SORGUN’LU DEMLİ MÜFTÜNÜN BİR MÜLKİYELİ
K AYM AK AM A HİTABI

«Demek ki Devlet Dolabı böyle Güzellikle de dönermiş»

Durali DOĞAN
Müftü Haşan Coşkun, halkın için
den gelmiş nadir kişilerden olarak,
mütevazi, ileri görüşlü aydın bir din
adamı idi. İlk dini dersleri 1887 yılın
da dünyaya ilk gözlerini açtığı Sorgun’un Ahmetfakılı köyünde aldı. Kayseri’de medrese tahsili yaptı. İstiklâl
Savaşı’nda Üsteğmen rütbesi ile «Sa
rıklı Mücahitler Ordusu»’na katıldı. Bu
ölüm kalım savaşında silahı ve kale
mi ile büyük mücadeleler verdi. Ateşli
şiirleri, yazıları, hutbeleri matbaalar
da çoğaltılarak halka dağıtıldı.
Etnik grupların ve Ermenilerin fa
aliyetlerini sürdürdükleri Kars bölge
sine Müftü olarak atandı ve burada
ilim ve feyziyle büyük irşatlarda bu
lundu. Vaiz-İmam-Müftü olarak görev
yaptığı yerlerde ateşli ve heyecanlı
konuşmaları ile, fenne, ilme, medeni
yete ve demokrasinin faziletine inan
mış bir kişi olarak tanındı. Onun için
dir ki «Deli Molla» olarak bilindi. Son
ra ilim ve feyizle demlendi «Demli
Molla» oldu. Nihayet ecel ferman bu
yurdu. Ulu dergahtan gelen «Gel» em
riyle 78 yaşında iken 20 Ocak 1965 tâ
rihinde yalancı dünyadan bekâ alemi
ne göçtü'.
Ardında birçok şiir, yazı, hutbe ve
nasihatlar bıraktı. Demli Müftü Efendi’yi, ben de bu yazımda «Kaymakam
Şevket Bey» için yaptığı konuşma ve
şiirden bahsederek rahmetle anmak
istiyorum.
Yıl 1934. Ağustosun 8’i. Sorgun
Kaymakamı Şevket Eker Bey ayrılmak
tadır. Havza ilçesine tayin edilmiştir.
İlçe halkı ve yöneticileri Şevket Beyi
uğurlamak için bir tören hazırlarlar.
Törende halkın duygu ve düşüncele

Millî Folklor

rini dile getirme görevi de Demli Molla’ya düşer. Uğurlama töreninde çok
etkili ve duygulu bir konuşma yapar
ve bir şiir okur. Kaymakam Bey, coş
kulu, umutlu ve başarılı günlere bu
konuşmayla uğurlanır. Konuşma metni
ve şiir şu2:
SEVGİLİ KAYMAKAM ŞEVKET
BEYDEN AYRILIRKEN
Şevket Beyefendi, şu dakikada bed
baht kazamız, emrü idarenizde veda
ederken içinde derin bir acı duyuyor.
Çünkü himmeti, rütbesinden yük
sek, sahâi gayreti makamından çok
geniş genç bir idare amirinden ayrı
lıyor.
Kazamız yenidir. Teşkilatını ta
mam edememiş yokluk, vasıtasızlık
içinde kıvranıyorken teşrif edildi. Beş
altı ay müddetle idarei hususiyemizi
bataklıktan, mâliyemizi geçen seneler
den kalma pürüzlerden temizlemiş,
muafiyetten (Af Kanunu) bilistifade
nüfusu mektumeyi yoluna koymuş,
kudretli, genç bir Kaymakam’dan ay
rılıyor.
İrfan yurdunun temellerini atan,
kanuni vazifesini yaparken köylerin de
zerre kadar gönüllerini gücendirme
yen bir idare memurundan ayrılan ka
za ağlarsa çok görmeyiniz.
Beyefendi, Sorgun Kazadır. Ama
Merzifon da kazadır. Birisi yokluk için
de çırpınırken, diğeri sınger saati gibi
rakkas vurup geçmektedir.
Esasen bu memleketin servet kay
nağı iki damardandır:
1
— Ziraatçilik. 2 — Hayvanatı eh
liye yetiştirmektir.
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Zaman itibariyle ikisi de aşağı düş
müş ve menabil varidat kurumaya yüz
tutmuştur. Böyle darlık içerisinde var
lık göstermek, şu suretle yüksek vila
yetin mazharı takdiri olmak ilk memuruyet veren genç bir Kaymakam
İçin en büyük bir muvaffakiyettir.
Şevket Beyefendi,
Faaliyetle kalbimizin en derin kö
şesine yerleşen İzmir Valisi Kâzım Pa
şa Hazretleri, Kaymakam olarak kaza
mıza teşrif etseler ancak bu kadar iş
yapabilirlerdi. Çünkü halkımızın vazi
yeti bundan fazla iş yapmaya müsait
değildir. Her fenalık yokluktan çıkar.
Kudret fevkinde yük taşıyan va
purun kumlara oturacağı muhakkak
tır. Gençliğinizde bu gibi darlıkla kar
şılaşırken varlık göstermeniz adeta Yu
nan, dolayısıyle Avrupa çelik zırhlı
ordularına karşı elinde söğüt sopası,
başında namaz bezi, sırtında çocuk
kundağı ve kağnı arabası ile Avrupa’
nın son sistem makinalarına, Fatma
Hanım’ın taarruzuna benzer.
îşte büyük dahimizin işareti üze
rine, ölmüş Türkler dirilmiş, Kapitü
lasyon zincirlerini kırmış, Sevr paçav
rasını bednamların yüzüne vurmuş, hu
kukunu dünyaya tanıtmış, hakk-ı istik
lâlini gâsıplar elinden koparmış ve
hem de tarih-i cihana altın kalemle ya
zılmıştır.
Beyefendi, Sorgun Devlet makinası yakın bir mazide mihverinde işle
meye başlamıştır.
Ey idare mütehassısı Şevket Bey,
Bu feyizli cümlelerdeki ruhu halka
anlatan, şiarı Cumhuriyeti en ufak kö
ye kadar okutan, okutturan, öğreten
sizdiniz. Demek ki «Devlet Dolabı»
böyle güzellikle de dönermiş.
Kaymakam lafzı yad edilince, Bekirağa Bölüğü’nün inzibat zabitliğin
den seçme kazara kaza kaymakamla
ğıria tayin edilen, îmam’ın mezhebine,
kitabına muhtarın, soyuna sopuna kü
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für sallayarak eski mektep hocası gibi
gördüğünü haşlayan bir-adam aklımı
za gelirdi.
Mazisi böyle heyecanla dolu, hâli
zatıâlileri gibi devlet idarecilerini gö
rünce halkımızın bırakmak istemeye
ceği şüphesizdir.
Ne mutlu Havza Kazası ki size ka
vuşuyor, ne talihsiz Sorgun ki sizden
ayrılıyor.
Şevket Beyefendi, beşeriyeti çıldır
tan üç hassa var k i :
1 — Gençlikte mühim bir koltuk
işgal etmek,
2 — Serveti saman sahibi olmak,
3 — Ricali Devlet’ten birine dayan
maktır.
Efendimizde her üçü de mevcut ol
duğu halde kimsenin tahrik ve iğfa
line aldanmadınız. Hakikat uğrunda
uğraşmaktan usanmadınız. Azmü kanaatmızdan geri dönmediniz. Herkesi
değeri nisbetinde taltif etmek, kanuni
vazife ve selahiyeti o çerçeve dahilin
de tatbik etmek gibi şahsiyetinize in
hisar eden bir büyüklüğe mâliksiniz.
Allah’ü Tâalâ sizi genç cumhuri
yetimize bağışlasın. Yaşasın, size bu
gibi idare usullerini öğreten irfan oca
ğı, var olsun hüsnü ahlâk ve evlâdını
teçhiz eden ana kucağı, sizi Allah’ın
hıfzu emanetine yollarken, Sorgunlularrn üzerindeki bu sevginizi ölümden
başka bir kuvvetin sökemeyeceği bir
mahalle hâk ettiklerini arz eyler, dini
duygularını deruhte etmiş bulunduğum
kazamız halkı namına da minnet ve
şükranlarımı takdim eylerim efendim.
Şevket-i şanına yandığım genç Türk,
Ne çabuk kazayı mahzun edersin,
Havza-i Devlet’te3 payidar ol da,
Bir gün Vali olur avdet edersin.
Sağ ol da Sorgun’u dilden bırakma»
Takdir edemedik kusura bakma,
Ateş-i hicrinle bizleri yakma,
Gâhi selam yazar memnun edersin.
Anadolu öz gülüsün meleğim,
Türk bağının sünbülüsün çiçeğim,
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