
 

ÖZGEÇMİŞ  

 

KADRİ EROGAN 

 

 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı kurucusu ve mütevelli heyet başkanı, emekli vali, politikacı 

Sayın Kadri Erogan 1911 yılında Hacı Bektaş İlçesi’nde doğdu. Hacı Bektaş İlçesinde yaşayan 

İmamlılar Oymağı’ndan en eski iki aileden birine mensuptur.  Ankara Lisesi ve Ankara Hukuk 

Fakültesi mezunu olan Erogan ilk görevine 1935 yılında Yenimehmetli Nahiye Müdürü olarak başladı. 

1936/1937 yılları arasında askerlik hizmetini yedek subay olarak yaptı. İki yıl Saimbeyli 

Kaymakamlığı’ndan sonra 1941 yılında Siirt iline bağlı Kozluk ilçesi kaymakamlığına gönderildi. Bu 

görevinde asayişin sağlanması ve devlet alacaklarının tahsilinde gösterdiği başarı sebebiyle vilayetçe 

ve İçişleri Bakanlığınca ayrı ayrı ödüllendirildi. 1945 yılında Tekirdağ iline bağlı Saray ilçesinde 

kaymakamlığa başladı. 1947 yılında bu ilçede eğitim ve öğretim alanında gösterdiği üstün başarı 

sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı takdirname ile ödüllendirildi. 

 

1947-1950 yılları arasında Sayın Erogan’ı İçişleri Bakanlığı bünyesinde Şube Müdürü ve Kastamonu 

Vali Muavini olarak görüyoruz. 1950 yılında İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü’ne Şube 

Müdürü olarak atanan Sn. Erogan burada üstün çalışma disiplini ve çalışmalarında mesai saatlerinin 

dışında da görevini yürüttüğü için bakanlık tarafından yeniden takdirname ile ödüllendirildi. 

 

1952-1954 yılları arasında kendisini Ankara Vali Muavini olarak görüyoruz. Burada başarılı 

hizmetlerinden sonra Uşak Valisi olarak tayin edilen merhum, çıkan orman yangınlarının 

söndürülmesinde gösterdiği insanüstü gayretler sebebiyle bakanlar kurulu kararıyla takdirname ile 

ödüllendirildi. 1955 yılında Sivas Valiliğine atanan Sn. Erogan Türkiye’de en fazla köye sahip olan 

Sivas’ta köylerin okullaştırılmasına önem verdi. Merkezi hükümetten gelen çok sınırlı kaynaklarla 

yapılabilecek okul sayısını, ordu dahil, yereldeki tüm kurumların ve eğitime hevesli köylülerin gönüllü 

katkısı ile birkaç misline çıkardı. 

 

İki yıl Sivas Valiliği’nin ardından sınır ihlalleri, kaçakçılık ve bazı Arap ülkelerinin devlet 

başkanlarının Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden beyanatları üzerine dönemin 

Cumhurbaşkanının isteği ile Urfa valiliğine tayin edildi. Urfa’nın imarında, kaçakçılığın önlenmesinde 

ve Suriye tarafından sık sık yapılan sınır ihlalleri karşısındaki yüksek ve dirayetli çalışmaları, adil ve 

dürüst yönetimi, halkla kurduğu sıcak ilişki sebebiyle halk arasında “Babo” lakabıyla anılmaya başladı. 

Bu görevleri sırasında hükümet tarafından başarılı bir grup vali ile birlikte incelemelerde bulunmak 

üzere 3 ay süreyle ABD’ye gönderildi. İdareci ve devlet adamı olarak yaptığı son görev ise Gümüşhane 

Valiliği’dir. 

 

1960 ihtilalinden sonra Kadri Erogan’ın aktif politik hayatı başlamıştır. Erogan, Adalet Partisi’nin 

kuruluşunda bulundu ve 1., 2., 3. dönemde sırasıyla Urfa, Sakarya ve Sivas milletvekili olarak görev 

yaptı. Onun ülkemizin en buhranlı dönemlerinde gösterdiği istikrarlı tutumu, Türk demokrasi tarihinde 

önemli örnek teşkil etmektedir. Milli Hakimiyet ilkesine sıkı sıkıya bağlılığı, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin manevi gücüne gösterdiği saygı ile diğer milletvekilleri arasında temayüz etmiştir. K. 

Erogan, 1973 yılında itibaren aktif siyaseti bırakmıştır. 

 

Ömrünün son yıllarını adeta bir tutku ölçüsünde ülkemizin milli birlik ve beraberliğine katkıda 

bulunmak amacıyla Hacı Bektaş Veli’nin Türk kültürü içindeki yerini anlamaya ve anlatmaya ayıran 

Sayın Erogan, önce Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirmiş ve Hacı 



Bektaş Veli’nin Türk milleti tarafından yeniden ve doğru tanınması için de Gazi Üniversitesi 

bünyesinde Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nin kuruluşuna hasretmiş, vefatına 

kadar insanüstü bir gayretle bu çalışmalarını sürdürmüştür. 


