatıldı üzerine birkaç soru:
Acaba kapatılması devrim sonrası halka rağmen bazı 
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içerikleri dayatmasından mı? Daha çok siyasi bir tepki ola-
rak kapatıldı olgusu ön planda çünkü.

İşlevsel bir düşüncenin kültürel dönüşüme doğru git-
mesi mi kapatılmasına etken oldu? Yoksa uzun bir süre 
devlet arazisinin kullanılması sonucu elde edilen mahsul-
den alınan para karşılığı eğitim veren bu kurumun karşı-
sına daha çok güç ve para hırsı bürümüş olanlar mı etken 
oldu?

Hangileridir bilmiyorum ama köy topraklarını daha et-
kin kullanmak adına sistemli bir yaklaşım. Belki verimsiz 
birçok topraktan ciddi ürünler de elde edilmiştir. Halkın 
bir kısmı daha bilinçli bir şekilde toprağını kullanmasını 
öğrenmiştir.

Ancak yeni rejim değişikliğinin olduğu ülkemizde köy-
de modernleşme adına yapılan faaliyetleri bir anda halkın 
kaldırması zor olacaktır.

Keşke içerisine ideolojik kırıntılar girmemiş olsaydı. Şu 
andaki meslek liselerinin etkisizliğini beslememiş olurdu. 
İnşallah, içerisinde bu toprakların kokusunu barındıran, 
varlığı ile bir sonraki güzel ve etkin projelere fikir verecek, 
ideolojik saplantılardan uzak bir eğitim modeline ulaşırız.

KAYNAKLAR:
https://toplumsaltarih.wordpress.com
https://tr.wikipedia.org
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Aydın Hoca
Abdullah ALPAYDIN

Aydın Hoca (Cabbar Alpaydın), 1949 yılında Sorgun’un 
Ahmetfakılı Köyü’nde dünyaya geldi. İsmi bir karışıklık 
sebebiyle Nüfusa “Cabbar” olarak kaydedildi. 7 çocuklu 
bir çiftçi ailesinin 4. çocuğuydu. Çiftçi olmayacağına daha 
küçük yaşlarda karar vermişti. 8 yaşından itibaren civar 
köylerdeki hocalardan Kur’an-ı Kerim, Arapça ve Dini 
İlimler üzerine dersler almaya başladı. Fakat hedefinde 
hep İstanbul’a gitmek vardı. 1966 yılında 17 yaşındayken, 
bir gazete arabasının sırtında önce Ankara’ya, sonra da 
otobüsle İstanbul’a gitti. İstanbul’a ulaştığında cebinde 
sadece 2,5 lira vardı.

İstanbul’a vardığında doğruca dönemin önemli din 
adamlarından, o zamanlar Sultan Ahmet Camii imamı 
olan Gönenli Mehmet Efendi’nin yanına gitmişti. Mehmet 
Efendi Anadolu’dan İstanbul’a okumak için gelen öğren-
cilere kalacak yer vs. bulmada yardımcı oluyordu. İstan-
bul’da Beyazıt Camii Kur’an Kursu’nda, o yıllar Beyazıt 
Camii imamlığı görevinde bulunan Kur’an- Kerim kıraati 
üzerine dönemin en önemli üstadı kabul edilen Abdurrah-
man Gürses Hocaefendi’den 2,5 yıl ders aldı. Sadece hafız 
olanların alındığı bu kursa - sesi Gürses Hoca tarafından 
beğenildiği için - hafız olmamasına rağmen kabul edildi. 
Yine o dönem ayaklı kütüphane olarak tanınan Gümilcine-
li Mustafa Efendi’den Fıkıh, Hadis gibi dini ilimler tahsil 
etti. Bir yandan da Fatih Camii’nde Arapça ve Tefsir ders-
lerine devam etti. Sonrasında, hafızlardan oluşan bir grup 
öğrenciye Arapça dersleri vermeye başladı. Gönenli Meh-
met Efendi’nin hacca gittiği bir dönemde Sultan Ahmet 
Camii’nde ve bir sonraki yıl da Süleymaniye Camii’nde 
45’er gün vekâleten imamlık yaptı.
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Babasının isteği üzerine İstanbul’daki eğitimini bıra-
karak 1969 yılında Sorgun’a döndü. Burada hafızlığını 
tamamladı ve akabinde askere gitti. Askerliğini Ankara 
Kara Harp Okulu destek bölüklerinde yaptı. 1971 yılında 
askerden döndükten sonra Sorgun Mirahor Köyü imam-
lığına atandı. Burada evlendi ve ilk çocuğu olarak 1973 
yılında ben dünyaya geldim. İstanbul’dan gelmiş, kabına 
sığmayan yerinde duramayan bu aykırı genç imamı köy-
lüler çok sevmiş ve ona “Deli Hoca” ismini takmışlardı. 
Kendi isteğiyle 1973 yılında Kayseri Karakimse Köyü’ne 
atandığında köylüler onu “Hoş geldin Deli Hoca!” diyerek 
karşılamışlardı. Namı kendinden önce köye varmıştı bile 
(!) Karakimse Köyü’nde 6 yıl görev yaptı. Burada da çok 
sevildi, önemli hizmetler yapıp güzel dostluklar kurdu. 
Karakimse’den ayrıldığımız gün tüm köylünün toplanıp 
gözyaşlarıyla bizi yolcu edişini hiç unutamam. (Babamın 
bu köyle bağı halen devam etmekte, zaman zaman köyü 
ziyaret etmektedir.)

1979 yılında 30 yaşındayken Sorgun Garajlar Yeni Ca-
mi’ye imam olarak atandı. 12 Eylül öncesi sağ-sol kavga-
larının, terör ve anarşinin kol gezdiği sancılı bir dönemde 
göreve gelmişti. Şu an yerine yenisi yapılmış olan Yeni 
Cami, Salih Paşa’dan sonra Sorgun’un en büyük ikinci 
camiiydi. 1979’dan 1982 yılına kadar görev yaptığı 3 yıl, 
babam Aydın Hoca’nın Sorgun’da derin iz bıraktığı yıllar 
oldu. Camiyi ve mesleğini hiçbir zaman bir geçim aracı 
olarak görmedi. Cami adeta evi gibiydi, hatta evinden 
daha çok vakit geçirirdi orada. Bu yüzden onu görebilmek 
için zaman zaman camiye giderdik. Aydın Hoca, caminin 
sadece bir ibadet yeri olmadığını, sosyal açıdan da çok 
önemli fonksiyonu olduğunu topluma hatırlattı. Mesleki 
becerilerinin yanında (iyi bir dini eğitim alarak kendini ye-
tiştirmişti ve bu meslek için çok önemli olan Allah vergisi 
bir sese sahipti) son derece sosyal ve iletişim becerileri 
yüksek bir din adamı olarak sağ-sol ayırmadan toplumun 
her kesimiyle ve özellikle de gençlerle iletişim kurdu ve 
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onlara camiyi sevdirdi. Çevresinde her zaman gençlerden 
oluşan bir grup görmeniz mümkündü. İnsanların siyasal 
görüşleri sebebiyle ayrıştırıldığı ve birbirlerine düşman 
edildiği o gerilimli dönemlerde kardeşliğin tesisi için çok 
çaba gösterdi.

İmam önder demekti ve bunun gereği olarak başta eği-
tim olmak üzere birçok hizmete öncülük etti. “Halka hiz-
met hakka hizmettir” düsturunu hayatının her dönemine 
hâkim kıldı. İnsanoğlunun dünyadaki en önemli vazifele-
rinden birinin çevresini (hem maddi, hem de manevi an-
lamda) güzelleştirmek olduğunun bilincinde olarak her 
daim farklı bir faaliyetin içinde yer aldı. Aksiyonerdi, bir 
köşeye çekilip tembellik ederek mesleğini icra etmek yeri-
ne yaşadığı toplumun ufkunu açacak projeler geliştirmeyi 
tercih etti. Boş vakti olmazdı. Tek kaldığı zamanlarda onu 
bazen caminin bahçesini çapalarken bazen de camiyi sü-
pürürken görebilirdiniz.

Gerçek bir devrimciydi. Sistemin kendisine biçtiği rolü 
ve sınırları her zaman zorladı. Yerleşik algılarla, alışılagel-
miş kalıplarla hep mücadele etti. Bunu yaparken de ka-
çınılmaz biçimde birçok defa fincancı katırlarını ürküttü. 
Tüm bunların neticesinde 1982 yılında Sarıkaya Merkez 
Camii’ne sürgün edildi (!) Orada da yaklaşık 1 yıl görevde 
bulunduktan sonra 1983 yılında imamlık vazifesinden ve 
devlet memuriyetinden istifa etti.

1984–85 yıllarında Fransa’da imamlık yaptı. Fransa’nın 
ve Almanya’nın birçok şehrinde vaazlar verdi. 1985 yılın-
da tekrar Sorgun’a döndü ve ticarete atıldı. Memuriyet/
devlet vazifesi baskısı olmadığı için ticaret yaptığı dönem-
lerde daha rahat hareket etme imkânı buldu. 1985’ten 
Sorgun’dan ayrıldığı 1994 yılına kadar Sorgun ve Yozgat 
bölgesinde toplum yararına her türlü faaliyetin için yer 
aldı desem abartmış olmam. Yüzlerce talebe yetiştirdi ve 
okumalarına yardımcı oldu. Bu dönemde gerek işyerimiz 
gerek evimiz misafirle ve ziyaretçiyle dolup taşardı. Kimi 
köyden okumak için getirdiği çocuğuna kalacak yer, kimi 
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üniversite okuyacak çocuğuna burs, kimi iş, kimi başka 
türden bir yardım, kimi yapacağı işle ilgili fikir almak, is-
tişarede bulunmak ya da tavsiye almak için gelirdi. İşyeri-
miz bir ticarethaneden daha çok bir toplum merkezi işlevi 
görürdü. Cömertti, sofrasından misafir hiç eksik olmazdı. 
Misafir öyle bugünkü gibi randevulu gelmez, çat kapı ge-
lirdi.

O dönemde eğitim, kültür, sosyal dayanışma ve yardım-
laşma amaçlı birçok vakıfta ve dernekte yönetici ya da üye 
olarak görev aldı. Bu türden sosyal oluşumlara insanların 
desteğini sağlamak adına köy köy gezdi. Bu amaçla, sa-
dece Sorgun’un değil neredeyse tüm Yozgat’ın köylerini 
gezmiş, bazen bir camide vaaz ederek bazen de bir kahve-
hanede konuşma yaparak gönül köprüleri kurmuştu.

Siyasetle de aktif olarak uğraştı ve bu yolla da topluma 
hizmet etmeyi hedefledi. Köy köy, mahalle mahalle gezip 
davasını anlattı. Seçim dönemlerinde çok yoğun olduğu 
için babamı günlerce görmediğimiz olurdu. Bir dönem 
Sorgun Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. Ayrıca, 1987–1990 
yılları arasında Yibitaş Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulun-
du.

Yukarıda da bahsettiğim gibi her görüşten insanla diya-
log kurardı. İnsanlara dünya görüşlerine bakmadan değer 
verir, hoşgörü ve yakınlık gösterirdi. Bu sebeple de çok 
geniş ve renkli bir arkadaş çevresi oldu. Hepsiyle de dost-
luğunu sürdürecek müşterek noktaları vardı. Nüktedan 
ve hazır cevaptı. Mesajlarını çoğu zaman fıkralarla verir, 
vaazlarında bile sık sık fıkra anlatarak cemaatin konuya 
ilgisini çekerdi.

Özetleyecek olursam; babam Aydın Hoca, zamanının 
ilerisinde bir vizyon ve ufukla, 1979–1994 yılları arasında 
yaklaşık 15 yıl yaşadığı Sorgun’un dini, sosyal, kültürel ve 
siyasal hayatına önemli katkılar sundu ve geride silinme-
yecek izler bıraktı. 1994’te ticareti bırakıp Sorgun’dan ay-
rıldı ve Yozgat’ta imamlığa dönüş yaptı. Son olarak Yimpaş 
Fabrikalar Camii’nde imamlık yapıp, 2001 yılında emekli 
oldu ve İstanbul’a yerleşti.



2015 Yıllığı│263

Aradan bunca yıl geçmesine ve Sorgun’da yaşamaması-
na rağmen telefonları hala hiç susmaz. Kimisi çocuğuna ya 
da yakınına burs, kimisi iş konusunda yardımcı olması için 
arar. Kimisi de dua ister. Yıllar boyu sahici dostluklar kur-
muştur. Son derece vefakârdır, arasında hukuk oluşmuş 
hiçbir insanı unutmaz, bağlarını koparmaz. Gurur, kibir 
yapmadan, büyük küçük demeden, gelmeyene gider, ara-
mayanı arar. Bir dostu, arkadaşı vefat etse bile, çocuklarıy-
la iletişimi sürdürür. İnsan ilişkilerinin iyiden iyiye yüzey-
selleştiği ve çıkara dayandığı, toplumsal bağların oldukça 
zayıfladığı günümüzde tüm bunları sürdürmek gerçekten 
büyük emek istemesine rağmen, o, hiçbir bahanenin ar-
kasına sığınmadan kararlıkla devam eder doğru bildiği ve 
inandığı yolda…
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Mehmet Şakir Suntay (Gedikhasanlı Şakir Efendi) 
Adnan KORKMAZ

Yiğit namıynan anılır derler. İrahmetlik de Gedikhasanlı 
Şakir Efendi deyin anılırdı. Saygıynan bahsedilirdi adın-
dan. “Çoh büyük evliyaydı”, “Çoh derin alimidi”, “Şıhların 
Ahmet Efendi’nin hocasıydı” derlerdi.

Gedikhasanlı Şakir Efendi, Gayseri’den goçüp Gedik-
hasanlı koyüne yerleşmiş bir aileye mensuptur. Babasının 
adı; Ali Efendi, anasının adı; Fadime Hanım’dır. İrahmetlik 
1853 yılında doğmuştur. Koyünde, Gayseri’de, Çorum’da 
dini ilimler tahsil ettikden soğna Yozgat’ta çeşitli medre-
selerde ders ohutmuş 1937 yılında vefat etmiştir. Kabri 
Gedikhasanlı koyündedir.

Gedikhasanlı Şakir Efendi’nin hayatı hakkında Ali Şa-
kir Ergin şunları söylemektedir: “Ben Hocaefendi hakkın-
da bir şey yazabilmek için Emekli Sandığı Arşivi, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşivi dâhil olmak üzere pek çok yer 
araştırdım, hiçbir yerde resmi bir vesika bulamadım. Yaz-
dıklarımızın hepsi şifahi anlatımlara dayanmaktadır. Bun-
larında büyük bir ekseriyeti sadece Merhum Efendi Babam 
Şeyhzade Ahmet Efendi’nin anlattıklarının naklinden iba-
rettir.” (Yozgat/Sorgun/Gedikhasanlılı Kutb-ı Cihan Şa-
kir Efendi, 1853–1937, Baskı: Yozgat Yenigün Gazetesi, 
1.Baskı, Kasım 2014)

Bizim oralarda Gedikhasanlı Şakir Efendi gibi zatlara 
“Ermiş” derler.

İnsanımızın dediği gibidir onlar; ermişlerdir.
Onlar sükûta ermiştir. Bu yüzden susulmaya gidilir on-

lara ve susulur birlikte…
Onlar sükûnete ermiştir. Bu yüzden sakinliğe gidilir on-

lara ve sakinleşilir birlikte…
Onlar teslimiyete ermiştir. Bu yüzden teslime gidilir on-

lara ve teslim olunur birlikte…
Allah onların hepsine rahmet eylesin.
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Ekşi Hoca (Osman Öztürk) 
Fatih ŞAHBAZ

Hicri 1317 (Miladi1889) yılında yoksul bir ailenin dört 
çocuğundan biri olarak Ahmetfakılı’da doğdu. Çocukluk 
yılları köyde geçti. O yıllarda köyde okul yoktu. İlköğreni-
mini köy imamından aldı. Daha sonra Sorgun’un Kayakış-
la Köyü’nde ve Faraşlı Köyü’nde Hacı Ahmet Efendi’den 
eğitim aldı. Kayseri’de medrese eğitimi aldı. Ahmetfakı-
lı’da bir müddet imamlık yaptı.

Askerliğini sıhhiye olarak yaptı. Köye döndüğünde bu 
bilgi ve becerisini kullandı.

Ahmetfakılı’dan Ekşi Hoca, Hoşumlu’dan Ahmet Hoca, 
Faraşlı’dan Hacı Ahmet Efendi ve Arpaç’tan Ahmet Hoca 
o dönemin ve o bölgenin derin âlimlerindendi. 

Hayatını Kuran hizmetine adadı. Ahmetfakılı’dan ve 
çevre köylerde birçok insan yetiştirdi. Kuran ve din eğiti-
mi verdi. Bol bol kitap okurdu. Kitaplarını yanından eksik 
etmezdi. Çalışma aralarında bile kitap okurdu.

1983 yılının soğuk bir kış gününde hakkın rahmetine 
kavuştu. Hava o kadar soğuktu ki halk arasında o tür so-
ğuklara Ekşi Hoca soğukları bile dendi. 

 Yozgat il, ilçe ve köylerinde tanınmış çok sayıda âlim 
bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bunlardan biri de “Ekşi 
Hoca” adıyla tanınan Osman Öztürk’dür. Rahmetli babam 
(Kamil Şahbaz) Ekşi Hoca’nın çok derin bir âlim olduğun-
dan sıklıkla bahsederdi. Babamdan öğrendiğim kadarı ile 
o yıllarda Kayseri, Kur’an ve tefsir öğretiminde öne çıkan 
bir şehirdi. Ekşi Hoca da eğitimini Kayseri’de medresede 
almış ve ömrünün önemli bir kısmını köyü Ahmetfakılı’da 
geçirmiştir.

Ekşi Hoca’nın Ahmetfakılı kasabasında bir odasının 
bulunduğu ve odada dini sohbetler yaparak halkı aydın-
lattığı, bunun yanı sıra çok sayıda talebesini o oda da ye-
tiştirdiği yine rahmetli babam tarafından dile getirilirdi. 
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Odanın şimdiki durumunu bilemiyorum. Ama inşallah 
korunmuştur diye ümit ediyorum.

Yaptığım araştırmalar sonucu, Ekşi Hocanın Ali Efendi 
(ÖZTÜRK), İbrahim Efendi (ÖZTÜRK), Mustafa Efendi 
(ÖZTÜRK) ve Abdullah Efendi (ÖZTÜRK) diye dört ço-
cuğunun bulunduğu, bunlardan İbrahim ve Mustafa ÖZ-
TÜRK’ ün vefat ettiği, diğer iki çocuğu Ali ve Abdullah 
ÖZTÜRK’ün ise Kayseri’de mukim olarak hayatta olduğu 
bilgisini edindim.

Ekşi Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Makamı 
cennet olsun.

(Yazı ve fotoğraf http://www.ahmetfakili.com/anasay-
fa/manevi-onderlerimiz/eksi-hoca.html)
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Zülfü Hatipoğlu 
Hatip SORGUN

“Cemiyet Adamı” diye bir ifade vardır. Toplumumuzda-
ki bazı kişileri bu şekilde tanımlarız.

Bu şekilde tanımlanmayı hak eden kişiler bir yerde top-
lumun, cemiyetin “çıpa”larıdır. Bu kişiler çoğunluk tara-
fından tanındığı için, tanımadığınız bir kişi genellikle bu 
kişiler üzerinden size tanıtılır. Şu kişinin oğlu, kızı, karde-
şi, akrabası, köylüsü, vs.

Bu kişiler toplum yaşamında etkindirler, belirleyicidir-
ler, söz sahibidirler. Hatırı sayılan, güven duyulan, ihti-
yaç olduğunda arabulucu, temsilci, çoğunlukça sevilen, 
vefakâr insanlardır. Bu insanları biz “iz bırakanlar” diye 
tanımlıyor ve bu şekilde adlandırılmayı hak eden insanları 
hatırlamak, hatırlatmak istiyoruz.

Cemiyet adamı olabilmek kolay değildir. Bu nitelemeyi 
hak eden kişilerin bazı temel özellikleri olması gerekir.

Bu kişiler “bencil” değillerdir. Sırf kendi çıkarlarını dü-
şünerek, egoistçe yaşamazlar. Kendilerinden çok toplum 
için, kendi dışındakiler için yaşarlar.

“Fedakârdırlar”. Kendi menfaatine ufak bir aykırılık 
olduğunda dünya başına yıkılanların aksine; bu insanlar 
kendi dışındakilerin dertleri ile dertlenirler, onların dert-
lerine derman olmaya çalışırlar, bu uğurda maddi, manevi 
fedakârlıkta bulunmakta hiç tereddüt etmezler.

“Dürüsttürler”. Yaptıklarıyla, söyledikleriyle, davranış-
larıyla, duruşlarıyla dürüst insan olarak nitelenmeyi hak 
ederler. Bu özellikleri dolayısıyla da, toplum nezdinde 
“güvenilir bir insan” olarak bilinirler.

“Toplumun değerlerini özümsemişlerdir”. Yaşayışları 
ile topluma aykırı gelmezler. Toplumun değerlerini, kül-
türünü, gelenek ve göreneklerini, maneviyatını bilirler ve 
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buna uygun davranırlar, buna uygun yaşarlar. Toplumun 
bireyleri bu kişileri “kendilerinden biri” olarak görürler.

“Liderdirler”. Topluma liderlik ederler, gerektiğinde so-
rumluluk almaktan çekinmezler.

“Çalışkandırlar”. Tembellik yapmazlar, hem kendileri 
hem de başkaları için çalışmanın zorluğunun üstesinden 
gelebilmek için çok çalışırlar. Yan gelip yatmakta müm-
künken; bu kişiler her zaman bir yerlerde bir şeyler yapıyor 
olurlar. Üretmeye, topluma artı değer katmaya çalışırlar.

“Olgundurlar”. Fevri davranmazlar. Sağduyu ile hareket 
ederler. Meseleleri farklı boyutları ile değerlendirmeye ça-
lışırlar. Yaptıklarının sonuçlarını hesap ederler.

“Bilgilidirler”. Cehaleti sevmezler. Bilgiye, ilime değer 
verirler, öğrenmeye çalışırlar. 

Daha birçok özellik saymak mümkündür.
Rahmetli Zülfü Hatipoğlu bu özelliklere uygun yaşa-

maya çalışan bir insandı. Dişli Köyü’nde doğdu. Çiftçilik, 
nakliyecilik, esnaflık, sanayicilik, yöneticilik, siyaset yaptı. 
6 çocuk yetiştirdi.

Çalışkandı, yaşamı boyunca gücü yettiğince hep çalıştı, 
mücadele etti. Sabah namazı kalkardı, uyumayı, tembellik 
yapmayı sevmezdi.

İçinde doğduğu toplumun değerlerine uygun yaşadı ve 
bu şekilde örnek oldu. Bu hususta çok büyük hassasiyet 
gösterdi. Doğduğu topluma yabancılaşanlara çok kızardı.

Kendinden çok başkalarının işlerine koşturdu. Bencilce 
yaşamadı. Bazen “Niye bu kadar kendini tüketiyor, yoru-
yorsun?” derdik, çok kızardı. “Etrafına, topluma bir fay-
dan yoksa ne işe yararsın”, derdi. Kendini maddi, manevi 
bu kadar tüketmesine karşın, hiçbir karşılık beklemezdi. 
Fedakâr bir insandı.

Dürüst yaşadı. Siyasette zengin olanlara inat, bir dö-
nemin güçlü bir siyasetçisi olarak, siyasetten fakirleşerek 
ayrıldı.

Bilgiye değer verdi, cehaletten, bağnazlıktan nefret etti. 
Çocuklarına bilgili, üreten, topluma faydalı, meslek sahibi 
insanlar olmayı öğütledi.
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Tüketime, israfa karşı durdu; yaşamı boyunca hep bir 
şeyler üretmeye çalıştı.

Akrabalarına, arkadaşlarına, dostlarına çok değer verdi. 
İyi ve kötü günlerinde her zaman yanlarında oldu. Vefa-
lı davrandı. Hainlik nedir bilmedi. İhanete uğrasa da kin 
duymadı. Kızsa bile hemen unuturdu.

Yaptığı işleri hakkıyla yaptı. İdareci olduğu kurumları 
hakkıyla temsil etti, hiç taviz vermedi, boyun eğmedi.

Sosyal bir insandı, toplumsal meselelere uzak duramaz-
dı.

İnsana sadece insan olarak değer verirdi. Saygılı, sevgi 
dolu bir insandı. Mütevazı bir kişiliğe sahipti.

Genç sayılabilecek bir yaşta Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
5 yıl ciddi bir hastalıkla mücadele etti. Bir an olsun isyan 
etmedi, her an Allah’a şükretti.

Dostlarından Sevgili Yılmaz Kılıçarslan’ın deyimiyle 
“güzel bir adamdı”.

Gurur duyulacak onurlu bir miras bıraktı bizlere.
Allah ondan razı olsun. Nur içinde yatsın.
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Kaymakam Levent Kılıç 
Nuri KAYA

2015 yılı Ekim ayı toplantımızı Üsküdar/Fethi Paşa’da 
yaptık. Her toplantıda, bir sonraki ayın dosya konusunu 
belirliyoruz ancak zaman geçtikçe, konu belirlemek ve 
konuların üzerinde uzlaşmak biraz daha titiz davranma-
yı gerektirir hale geldi. Planladığımız birçok konuda ay-
lık dosya hazırladık. Yeni dosya konusu belirlemek biraz 
daha zorlaştı. Toplantıdan bir hafta sonra dönem baş-
kanımız Fatih Şahbaz beni aradı. Bu ayki dosya konusu 
“Sorgun’dan Portreler” dedi. Senin hissene düşen de Sor-
gun’un Eski Kaymakamı Levent Kılıç Bey dedi. Hem se-
vindim. Hem de şaşırdım. Çünkü Levent Kılıç gibi başa-
rılı bir bürokratı yazmak bana nasip oluyordu. Şaşırdım 
çünkü ben Sorgun’dan ayrılalı yıllar olmuştu. Levent Bey’i 
görmek yılda bir defa nasip oluyordu ve kendisini yakinen 
tanımıyordum. Levent Bey’le ilk karşılaşmamız 2013’deki 
Sorgun toplantısında olmuştu. İkinci karşılaşmamız Sor-
gun’daki toplantıya davet etmek için Recep arkadaşımla 
beraber makamına yaptığımız ziyarette olmuştu. O sırada 
Kaymakam Bey, toplantıda olmasına rağmen toplantısına 
ara verip bizi çok sıcak karşılamıştı. Davetimizi de kabul 
etmişti. Fakat valilik tarafından görevlendirilme yapıldığı 
için, çok istemesine rağmen toplantımıza katılamamıştı. 
Levent Bey’le üçüncü karşılaşmamız (tayini Sorgun’dan 
Çorlu’ya çıkınca, SDK olarak Levent Kılıç Bey’e hem ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulunduğumuz hem de Kasım 2014 
toplantısını yaptığımız) Çorlu’da oldu. Az da olsa Levent 
Bey’i bu ziyaretimizde tanıma fırsatı buldum. Bunların 
dışında Levent Bey’le ilgili yazacaklarım kendi izlenimle-
rimden daha çok araştırmalarım ve Sorgun halkının anlat-
tıkları üzerinde olacaktır.
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Levent Kılıç, 1966 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Çorum’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü 1989 
yılında tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Levent 
Kılıç’ın görev kronolojisi şöyledir:

1990 yılında Amasya’da Kaymakam adayı olarak göreve 
başladı.

1994-1997 arası Kastamonu-Küre İlçesi Kaymakamı
1997-2002 arası Erzurum-Narman İlçesi Kaymakamı
2002-2003 arası Osmaniye Vali Yardımcılığı
2003-2005 arası Yozgat-Sarıkaya İlçesi Kaymakamı
2005-2010 arası İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 

görevi
10 Ağustos 2010- 3 Eylül 2014 arası Yozgat-Sorgun İl-

çesi Kaymakamlığı
2014- (temennim vali oluncaya kadar) Tekirdağ-Çorlu 

İlçesi Kaymakamlığı
Levent Bey’in söylediği gibi “kalan için de giden için de 

zor olan” bu tayin dönemlerinde önemli olan gök kubbede 
hoş bir seda bırakmaktır. Kendisi Sorgun Kaymakamlığı 
yapmaktan büyük zevk aldığını söylemektedir. Sorgun’da 
birçok kaymakam görev yaptı. Ama Levent Kılıç Sorgun’da 
iz bırakan ender kaymakamlarımızdan biridir. Bu sebeple 
hem SDK’nın gönlünde hem de içinde yaşadıkları coğrafya-
da halkın gönlünde iz bırakmıştır. Levent Bey Sorgun’dan 
Çorlu’ya tayini çıktığında, mesleki kariyerindeki başarıla-
rının yanında özellikle sosyal sorumluluk projelerine ver-
diği destekle hep gündemde olmuştur. Sorgun’da görev 
yaptığı yıllar içerisinde Sorgun halkıyla bütünleşmiş; Sor-
gun’un her köşesini gezmiş, sadece makamında oturarak 
vakit geçirmemiş, esnaf ziyaretleri, köy ziyaretleri, spor 
faaliyetleri, fakir fukara ile yakından ilgilenmek, özellikle 
okul müdürleri ve öğretmenlerle beraber bisiklet turları-
na katılma gibi her türlü faaliyeti başarı ile yürütmüştür. 
Ayrıca yanına gelen her vatandaşla ilgilenip selamlaşan, 
konuşan, onların sorunlarını bir bir dinleyip, isteklerine 
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cevap vererek, halkıyla bütünleşen, kısaca sosyal yönü ile 
de renkli görüntüler oluşturan bir kaymakamdı.

Marifet değerli insanlara sarılmakta, kucaklamakta değil 
onları uzun süre bırakmamaktadır. Bizler de Levent Bey’i 
kubbede bıraktığı hoş seda ile anacağız daima. Hâlihazırda 
Çorlu Kaymakamlığı görevinde bulunan Sayın Levent Kılıç 
Bey’e bu son görevinde başarılar dilerim. Son diyorum, in-
şallah bundan sonraki görevinin valilik olmasını temenni 
ediyorum. Ayrıca şu ana kadar SDK’ya göstermiş olduğu 
ilgiden dolayı da teşekkür ediyorum.
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Karakızlı Hüseyin Hafız  
Recep DAĞDEMİR

Hafız Hüseyin Korkmaz 1938 yılında Yozgat ili, Sorgun 
ilçesi, Karakız köyünde dünyaya gelmiştir. Mensup olduğu 
sülalenin adı; Pulluğul’dur. Ana adı Hafize, baba adı ise 
Mehmet’tir.

Hafız Hüseyin Korkmaz ilk Kur’an eğitimini başta ken-
di köyü olmak üzere yakın ve uzak köylerdeki din adam-
larından almıştır. Kur’an eğitimi aldığı hocaları arasında, 
Ahmetfakılı Köyü’nde mukim, Ekşi Hoca adıyla tanınan 
Osman Öztürk Hoca ve Kayakışla Köyünde mukim Kaya-
kışlalı Bekir Efendi adıyla tanınan Bekir Yazar Hoca bulun-
maktadır.

Hafız Hüseyin Korkmaz Kur’an eğitimine İstanbul ve 
Adapazarı’nda devam ederek çok küçük yaşta hafız olmuş-
tur.

Yozgat ili, Sorgun ilçesine bağlı Araplı ve İncesu köyle-
rinde, Yozgat ili, Saraykent ilçesine bağlı İzibüyük köyün-
de ve kendi köyü Karakız köyünde imamlık görevlerinde 
bulunmuş, bu görevleri esnasında aynı zamanda Kur’an 
eğitimi vermiş ve hafız yetiştirmiştir.

Hafız Hüseyin Korkmaz, askerliğini İzmir ili, Seferihisar 
ilçesinde sıhhiyeci olarak yapmıştır. Dışarıdan bitirme im-
tihanlarını vererek Sorgun Yeşilyurt İlkokulu’ndan mezun 
olmuştur.

Hafız Hüseyin Korkmaz, 1966 yılında Tarihi Sorgun 
Kur’an Kursu’na atanmış, 1966 -1984 yılları arasında Tari-
hi Sorgun Kur’an Kursu’nda Kur’an eğitimi vermiş ve ha-
fız yetiştirmiştir.

Hafız Hüseyin Korkmaz, 1984 yılında Amasya ili, Mer-
zifon ilçesi, Çelebi Mehmet Medresesi (Sultaniye Medre-
sesi) Kur’an Kursu’na tayin edilmiştir.
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Hafız Hüseyin Korkmaz 1985 yılında vefat etmiştir. Ka-
rakız Köyü’nde (beldesinde) bir sokağa, Sorgun ilçesi, Yeni 
Mahallede bir caddeye ismi verilen merhum Hafız Hüse-
yin Korkmaz’ın mezarı Sorgun Karşıyaka Mezarlığı’ndadır.

Hüseyin Hafızı Tanımak
Hüseyin Hafız’ı hiç görmedim. Ama namını çok duy-

dum. Tanımamın en önemli kaynağı ise son 30 yılını bir-
likte geçirdiğim kardeşim gibi sevdiğim, oğlu Adnan Kork-
maz’dır.

Hüseyin Hafız’ı dedemden tanıdım. Dedemin bir gün 
tarlada iken gelen haber üzerine elindeki işi aceleyle bi-
tirerek sohbetine gitmek için acele edişini hatırlıyorum. 
Tabi ki biz de köye erken dönmemize vesile olan kişi için 
olumlu duygular beslemiştik. Dedemin evde, sohbeti ve 
Kur’an ziyafetini günlerce anlattığını hatırlıyorum. Gür 
sesli ve heybetli bir hoca derdi rahmetli dedem Hüseyin 
Hafız için. Bizim köye geldiğinde bütün köylü saygı göste-
rir, ikramlarda bulunurdu. O güzel ve gür sesiyle köy oda-
sında herkese Kur’an ziyafeti verirdi.

Hüseyin Hafız’ı oğlu Adnan Korkmaz’dan tanıdım. Ço-
cukluk yaşında bütün sorumluluğu üzerine bırakıp gitme-
sindeki mahzunluğu hep gördüm Adnan’ın. Yalnız başına 
ve ciddi sorumlulukların altında mücadele etti. Özellikle 
toplumumuzun öksüz ve yetim insanlara yüklediği ve hiç-
bir zaman anlayamadığım dışlanmışlıklarla mücadelesine 
şahit oldum. Bu mücadele ruhunu babası Hüseyin Ha-
fız’dan aldığı da belliydi. Birçok yetişkinin bile zorlandığı 
bu durumda hem annelik hem babalık yaptı.

Kardeşim Adnan, üç kardeşini de kimseye muhtaç et-
meden onların meslek sahibi olmasını ve yuva kurmasını 
sağlamıştır. Bütün ergenlik döneminin iç kavgalarına rağ-
men bunu başarmak kolay bir şey değildir.

Birçoğumuzun gözünden kaçan önemli bir detay vardır. 
Küçüklük yaşlarında bazı anne babaların olumlu dokunuş-
ları gelecek yaşamın şekillenmesine vesile oluyor. Hüseyin 
Hafız beraberinde Adnan’ı gezdirmesindeki hikmet buydu 
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sanırım; üstüne kalacak olan ve yetişkinlerin bile zorlan-
dığı yükü taşıyacak bir mücadele ruhu kazandırmaktı her-
halde.

Hüseyin Hafız’ı öğrencisinden tanıdım (Ahmet Koç, sı-
nıf arkadaşımız). Kuran kursu yıllarında yaşadığı bir anıyı 
paylaştı: “Ramazan ayıydı, sahuru yaptık ve hala sofranın 
başındaydık. Ezanın okunmasına çok fazla bir zaman kal-
mamıştı. O gün sahurda Hüseyin Hoca yoktu. Yozgat’a, 
Ahmet Efendi’yi ziyarete gitmişti. Ancak ulaşım sorunun-
dan dolayı vaktinde sahur sofrasına yetişememişti. Biz de 
çaylarımızı yudumlarken Hüseyin Hoca geldi. Hayırsever 
birçok insanın getirdiği yiyeceklerin bir kısmı artmıştı. Va-
kit daralıyordu. Hüseyin Hoca seri bir şekilde börekleri, 
çörekleri yemeye başladı. Bir ara yutkunamadığını gördük. 
Su getirdik. Zor nefes alıyordu sanki. Ancak bir taraftan da 
vakit ilerliyor ve ezan okunmaya başladı. Bize ‘Ezan okun-
duğunda yeme içme durur.’ derdi. Ancak bir taraftan da 
Hüseyin Hoca gözümüzün içine bakarak bütün hızıyla ye-
meye devam ediyordu. Kısa bir boşlukta; ‘Bazen imamlar 
ezanı erken okuyorlar.’ diyerek hem şaşkınlığımızı gider-
miş hem sahurunu yapmıştı.”

Ahmet Hoca, o günü hiç unutamadığını söyledi. “Ba-
bayiğit birisiydi. Sahursuz oruçta zorlanacağı kesindi. O 
hızlı yiyişi ve ezana dönük yorumu hoş bir hatıra olarak 
belleğimde yerini aldı. Otoriter birisiydi. Taviz vermezdi. 
Disiplin, hafızlık için gerekli olan bir şeydi belki.”

Ahmet Hoca’nın da dünyasında önemli izler bıraktığı 
belliydi.

Bir diyarı anlamlı kılan şey bağrından çıkan insanların 
kalitesiyle orantılıdır. Hüseyin Hafız Sorgun’dan çıkmış ve 
namı yayılmış bir insan. Kur’an hizmetinde birçok kişiyi 
yetiştirmiş, hayır dualarını almış birisi. Zorluklar içinde 
mücadeleden vazgeçmeyerek bir neslin eğitiminde etkin 
rol almak, her insana nasip olmaz.

Bir Sorgunlu olarak duam şu: “Rabbim, ismi dünyaya 
yayılmış insanların sayısını arttırsın.” Bu vesile ile Hüse-
yin Hafız’ı rahmet ile anıyorum.
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Yusuf Duygu Karslıoğlu
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

İlçemizden yetişen önemli değerlerden biri olan Yusuf 
Duygu Karslıoğlu, 1889 yılında Yozgat Sorgun’da dünyaya 
gelmiştir.

Yükseköğrenimini “hukuk” alanında yapmıştır.
Hayatının önemli bir kısmında bürokraside yer alan 

Yusuf Duygu Karslıoğlu, Dava Vekilliği, Çiftçilik, Vilayet 
İdare Heyeti Azalığı, Belediye Başkanlığı, Umumi Meclis 
Azalığı, Türk Dil Kurumu Üyeliği’nin yanı sıra TBMM VII. 
ve IX. Dönem Yozgat Milletvekilliği yapmıştır.

TBMM’ye ilk olarak VII. Dönemde (1946 yılında) Cum-
huriyet Halk Partisi’nden giren Yusuf Duygu KARSLIOĞ-
LU, IX dönemde (1950 yılında) ise Demokrat Parti’den 
milletvekili seçilmiştir.

Yusuf Duygu Karslıoğlu Arapça ve Farsça bilmekteydi.
Evli ve dört çocuk babası olan Yusuf Duygu Karslıoğlu, 

29.09.1970 tarihinde 81 yaşında vefat etmiştir.
(Kaynaklar: https://tr.wikipedia.org/wiki/Yozgat_mil-

letvekilleri ve TBMM Albüm Cilt 2: tbmm.gov.tr adlı in-
ternet sitesi)
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KARSLIOĞLU KONAĞI / YOZGAT
“1883 yılında yapıldığı bilinen konak 1929 ve 1936 yılla-

rı arasında Yozgat Belediye Başkanlığı yapan Yusuf KARS-
LIOĞLU tarafından satın alınarak uzun süre kullanıldığı 
için “Karslıoğlu Konağı” olarak adlandırılmıştır. Arkeoloji 
Müzesi olarak kullanılmak üzere 1977 yılında Kültür Ba-
kanlığınca istimlak edilen konakta ilk restorasyon çalışma-
ları 1990 yılında tamamlanmıştır. Atatürk’ün Yozgat’a ilk 
gelişinde (3 Şubat 1934) burada kaldığı ve daha sonrada 
uzun bir süre Vali Konağı olarak kullanıldığı bilinmek-
tedir. Konak şu anda İl Özel İdaresine tahsis edilmiştir.” 
(Kaynak: kulturportalı.gov.tr)

Osmanlı’nın son döneminde dünyaya gelen ve Cumhu-
riyet’in kuruluşu ile Cumhuriyet sonrası dönemde yani üç 
dönemde yaşamış olan Yusuf Duygu Karslıoğlu Sorgun’un 
ilk ve en eski siyasetçilerindendir.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak, ebediyete göç eden, Yu-
suf Duygu Karslıoğlu’ nu rahmetle anıyoruz.
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Niyazi Ünal Alcılı
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

1903 yılında Yozgat’ın Alcı köyünde doğdu. Alcı köyü 
ilkokulundan mezun oldu.

1918 yılında salgın halinde olan İspanyol nezlesinde ba-
basını kaybetti. Küçük yaşta yetim kaldı.

16 yaşında evlendi. 4–5 sene çiftçilik yaptı. 1922 yılında 
Konya Öğretmen Okulu’na girdi. Beş yıllık okulu üstün 
başarı ile tamamladı. Öğretmen iken Ankara Lisesi’nde 
imtihan vererek lise mezunu oldu.

Lise sonrası yüksek tahsilini Ankara Hukuk Fakültesi’n-
de tamamladı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde uzun süre savcılık ve hâ-
kimlik yaptıktan sonra başarılı hizmetlerinden ötürü Yar-
gıtay üyeliğine seçildi.

1950–1954 döneminde (IX. Dönem) Demokrat Par-
ti’den milletvekili seçildi.

Emekli olduktan sonra 25 sene avukatlık yaptı.
(Kaynak: Yozgat Kataloğu, 1990, Cilt 1)
Milletvekilliğinin yanında, bulunduğu diğer görevlerin 

devlet bürokrasisi açısından günümüzde de hala geçerliği-
ni koruyan önemli görevler olduğu görülmektedir.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak, ebediyete göç eden Ni-
yazi Ünal Alcılı’ yı rahmetle anıyoruz.
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Veli Uyar
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

1919 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Karakız ka-
sabasında doğdu. İlk tahsilini köyünde, orta tahsilini Yoz-
gat’ta yaptı.

1940–1941 ders yılında Tapu Kadastro Fen Bölümünü 
Maliye Bakanlığı adına okudu.

Çeşitli yerlerde toprak tevzi ve tespit komisyonlarında 
görev yaptıktan sonra, 1943–1945 yıllarında yedek subay 
olarak askerliğini tamamladı. Maliye Bakanlığı Hazine Ge-
nel Müdürlüğünde görevde iken Maliye Meslek Okulu’nu 
ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi.

1961–1965 yılları arasında Cumhuriyet Halk Parti-
si TBMM 12. dönem Yozgat Milletvekilliğinde bulundu. 
1965 yılında Hazine Müşaviri olarak atandı. 1967 Hazira-
nında Sayıştay üyeliğine seçildi. 14 Ekim 1973 seçimleri-
ne Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak katıldı ve senatör 
seçildi. 14.10.1973-14.10.1979 tarihlerinde ikili meclis 
döneminde senatör olarak görev yaptı.

(Kaynak: Yozgat-Sorgun-Karakız Veli Uyar Orta Okulu İnter-
net Sitesi ve https://tr.wikipedia.org/wiki/Yozgat_milletvekilleri )

Bozok Yaylası Dergisi, Haziran Sayısı, 1967 tarihli rö-
portajında Veli Uyar, Sayıştay üyeliğine ve milletvekilliği-
ne ilişkin bizlere şu bilgileri vermektedir: “Burada görevde 
iken İsviçre’ye vazife için gittim. 1961 yılında milletvekili 
seçilerek, Sayıştay ve bütçe komisyonlarında, son yıllarda 
ise başkanlık divanı kâtipliğinde çalıştım.”

Parlamenterliğinin yanında, bulunduğu diğer görevlerin 
de devlet bürokrasisi açısından önemli görevler olduğu 
görülmektedir. Sayıştay üyeliği gibi önemli bir görevde yer 
alması kendisi için bir başarı olduğu gibi, Sorgun için de 
bir gurur kaynağıdır.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak ebediyete göç eden, Veli 
Uyar’ı rahmetle anıyoruz.
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Yusuf Ziya Bahadınlı
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

Yusuf Ziya BAHADINLI, Yozgat/Sorgun/Bahadın’da 
1927 yılında doğmuştur. Mensup olduğu aile Antalya’dan 
gelerek Bahadın yöresine yerleşmiş bulunan ve yörede 
“Yörükler” diye anılan bir ailedir.

Babası yörenin en zengin kişisi olarak bilinen Mehmet 
Çalışkan (Yusuf Ziya Bahadınlı, Çalışkan olan soyadını 
daha sonra Bahadınlı olarak değiştirmiştir), annesi Satı 
Hanım’dır.

Yusuf Ziya Bahadınlı, ilkokulu Bahadın’da, ortaokulu 
Yozgat’ta, liseyi liseye denk gelen Kayseri Pazarören Köy 
Enstitüsü’nde, üniversiteyi ise yüksekokula denk gelen 
Ankara Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde başlayarak 
Balıkesir Eğitim Enstitüsü’nde devam edip, Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nde tamamlamıştır.

İspir’de (Erzurum), yeni adı Susuz olan Cilavuz’da 
(Kars), İvriz’de (Konya), Düzce’de ve İstanbul’da öğret-
menlik yapmıştır. Bu süreçte iki defa öğretmenlikten is-
tifa ederek 1957–1958 yıllarında THY’de memurluk ve 
1959–1960 yıllarında İstanbul’da bakkallık yapmıştır. 
1961–1965 yıllarında yayıncılık yapmış ve Türkiye İşçi 
Partisi’ne girmiştir.

1965–1969 yıllarında TBMM’de Türkiye İşçi Partisi Yoz-
gat Milletvekili olarak görev yapmıştır. 1969–1979 yılları 
arasında yayıncılığa devam ederek “İlke” ve “Yeni Dünya” 
isimleriyle iki dergi çıkarmıştır. 1979–1991 yılları arasında 
Almanya’da 11 yıllık sürgün hayatı yaşamış ve 10 yıllık za-
man aşımı ve Türk Ceza Kanunu’nun değişmesi sonucun-
da 1991 yılında Türkiye’ye dönebilmiştir. 1960’lı yıllarda 
İşçi Partisi Yozgat Milletvekilliği yapmış olan Yusuf Ziya 
Bahadınlı, bu kapsamda anılması gereken önemli şahsiyet-
lerden bir tanesidir.
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Hikâye, roman, anı, inceleme, derleme ve daha farklı 
türlerde kitaplar yayınlamıştır: (İtin Olayım Ağam, Haçça 
Büyüdü Hatiş Oldu, Geçeneğin Karanlığında, Titanik’te Dans, 
Devekuşu Rosa, Güllüceli Kâzım, Güllüceyi Sel Aldı, Gemile-
ri Yakmak, Açılın Kapılar, Lidya Gözleri Yaprak Yeşili, Öyle Bir 
Aşk, Meclis’in İçinde Vurdular Bizi, Dört Sosyalist Ülke, Türki-
ye’de Eğitim Sorunu ve Sosyalizm, Deyimlerimiz ve Kaynakları, 
Türkçe Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü (Aydın Su Müstear 
Adıyla), Türkçe Okul Sözlüğü (Aydın Su Müstear Adıyla), İmla 
Kılavuzu (Aydın Su Müstear Adıyla), Yeni Okul Tiyatrosu (Aydın 
Su Müstear Adıyla), Dünyanın En Güzel Kadın ve Evlilik Fıkra-
ları (Aydın Su Müstear Adıyla), Dünyanın En Güzel Aşk Şiirleri 
(Aydın Su Müstear Adıyla), En Güzel Aşk Yazıları, Dünya Edebi-
yatından Seçme Eserler Kılavuzu.

Yusuf Ziya Bahadınlı hakkında Murat Baycanlar tarafın-
dan “Yusuf Ziya Bahadınlı’nın Öykücüğü ve Romancılığı” 
adlı Yüksek Lisans Tezi hazırlanmıştır: (Çukurova Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı /Adana 2006). Bahadın Beldesine “Yusuf 
Ziya Bahadınlı Kültür Evi” adlı bir kültür merkezi yaptır-
mış bulunan Yusuf Ziya Bahadınlı İstanbul’da yaşamakta-
dır.

Yusuf Ziya Bahadınlı Sorgun’dan yetişmiş önemli de-
ğerlerden biridir. İnandığı fikirlere okuyarak, araştırarak, 
yaşayarak ve daha önemlisi düşünerek ve analiz ederek 
ulaşmış bir insan. 1965–1969 yılları arasındaki Türkiye 
İşçi Partisi Yozgat Milletvekilliği dönemini “Meclis’in İçin-
de Vurdular Bizi” adlı kitabında, anlatmıştır.

Eserlerini ve çalışmalarını 2013 yılında bir dosya konu-
su olarak incelediğimiz ve akabinde bir toplantımıza mi-
safir ederek yüz yüze tanışma imkânı bulduğumuz Yusuf 
Ziya Bahadınlı’ya sağlıklı bir ömür dileriz.
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İlhami Çetin
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

1932 Yılında Sorgun’da doğdu.
Babası Sorgun’un meşhur simalarından merhum Kadir 

Çetin’dir. Anne adı Arife’dir.
İlkokulu Sorgun’da orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta 

yaptı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 
mezun olmuştur.

Üç yıl Sosyal Sigortalar Kurumu Memuriyeti müteakip 
yedek subaylık görevini yaptı. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Zat işleri Müdürlüğü şefi iken 1973 Yılında Cumhuri-
yet Halk Partisi Yozgat Milletvekili seçildi. Anadolu Kulü-
bü Başkan Yardımcılığı,  Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
4.(XV) Dönem Kâtip Üyeliği yapmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
(Kaynaklar: 1973 Yozgat İl Yıllığı, Kuruluşunun 21. 

Yıldönümünde Gönül Dergâhı Vefa Ocağımız Türk Par-
lamenterler Birliği, İsmet Kapusuz,Wikipedia.org, TBMM 
albüm cilt 2 tbmm.gov.tr)
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İlyas Arslan
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

20-21-22. dönemler olmak üzere arka arkaya 3 dönem 
Yozgat milletvekilliği yapmış olan İlyas Arslan, 1956 yılın-
da Sorgun’da dünyaya geldi. Sorgun’da örgün eğitiminin 
bir kısmını tamamlayan Arslan, üniversite eğimini de Er-
zurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamam-
lamıştır.

Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına Yoz-
gat’ta devam etti. Yibitaş Holding’de ticaret müdürlüğü, 
Yimpaş Holding yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği 
ve genel müdürlüğü gibi yöneticilik faaliyetlerinde bulun-
muştur.

Özel sektördeki başarılı çalışmalarının sonrasında siya-
sete atılmıştır. Siyaset hayatı Fazilet Partisi ile başlamak-
tır. Daha sonra milletvekili olarak meclise girmiş ve üç dö-
nem milletvekilliği yapılmıştır. Fazilet Partisi ile Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin kurucularındandır.

22. Dönemin ilk iki yılında Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Milletvekilliği görevinde iken 2006 yılında Ankara’daki 
evinde kalp krizi geçirmiş ve 2006 yılında aramızdan ay-
rılmıştır.

İlyas Arslan evli ve 3 çocuk babasıydı.
Sorgun’un yetiştirdiği kıymetli siyasetçilerden olan 

merhum İlyas Arslan’ın ismi; Dutluk Parkında yer alan 
“İlyas Arslan Tiyatro ve Sinema Salonu”na ve Çay Mahal-
lesinde bulunan “İlyas Arslan Bulvarı”na verilerek hem bir 
vefa örneği gösterilmiş hem de hatıratına saygı amacıyla 
ismi yaşatılmıştır.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak Sorgun’a hizmetleri ge-
çen İlyas Arslan’ı rahmetle anıyoruz.
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İsmail Durak Ünlü
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

İsmail Durak Ünlü, 1961 yılından Sorgun’da doğdu. 
İlköğrenimini Yeşilyurt İlkokulu, orta ve lise öğrenimini 
ise Sorgun Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1979 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

Üniversite eğitimini takiben İstanbul’da sırasıyla Seha 
Yayıncılık Dış İlişkiler Müdürü, Hakyol Vakfı Genel Mü-
dürü ve Deha Grafik Prodüksiyon San. A.Ş. Genel Müdürü 
olarak çalıştıktan sonra, 1996 yılında 20. Dönem Yozgat 
Milletvekili olarak meclise girdi. Anavatan Partisi’nde baş-
ladığı milletvekilliği görevini Büyük Birlik Partisi’nde ta-
mamladı.

Milletvekilliği sonrası bir dönem Yimpaş Holding’de 
çalıştıktan sonra tekrar İstanbul’a döndü ve halen İstan-
bul’da ikamet etmekte. Evli ve 3 çocuk babası olan İsma-
il Durak Ünlü, son dönemde ilim ve sanat faaliyetlerine 
ağırlık verdi. Hat sanatında kendini geliştiren Ünlü, aynı 
zamanda yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Sorgun Düşünce Kulübü üyelerinin yakından tanıdığı 
İsmail Durak Ünlü, zaman zaman toplantılarımıza katıl-
makta, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylşmaktadır.
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Ertuğrul Soysal
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

1963 yılında Yozgat’ın Sorgun İlçesinde doğdu. Babası-
nın adı Halis, annesinin adı Ganime’dir.

İlk, orta ve lise tahsilini Sorgun’da tamamladı.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında 

dereceyle mezun oldu.
Kayseri İli Tomarza ilçesinde hekim olarak göreve baş-

ladı. Vatani görevini 1989–1990 yılları arasında Gaziantep 
Kilis’te tamamladı. Daha sonra Yozgat’ın Çekerek ilçesine 
tayin oldu Burada 1999 yılına kadar Hastane Başhekimliği 
ve Sağlık Grup Başkanlığı yaptı.

1999 yılanda yapılan genel seçimlerde Fazilet Partisi’n-
den Milletvekili aday adayı oldu. Seçimlerden hemen sonra 
özel bir sağlık şirketinde üst düzey yönetici (genel müdür) 
olarak görev yaptı 1999–2001 yılları arasında Yozgat’ta Fa-
zilet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeliği (Halkla İlişkilerden 
Sorumlu) ve İl Başkan Yardımcılığı yaptı.

Ak Parti’nin kurulma aşamasında parti çalışmalarına 
Yozgat’ta aktif olarak katıldı. 2004 yılında S.B. Ankara 
Hastanesi Göz Bölümü’nde uzmanlığını tamamladı. Mec-
buri hizmet görevini yapmak üzere Adıyaman Devlet Has-
tanesi’ne atandı. İki yıl burada çalıştıktan sonra Kayseri 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tayin oldu. Kayseri Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa’da özel bir hastane 
ile Özel Şifa Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak 
çalıştı.

Opr. Dr. Ertuğrul SOYSAL orta derecede İngilizce bil-
mekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

(Kaynak: ertugrulsoysal.com.tr internet sitesi )
Ak Parti’den milletvekili olarak seçilen (24.25 ve 26. 

Dönem) Ertuğrul SOYSAL halen aktif siyasette görev yap-
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maktadır. Aslen Sorgunlu ve Sorgun adayı olan Ertuğrul 
Soysal’ın birçok yasa teklifinde imzası bulunmaktadır.

Sorgun Düşünce Kulübü olarak Ertuğrul SOYSAL’a si-
yaset hayatında başarılar dileriz. 


