CAFER GÖK
11 Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Sahibi
15 Ocak 1929 Hacıbektaş’ta Emin ve Selvi’den doğma bir çiftçi ailesi çocuğudur. 1940
yılında ilk öğrenimini Hacıbektaş’ta bitirip 01.04.1941 tarihinde Pazarören köy enstitüsüne
kayıt olur. 31.10.1945 tarihinde mezun olarak mucur ilçesi aflak (altınyazı) köyüne öğretmen
olarak atanır.o günün olanakları değerlendirilerek tarımla ilgilenir, ev planları, soba, radyo
yapımı gibi bazı konularda köylüye destek olur. Eğitim, öğretim ve üretimi birlikte yürütür.
Mayıs 1954-31 Ekim 1955 yılları arasında yedek subay olarak askerliğini
tamamladıktan sonra öğretmenlik görevine dönerek mucur ilçesi acıöz Mahallesinde,
Hacıbektaş Çayırbağı Çiftliği ve merkezde, Nevşehir merkez Cumhuriyet ilk okulunda,
Ankara Merkez Mohaç İlkokulu olmak üzer 30 yıl 2 ay öğretmenlik, 18 ay askerlik hizmeti
ile 31 yıl 8 ay çalıştıktan sonra 1 nisan 1977 tarihinde emekli olur.
Hacıbektaş Müzesinin açılışında vitrin ve eşyaların taşınarak yerleştirilmesinde, 16
Ağustos Hacıbektaş Veli Anma ve Kültür Şenliklerinde 40 yıl düzenleyici, yönlendirici ve
destekleyici olarak görev yapmıştır. Emekli olduktan sonra Hacıbektaş Beştaş AŞ,lko ve
Mimag yapı kooperatiflerinde görev alarak çalışmıştır.
Hacıbektaş’ta doğmuş olmanın, içinde yaşadığı kültürün, almış olduğu eğitimin katkısı
ile çalışmalarında ve tüm yaşantısında sevgiyi, hoşgörüyü, dürüstlüğü, eşitliği, paylaşımı ve
dini, dili, rengi, cinsiyeti ve görüşü ne olursa olsun tüm insanların kardeşliğini temel ilke
olarak benimsemiştir.
8 çocuk babası olup, ekmek, kitap, kalem parası hariç diğer harcamalarını kısarak kız
erkek ayırımı yapmadan tüm çocuklarına yüksek öğrenim yaptırır, genç yaşlarında her birini
kendi ayakları üzerinde duracak konuma getirir. 9 torun sahibi olup onlara da eğitimde aynı
yolu izlemektedirler.
Hacıbektaş ilçesi ve Hacıbektaş Veli ile ilgili çalışmaları 45 yıldır sürmektedir.1970’li
yıllarda Hacıbektaş Turizm Derneği’nin Ankara şubesinin açılışı ve başkanlığını yapmıştır.
Atatürk kapalı spor salonunda Hacıbektaş Veli Felsefe ve kültürünü yayma, sevgi, barış
hoşgörü anlayışını geliştirme amacıyla binlerin katıldığı iki gece düzenlemiştir.12 eylül 1980
tarihinde Genel Merkez ve şube birlikte kapatılmıştır. Buna karşılık Hacıbektaş ilçesi ve
Hacıbektaş Veli ile ilgili çalışmalarını özveri ile yürütmüştür.
Hacıbektaş heykelinin yapımı işinin yürütülmesi işine destek olmuş,açılışında görev
alarak heykelin ilçemize hediyesini ağlamıştır.ayrıca Gazi Üniversitesi bünyesinde ilçemize
kazandırılan meslek Yüksek okulunun kuruluşunda ve açılışında etkin rol aldı.
Aralık 1992 yılında on arkadaşı ile birlikte Ankara’da Hacıbektaş Derneğini
kurmuştur. Başkan ve üye olarak aralıksız 2003 yılı mart ayına kadar hizmetlerini yürütmüş
olup, 16 mart 2003 tarihinde yapılan olağan genel kurulda onursal başkanlığa seçilmiştir.
Hacıbektaş’ta bu yıl 12 ncisi yapılacak olan aşure gününü başlatmıştır.dernek
binasında kültür, sanat, edebiyat, şiir, felsefe, sevgi, hoşgörü barış konularında çok sayıda
söyleşi ve açık oturumlar düzenlemiştir. Yine Atatürk kapalı spor salonu, yükseliş spor
salonu, büyük tiyatro salonu gibi mekanlarda, her seferinde binlerce kişinin katılımı ile çok
sayıda Hacıbektaş veli hoşgörü ve semah şöleni düzenlemesinde önemli görev almıştır.
Tasavvuf edebiyatının, Hümanizmanın ve alevi- Bektaşi kültürünün önemli ismi olan
Yunus Emre için anma etkinliği düzenlenmiş olup, bu etkinlikle büyük ozanın eserleri
görüşleri tanıtılmış eserlerinden örnekler sunulmasına katkıda bulunmuştur.
Hacıbektaş derneği yayını “Hacıbektaş dergisi” 1993 yılında onunla yayımlanmaya
başlamış, şu anda okunan ve aranılan bir dergi haline gelmiştir.
77 yıllık yaşamında; yıllık, aylık ve günlük planlı yaşamayı ilke edinmiş, gerçekçi
bilimsel ve hurafelerden uzak bir hayat anlayışı olup, yaşamını, laik demokratik, aklı ve bilimi
rehber edinmiş Cumhuriyete ve onun ülkesine adamış bir öğretmendir.
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