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GENÇLİĞE HİTABE 

         

Ey Türk Gençliği! 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza 

ve müdafaa etmektir         

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek 

dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 

ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 

bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, 

iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. 

Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle 

tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş 

olabilir.          

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi 

vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun 

kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 
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ÖNSÖZ 

Bu değerli çalışmayı benim için daha anlamlı ve özel kılan husus ise 

üzerime ışığını, sevgisini, bilgisini ve yol göstericiliğini düşüren, bir ustanın 

testideki parmak izi gibi benim de yetişmemde çok önemli bir rol oynayan 

değerli büyüğüm, saygıdeğer öğretmenim, eğitimci, şair ve yazar olan Sayın 

Besim Süleyman Baş’ın kaleminden çıkmış olmasıdır. 

Ereğli İlçemizi kuruluş yıllarından başlayarak çok geniş bir perspektiften 

ele alan bu önemli esere imza atan başta değerli öğretmenim Sayın Besim 

Süleyman Baş olmak üzere Araştırmacı Tarihçi Hasa Nar’a ve Bilim Uzmanı 

Gülşah Kılıç’a bu büyük kültür hizmetlerinden dolayı minnet ve teşekkür 

borçluyuz. 

 İnsanların olduğu gibi şehirlerinde hikâyeleri vardır ve bu hikâyeler bize 

insanlar şehirleri kurarken, şehirlerin de insanları kurduğunu incelikle aktarırlar. 

İnsanlar yaşadıkları şehirlere benzerler biraz da. Bizler nasıl şehri değiştirir, 

dönüştürürsek, şehirler de bize kendi nakışlarını vururlar; kendi deneyimlerini, 

bilgilerini, görgülerini aktarırlar. Bizi doğup büyüdüğümüz topraklara ait yapan 

“buralı” kılan şeyde; şehirlerin tarihinden, kültüründen, geleneklerinden çok 

önemli izler vardır.  

 Hititlerden başlayarak birçok medeniyete beşiklik etmiş ve bu 

medeniyetlerin mirası üzerinde yükselmiş olan Ereğli ilçemiz de; tarihi ve 

kültürel varlıklarıyla, örf, adet ve gelenekleriyle, zengin folkloruyla 

Anadolu’nun yıldızı her zaman parlak kalan yerleşim yerlerinden biri olarak her 

birimize kendi mührünü vurmuştur. Bu görkemli birikimin gelecek nesillere 

aktarılması ve yeni nesiller tarafından özümsenerek geliştirilmesi noktasında 

“EREĞLİ/Geçmişten Günümüze ve Yaşamdan Dizeler Şiirler ve Sözler” isimli 

kitapların çok önemli bir kaynak eser işlevi göreceğine inanıyorum. 

Tarih boyunca önemini hiçbir zaman yitirmeyen Ereğli, bu görkemli 

mirası vurgulayan tarihi eserleriyle, kültürel varlılarıyla, sosyo-ekonomik 

yapısıyla her alanda çok büyük bir potansiyele sahiptir. Elinizdeki eser bu 
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alanda araştırma yapacak olanlara ve Ereğli’nin çeşitli platformlarda 

tanıtılmasına olduğu kadar bu potansiyeli kuvveden fiile çıkaracak olan 

gençlerimize de bir ışık ve kılavuz olma niteliği taşımaktadır. 

 Ereğli’nin geçmişine ve bugününe ışığını düşüren değerli öğretmenim 

Sayın Besim Süleyman Baş, Sayın Hasan Nar ve Sayın Gülşah Kılıç başta 

olmak üzere bu kitabın ortaya çıkmasında katkısı olan bütün kişi ve kurumlara 

teşekkür ediyor, her satırında kendi hikâyemizi bulacağımız bu değerli eserin 

gereken ilgiyi göreceği inancı ve umuduyla saygılarımı sunuyorum. 

 

 

Nimet ÇUBUKÇU 

    Devlet Bakanı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Nimet ÇUBUKÇU, Abim Ferit-Emine BAŞ’ın kızı, kendi okutup 

yetiştirdiğim, onur kaynağım ve evladım. 
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Araştırmacı Eğitimci Şair ve Yazar Besim Süleyman BAŞ 
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10- ATATÜRK’ÜN SECERESİ VE DİVLE (ÜÇHARMAN) ATATÜRK 

ANITI   

Bugünkü adı ile Üçharman Köyü Divle’de 3 yıl önce bir Atatürk anıtı 

yapılmıştır. Karaman ili Ayrancı ilçesine bağlı olan bu köyün kuruluş tarihi 

M.Ö. 2000 yılına kadar uzar. Birçok olay ve uygarlıkların yaşadığı bu köy 1900 

yılında Ayrıncı’nın bucak olması ile yönetimi Ayrancı’ya devredilmiştir. 

Aşağıda açıklanacağı üzere Atatürk’ün neslinin bu çevrelerde yaşadığı ve 

buradan Balkanlara göç ettiği bilinmektedir.  

Atatürk’ün soyu ile ilgili önemli bilgiler kendisinin, annesinin ve kardeşi 

Makbule’nin anlattıkları ile kendisini ve ailesini tanıyan Hacı Mehmet Soner 

gibi çocukluk arkadaşlarının verdiği bilgilerdir. Mustafa Kemal dahil aile 

fertlerinde kuvvetli bir Yörük, Türkmen olma bilinci vardır.  

Makbule Hanım Enver Behnan Şapolya’nın sorduğu bir soruya: Babam 

Ali Rıza Efendi yerli olarak Selanik’lidir ve Yörük sülalesindendir. Annem her 

zaman Yörük olmakla gurur duyardı.  Birgün Atatürk’e Yörük nedir diye 

sordum? Ağabeyim de bana yürüyen Türkler dedi. Atatürk çok yöre benim 

Atalarım Anadolu’dan Dumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenlerdendir derlerdi.
1
 

Osmanlı imparatorluğunun genişlemesi devresinde zaptedilen, Fatih 

Sultan Mehmet’in Zamanından sonrada Anadolu’dan Balkanlara gönüllü 

gönderilen aileler içinde Atatürk’ün baba soyu Kırmızı Hafız Ahmet Efendi ana 

soyu Sofu zade Feyzullah Efendi Konya’nın Divle Karaman, Bozkır yörelerinde 

dağlarda göçer olarak çobanlık yapan ve evladı Fatihan ailelerinden olan 

Atatürk’ün ataları önce Vidin daha sonra Serez ‘e gitmişlerdir. Nizam-ı Cedit 

yıllarında başlayan Osmanlı- Rus savaşı yenilgisi ile çevreyi kapsayan Bulgur, 

Yunan, Sırp Eşkıyalarının taşkınlığı sonunda Atatürk’ün Ataları Selanik’ 

yerleşmişlerdir. 1890 doğumlu Ali Rıza Efendi kendinde 18 yaş küçük 1850 

doğumlu Zübeyde hanımla 1871 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten 6 

çocukları olmuştur. Bu altı kardeş Selanikli olmayıp orada doğmuşlardır. 

Atatürk’ün büyük amcası Konya’nın Çınarlı Mahallesinde dünyaya gelmiştir. 

Kocacık beldesinin tamamında Türk asıllı ve Yörük Türkmenleridir. Kocacık 

Yörükleri’nin isimleri meslekleri İstanbul arşivinde 82 numaralı defterin 1051-

1469 numaralı arşivinde kayıtlıdır. 

Zübeyde Hanım ilk göçebe kabilelerinin torunları olan ve hala Toros 

dağlarında özgün yaşamlarını sürdüren sarışın Yörüklerin kanını taşıdığını 

                                                 
1
Ali GÜLER, Hemşerimiz ATATÜRK, Ankara 2000, s.14   
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düşünmekten haşlanırdı. Atatürk’de Annesine çekmiştir. Saçları onun gibi sarı 

gözleri onun gibi maviydi.
2
  

Atatürk’ün Karaman Yörüklerinden olan Ataları 400 yıl evvel Makedonya 

Debre ilçesi Nin kocacık Köyüne hicret etmişlerdir. Atatürk’ün babası Kırmızı 

Hafızlardan, annesi Sofu Zadelerdendir. 
 

Yukardan beri açıkladığımız bilgilerle Atatürk’ün baba soyu Karaman ve 

Aydın Söke Yöresind 

en göçürülerek Makedonya’ya yerleştirilmişlerdir. 

3 Yıl önce Atatürk’ün ecdadının Divle-Karaman Yöresinden göç ettikleri 

hususu dikkate alınarak aşağıdaki isimler bu anıtı yaptırmışlardır: 

1-)CELALETTİN SET: Atatürk yılı yılın öğretmeni                                                

2-)MUSTAFA ONAR: Araştırmacı ve Atatürk Müzesi sahibi 

3-) BESİM SÜLEYMAN BAŞ: 1983 yılın Öğretmeni   

  

4-)FEVZİ SAYAR: Çiftçi       

  

5-)HALİL ERTAŞ: Tüccar       

  

6-)OSMAN SAÇLI: Öğretmen        

7-)NACİ AYTAÇ: Öğretmen 

8-) ALİ KARCI: Öğretmen         

9-)HALİT DEMİREL: Petrolcü İş adamı     

  

10-)SÜLEYMAN SANDIKCI: Divle köyü muhtarı     

11-)KEREM GÜNEYSU: İş adamı       

                                                 
2
 Lord KINROSS, Atatürk Bir Milletin Doğuşu, Ankara 1998, s.35 

3 Sakarya Üniversitesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Süreyya SOFUOĞLU’nun Sütçü İmam Üniversitesindeki 

Konferansından yararlanılımştır. 
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12-)İVRİZ DERSANESİ        

13-)MUSTAFA KARAKÖSE: İş adamı 

 

Bu anıta BESİM SÜLEYMAN BAŞ Şu şiirini yazmıştır; 

 

Sen ne büyüksün ki bütün cihana feyz verdin,   

Yıkılmaz Cumhuriyet kurdun, cehaleti yendin.   

Büyüklüğün karşısında saygı ile çıkarıldı şapka    

Göz kamaştırdın, ışıltına hayran kaldı bütün dünya.   

Görkemlice bir anıt yaptırdık, buradan bütün Dünya’ya bak Atam,  

Bu yerler senin, senin asil soyuna olmuş vatan.   

Ecdadının yurdunda anılmaktasın mezarında rahat uyu,  

Ebediyen seni yaşatacak Divle - Üçharman Köyü. 

 

Bu Anıt 06.12.2003 tarihinde eski içişleri bakanlarınızdan Muzaffer 

Ecemiş’e. 

 

Valilerimizden Vali Galip Demirel ve Karaman valisi İsmet Metin ile 

büyük bir bürokrat topluluğu ve köylülerin hazır bulunduğu törende iç işleri 

bakanlığı müsteşarı Şahabettin Harput tarafından açılmıştır. 

Ancak Anıtın çevre düzenlemesi ve orada bazı tesislerin (Müze -El 

sanatları bölümü) yapılarak Divle de Atatürk’e layık bir site haline getirilmesi 

gerekmektedir. 

Bunun içinde Hükümetimizin ve ilgili makamların bu konuya gerekli 

ilgiyi göstermeleri ümit ve temenni edilmektedir.
3
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 ONUNCU YIL MARŞI  

Çıktık açık alınla on yılda her şavaştan;  

On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan. 

Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan; 

Demir ağlarla ördük Ana yurdu dört baştan.  

Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi, 

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri. 

Bir hızla kötülüğü geriliği boğarız, 

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. 

Türk'üz bütün başlardan üstün olan başlarız; 

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.  

Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi, 

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri. 

Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını, 

Dindirdik memleketin yıllar süren yasını. 

Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını. 

Bütün dünya öğrendi, Türklüğü saymasını.  

Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi, 

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.  

Örnektir milletlere açtığımız yeni iz; 

İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz; 

Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülkeye biz; 

Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. 

Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi, 

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.  

 

Behçet Kemal Çağlar ve Faruk Nafiz Çamlıbel 
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BU VATAN KİMİN 

Bu vatan, toprağın kara bağrında  

Sıradağlar gibi duranlarındır;  

Bir tarih boyunca, onun uğrunda  

Kendini tarihe verenlerindir... 

 

Tutuşup: kül olan ocaklarından,  

Şahlanıp: köpüren ırmaklarından,  

Hudutlarda gaza bayraklarından,  

Alnına ışıklar vuranlarındır... 

 

Ardına bakmadan yollara düşen,  

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,  

Huduttan hududa yol bulup koşan,  

Cepheden cepheyi soranlarındır... 

 

İleri atılıp sellercesine,  

Göğsünden vurulup tam ercesine,  

Bir gül bahçesine girercesine,  

Şu kara toprağa girenlerindir... 

 

Tarihin dilinden düşmez bu destan:  

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,  

Her taşı bir yakut olan bu vatan,  

Can verme sırrına erenlerindir... 

 

Gökyay' ım ne yazsan ziyade değil,  

Bu sevgi bir kuru ifade değil,  

Sencileyin hasmı rüyada değil,  

Topun namlısında görenlerindir... 

 Orhan Şaik GÖKYAY 
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Dur Yolcu 

 

Dur yolcu! 

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, 

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 

Eğil de kulak ver bu sessiz yığın 

Bir vatan kalbinin attığı yerdir. 

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, 

Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda 

İstiklal uğruna, namus yolunda,  

Can veren Mehmet’in yattığı yerdir. 

Bu tümsek, koparken büyük zelzele 

Son vatan parçası geçerken ele 

Mehmet’in düşmanı boğduğu sele 

Mübarek kanını kattığı yerdir. 

Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin 

Yaptığı bu tümsek amansız çetin 

Bir harbin sonunda bütün milletin 

Hürriyet zevkini tattığı yerdir. 

Necmettin Halil Onan 
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TEŞEKKÜR 

 

Bu eserin hazırlanmasında bana yardımcı olan, başta Sayın 

Kaymakamımız Cevdet Can‘a, Değerli Belediye Başkanımız Ahmet Özdoğan’a, 

Milli Eğitim Müdürümüz Recep Ataç’a, Öğretmenevi Müdürümüz Bilal 

Yalçınkaya’ya, Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Yusuf Kılınç’a, Sanayici ve 

İşadamı değerli insan Mustafa Maç’ın Ereğli Kültürüne ait yapmış oldukları 

çalışmaları yaşatmak ve ileriye taşımak üzere kitabıma aldım. Kendilerine 

teşekkür ediyorum. Tarihçi yazar Hasan Nar, Öğr. Gör. Gülşah Kılıç Ereğli 

Gazetesi Sahibi Derviş Özütaştan’a  ve çalışanlarına, Belediye Kültür Müdürü  

Fethi Ertekin’e, memurları Şamil Kürşad Ertekin ve Musa  Dikmenli’ye, Emekli 

Öğretmen Salih Cırık’a, Müzisyen Mustafa Mamak’a, kendisini rahmetle 

andığımız boyacı Hüseyin Cantez’e Öğretmenevi  memuru Arif  Sevgi’ye, 

Emekli öğretmen Mehmet Emin Yener’e, Ereğli Meslek Yükseokulu Öğretmeni 

Menderes Güler ve öğrencileri Harun Aktaş’a, Osman Kaykaç’a, Fatih Yalçın’a, 

İsmail Paşayiğit’e, Aysel Genç’e ve Cumali Çağlayan’a teşekkürlerimi bir borç 

bilirim. 

 

                Besim Süleyman BAŞ 

   Araştırmacı - Şair - Yazar 
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BESİM SÜLEYMAN BAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

YA ŞAM ÖYKÜM 
 

1941 yılında Ayrancı Bucak’ında (o zamanki idari yapısı) dünyaya gelmişim. 

Çocukluğum ve öğrenim gördüğüm gençlik dönemlerinde hep diplomat olmayı 

düşledim. Öğretmen olacağım hiç aklıma gelmezdi. Liseyi Ereğli’de bitirince 

Üniversite sınavlarında değişik fakültelerin 5 tane ayrı ayrı bölümlerini 

kazanmış olmama karşın maddi olanaksızlar nedeniyle ilgili bölümlere kayıt 

yaptıramadım.Bunun verdiği eziklik,yüreğimde bıraktığı yara,yaşamım boyunca 

sürdü.Bütün hayalimde,düşlerimde Ereğli’ye bir üniversite kurulsa düşüncesi 

yer aldı.Bazı rüyalarımda Ereğli’de üniversite kuruluyor ve ben de kampüsün 

önünde içeri giren çıkan sevgili öğrencileri görüyordum.Rüyamdaki mutluluğu 

anlatamam.   1 Kasım 1958 yılında öğretmenlik mesleğine başladım. Ama fazla 

üzülmedim. Askerlik nedeniyle girmiş olduğum öğretmenlik mesleği, beni iyi 

bir öğretmen olmanın çabasına yöneltti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkarmış 

olduğu binlerce eserin çoğunu ve mesleğinde deneyim kazanmış yüzlerce 

öğretmen ağabeyi ve ablaların bilgi ve görgülerinden yararlandım. Hala da 

yararlanmaya çalışıyorum. 

 

Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Önlisans programını bitirip yüksek 

okul diploması aldım. Artık öğretmenlik mesleğinin aşığı olmuştum. Bütün 

gücümü kendi öz evlatlarım gibi sevdiğim öğrencilerime adamıştım. Yaz 

mevsiminde 3 ay her gün olmak üzere 13 yıl süreyle ilk, orta ve lise sınıflarında 

okuyup bütünlemeye kalan yüzlerce öğrenciye parasız kurs verdim. Onların 

başarıları benim en büyük bahtiyarlığım oldu. Yurdumuzun çeşitli yörelerinde 
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Konya ilçe ve köylerinde, Afyon ilçe ve köylerinde, Siirt ili ve köylerinde en 

son Ereğli ilçemiz Toros İlköğretim Okulu Müdürlüğünden 1993 yılında emekli 

oldum. Çevremin kalkınması için halkımla el ele verip dernek ve kalkınma 

kooperatifleri kurdum. Onlara hizmet etmeyi bir ibadet bildim. Vatanımı, 

Milletimi, Bayrağımı, Sancağımı, Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Ezan’ımı bütün 

değerlerin üzerinde görüp, Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sahip 

çıkıp, onları yaşatmak için var gücümle çalıştım ve hala da çalışıyorum. 

Biliyorum ki öğretmen, doğumundan ölümüne kadar öğretmendir. Bugüne kadar 

ki yaşamımda en çok neye üzüldünüz derseniz: Ülke kalkınmasında çok büyük 

rol oynayacak olan Köy Enstitülerinin kapatılmasına derim. Bu büyük projeyi 

kaldırmak için dış kaynaklı hainlerin oyununa gelmemiz beni çok üzdü. Eğer bu 

proje devam ettirebilmiş olsaydı; ülkemiz dünya üzerinde parmakla gösterilecek 

kalkınmış ülkelerden biri olacaktı. Bu projenin atıl kalması bizi şu anda büyük 

bir depresyona itti. Biliyorum ki her meslek kendi ruhu ile yetiştirilen insanlarca 

başarılı olur. Hani bu ruhla öğretmen yetiştiren okullar... Yazık oldu ülkemize… 

1981 yılında UNESCO tarafından ilan edilen Atatürk yılında Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından ülke çapında bir yarışma düzenlendi. Meslekte 20 yılını 

dolduran öğretmenlerin katılabileceği bu yarışmaya (yirmi yılımı doldurduğum) 

1983 de katılarak Ayrancı’da ve Ereğli’de YILIN ÖĞRETMENİ seçildim. 

Konya ili genelinde Ankara Temsilciliği görevi için meslekte 41 yıl hizmeti 

bulunan değerli eğitimci Ahmet Özkan’la aynı puanı paylaştık. Kıdemi daha 

fazla olan sayın ağabeyim(Ahmet Özkan) bu görevi üstlendi. Ben ise bu onuru 

kazanmanın mutluluğunu yaşadım. Okumak ve yazmak benim için tutku haline 

geldi. Yerel basında Yeni Konya ve Ereğli Gazetelerinde çeşitli konularda 

(özellikle eğitim içerikli) yüzlerce hatta binlerce söyleşi ve makalelerim 

yayınlandı. Hala da yayınlanmakta. 

1974 yılında “KONYA EREĞLİ AYRANCI” kitabım basıldı. Bu kitap Kültür 

Bakanlığı tarafından il ve ilçe kütüphanelerin istifadesine sunuldu. 

 

 Daha sonra GEÇMİŞTEN BÜGÜNE EREĞLİ kitabını (Hasan Nar ve 

Gülşah Kılıç’la) birlikte hazırladık.Bu kitabımızda basıldı ve Kültür Bakanlığına 

sunuldu. YAŞAMDAN DİZELER, ŞİİR ve SÖZLER ktabım basıldı. Kültür 

Bakanlığı’nca kabül edildi,kültür eserler serisine girdi.Şmdi de kendi yazdığım 

ÖZLÜ SÖZLER adlı kitabımı basıma hazırladım. Dileğim: Halkıma ve 

yavrularımıza yararlı olur. Çünkü Ereğli’mi, halkımı, ülke ve insanımızın 

tümünü seviyorum. Gece, gündüz demeden, sağlığımı bile hiçe sayarak hiçbir 

karşılık beklemeksizin halkıma hizmet etmeye çalışıyorum. Siyasi bir geleceğim 

yok ve asla böyle bir şey de beklemiyorum. 

  

ETADER (Ereğli’yi Tanıma ve Tanıtma Derneği) ve Ereğli Yükseköğrenimi 

Geliştirme Derneklerinde Başkanlık görevlerinde bulundum. Ereğlili öğretmen 

arkadaşlarımın yıllardır özlemini duyduğu çağdaş görünümlü bir Öğretmenevi 

ve Kültür Sitesinin yapılması çabalarına katıldım. Ereğli’mizde Yüksek 
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Öğrenim Gençliğin gereksinimi olan Yüksek Okul Sosyal Tesisleri, Ulu Önder 

Atatürk’ün Üçharman (Divle) Köyüne yapılan anıtı, okullarımızın eğitim ve 

öğretiminde eksiklerinin giderilmesi Çabalarına katıldım.Bir de Ereğli’miz de 

bulunan atıl vaziyetteki Hamidiye Cami’sini yeniden yapılması önderliğini  

yaptım.  

 

      Bir gün oldu,Ferit-Emine abimin Kızı Nimet Çubukçu(BAŞ) kendi 

okuttuğum öğrencim,pati kuracaklar,Millet Vekili,daha sonra da Devlet Bakanı 

daha sonra Milli Eğitim Bakanı olacak.İşte idelallerim,hayallerim,dualarım bir 

bir gerçek oluyorduParti  kurdukları zaman Ankara’da buluşmuştuk.Kendisine 

sen  de millet vekili olacaksın,bakan olacaksın dedim.İşte ilk olarak Ereğli'ye 

üniversiteyi  getireceğiz dedim.Çünkü üniversitenin  pek çok sayılamıyacak 

kadar getirileri  olacaktı.Ayrıca benim gibi ekonomik yönden  olanaksızlıklar 

içinde olan evlatlarımızın burada çorbasını içip, okuluna gitmesi  

sağlanacak.Onlara yapılacak bu imkan,ne kadar sevindirici değil mi ?Daha sonra 

Ereğli’mizin alt yapısı yoktu.Getireceğimiz çok hizmetler var, dedim."Amca,  

yasa  gereği üniversite il olan yerlere kuruluyor”.Söylediğin doğru ,biz de 

tersinden ,fakültelerden başlarız dedim.İşte yeğenim ve öğrencim millet vekili 

oldu.   

       Arkasından Devlet Bakanı oldu,Millieğitim Bakanı oldu.Böylece 

projelerimiz bir bir gerçekleşmeye başladı.İlk defa eğitim fakültesini getirdik.Bu 

yıl(ikibin onüç-ikibin ondört) Eğitim Fakültemiz mezun verdi. Ben de sevgili 

genç öğretmenlerimle birlikte mezun  olmuş oldum .Bugün dünyanın mutlu 

insanları gibi,ben de  o mutluluğu yaşadım.Ereğli’mize mutlu,yavrularımıza 

kutlu olsun.  

      Bu mücadelemizin sonucu,bu ışğımız  Konya'mızın diğer ilçeleri 

Seydişehir,Beyşehir ve Akşehir,hatta diğer illerin ilçelerini de  aydınlattı.Bunun 

arkasından Ereğli Mühendislik ve Doğa bilimleri(iletişim-gıda-çevre-veteriner 

ve ziraat fakültesi)olmak üzere beş bölümden oluşan fakültelerimizi getirdik. 

Fakat üç yıldır açamadık.Ereğli Yüksek Okul  ve Eğitim Fakültesi Selçuk 

Üniversitine bağlıydı .Daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne alındı.Bu 

alınma işi, zamanın uzamasına neden oldu.Ama sonunda amacımıza ulaşarak 

üniversitenin bölümlerini Ereğlimize kazandırdık.Üniversitemizin Değerli Bilim 

Adamı Sayın Değerli Rektörümüz Muzaffer Şeker,Ereğli'mize teşrif ettiler.Çok 

Değerli Belediye Başkanımız Sayın Özkan Özgüven’i makamlarında ziyaret 

ettiler. 

      Belediye başkanılığı seçimini kazanmasından dolay hayırlı olması dileğinde 

bulundu ve tebriklerini sundular .Bu ziyarette Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın 

Mustafa PEHLİVAN,Yüksek Okul Dernek Başkanımız Sayın Ergun 

ÖZGÜVEN ve ben de bulundum.  

     Yaptığmız görüşmelerde Değerli Rektörümüz, önümüzdeki yıl (ikbin ondört-

ikibin onbeş)mühendislik ve doğa  bilimleri fakültesi ile adalet yüksek okulunun 

açılacağı konusunda müjdeli haberi  verdi. Artık adım adım üniversite hayalim 
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gerçekleşmeye başladı.Çok sevinçliyim çok mutluyum.Allah’ım sağlık verirse 

ömrüm olursa Ereğli’mize son nefesime kadar hizmet etmeye devam                      

edeceğim.   

                   Ayrıca Ereğli’mize getirdiğimiz:Yurtlar,kapalı spor salonları,devlet 

hastanesi.rehabiitasyon merkezi kültür merkezi,öğretmenevi ve okullar olmak 

üzere 27 tane hizmeti içeren listeyi bana verdiler.Bu hizmetlerin gelmesinde 

sayısız kurumların ve insanların yardımları olmuştur:Ben emeği geçen herkese 

şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah’ım ömür verdiği müddetçe ve sağlığım el 

verdiği oranda bu çabalarımı sürdüreceğim. 

 

 

     Sayın Bakanım Nimet Baş, size ne kadar dua etsem, borcumu bir türlü 

ödeyemem. O kadar büyüksün ki işte büyüklük dediğin budur. Nekadar hizmet 

istedimse, hiç birine hayır demedin. Gözlerindeki mutluluk ışıklarını hiç 

unutamam. Getirdiğin hizmetler,  halk tarafından çok büyük taktir görüyor. Çok 

büyük dualar ediyorlar size. Sayenizde Ereğli’miz çağdaş şehir oluyor. Bu 

toprağın güzel insanı. Siz de biliyorsunuz ki insanlar yaptığı ve bıraktığı 

eserlerle yaşar... 

      Sayın Bakan Yardımcım Halil Etyemez, Çok Değerli Vekilim Cem Zorlu ve 

Çok Değerli Belediye Başkanı’m Özkan Özgüven, Sizlerle birlikte inşallah 

bağımsız bir üniversiteye kavuşacağız.   

 

Eşim Ayten Baş, Evlatlarım: Yüksel ve Yücel oğlum, Selma kızım. Damadım 

Bünyamin Kuzucu. Seher ve Vicdan gelinim. Üç tane oğlum, üç tane de kızım 

olmak üzere altı tane evladım var. Buse Nur Baş, Özkan Kuzucu, Dilara Sena 

Baş, Besim Bora Baş, Öznur Kuzucu, Ayten Sıla Baş, Bedriye Gül Kuzucu 

olmak üzere yedi tane toruna sahibim. Bundan daha güzel zenginlik olur mu? 

Mevla’ma’sonsuz şükürler olsun. 
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BİZ KİMİZ 

 

Seksen üç yıldır Cumhuriyet nurunda,  

Öleceğiz gerekirse uğrunda.  

Bende varım asil ordum çağrında,  

Atamızdan emanettir bize hey! 

 

Bol bereket toprağında ürünüm,  

Pervasızca yazar, söyler özgürüm.  

Büyük ATAM hep izinden yürürüm,  

Yan bakanı getiririm dize hey! 

 

Cumhuriyet hükümetim, yasam var,  

Ne korkum var, ne kaygım var, ne tasam var. 

Ahmet gider, Mehmet gelir, Hasan var, 

Ben çıkmışam viraneden düze hey! 

 

Aynı kandan şerefli bir ordum var,  

Okşayacak bayrağım var, yurdum var.  

Ben öleyim, oğlum, kızım, ardım var,  

Duman çöker, yan bakacak göze hey! 

 

Çeşit çeşit fabrikam var, bacam var,  

Okulum var, öğrencim var, hocam var. 

Ter dökecek gençliğim var, kocam var, 

Dikkat eyle insan gibi söze hey! 

 

Yüz elli, bin eli yıl geçse de, 

Dünya dönüp, bizi düşman seçse de. 

Yer yarılıp, gök üstüne çökse de,  

Ulu ALLAH sahip çıkar bize hey!  

 

 

Biz Ahi’yiz Mevlana’yız Caca’yız 

Biz Yunus’uz Aşık Paşa, yüceyiz.  

Tarih oku bizi öğren niceyiz,  

Örnek millet TÜRK dediler bize hey! 

 

Alparslan’ız Yıldırım’ız Fatih’iz,  

Üç kıtadan atımızdan vardır iz.  

Namık Kemal, sonra Mehmet Akif’iz, - 

Vatan aşkı gereklidir, bize hey! 
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TÜRK oğluyuz, ATATÜRK’ÜZ her zaman,  

Hakimiyet milletindir, yok yanam. 

Hep askeriz, hep şefefli kumandan, 

Mana çıkar, dikkat kesil söze hey! 

 

Der boyacı çare budur derdime,  

83. yıl kutlu olsun yurduma  

Selam benden, milletime, orduma,  

Dünya handir, kilit derleri bize hey! 

 

       AŞIK BOYACI HÜSEYİN 
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EREĞLİ’DE KÜLTÜREL YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI  

1-EREĞLİ’YE KÜLTÜR SİTESİ KURULMASI İÇİN YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Ekim 2005 tarihinde Öğretmenevi ve Kültür Merkezi başta olmak 

üzere ilçemizin bazı sorunlarını iletmek üzere Belediye Başkanı Ahmet 

Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Ataç ve Eğitimci-Yazar Besim 

Süleyman Baş’tan oluşan heyet Ankara’da Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet 

Bakanı Nimet Çubukçu (Baş)’yu, Danışmanı Musa Acarı, Özel Kalem Müdiresi 

Pınar Cengiz’i, İçişleri Bakanı Müsteşarı Şahabettin Harput’u, Milletvekili 

Abdullah Çetinkaya’yı, Milli Eğitim Bakanlığı Mali ve İdari İşler Başkanı 

Yusuf Esener’i makamlarında ziyaret etmişlerdir. Heyetin bulundukları tüm 

ziyaretlerde sıcak ilgi görmüşler, sorunlarımızı ileterek sorunların çözümü 

konusunda gerekli yardım sözünü almışlardır. 

 

Ayrıca 13 Temmuz 2006 tarihinde Ereğli’yi ziyaret eden Kültür Bakanı 

Sayın Atilla Koç Ereğli’deki incelemeleri sırasında kendilerine Ereğli’ye bir 

kültür sitesinin kazandırılması konusundaki istekler aktarılmış ve bu konuda 

gerekli çalışmaların yapılacağı konusunda söz alınmıştır.   
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Kültür Bakanı Sayın Atilla KOÇ’un Ereğli’yi ziyareti 

2-ÖĞRETMENEVİ TEMEL ATMA ÇALIŞMALARI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ereğli’mize yeni bir  öğretmen evi yapılması için  yapılan çalışmalar 

nihayet  sonuç bulmuş olup 4 katlı ve teraslı bir öğretmen evi yapılması için 

Ereğli Kız Meslek lisesi bahçesinden 5.000 m
2
 lik arsa ilgili genel müdürlük ile 
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yazışmalar sonucunda Ereğli 

Öğretmen Evi yapımı için tahsis edilmiştir.  

         Yukarıdaki resimde görünen , Belediye Başkanlığımız tarafından  

görevlendirilen teknik elemanlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Ataç , 

Öğretmen Evi Müdürü Bilal Yalçınkaya, Gazi İ.Ö.O. Müdürü Erhan Döş, 

Emekli Öğretmen Besim Süleyman Baş ve Müteahhit Durmuş Gökçay 

nezaretinde Kız Meslek Lisesi Bahçesinde temel yeri belirlenip gerekli 

işaretlemeler yapılmıştır.   

Öğretmen Evinin 30 Mayıs  2006 tarihinde Bodrum ve zemin kat ihalesi 

yapılmış olup Müteahhit Durmuş Gökçay’a ihale edilmiştir.  Devamı için İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Recep Ataç gerekli yerlerle görüşmeler yapmaktadır.  

Ayrıca Öğretmen Evi Projesinin yanında Ereğli’nin özlem duyduğu ve 

eksikliğini hissettiğimiz Fakülte inşaatına da Selçuk Üniversitesi Ereğli Meslek 

Yüksekokulu yanında başlanmış olunup 2006/2007 Eğitim Öğretim yılına 

yetiştirilmek amacıyla hızla inşaatı devam etmektedir. Sayın Şahabettin 

Harput’un yardımlarıyla Ereğli’de kurulan ve Müdürlüğünü Sayın Hüseyin 

Ceyhan’ın yaptığı Polis Meslek Yüksekokulu ile birlikte Ereğli bir kültür şehri 

haline getirilmiştir.  Bu kompleks eğitim kurumlarımıza fakültenin dahil 

edilmesiyle Ereğli bir kültür şehri olma hedefine daha da yaklaşmıştır.   

Özellikler                        : 

Oturma Alanı               : 875 m
2 

Toplam Kapalı Alan   : 4.375 m
2
.  

Bodrum Dahil               : 5 katlı  

Bodrumda; yemekhane, personel kalacağı yerler, kalorifer kazanı 

mevcuttur. 

Zeminde                         : İdari odalar, 200 m
2
 yemek salonu ilaveten 96 

m
2
  teras  bulunmaktadır.  

l. Katta                         : İdari odalar ( 10 Adet )   

2. Katta ve 3.Katta      : Otel bölümü vardır. Toplam 26 normal oda, 4 süit 

odadan ibarettir. Odaların büyüklükleri 17 m
2
’dir. Odaların içerisinde banyo ve 

tuvalet de mevcuttur. Toplam 30 odalı her odaya 2 yatak yerleştirildiğinde  60 

yataklı olacaktır.   
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4. Çekme Katta          : 100 m
2
’lik toplantı salonu, geri kalan kısmında da 

TV izleme salonu, teras, okuma ve dinlenme salonları mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenevi Temel Atma Töreni 

Adalet Bakanı 

Cemil ÇİÇEK 

Milletvekili 

Abdullah ÇETİNKAYA 

Konya Valisi 

A. Atilla OSMANÇELEBİOĞLU 

Kaymakam 

Cevdet CAN 

Belediye Başkanı 

Ahmet ÖZDOĞAN 

Emekli Öğretmen 

Besim Süleyman BAŞ 
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VIII. BÖLÜM 

KÜLTÜREL AÇIDAN EREĞLİ 

 

 

 

 

 

 

A- MUSTAFA SEYRAN 

  

 

 

 

Ereğli’mizin yetiştirdiği Türk Sanat Müziği bestekâr ve ses sanatçısı. Ziya 

ve Selim’den doğma 1927 yılında Ereğli’de doğdu. Eşi Nevin, bir tane oğlu Işık, 

en yakın akrabaları, kardeşinin çocukları İbrahim Kıcık ve Fatma Kıcık ( BAŞ ) 

Şaban Baş ile evli. Yakın akrabalarından Mehmet Aragan. Bir kaza sonucu 28 

Temmuz 1973 yılında vefat etti. Eser sayısı kırkdörttür. Yirmisekiz eseri TRT 

repertuarına kabul edildi. “Bak Yeşil Yeşil”, “Elbet Birgün Buluşacağız”, “Bir 

Akşam Son Defa” bu üç önemli eseri ülkemizde arka arkaya yılın eseri seçildi. 

Kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz. 

 

B-ŞİİRLERLE EREĞLİ  

Kültürel tarih incelendiğinde yazın hayatının tarihsel süreçle ilintili olarak 

gelişme gösterdiği bir gerçektir. Ereğli’de ki yazın hayatına dair ulaşmış 

olduğumuz şiirler aşağıda zikr olunmuştur.  

1-EREĞLİ MARŞI 

Konya'nın gülüdür Yeşil Ereğli 

Her yanı bağlık-bahçelik yeri  

Etrafını kuşatmış bakın Toroslar  
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Dört yanını sarmış şirin köyleri  

 

Sabah doğar güneşin 

Kalbimizde ateşin 

Bulunmaz senin eşin 

BİRSİN EREĞLİ 

Sularla çizilmiş haritası var  

Atatürk'ün eseri fabrikası var  

Cennete benzeyen yeşil bağları  

Tadına doyulmaz hoş elması var.  

 

Sen şirin bir ilçesin 

Halis altın külçesin 

Cihan meyveni yesin 

GÖRSÜN EREĞLİ 

 

Mazisinde tarihin muhtırası var  

Sinende Eti'lerin hatırası var  

Günden güne serpilip büyümektesin  

Sende güzelleşmenin ihtirası var. 

 

Düşman seni alamaz 

Vatan sensiz kalamaz 

Asla esir olamaz 

HÜRSÜN EREĞLİ   

 

 

Cemal KÜÇÜKYILMAZ 

2-DESTANLA EREĞLİ 

 

Sene kim bilir kaç bindi, 

Mesihten hayli yıllar evveldi, 

Tarihten önceki devirlerde, 

Bir göl veya deniz varmış bu yerde.  

Bir sarsılma, bir çıkma olmuş denizde,  

Toroslar yükselivermiş güneyimizde. 

Çıkmaktadır bugün, toprak altından fosiller  

Döküyor önümüze nice müspet deliller. 

Evvel zaman içinde bir şehir varmış 

Yerini aramış burada bulmuş 

Bir hayli zaman geçmiş aradan, 

Onun yerine kurulmuş sonradan, 



 31 

Bir hurafeye uğramış Erkili denmiş, 

İvriz menbalı güya bir mucizeden esermiş. 

Okumuştuk Evliya’dan 

Bir zamanlar Etiler de yurt edinmiş buradan,  

Anlıyoruz İvriz'den anıttan 

Bu anıt yeryüzünün ilk tarım abidesidir, 

Eti medeniyetinin canlı bir numunesidir. 

Buradan açılırdı kapısı Kilikya'nın 

Köprüsü vardı üstünde İvriz çayının 

Konaklık ederdi Asya kervanlarına, 

Misafirler inerdi, ;yüce saraylarına. 

İskenderler, Dara’lar buradan gelip geçtiler,  

Anayurttan nice kavimler göç ettiler. 

Bir zamanlar ram olmuştu hükmüne Bizans'la, 

Roma'nın Haçlı orduları hışmına uğramıştı Kılıç Aslanın 

Tarih durur mu yürümüş gel zaman git zaman 

Ereğli sonra olmuş Herakle-i Karaman 

Şimşirli kahrıyla Fatih Sultan Mehmet 

İlhak etti mülküne el sahibi devlet. 

Sürdü götürdü  Ağniyasını der-i saadetine  

Bir mahalle kurdu Ereğli dedi meşhur semtine  

Pavlus ilk Hıristiyanlığı Divle’de neşretti,  

Nice kilise, mabetler inşa etti, 

Asarına rastlanır o konaklarda, 

Nice tarihler saklıdır o bucaklarda. 

Anbar’da toprak altı nice hazineler var, 

İnsan dehasından vücut bulmuş defineler var.  

Selçuklulular, Osmanlı'larda yurt edinmiş, 

Hanlar, hamamlar, kervansaraylarla bezenmiş, 

Cem kurtulmak için Beyazıt ile savaştan  

Cenk ederek aşmıştı Torosları Koraş'tan  

Bu cenkte nice yiğitler, serden geçtiler heba olmuş, 

Bir rivayettir, şüheda sayısı altmış bini bulmuş.  

Meskatıdır müneccim başıyla Türabi'nin  

Makamı vardır, Şahabeddin-i Sühreverdi'nin  

Nekri Rüstem’le bir yiğit Akhüyük'te boğuldu 

Kanlı çadır yeri Mustafa’nın kanıyla yoğruldu. 

Bir zamanlar vaktiyle Medine'nin 

Haracını verirdi her yıl Kâbe’nin, 

Zaman olmuş Mısır ordusu istila etmiş, 

Basamadı toprağına Delibaşının ayağı, 

Gelseydi kurşunla delinirdi otağı. 

Şaşkın bir Fransız kolu Pozantı'dan akın etti 
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Girdi içeri istasyonu işkâl etti. 

Bir gece baskını şaşırttı bu kahramanları 

Şafakla kaçtılar, yanar kaldı lambaları. 

Kalmıştı yurdum mükemmel, perişan asırlar boyunca, 

Gün görmeye başladı Cumhuriyet olunca, 

Sonu geldi idbarının döndü talihli makûsu 

Fabrikası, Hükümet Konağı, Hastanesi, içme suyu  

Barajlar, yollar evvel yoktu; şimdi var oldu.  

Doğacaktır, bekliyoruz nice günler, güneşler,  

Gerçekleşecektir, bin bir yıllık emekler.  

 

 

Necip Sami BAŞBUDAK 

 

 

 

 

Emekli valilerimizden Ereğli Eski Kaymakamı Nail MEMİK, Sami    

BAŞBUDAK’A ithafen şu dörtlüğü yazmıştır. 

 

 

 

Sami Bey kim, yörenin garbe bakan karlı Dağı, 

Oldu yıllar yılı eczanesi aydın otağı.  

Akibet, tarihe mal etti ecel Üstadı, 

Dedi Nail: Çınarın düşdü bu kez BAŞBUDAĞI (1959) 

 

 

 

C- TÜRKÜLERLE EREĞLİ 

 

1-EREĞLi'YE DESTAN  

 
Yıllarca gurbette dolaştım durdum  

Çağladım, bulandım şimdi duruldum  

Seni gördüm sana içten vuruldum 

Içimizde sevgin derin Ereğli 

 

Işıkların yıldızlardan bir hece 

Karaman ,Aksaray kıskanır gece 

Komşu Ulukışla, Toroslar yüce 

Yaylada ovadır yerin Ereğli 



 33 

 

Güzel bahçelerin, bağların boldur 

Sende yaşayanlar en mesut kuldur 

Meyvelerinin tadı şekerdir, haldır 

Ancak övgü olur yadın Ereğli 

 

 

Yetişir, gelişir elmanın hası 

Amasya, daldabir, gül ile ras'ı 

Yedikçe silinir ağzımın pası 

Elma yurdu öbür adın Ereğli 

 

Fabrikan var, ne hoş bezler dokunur 

Dokunur da ismin başta okunur 

Ağaçların yazın küpe takınır 

Sema mavi boncuk takar Ereğli 

 

Santralde sular çağlayıverir 

Hassas yürekleri bağlayıverir 

Senden ayrılanlar ağlayıverir 

Hasretin yakar da yakar Ereğli 

 

Gülbahçen övülse billâh az gelir 

Evvela oraya güzel yaz gelir 

Çifte Çaya ördek ile kaz gelir. 

Akıntıya kürek çeker süzülür. 

 
Adnan PEŞKiRCiOĞLU  (1950) 

 

2-YEŞİL EREĞLİM 

 
Nasıl meth etmeyi m seni Ereğli, 

Tarihe yazılmış büyük adın var. 

Vilayetlik hakkını da vermeli, 

Ereğli'm Ereğli'm, Konya Ereğli'm. 

  

 

Vilayete layıksın sen yeşil Ereğli'm, 

Yükseğinde büyük toros dağı var. 

Bahçeleri, yetişmiş yeşil bağı var, 

Fakiri var, zengini var, beği var. 
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Ereğli'm Ereğli'm, Konya Ereğli 'm, 

Vilayete layıksın sen yeşil Ereğli'm. 

 

Sular ovasını İvriz Barajı, 

Çiftçileri eker, diker bulunmaz acı. 

Çok yerlerde yoktur oto garajı. 

 

Ereğli'm Ereğli'm, Konya Ereğli'm, 

Vilayete layıksın sen yeşil Ereğli'm. 

 

Bak yeni yapıldı Vali Konağı, 

Eskide olsa tazedir çağı. 

Gönlünde saraysın aşk mamağı, 

 

Ereğli'm Ereğli'm, Konya Ereğli'm, 

Vilayete layıksın sen yeşil Ereğli'm. 

   

 

         Mustafa MAMAK 

  
                (Derleyen) 

 

3-EREĞLİ’DEN ÇIKTI SÖKÜN EYLEDİ 
 
Ereğli'den Çıktı sökün eyledi, 

Ala yazı Çiftehanı boyladı. 

Kahbe felek ne etti de n’eyledi, 

Adana'ya bir kız geçti gördün mü? 

 

Ay doğmadan ak köprüyü geçti mi,  

Gün doğmadan mah yüzünü açtı mı.  

Şeker pınarından bir su içti mi, 

Adana'ya bir kız geçti gördün mü? 

 

Tekir'e varınca hava bulandı, 

Göçün önü Fındıklıyı dolandı. 

Kavaklı'dan çok güzeller sallandı,  

Adana'ya bir kız geçti gördün mü? 

 

Adana yolunda bir güzel gezer,  

Güzellik gezisi bağrımı ezer. 

Var mı elinizde böyle bir güzel, 
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Adana'ya bir kız geçti gördün mü? 

 

Koreli Derviş'im size bu sözler,  

Sakın bu güzeli kırmayın sizler.  

Dön gel güzel seni Ereğli özler, 

Adana'ya bir kız geçti gördün mü? 

 

          Mustafa MAMAK 

                          (Derleyen) 

4-ELMALI 

Elmaya bak elmaya,    

Param yoktur almaya,. 

Anandan izin aldım, 

Senin ile yolmaya. 

 

Aman aman elmalı, 

Seni nerde bulmalı,  

Elmalının koynunda,  

Fındık, şeker kırmalı. 

 

Elmayı cırıtmadım, 

Dibini kurutmadım, 

Hatırını saydım da, 

Üstüne yar tutmadım. 

 

Aman aman elmalı,  

Seni nerde bulmalı,  

Elmalının koynunda,  

Fındık, şeker kırmalı. 

 

Elma attım İvriz'e, 

Geliyor yüze yüze, 

Anan ile konuştum, 

Seni verecek bize. 

 

Aman aman elmalı,  

Seni nerde bulmalı,  

Elmalının koynunda,  

Fındık, şeker kırmalı 

 

Mustafa MAMAK 

                       (Derleyen) 
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5-MENTEŞELİ 

Menteşeli menşeli  

Kül oldum aşka düşeli 

Kaç yıl oldu yar gideli  

Galdım evlerde yalınız yalınız 

Toroslardan bir bulut ağdı 

Sulu sepen garlarda yağdı           

Menteşelim yollarda kaldı    

             Galdım evlerde yalınız yalınız 

Derviş de olsam giysem hırka  

Kimsem yokki versem arka  

Gönderdiler şama şarka  

Galdım evlerde yalınız yalınız     

 

 

Mustafa MAMAK

      (Derleyen) 

 

 

EREĞLİ'NİN SORUNLARI 

Büyük şehir, kent oldu Ereğli'miz 

Eğitimi, kültürü, ekonomisi, şehirciliği.  

Ekmeği, suyu, havası, insanların sevecenliği,  

Dünyanın hayranı oldu Yeşil Ereğli'miz. 

 

Otuzsekiz ilden büyük yüzelli bin nüfuslu yöre,  

Çocukluğun, gençliğin geçtiği bu yere, 

Senin gibi okuyacak bu güzel gençlerimize,  

Dört yıllık fakülteler ister. 

 

Uzun yıllardır il olmaktı derdi,  

Gelen politikacıların hepsi söz verdi.  

Bazı liderler numara bile belirledi,  

Hepsi sonunda ipe un serdi. 

 

Bu toprağın bu toplumun adamı, 

İçinden çıkardı senin gibi bakanı, 

Teşfiksiz yükseldi fabrika bacaları,  

Kaymakam1ık levhası yerine Valilik levhası ister. 
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Dört gözle bekledi fakiri yoksulu,  

Özürlüsü, kimsesizi, sokak çocukları,  

Yaşlısı, ihtiyaçlısı, huzurevIisi, garibanı,  

Şefkatli ellerini bekliyor Sevgili Bakanı. 

 

  Besim Süleyman BAŞ  

 

 

AYRANCI’DAN ÇALDIRAN’A 

 

 

Yavuz Sultan Selim geçerken burdan, 

Çaldıran savaşına attığı turdan. 

Dinle tarihteki büyük onurdan, 

Onurlar ülkesi yeri Ayrancı. 

 

Her taraf yağmurlu,çmurlu, selli , 

Köprüsüz geçilmez sellerden belli. 

Bu köprü bir zatın bura önemli, 

Bağlayanda budur beni Ayrancı. 

 

Ziya efendi der bu köprü benim, 

Yasaktır sizlere yoktur güvenim. 

Bilmezsin kumandan nedir emelim, 

Bunlara şahittir hani Ayrancı. 

 

Komutan sinirli geldi gazaba, 

Ölümü almadan artık hesaba. 

Haykırır orduyu düşmez zehaba, 

Ne işler görmüştür tanı Ayrancı, 

 

“Geçmem ey muhanet sel alsın beni, 

Girmem koltuğa kov aslan yesin beni. 

Ürkütür tilkice şu sesin beni” 

Burada yükseltir şanı Ayrancı. 

 

Dalmıştır sellere bir ordu er, 

Kaybetti sadece iki nefer. 

Geldi o ziya der hayırlı sefer, 

Ne mana çıkardı tanı Ayrancı. 

 

“Ölenler münafık casustu derler, 
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Kutlu olsun, artık size seferler.” 

Sultan Selim Şahım dolsun güneşler, 

Yiya’ya kardeştir işte Ayrancı . 

 

Ordular toplanıp karargâh kurdu, 

Hilmi Dede Şaha selama durdu. 

Helkede ayranı bir tas doldurdu, 

Susamış orduya sundu Ayrancı. 

 

Sultan Selim dedi o ulu ere, 

“O helke nere, bu ordu nere. 

Er başına düşmez belki de zerre” 

Oradan hışımla döndü Ayrancı. 

 

Bir soku taşına döküldü ayran, 

Orduyu kandırdı kaldılar hayran. 

Gelip okşayarak o büyük sultan, 

Hilmi Dedeye “sensin Ayrancı” 

 

İşte isim kondu mübarek zat’tan, 

Ayrancı ilçem memnundur hayattan. 

Bin beş yüz on dörtte bu mükâfattan,  

Almıştır, adını yeşil Ayrancı. 

 

Vakit ikindi namaz vakti oluyordu, 

Padişah abdest almaya koyuldu. 

Ziya Efendi’nin hediye ettiği ıbrığı aldılar ele, 

Dökülüyordu gümüş ıbrıhtan su zerre. 

 

Gözü ilişti ıbrıhtaki yazılı söze, 

“Akşamki aşını sabaha bırak aş olur. 

Akşamki işini sabaha bırakma iş olur” 

Okudu, hemen savaşmayı aldı göze. 

 

Yavuz Sultan Selim çaldırana karargâh kurdu, 

Kumandaları ile görüştü plâna koyuldu. 

Büyük zatın sözleri ışığında alındı karar, 

Sonunda kazandı yavuz sultan selim zafer. 

 

 

         Besim Süleyman BAŞ 
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AYRANCI'NIN SORUNLARI  

 

Bütün yöremizin derdinin oldu ilacı,  

Hışılayık suyu ile dolacak Ayrancı Barajı,  

İçme suyu kapalı sulama şebekeleri,  

Bununla yeşerecek yeşili, ekini, ağacı. 

 

Türkiye alkışlıyor Ayran Dede'nin torununu,  

Kendisi el verir, çözüverir Hışılayık suyunu,  

Senden başka yok derdina çare arayanı,  

Gelirse içme suyu yapacak Ayrancılı ayranı. 

 

Bu toprağın bu toplumun adamı, 

İlk defa çıkardı senin gibi bir bakam,  

Adın sanın yazılacak dağa taşa,  

Eserlerinin sayesinde geçeceksin başa. 

 

 

Kuraklıktan yandı yurtluk yazısı, 

Ayrancı' da yaşayan insanın oldu alın yazısı,  

Bütün insanlar her gün buna çare aradı, 

El attı buna Bakan Nimet bacısı. 

 

 

 

Bir dokunsa değişecek Ayrancı’nın alın yazısı,  

Gönlü iki yıllık fakülte ister, 

Mersin yoluna çareler arar insanları, 

Kalkındıracak Ayrancıyı sevgili DEVLET BAKANI. 

 

   Besim Süleyman BAŞ  
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CAHİL SOHBETİ 

 

Cahil ile sohbet eden sıkıntıdan kurtulmaz  

Davul sesi gürler amma terazide tartılmaz  

Emeklerin boşa gider çirke ipek örtülmez 

Sen dam dersin o kapı der boşa nefes tüketme 

 

Hiçbir şeye akıl yetmez kandırdım der öğünür  

Saçma sapan konuşarak hem yırtınır döğünür  

Kendi söyler, kendi dinler, onun ile avunur 

Sen çatma den, o Fatma der boşa nefes tüketme 

 

Bellediğini sakız gibi hep ağzımda çürütür  

Akıntıya kürek çeker suyu dike yürütür  

Tatsız, tuzsuz konuşarak hakikati eritir 

Sen dokuz den, o otuz der boşa nefes tüketme 

 

Ikınarak söz yapmayı sanki büyük iş sanır  

Uyanıkken hayallenir onu hayır düş sanır 

Yaz gününde kar göstersem üşüdüm der kış sanır  

Sen af dersin oda haf der boşa nefes tüketme 

 

Akıl olan sakın girme böyle kirli meclise 

Lamba varken çıra yakar bular seni hep ise 

Sakın kıymet verme ona cahil altın top ise 

Sen sevdim den o sövdüm der boşa nefes tüketme 

 

Okşar güzel diye hemen çifte kaldırır  

Lokma ile ikram etsen o bilekten saldırır  

iyiliğe nankör olur can evine daldırır 

ipek dersin köpek mi der boşa nefes tüketme 

 

Emsalini bulmayan bir gün şapa oturur  

Cahil sözü hasta eder yatağına yatırır 

Her hareketi şaka sanır berbat eder batırır  

Ey Boyacım kaç onlardan boşa nefes tüketme 

 

         AŞIK BOYACI HÜSEYİN 
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BABAM 

 

Yuvamızın sarsılmaz direği, 

Pırlanta gibidir o temiz yüreği. 

Evimizin devamlı emektarı, 

Mesleğin başarılı sanatkârı. 

 

O’na biz baba deriz, 

O getirtir biz yeriz. 

O bu dünyanın güzel insanı, 

Onu canımız gibi severiz. 

 

Varlık, yokluk bilmeyiz, 

Sayesinde her şeyi giyeriz, yeriz. 

Evimizin o ulu başı, 

Her kötülüğü olur karşı. 

 

Onu dört gözle bekleriz, 

Her şeyimiz ona söyleriz. 

O, olmazsa biz neyleriz, 

Baba deriz, başka bir şey demeyiz. 

 

Bizim için çalıştı gece gündüz, 

Büyüttü evlat ve torunlarını. 

Evimizin değerli hizmetkârı, 

İşte çok severiz bu güzel İNSANI. 

 

      Besim Süleyman BAŞ 

       23 Mart 2007 Konya 
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ANNEM 

 

Babamla kurdun mutlu yuva, 

Olsun bu dünya sana feda. 

Altındandır o temiz yüreği, 

Evimizin sarsılmaz direği. 

 

Dokuz ay karnımda taşıdın, 

Ne acılara ne sancılara kaldın. 

Day durutup, yürüttün bizi, 

Niniler söyleyip uyuttun bizi. 

 

Gece gündüz demedin, 

Bizsiz hiçbir şey yemedin. 

Sabahlara kadar hiç uyumadın, 

Bizi her yerde korudun. 

 

Pişirdin bize çorbayı, mamayı, 

Korudu bize getirmedi belayı. 

Fedakârlık etti gösterdi gerekli çabayı, 

Çalıştı bizim için biriktirdi parayı. 

 

Kucağında, sırtında taşıdın, 

Gece gündüz gözlemledin bizi. 

Emzirdin büyüttün hepimizi, 

Çok seviyoruz bizde güzel annemizi. 

 

      Besim Süleyman BAŞ 

      Eğitimci-Şair-Yazar 

      22 Mart 2007 Konya 
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DÜNYA BİR YANA DEĞERLER BİR YANA 

 

Dünyaya geldim, Esat baba oldu, Ayşe ana,  

Onların kayıplarına ciğer nasıl dayana,  

Her ikisi de haklarını helal ettiler bana,  

Dünya bir yana onlar bir yana 

 

Ne çocukluk gördüm ne de bir gençlik,  

Yokluk yoksulluk, bir de çilekeşlik,  

Siyah saçlım kara gözlüm, bana etti eşlik, 

Dünya bir yana o bir yana. 

 

Allah bana iki oğlan ile bir kız verdi,  

İki gelin bir damat ile bahtiyar eyledi,  

Yedi torun ile soyumu soyladı,  

Dünya bir yana onlar bir yana. 

 

İnci inci dizildiler gözümün ay ışığında, 

Siyah saçlım kara gözlüm oldu onlara ana, 

Her birisi ayrı ayrı kıymetli torunlar bir yana,  

DÜNYADA BİR YANA DEGERLER BİR YANA 

 

 

Besim Süleyman BAŞ 
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BEN ALLAH’IMDAN İSTEDİM 

 

 

Ben Allah’ımdan bir şeyler istedim, 

Biri iş, biri eş, biride mekân  

Çoluk çocuk, gelin damat torun, 

Dedesi kucakladı onları bugün, 

 

Kutsal meslek olan öğretmenlik, 

Bizi koruyacak olan bir mekân 

Evime, kendime bağlı bir eş, 

Sevenlerimize sunacağımız birde aş, 

 

Muhtaç olmayacak varlık, 

Ağız tadı ile bol sağlık, 

Evlat eser, torun şaheser, 

Evlat ciğer yürek, torun ilik, 

 

Önce gerekli sevgi saygı, 

Evlat ve torunlar için kaygı, 

Hepsi de DEVLETİNE MİLLETİNE bağlı, 

Bundan başka ne istenir gayri. 

 

 

 

  

                    Besim Süleyman BAŞ 

                         Eğitimci-Şair-Yazar 
                           11 MART 2007 Pazar 
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SULTANIM 

 

Şaştım kaldım şu dünyanın işine,  

Aşık oldum gözlerinle kaşına.  

Balmı koydun ekmeğinle aşına, 

Düşünmeden edemiyorum SULTANIM. 

 

Ah bu dünyada şu feleğin işine,  

Sevdalandım düştüm senin peşine,  

Sensiz kaldım şimdi tek bir başıma,  

Düşünmeden edemiyorum SULTANIM. 

 

Çok ağıtlar yakılır naşıma, 

Kurban olam senin gözlerinin yaşına,  

Bir karanfil koy musalla taşına,  

Düşünmeden edemiyorum SULTANIM. 

 

Çok gezdim dolaştım rastlamadım eşine,  

Dua okumak için gel mezarımın başına.  

Sana olan aşkımı yazdır mezar taşına,  

Düşünmeden edemiyorum. SULTANIM. 

 

 

 

     Besim Süleyman BAŞ 
 
 
 

 

 

 

BABAMA... 

 

Benim babam 41’ li, ve Ayrancı’ lı 

Üç çocuk babası ve ödüllü öğretmen. 

Doğmuş doğacak binlerce çocuktan sancılı. 

İşte öyle, derinden duyarlı bir eğitmen. 

 

Hayır elli, bir de, çevresine gerekli. 

Zira: yardımlarından para almaz. 

Hep derttaş, dost ve pak yürekli. 

Bilir ki,  kötülükle hayır kazanılmaz.  

 

Şükürcü hem de ölümüne. 
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Küçük işlerin büyük mutlu adamı. 

Servet bağışlar torunlarının gülüşüne. 

Böyle kolayca mutlu olan da kalmadı. 

 

Sohbeti tatlı, mıknatıslı bir hatiptir. 

Güler yüzlüdür. Yani adı gibi “Besim” dir. 

Şiir, makale hatta kitap yazan bir katiptir. 

O dünyadaki boyasız en güzel resimdir. 

 

Damat ve gelin tiryakisidir. 

Ve torun müptelasıdır. 

Sevgi imbiğinin sakisidir. 

Ama ölüm korkusu başının belasıdır. 

 

Babam, benim öğretmenim aynı zamanda. 

Sadece birden beşe kadar değil. 

Beşikten mezara. 

Canımın tatlı sızısıdır. Sadece kader değil.  

 

Yücel BAŞ 

 

 

 

 

 

 

SEVDİĞİM KIZIM SEHER’İME 

 

Gördük Özel İdaresi’nde bir bayanı, 

Güler yüzü ile bir anda aydınlattı alanı, 

Günaydınla karşıladı salonda bizi, 

Bir anda kültürü ile etkiledi hepimizi. 

 

Büyütüyorsun iki tane başarılı sağlıklı evlat, 

Muhterem Yüksel beyefendi ile buldunuz murat, 

Çok çalıştın yurduna yaptın hizmet, 

Sevdiğin mesleğin sana verdi hayat. 

 

Yaptığın hizmetler devamlı takdirle anılacak, 

Elbette yaptığın hizmetler Allah’tan karşılığını bulacak, 

İnsanlığa yapılan bu hizmetler hiç unutulmayacak, 

Yaşam boyu seni onlar şükranla anacak. 
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İyi insanın vereceği hayırlı hizmet budur, 

İnşallah büyüttüğün yavrular da böyle olur, 

Büyük Türkiye onlarla kalkınıp yükselecek, 

O zaman bu toplum daha mutlu olacak. 

 

 

 

        Besim Süleyman BAŞ 

        Eğitimci-Şair-Yazar 

        28 Ocak 2007 Ereğli 

 

 

 

 

 

SEVGİLİ KIZIM VİJDAN’IMA 

 

Gördük Zeki Altındağ İlköğretim Okulu’nda öğretmen bayanı, 

Güler yüzlü ile bir anda aydınlattı geniş alanı. 

Günaydınla karşıladı salonda bizi, 

Bir anda kültürü ile etkiledi hepimizi. 

 

Büyütüyorsun iki tane başarılı, sağlıklı evlat, 

Muhterem Yücel Beyefendi ile bulundunuz murat.  

Çok çalıştın yetiştirdin yüzlerce yavruyu, 

Sevdiğin mesleğin sana verdi hayat. 

 

Yaptığın hizmetler devamlı taktirle anılacak, 

Yetiştirdiğin bu eserler ne üstlenecek ne olacak. 

Her yerde seni ayakta saygı ile karşılayacak , 

Yaşam boyu seni onlar şükranla anacak. 

 

Okuttun cefa içende yüzlerce insanı, 

Verdin onlara nazik canından hayat. 

Büyük Türkiye onlarla kalkınıp yükselecek, 

 O zaman dünya devletleriyle yarışacak 

 

Besim Süleyman BAŞ 
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SEVGİLİ KIZIM SELMA’YA 

 

 

Büyüttük yetiştirdik biricik kızım Selma’yı, 

Okuttuk ilkokulu ortaokulu sonra lise’yi. 

Birde verdik ailemize ait kültürü, 

Her yerde bunu uyguladı bizi güldürdü. 

 

Çok sevdiğimiz bir gençle evlendirdik, 

Kurduk görkemlice düğün dernek. 

Eş dost akrabaya yaptık davet, 

Bütün ailece yaşadık murat mürüvvet. 

 

Bir akşam konuk olduk evlerine, 

Karşılandık güler yüzlü tatlı dilleri ile. 

İkramlarını yedik, buğulu çaylarını yudumladık, 

Kurdukları mutlu yuvayı birlikte gözlemledik. 

 

Büyüttü iki tane başarılı sağlıklı evlat, 

Muhterem Bünyamin Beyefendi ile buldu murat. 

Allah onlara yavrularının mürüvvetini göstersin, 

Biri gelin, biri damatları ile mutlu eylesin. 

 

Allah onlara saygılı , güzel torunlar versin, 

Sevgi yumağı oluşturup birlikte uzun ömür eylesin. 

İşte kurulmuş olan güzel mutlu bir yuva, 

Daha ne istenir bundan sonrası ALÂ. 

   

 

Besim Süleyman BAŞ 

Eğitimci-Şair-Yazar 
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BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZA 

 

 

Aldın kıymetli çantanı eline, 

Koştun bilim saçan okuluna. 

Sevgili arkadaşlarınla kolkola, 

Kavuştun yüce irfan yuvana. 

 

Zil çaldı düzgün sıra oldunuz, 

Atatürk`ümüzün andı ile yoğruldunuz. 

Birer birer sınıflara alındınız, 

Güler yüzlü ,gülen gözlü öğretmeninizle. 

  

İşte geleceğin sağlam temelleri, 

Dayanıklı bu tahta sıralarda atıldı. 

Büyük atatürk ilkeleri ile aşarak, 

Nurlu ufuklara doğru koşarak. 

 

İyi çalış,yüksek zekanla buluştur, 

Rehberin bilim olacak onu iyi bil! 

Vatana, millete olan aşk dolu sevginle, 

Ülkeni sen yüce çağdaşlığa ulaştır. 

 

 

 

not: torunlarım: 

Buse Nur,Özkan,Dilara,Sena,Besim Bora,Öznur,Ayten Sıla’ya,Bedriye Gül. 

     

                                                                    

 

 

  BESİM SÜLEYMAN BAŞ 

                                                                     EĞİTİMCİ-ŞAİR- YAZAR 

                                                                      1-OCAK 2007 EREĞLİ 

 

 

 

 



 50 

 

1. SEVGİLİ  ÖZNUR 

Sen bir nur gibi doğdun bize, 

O anda ay ışığı vurdu yüzümüze. 

Büyüledin güzelliğinle hepimizi, 

Hoşgeldin sen bizim evimize. 

 

Bir ay ışığı vurdu pencereden, 

Bir melek indi sessizce tepeden. 

Dualarla karşıladık, yürekten, 

Bayram yaptık, o ani felekten. 

 

Gülücükler dağıttın kimlerle kime? 

Annen dizlerinde uyuttu ninnilerle. 

Babacığın aldığı minicik bebeklerinle, 

            Hoş geldin güzel Öznur sevgilerle. 

 

 

 
 

 

2. Bedriye Gül 

Bir güzel doğdu soyumda, 

Yaşamımın en sonunda. 

Kıpır kıpır eder kirpikleri, 

Bazen açar, bazen kapanır gözleri. 

 

Bir türlü bitmeyen yollarını, 

Kucaklayamadık, ısıramadık kollarını. 

Özlettin, çok beklettin bizi, 

           Bedriye Gül koyduk, bizde adınızı 

SEVGİLİ AYTEN SILA 

Gittin gideli yoksun sen evin ışığında,  

Gözlerim balkonda görüntün yok pencerede.  

Buğulanıyor gözlerim ,arıyor seni ay ışığında, 

Işık yanıyor evde, kimlerle oynuyorsun nerede? 

 

Ayakkabıcıkların terliklerin sensiz kaldı,  

Minicik bebeklerin bilsen nasıl ağladı.  

Yoksun artık balkonda,açılan pencerede, 

Işık yanıyor evde,kimlerle oynuyorsun nerede? 

SEV, SEVİL 
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Her yıl 14 Şubat sevgililer günü, 

Bugün oluyor onların düğünü, 

Bir koşuşturmaca bir yarış içinde, 

Sevgililer alıyor birbirlerine hediye, 

 

Kimisi giyimler, parfümler, takılar, 

Altınlar, gümüşler, pırlantalar, 

Güller, çiçekler, kırmızı karanfiller, 

O, yüzlerde solmayan tebessümler, 

 

Anne baba olacaklar bir gün, 

Çoluk çocuk sonra edinecekler torun, 

Oynayacaklar sonunda onlarla oyun, 

Olacaklar onlar senin ebedi soyun. 

 

El ele tutuştular birlikte bakıştılar, 

Sarmaş dolaş olup birbirleri ile koklaştılar, 

Her yıl 14 Şubat günü sevda ile buluştular, 

O güzel evlat ve torunlara kavuştular. 

 

Her yüreğin şivesi şifresidir sevgi saygı, 

Bundan başkası yalan olur gayri, 

Ağız tadı ile yedirir içirir aşı, 

Sev sevil o güzel sevgini her yere taşı.    

               

    Besim Süleyman BAŞ 

                        Eğitimci-Şair-Yazar 

            13 ŞUBAT 2007 
 
 

YEŞİL GÖZLÜM AL YANAKLIM 

 

Bir yeşil gözlü gördüm oturmuş bank üzerine,  

Eşharbı kahve, alyanaklı, sarı benizli. 

Bakışları çok manalı, anlatıyor gözleri,  

Sen bir huri, bir melek yoksa bir taş bebek misin?  

 

Soramadım kimsin, nesin, nerelisin,  

Olsa olsa bizim Ereğlimizin yöresindensin. 

Ağzın, burnun, yanaklanır ve sesin,  

Sen bir huri, bir melek, yoksa bir taşbebek misin? 

 

Evli misin, bekar mısın ne söylersin,  
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Hani sorduk, bizi bundan sonra kim neylesin.  

Gönül bu bir kelebek gibi uçtu geçti,  

Sen bir huri, bir melek, yoksa bir taş bebek misin? 

   

Besim Süleyman BAŞ 

 

   SİYAH SAÇLIM KARAGÖZLÜM  

 

Bir aşk ateşi düştü Konya iline,  

Çok geçmedi yüreğim geçti eline.  

Siyah saçlı karagözlü bir geline,  

Düşündükçe ahizar çeker yanarım.  

 

Çok geçmedi düştük elalemin dilene,  

Kırküç yıl geçti bakın şu halime. 

Onu buldum bir dersanede kendi haline,  

Düşündükçe ahizar çeker yanırım. 

 

Baka kaldık yüz yüze göz göze,  

Anılarımız anlattık biz bize, 

Sarıldık, koklaştık yaşlarımızı silesile, 

Düşündükçe ahizar çeker yanarım. 

 

Besim hoca der bu dünya bir han,  

Onu düşünmeden edemedi biran. 

Onunla olsaydı yaşamında devran,  

O benim gülüm olurdu, ben onun bülbülü… 

     

Besim Süleyman BAŞ 

ÖZLEM 

 Her gün merak ediyorum, yaşayıp yaşamadığını,  

Hiç görüntün yok, duymuyor musun telefon sesini.  

Bak, yıllar geçti mazide kalan o hatıralar,  

Bir sonbahar mevsimiydi dökülüyordu yapraklar. 

  

Aylar, yıllar geçti, göremez duyamaz oldum.,  

Çok özledim, hasretinle sarardım soldum.  

Hiç görüntün yok, duymuyor musun telefon sesini,  

Yüreğimi esir alan, açmıyor musun kafesini. 
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Hiç unutur muyum o bakışını, o gülüşünü,  

O ay yüzlü çehreni, işte böyle deyişini  

O pişirdiğin çorbanın rấyihasını, lezzetini, tadını,  

Nasıl unuturum yüreğimin şivesini, şifresini. 

  

Besim Süleyman BAŞ  

Eğitimci Şair-Yazar 

 

 

                             SEVGİLİ ÖĞRETMENİM  
 

Amansız hastalığa yenik düştün,  

Sonunda ettin bu dünyaya veda.  

Bıraktın Gök kubbede silinmez hoş seda,  

Rabbime ediyoruz senin için çok dua.  

 

Büyüttün iki tane doktor evlat,  

Halkımız onlardan buluyor sıhhat.  

Okuttun cefa içinde binlerce insanı,  

Verdin onlara nazik canından hayat.  

 

Bugün oldu dünya sana fani,  

Ne gönül incittin ne de bir canı.  

Al bayrağa sarılıp tabuta konulduğu anı,  

Bütün dostların seni saygı ile selamladı. 

  

İşte sevgilim bu dünya böyle gider,  

Sonunda Tanrı’nın sistemine boyun eğer.  

Karanfillerle süslendi o ay yıldızlı tabutun,  

Gözyaşları içinde dualarla uğurlandın. 

  

Selam olsun bunca dosta, arkadaşa,  

Rahmet sesleri yükseldi tấ arşa.  

Adın sanın yazıldı dağlara, taşlara,  

Cenneti Alấ’da SEN NUR içinde yaşa.  

                                                                      Besim Süleyman BAŞ  

                                                                      Eğitimci-Şair-Yazar 

GÖNÜL YARASI 

 

Bu nasıl, bu nasıl gönül sevdası, 

Her gün durmadan kanıyor yarası, 
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Akıl bırakmadı bu sevdalı başımda, 

Bütün gün oluyor beynimin belası. 

 

Bu dünyaya veda ettin edeli, 

Her gün arıyorum her yerde seni. 

Akıl kalmadı bu sevdalı başımda, 

Bu nasıl sevda ki beni ediyor deli. 

 

Yıkıldı gönül köşküm oldu virane, 

Bütün dengem bozuldu oldum divane.  

Akıl kalmadı bu sevdalı başımda, 

Yaşamımda oldu mekânım hastane. 

 

Nasıl bir kor ki alev alev yanıyor, 

Hayallerim de rüyalarım da görüyor. 

Akıl kalmadı bu sevdalı başımda, 

Seni nasıl delice çok sevdiğimi. 

 

Bu nasıl sevda bu, alev alev yanıyor, 

Bu nasıl gönül yarası ki durmadan kanıyor. 

Akıl kalmadı bu sevdalı başımda, 

Tabiplerde bulamadılar bu derdime çare. 

 

                    Besim Süleyman BAŞ 

                         Eğitimci-Şair-Yazar 

     3 Ocak 2007 Konya 

 

 

 

 

HAZAN VE HÜZÜN 

Yine hazan oldu, öksüzlüğe büründü bu yerler,  

Ağaçlar yapraklarını bırakıverdiler birer birer.  

Bahara kadar değişti doğanın tablosu, 

Bundan sonra soğuğu ve karı ile olacak kavgası. 

 

Karlara bürünecek doğa her yerde, 

O canlılar ne yiyecek, ne içecek. 

Bulursa barınacak bir kovuk, bir delik,  

Kimisi altı, yedi ay, kalacak yer altında soluk. 

 

Yoksa giyeceği, örtecek bir tane yorganı,  
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Odunu, kömürü, ekmeği, birde soğanı.  

Donacak çoluğu, çocuğu, erkeği, bayanı,  

Yandı fakiri, fukarası, kimsesizi, garibanı 

     Besim Süleyman BAŞ 

 

ORMANIN ÖNEMİ 

 

Çağlayarak akar köyümün özü, 

Ormanda toplanır kaynağın gözü. 

Sana söyleyeyim mi bir atasözü, 

Sakın kesme yaş ağacı ormanı. 

Suyun akmaz bulamazsın dermanı 

 

Canlıların çoğu onla beslenir 

Bütün güzellikler onda süslenir. 

O olmazsa güzel yurdum yaslanır. 

Sakın kesme yaş ağacı ormanı, 

Suyun akmaz bulamazsın dermanı. 

 

Onlardandır kâğıt kalem kaşığın 

Onlardandır evin kapın eşiğin 

Onlardandır tabut salın beşiğin 

Sakın kesme yaş ağacı ormanı 

Suyun akmaz bulamazsın dermanı 

 

Mehmet Ali emelim ne kastim ne? 

Destan yazsam aldıramam testine, 

Tanır bereketini serper üstüme. 

Sakın kesme yaş ağacı ormanı 

Suyun akmaz bulamazsın dermanı                               Mehmet Ali 

 

 

BAHAR GELDİ 

 

Bahar geldi, geldi ilkbahar, 

Havaya, suya, toprağa kor ateş düştü, 

Çocuklar birlikte bayram yapıyorlar, 

Doğa bütün gün onları kucaklıyor, 

 

Bahar geldi, doğa uyandı her yerde, 

Rüzgârlar esiyor, bulutlar uçuşuyor havada, 

Şimşekler çakıyor, gök gürüldüyor, 
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Sular şarıl şarıl oluklardan akıyor. 

 

Ağaçlar tomurcuklandı, çiçekler açtı, 

Doğa yeşilliğe büründü her yerde, 

Kuzular meliyor, oğlaklar dans ediyor, 

Doğa her yerde şarkıları ile sesleniyor. 

 

Göçmen kuşlar, kırlangıçlar, leylekler, 

Arılar, böcekler, rengarenk kelebekler, 

Gökyüzünde halay çekiyorlar, 

Baharın geldiğini bize müjdeliyorlar, 

 

 

Herkes durmuyor bağda bahçede, 

Beller, kürekler, tırmıklar nerde? 

Tohumlar ekiliyor, toprağa atılıyor, 

Çiftçiler, bahçıvanlar, durmadan koşuşuyor, 

 

Bahar geldi, geldi ilkbahar, 

Laleler, menekşeler, güller, sümbüller, 

Nergizler, karanfiller, leylaklar, zambaklar, 

Rengârenk süsledi doğayı her yerde. 

 

 

 

                    Besim Süleyman BAŞ 

                         Eğitimci-Şair-Yazar 

           1 MART 2007 Perşembe 

 

 

 

BİZDEN SELAM OLSUN 

 

Çok arkadaş, çok dost gördüm bu dünyada, 

Kimi yürekte, kimi hayalde, kimileri rüyada, 

Kimisi değişik meslekte, kimisi bizim sahada, 

Bu dostlara, bu arkadaşlara selam olsun, 

 

Kimleri sılada, kimileri bizim burada, 

Kimileri çocuklukta, kimileri gençlikte bir arada, 

Kimileri kendi başına, kimileri ayrı havada, 

Bu dostlara, bu arkadaşlara selam olsun, 
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Kimisi baharında, kimi yazında, kimisi güzünde, 

Kimisi definde, kimi cümbüşünde, kimisi sazında, 

Kimisi aleyhimde, kimisi durmaz sözünde, 

Bu dostlara, bu arkadaşlara selam olsun. 

 

 

Besim Süleyman BAŞ 

Eğitimci-şair-YAZAR 

5 Mart 2006 Ereğli 

 

 

 

 

İHANET 

 

Yedin kuru ekmekle acı soğanı, 

Bitirdin malı mülkü paranı, 

Tatsız tuzsuz kurdun sen yuvanı, 

Geride bıraktın acı bir anı. 

 

Çalıştın çabaladın mutlu olsunlar diye, 

O düşündüklerini kimler anladı, beyhude. 

Ne avrattan ne evlattan yar olur, 

Mutsuz kurulan yuva bir gün tarumar olur, 

 

Sonunda yatırdılar ölüm döşeğine, 

Bıraktılar bir odaya kendi haline, 

Dudakların çatladı tenin yandı alev alev, 

Pencereden baktılar birer birer, 

  

Ne kardeşin gelebildi ne de bir bacın, 

Ne ağlayanın oldu ne de acını paylaşanın, 

Kurdular yakınları ile düğün dernek, 

Çaldılar davul zurna birde dümbelek, 

 

Ne gelenin olabildi ne de bir soranın, 

Gözlerin açık kaldı, sarardı soldu yüzlerin, 

Sardıkları eski kaput oldu senin kefenin, 

Koydular tabuta açtılar mezarını derin. 

 

Ne adın kaldı ne de bir şanın, 

Oh çektiler kurdular görkemli bir düğün, 

Herkes memnun oldu bu hayattan, 



 58 

Kurtulduk dediler hepimiz bu kerahetten. 

 

Tatsız tuzsuz kurmuşsan sen yuvanı, 

Yaşam boyu çıkar acı dumanı, 

Buldun sonunda sende belanı, 

Aldılar kaşıkları zilleri yaptılar âlemi. 

 

Gelenler gördüler herkesi nasıl mutlu olduğunu, 

İnsanların bir insana nasıl ihanet ettiğini, 

Onlarda bu olaydan almadılarsa bir ders, 

Yeraltında alırlar sonunda acı bir nefes. 

                      
Besim Süleyman BAŞ 22 ŞUBAT 2007  

 

                    

BU DÜNYADAN ÖBÜR DÜNYAYA 

 

Yedin kuru ekmekle acı soğanı, 

Biriktirdin malı mülkü bir de ipek yorganı. 

Apartmanı, tarlayı, dükkânı tapanı, 

Kimlere kaldı, bilsen yaptığın hatanı. 

 

Didindin uğraştın bıraktın bir çuval paranı, 

Ne değerin bilindi, ne de bir kıymetin. 

Sonunda bıraktın yörene acı bir anı, 

Kimlere kaldı, bilsen yaptığın hatanı. 

 

Ne avrattan ne de evlattan yar olur, 

Tatsız tuzsuz kurmuşsun sen o yuvanı. 

Ecel kapını çaldığı o acı anı, 

Sabahleyin açtılar erkence dükkânı. 

 

Ne hatır kaldı ne bir gönül, 

Ne adet kaldı ne de bir kültür. 

Tatsız tuzsuz içirdiler yağsız ayranı, 

Sabahleyin açtılar erkence dükkânı. 

 

Adın Osman Nuri soyadın IŞIK, 

Hepimiz bilmeden kimler için çalıştık. 

Yaşamında sen de olmuştun onlara aşık, 

Bilseydin sen de alır mıydın bir tek şimşir kaşık. 
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Bu dünyadan öbür dünyaya selam olsun, 

Kazandıklarını alıp birlikte götürsün. 

Bagajı yoksa seni götüren o trenin, 

Beyhude bu dünyada neye yırtınıp dövünürsün. 

 

       Besim Süleyman BAŞ 

       Eğitimci-Şair-Yazar 

          15 Ocak 2005 KONYA 

 

 

 

 

 

 

ÜÇ MAHLÜK 

 

Yeryüzünde yer altında gezer üç mahluk, 

Biri yılan, biri sıçan, biri de köstebek, 

Ne helal bilir, ne de meşru bir zemin, 

Yeryüzünde yaşanlar hep onlardan çekinir. 

 

Daldılar mı bir yuvaya bozmayı çok iyi bilir, 

Buldular mı bir nesne hep kendilerine geçirir, 

Hiç öbür dünyayı düşünmeden hemen kilere dalar, 

Ne varsa, ne bulursa yer, birde o yuvaya işer, 

 

Allah insanlara her şeyin hayırlısını versin, 

Bu belalılardan bizleri hep esirgesin, 

İnşallah insanlar alır bunlardan bir ders , 

Yoksa yaşatmazlar, aldırırlar yer altında nefes. 

 

Besim Süleyman BAŞ 

         4 Ocak 2007 Ereğli 

 

SEN GİDERKEN 

 

Bir yıldız kaydı ay ışığı nerede,  

Şırıl şırıl akar sular yüce pınarından.  

Salkım salkım saçak buz tutmuş baharında kışında,  

Öksüz kaldı anasından babasından ayrılan yavrular kuzular.  
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Oğul oğul uçuşuyor arılar ardıcında çamında, 

Kara bulutlar yas tutmuş yüce dağın kaşında. 

Toplandık dua ediyoruz hepimiz mezarının başında, 

Öksüz kaldı anasından babasından ayrılan yavrular kuzular. 

      

Besim Süleyman BAŞ 
 

GÜZEL GEMİ 

1963 yılında kalkan bir gemi,  

Aylar yıllar geçmişti soluk soluğa. 

O yıl buldu bu gemi kaptanını, 

Bir Alaaddin Tepesinde demir attı o anda. 

 

Havadaki güneş ısıtıyordu her yeri, 

Şarkı esintileri geliyordu durmadan. 

O taş plaktan sevenlere hiç usanmadan, 

Kulakları okşadı o gönülleri ateşledi, 

 

Gemi gidiyordu rotasız bir halde, 

Alıyordu durmadan bıkmadan yol. 

El ele kol kola gönül gönüle, 

Coşku içinde yüce sevgi duyguları ile 

 

1966 yılında ayrıldı geminin kaptanı, 

Gemi dalgalarca çalkalandı kaldı ortalıkta. 

Bir kaptan buldu onu, onunla yürüdü, 

Çok geçmedi bacasından acı siren sesleri geliyordu. 

 

Gemi 1995 yılında eski kaptanı ile buluştu, 

Ne dümen ne kamara ne de bir güverte kalmıştı. 

İşte dünya güzeli gemi kondu adına 2004’te, 

Aldı ebediyete yol, kalanlar salladılar el ve kol. 

 

Öyle sevgi seliydi ki bitmeyen, tükenmeyen, 

Kor bir ateşti bir türlü sönmeyen. 

Sonunda bu dünyaya veda etti o güzel gemi, 

Geride bıraktı sevdalı kaptan Besim’i. 

       Besim Süleyman BAŞ 

        20 Nisan 2007 Ereğli  

BU DÜNYA' DA 

 

Değermi şu fani Dünya’da hatır gönül yıkmaya,  

Dikkat et harama, özen göster helala. 

Görevlerini tam yap, bırakma öbür dünyaya, 

Bir gün sende ömuzlarda taşınacaksın. 
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Neyin varsa yoksa dökülecek ortaya,  

Varsa ver zamanını gönül hatır almaya,  

Gayret et bu dünyada hoş seda bırakmaya. 

İşte o zaman bulursun yürekte huzur.  

Sana bütün kapılar açılır, olur hazır.  

        

Besim Süleyman BAŞ 

Bu kabristanlar duvarlarla çevrili, 

Serin selviler yükseliyor her yeri. 

Gazi ve Şehitlerle alındı bu yerler, 

Bu taşlardaki okunan altın harfli hitabeler. 

 

Kendini daima sorgula,hiç unutma Hüda’yı, 

Büyük bir görevi ifa et,geçerken oku Fatiha’yı. 

Güllerle,çiçeklerle süslendi o gül bahçesi, 

Cennet-i Ala’da buluşacaklar her biri. 

 

BALKAN,Birinci Dünya,Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları Gazisi 

Mülazım  

Başçavuş Esat Baş Oğlu, 

Besim Süleyman Baş 

Araştırmacı-Eğitimci-Şair-Yazar   

TOPLUMDA KONUŞMA TİPLERİ 

Geçirmiş olduğumuz ekonomik kriz bizlerden bir çok şeyleri götürdü. 

Onur değerlerimizden tutunda insanların birbirlerine karşı 

düşünüşü,davranışları, konuşmalarına kadar dengeleri bozuldu. 

 

Aşağıda örnek vereceğimiz insan tiplemeleri toplumda vardı.Ama bu 

ekonomik krizden sonra bu sayıların oranları değişti. Toplumdaki konuşma 

tiplemelerini geometrik şekillerin fiziksel özelliklerine göre tespit etmeye ve 

yorumlamaya çalıştım. 

 

 

   1- Dikdörtgen  
A-)Dikdörtgen şekline sordum, sen nasıl konuşursun?  

1-Uzun konuşurum. 

2-Lastikli konuşurum. 

3-Sündürmeli konuşurum. 

 

 

 

2- Üçgen 
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            B-)Üçgen şekline sordum, sen nasıl konuşursun?  

1-Dikine konuşurum. 

2-Sivri konuşurum. 

3-İncitici konuşurum. 

 

 

                     3- Yamuk  
                   C-)Yamuk şekline sordum, sen nasıl konuşursun?  

1-Dengesiz konuşurum. 

2-Tutarsız konuşurum. 

 

 

         4- Parelel Kenar 

                    D-)Paralel kenar şekline sordum, sen nasıl konuşursun? 

1-Devamlı evetçi konuşurum. 

2-Devamlı tasdikçi konuşurum. 

 

 

 

                        5- Daire  
                    E-)Daire şekline sordum, sen nasıl konuşursun?  

1-Dolambaçlı konuşurum. 

2-Kıvırtmalı konuşurum. 

          

 

 

6- Çokgen  
                      H-)Çokgen şekline sordum, sen nasıl konuşursun?  

                  1-Hedefi olmayan konuşma yaparım. 

2-Maksadını aşan konuşma yaparım. 

         

 

                           7- Kare 
                     F-)Kare şekline sordum, sen nasıl konuşursun?  

1-Kısa ve öz konuşurum. 

2-Dengeli ve tutarlı konuşurum. 

3-İlk önce düşünür, tasarlar öyle konuşurum. 

 

Devamlı aşağıda yazılmış olan bu veciz sözleri araştırıcı kendisine 

rehber edinmiştir.  

 

1-ilk önce beynine danış, sonra ağzınla konuş. 

2-Az konuş öz konuş, değerin artsın katma yalan sabret, iyi dinle, sen daha çok 
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faydalan. 

         

Bana sordular: “Geçmişteki insanlar ile günümüz insanları arasında fark 

nedir?”Bu soruya ben şu cevabı verdim: 

 

İnsanların geçmişle günümüz kıyaslaması yapıldığında; bunları patates 

bitkisine benzetmek mümkündür. Günümüz insanları bitkinin toprak üstü 

kısmına benzer. Rüzgarın, havanın vb. dış etkenlere bağlı olarak yön değiştirir 

şartlara göre varlığını baki kılmak kaosuyla baş başadır.(Bütün insanları bundan 

tenzih ederim)  

Geçmişteki insanlar ise patates bitkisinin toprak altı yumrularına benzer 

Ne yelden, ne selden, ne de dış etkilerden etkilenir. Benliğini olduğu gibi 

muhafaza eder. Bir selamın bir kahvenin kırk yıl hatrı olur. Hakiki dostta budur, 

hakiki insanda budur.  

 

         Besim Süleyman BAŞ 

 

 

 

 

YAŞLILIK KIRKINDA BAŞLAR 

Çocukluk, gençlik, askere gitme, nişanlanma, evlenme, çocuk edinme ve 

yuva edinme derken yaş kırka gelir önce beyazlayan saçlar sonra dökülmeye 

başlayınca kendinde bir farklılık olduğunu sezinler ve kırk yaşı sonrası şöyle 

geçer. 

 

40 Kırkında yıllar. Her yıl. 

50 Ellisinde aylar. Her ay. 

60 Altmışında haftalar. Her hafta. 

70 Yetmişinde günler. Bir günü, bir gün tutmaz olur. 

80 Sekseninde saatler. Bir saat önce vardı, bir saat sonra fani olmuş.  

90 Doksanında toprak olur. 

 

GEÇİRDİĞİ DEVRELER 

40 KIRKINDA; 

Başlara ak düşer, saçlar dökülür, bu değişiklik onda şaşkınlık yaratır. 

Konuşur kendi kendine. 

50 ELLİSİNDE; 

Kulak duymaz olur, sesler kısılır, söyleneni anlamaz olur. Bellek zayıflar. 

Arkadaşını tanır, ismini hatırlayamaz olur. 

55 ELLİ BEŞİNDE; 
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Eller, ayaklar yorulur, ağrılar gelir dizine. Arkadaşının ismini hatırlar 

kendini tanımaz olur. 

60 ALTMIŞINDA; 

Burun akar, tükürükler savrulur, gözyaşları durmaz perdeler iner gözüne. 

Anıları ile avunur. Pantolonun fermuarını çekmeyi unutur. 

65 ALTMIŞ BEŞİNDE; 

 Benler, çiller vurur eline yüzüne. Çehre değişir, bakılmaz olur 

yüzüne, 

  70 YETMİŞİNDE; 

 Sırtı kamburlaşır, beli bükülür, dermansızlık başlar, oturur dizine. 

Eller, ayaklar buz olur. Ona baston büyük destek olur. 

75 YETMİŞ BEŞİNDE; 

 Geleni gideni tanımaz olur, bakar olur yüzüne. Bırakabilir altına. 

80 SEKSENİNDE; , 

 Veda eder, eşine, dostuna, oğluna. Kızına. Gelenden geçenden dua 

umar, kulak verir geçenlerin sesine. 

90 DOKSANINDA; 

 Toprak olur, döner özüne. Eserleri olan ebedi hatırlanır, olmayanları 

birkaç kuşak hatırlar, sonra yalan olur. 

        Besim Süleyman BAŞ 

 

BESİM SÜLEYMAN BAŞ’TAN ÖZLÜ SÖZLER 

– Muhtaç olmayacak varlık, ağız tadı ile sağlık. 

– Tansiyon deprem, stres erozyon. 

– İlk önce beynine danış, sonra ağzınla konuş. 

– Emeği ile gelen devlete, millete, lütufla gelenler fertlere hizmet eder. 

– Evlat eser, torun şah eser.  

– Evlat ciğer, yürek, torun ilik. 

– Kişilik: Kişilik bir insanın namusu, şerefi, haysiyetidir. 

– Şahsiyet: Şahsiyet ise bilgesi, erdemi, onuru ve gururudur. 

– İnsanlar devamlı bakmakla bir şey görmez, devamlı görmek istese de ona 

göz doymaz. 

– İnsanlar ait olduğu gönülde yaşamalı, aksi takdirde duygular esir, gözler 

kör, kulaklar sağır, dünyası kararır, yüreği helak olur 
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– Çok özen göster bak sağlığına, burun kıllarını yolma, sivilceleri sıkma, 

yakalanırsın kanser hastalığına. 

– Çekeceğin üzüntünün faturası seni kurtaracaksa hiç çekinme çek, aksi 

takdirde hiç üzüntüyü tatmadan kendini bu olaydan geri çek 

– Sevgi bir tohumdur, ekersen bir gün yeşerir açar, nefret ekersen huzurun ve 

mutluluğun kaçar. 

– Az konuş, öz konuş değerin artsın katma yalan, sabret iyi dinle sen T daha 

çok faydalan 

– Mallar, mülkler, mevkiler yalan olur, insanlıklar, hizmetler ve eserler baki 

– Hey zihinden özürlü, akıldan noksan, kültürden yoksun, görmede kusurlu, 

duymada arızalı, sen bu dünyada ne gezersin be duyarsız adam! 

– Eğer hayırla anılacaksan insanlık yap, hizmet et, bırak bir eser; eseri olanın 

kapılan açılır yüreğinde mutluluklar eser 

– Sev milletini, yurdunu, yuvanı. 

Hizmetle don at vatanını. 

Eserlerinin sayısı değeri arttıkça, 

Kalkınmış olacak ülkenin her yanı.   

 

– Çoğu zaman bir merhaba veya bir bakış,  

Beyinlerde bir akış, gözlerde bir pırıltı  

Ellerde sıcaklık, gönüllerde yankı, 

Yücelerde bir duygu, bir aşk, bir sevda yaratır. 

 

 

– İnsanların birbirleri arasındaki gösterdikleri duyguya SEVGİ. 

    Duyulan duygu yoğunluğuna AŞK 

 Duyulan aşırı duygu yoğunluğuna KARA SEVDA denir. 

 

– En büyük hastalık: iftira, hasetlik, münafıklık, fesatlık ve tembellik. En 

büyük sağlık ise: öz veri, hoş görü, sevgi saygı ve çalışmak. 

– Tabanı olmayan başın asılı kalır yüksekte eli  

– Önünü görmediğin barıdan  

 Bal yapmayan arıdan  
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 Erkeğini dışarı salan karıdan Allah korusun. 

 

– İnsan vücudunun ürettiği hormonlardan biriside mutluluk hormonu diye 

bilinen ENTOKRİN’DİR.  

İnsanları ruh yaşatan ruh sağlığı olduğundan; insanlar varı yoğu eleştirirken 

bunu göz önüne almalı sağlıklı yaşamak için mutlu yaşamasını bilmelidir.   

 

— MUHTAÇ OLMAYACAK VARLIK, AĞIZ TADI İLE SAĞLIK 

 Bu sözü bir nefes, bir lokma yiyeceğin insanın yaşaması için nasıl değerli 

olduğunu dikkate alarak yazdım. Açıklaması ise: Anneyi kıza, kızı anneye. 

Babayı oğluna, oğlunu babaya hatta eşi eşe muhtaç etmesin. Bir tanede sosyal 

güvencen olsun. Yani bir de sağlık karnen olsun. 

 

— TANSİYON DEPREM, STRES EREZYON  

 Tansiyon depreme benzer. Deprem olduğu zaman, nasıl binayı enkaz 

haline getirirse, tansiyona yakalanan insan da öyle sarsılır. Ya ölür, ya da felç 

olur. Stres ise bir erozyona benzer. Erozyon nasıl önüne aldığı dağı taşı, torağı 

bütün nesneleri götürür ise streste sağlığın düşmanıdır, hastalıkların ise 

kaynağıdır. 

  

— KALDIRABİLECEĞİN YÜKÜ BİL 

 Çekebileceğin üzüntünün faturasını seni kurtaracaksa hiç çekinme çek. 

Aksi takdirde, hiç üzüntüyü tatmadan kendini bu olaydan geri çek. 

 

— İnsanlar devamlı bakmakla bir şey göremez, devamlı görmek istese ona göz 

dayanmaz. 

 

— KİŞİLİK: Bir insanın namusu, şerefi, haysiyetidir. 

     ŞAHSİYET: Şahsiyet bilgesi, erdemi, onuru ve gururudur. 

 

— İLK ÖNCE BEYNİNE DANIŞ, SONRA AĞZINLA KONUŞ 

 Beyne danışılmadan, ağızdan çıkan söz, telafisi olmayan rahatsızlıklar 

yaratır. 

 

— EMEĞİ İLE GELEN DEVLETE MİLLETE, LÜTUFLA GELENLER 

     FERTLERE, GETİRDİKLERİ YERLERE HİZMET EDERLER. 

 Eğer bir insan emeği ile yani çalışıp alnının akıyla, alın teri ile geldiği 

makama gelmişse, bu insan hem devletine, hem de milletine hizmet eder. Eğer 

verip te gelmemişse, birileri aracılığı ile gelmişse o getirilen yere hizmet verir. 

 

— SEVGİ MUTLULUĞUN TOHUMUDUR 

 Sevgi mutluluğun tohumudur. Ekersen serpilir, bir gün yeşerir açar. 
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Nefret ekersen huzurun ve mutluluğun kaçar. 

 

— TABANINI TANIMAYAN İNSAN 

 Tabanını tanımayan, onları kucaklamayan insanın yukarıya uzanan elleri 

asılı kalır. 

 

— AZ KONUŞ ÖZ KONUŞ 

 Az konuş, öz konuş değerin artsın kayma yalan, 

 Sabret iyi dinle, sen daha çok faydalan. 

 

— EN BÜYÜK HASTALIK 

 İftira, hasetlik, fesatlık, münafıklık, tembellik. 

       EN BÜYÜK SAĞLIK 

 Öz veri, hoşgörü, sevgi, saygı, çalışmak. 

 

— EVLAT ESER, TORUN ŞAHESER 

 Evlat Allah’ımızın insanlar bahşettiği en değerli varlık. İnsan evladını yeri 

gelince döver, kötü söyler, bağırır, çağırır. Yanlışta yapsa, bir başkası haklıda 

olsa başkasının onu eleştirmesini zor kabullenir. Evlat yaşam boyu atasının 

korumasını içindedir. Hele bizim kültürümüzde, maddi manevi yaşam boyu 

ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Baba seksen yaşında, evlatta altmış yaşında olsa 

bile çocuk gözü ile görür ve onu korur. Biz evlada “ESER” diyelim. 

Torun; Zürriyetin devamı, sevgiler yumağı, göz bebeğin, bütün isteklerini yerine 

getiren gark olduğun insan buna da “ŞAHESER” diyelim.     ‘Bu edebi 

değerlendirme ‘ 

 

— EVLAT CİĞER, YÜREK. TORUN İLİK 

 Ağıtlar yakılı. Babayı kaybeden, anneyi, kardeşi, akrabayı, arkadaşını, 

eşini kaybetmenin ağıtlarını gözlemlersek bu ağıtların duygusu ile evladı 

kaybetmenin verdiği acı aynı değil. Allah hiç kimseye yukarıdaki 

saydıklarımızın kayıplarını vermesin. Evladın ağıtın da “AH CİĞERİM, AH 

YÜREĞİM” sesleri içten inceden inceye gelir. Evladın adı konmuş oldu. Evlat 

ciğer, yürek, Torunda ilik, oda kan. İŞTE EVLAT CİĞER YÜREK, TORUN 

DA İLİK. Bunu da halk diliyle anlatmış olduk. Her ikisini söylersek; 

EVLAT ESER, TORUN ŞAHESER 

EVLAT CİĞER YÜREK, TORUN İLİK. 

 

 – İnsanların birbirleri arasındaki gösterdikleri duyguya SEVGİ; Duyulan duygu 

yoğunluğuna da AŞK, duyulan aşırı duygu yoğunluğuna KARA SEVDA denir. 

 

— Mallar, mülkler, mevkiler yalan olur, İnsanlıklar, hizmetler, eserler baki kalır. 

 

Eğer hayırla anılacaksan,    Sev milletini, yurdunu, yuvanı, 
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İnsanlık yap, hizmet et, bırak bir eser,  Hizmetle donat vatanını, 

Eseri olanın kapıları açılır,    Eserlerinin sayısı değeri 

arttıkça, 

Yüreğinde mutluluklar eser.   Kalkınmış olacak ülkenin her yanı. 

 

- Sporun insanlık için önemini bilip, uygulama ve bunun kardeşlik 

açısından önemini bilene. 

DOST DEYİŞİ 

 

Kendini yanlışlık ve olumsuzluklardan koru,  

Çalış, hizmet et, budur güzelliğin yolu. 

Sev, özen göster bak devamlı helale,  

Bir damla iyiliğin sonu olur şelale. 

 

 

Çoğu zaman bir merhaba veya bir bakış,  

Beyinlerde bir akis, gözlerde bir pırıltı. 

Ellerde sıcaklık, gönüllerde yankı,  

Yücelerde bir duygu, bir aşk, bir sevda yaratır.  

 

Sütü sudan, suyu sütten ayırmıyorsan eğer,  

İyi bil ki vardır, o işte bir hile.  

Ne yaparsan yap, düşünme beyhude,  

Tuttuğun niyetin akıbeti, bir gün çıkar nafile. 

 

 

İnsanlarda vardır iki tane ar,  

Biri toplum, biri ferdi ar.  

Kaybetmişsen sen o ferdi arı,  

Toplum arı sana neye yarar. 

      

— Yurt kalkınmasında her yönde yardımcı ve üretken bir birey olabilene. 

 

— Her yerde ve her konumda büyüklerine saygılı olup, küçüklerini sevebilene. 

 

— Sırası olan her yerde sırasını bekleyip hakkına razı olabilenlere. 

 

— Ölüsüne, dirisine sahip çıkıp, onlara gerekli saygıyı gösterebilenlere. 

 

— Gazi ve şehitlerine minnet ve şükran buyabilenlere. 
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— Önce iş, sonra eş, çocuk ve torunlarını sevip kendisi için de yaşamasını 

bilene. 

 

— Fonksiyonel ve psikolojik olarak kendisini devamlı zihninde tutup genç 

görebilene. 

   

— Havaya değil, dünyevi ve uhrevi düşünüp konuşma yapabilenlere. 

 

— Gününü değerlendirip, yerinde saymayanlara. 

 

— Bir işe emek verip, karşılığında mutluluğu tadanlara. 

 

— Eşini, işini, aşını beğenip, kendisini beğenmeyenlere. 

 

— Başkalarına gönül kapısını açanlara. 

 

— Bir bildiği olsa da bir bilene danışanlara. 

 

— Ana, Baba ve Akrabasının bedduasını almayanlara. 

 

— Nefsine hâkim olup açgözlü olmayanlara. 

 

— Tanışan, konuşan, sevişen olup, uşak olmayanlara. 

 

— Araştırıcı, inceleyici olup, bölücü olmayanlara. 

Uyku girdi bu nazik bedene, 

Bu dünyayı iyi düşünüp seyredene, 

Yüce Mevlâ’yı tanıyım ona şükredene, 

O zaman sende girersin bu güzel cennete. 

            BESİM SÜLEYMAN BAŞ 

                    EĞİTİMCİ –YAZAR 

               18 ŞUBAT 2003 

EREĞLİ’DE EVLENME DÜĞÜN GELENEKLERİ VE 

GÖRENEKLERİ 

Görümlük: Oğlunu evlendirecek baba, ya da anneler, kimseye haber ver-

meden kız görme girişiminde bulunurlar. Oğlan anası yanına kızını ya da 

yakınlarından bir kadın alarak kızı görmeye giderler, kızın ailesini, evini, 

davranışlarını ve vücut yapısı ile terbiyesini gözden geçirirler. Beğenmezlerse 

hiçbir şey söylemeden ayrılırlar. 

 



 70 

Ağız Arama: Kız beğenilirse bu konuda deneyimli olan bir kadın kız 

evine gider, kızın anasının ağzını arar, oğlan hakkında bilgi verir. Olumlu sonuç 

alınırsa kız anasına "dünürcü geleceğini" söyler. Buna “ağız arama” denir. Bu 

sırada kadının ayakkabıları çevrilirse gönüllü, dışarı atılırsa gönülsüz oldukları 

anlaşılır. 

 

Kız Bitirme: Gönüllü oldukları anlaşıldıktan sonra erkek dünürcü kız 

evine gider. "Allah’ın emri, peygamberin kavli ile kızınızı oğlumuza zevceliğe 

istemeye geldik "der. Kız babası, oğlumuza bir diyeceğimiz yok Allah yazdıysa 

olur. Ancak bana bir kaç gün izin verin bir düşüneyim" der. Bu sözlerden işin 

olacağı anlaşılır. Ancak "kızım küçüktür, evlenme zamanı değildir, sözlüdür, 

değilse sizden iyisine mi verecektim derse vermek istemediği, gönül alarak 

baştan savmak istediği sonucuna varılır. 

İki-üç gün sonra kız evine tekrar gidilir. Kız babası: “Biz razıyız, ama 

birde akrabalara danışalım” der. 

Üçüncü gidişte kız babası  “Allah yazmış, alın yazısı değişmez, bir şey di-

yemeyiz diyerek kesin cevabı verir. Oğlan tarafı da “Biz sevdik istedik ve 

diledik kapınıza geldik. Sizde dilediniz istediniz nişanımızı bellimizi koyalım” 

derler. Böylece nişan günü kararlaştırılır. 

Nişan: Aileler karşılıklı olarak nişan hazırlığına başlarlar. Elbiseler, 

yüzükler alınır. Davetiyeler bastırılır, nişan günü ya evde ya da bir salonda top-

lanılır. Eğlenceler yapılır, oyunlar oynanılır. Bir kişi çiftlerin yüzüklerini takmak 

için konuşma yapar, saadetler diler ve yüzüklerini takar, kurdelelerini keser. 

Tebrikler yapılır ve evlere gidilir. 

Düğün: Ereğli'de düğünler genellikle perşembe, ya da pazar günleri yapı-

lır. Düğün günü ilan edilir. Davetiyeler bastırılır. Düğün eşyaları alınır. Düğün 

yemekleri verilir. Danışık verilir. Daha çok ev düğünlerinde yapılmaktadır. 

Yardımlar ve hediyeler alınır. Genellikle düğünler salonda yapılmaktadır. Salon 

kiralanır. Sazlı sözlü düğün yapılır, oyunlar oynanır. Düğünün sonunda 

fotoğraflar çektirilir, tebrikler yapılır, kız babası kızı alarak gelin arabasına 

götürür ve arabaya bindirir. Damatla gelin ve yakınları arabaya biner ve gideceği 

eve götürür. 

Ev düğünlerinde ise gelin binmeden bir gün önce kına gecesi yapılır. Oğlan 

evinden bir grup kız ve kadınlar gider, orada gelinin eline kına sürerler. 

Eğlenceler yapılır, kına türküleri çağrılır, gelin anası ağlatılır, gelin oynatılır. 

Gelin indiği akşamı da güvey başı yapılır. O gün damadın arkadaşları bir araya 

toplanır. Çerezler yenir, bu arada damadın eşyalarından bir şey çalınmaya 

çalışılır. Damadı koruyan sağdıcı olur. Şayet bir şey alınabilirse sağdıç 

cezalandırılır. Ona bir şeyler aldırılır. O gün camiye götürülür. Camiden sonra 

nikâh kıyılır. Güvey zifaf gecesi için gerdeğe konur, arkadaşlarından bir tanesi 
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güveyin sırtına bir yumruk vurur. Sabah yakınlar gezilir, bir hafta sonra gelin 

yüzü, geline ait eşyalar sergilenir, bu güne gelenler olur, hizmet edilir.
4
 

 

 Salih CIRIK 

      Emekli Öğretmen 

 

 

 

 

 

 

İVRİZ ANITI 

 

EREĞLİ’NİN TARİHİ COĞRAFYASI 

 

Tarihî coğrafya için yapılacak bir genellemede, coğrafyanın insanlara 

bahsettiği olanaklar ve buna bağlı olarak coğrafyanın insanların geçmişine yani 

tarihine olan etkisi, tarihî coğrafyanın özünü oluşturur. Ereğli tarihini incelerken 

bu düstura bağlı olarak tarihi değerleri coğrafyadan ayrı tutmayacağız. 

                                                 
4
 Salih CIRIK, Ereğli’de Düğün Gelenekleri Üzerine Mülakatımız, Temmuz 2006 
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Ereğli, genel itibari ile bir ova görünümünde olması, önemli yerleşim yerlerinin 

kavşağında olması, İvriz Çayı’nın su olanakları ve buna bağlı olarak tarıma 

elverişliliği, insanların burayı bir yerleşim alanı olarak tercih etmesinin 

nedenleri arasında yer almaktadır. Toros Dağları’nın ilçeye yakın olması (20 

km) ilk dönemlerde insanların dış etkilerin zararlarından korunmasına olanak 

vermiştir. Zira İvriz Çayı da Toroslar’dan kaynamakta bu bölgeyi yerleşim için 

daha olanaklı kılmaktadır. İlk Çağ’dan günümüze değin önemli bir yol 

kavşağında olma özelliğini yitirmemiştir. Bu durum etnik yapının 

farklılaşmasına, bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan zenginleşmesine, 

buna nazaran da sürekli olarak istila ve savaş alanı olmasına neden olmuştur. Bu 

şartlara bağlı olarak her devirde önemli bir yer olmuş; kimi dönem site, başkent, 

ordugâh olmuş, bu gün ise il görünümünde bir ilçe olmuştur. 

I. BÖLÜM 

İLKÇAĞ’DA EREĞLİ 

A- EREĞLİ’NİN KURULUŞU 

Milattan önceki yüz yıllarda (KYBİSTRA) Kibristra ismi ile kurulan şehir 

İlkçağ’da Hititler döneminde Hupişna adıyla anılmış, daha sonra ise 

Yunanlıların kuvvet ve kudretinden ötürü tanrılaşan kahramanları Haracles 

(Hercules)’in namı ile isimlendirilerek, bir ihtimale göre sonraları tamir ve tevsi 

edilmiş olması dolayısıyla Bizans İmparatoru Heraclius’un ismine izafetle 

Heracli ismini almış
5
, zaman içinde tarihi sürece ve Türkçenin ses yapısına 

uygun olarak Herakle, İrakle, Eregle, Erkili, Erekli, Ereğli adlarını almıştır. Geç 

(Proto) Hititler tarafından kurulan Tuwana Krallığı’na başkentlik etmiş ve bu 

isimle anılmıştır
6
. 

B- ESKİ HİTİT DEVLETİ DÖNEMİ 

Ereğli’ye tarih sürecinde bir devlet bünyesinde ilk kez Hitit Devleti’nde 

rastlıyoruz. Kışşara Krallığı’ndan sonra Hitit tahtına Pusarumma sülalesinden 

gelen krallar geçer. 1. Hattuşili kral olduktan sonra hızla sınırları genişletmiş, 

devletini sağlam temeller üzerine oturtmuştur. 1. Hattuşili’nin siyasi 

faaliyetlerini bize en iyi anlatan Telepinur fermanıdır. Burada siyasi iktidarı ele 

geçirdikten sonra memleketini yavaş yavaş genişlettiği, birçok memleketi 

mağlup ettiği, denizi hudut yaptığı, oğullarından her birini mağlup ettiği 

                                                 
5
 Celalettin SET, Osman ÖZBEK, P. Mustafa ARISOY, Tuana Şenliği Kutlama Komitesi Yay., No: 1, Ereğli, 

1983, s. 21. 

6
 Ereğli 2004, Ereğli Belediyesi Kültür Yay., Ereğli, 2004, s. 1. 
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memleketlere yolladığı zikredilir. 

Bu mağlup memleketler arasında yerleri tayin edilenler şunlardır: 

Hupişna (Konya–Ereğli), Tuvanua (Tyana–Kilisehisar), Nenaşşa 

(Aksaray), Landa (Karaman)
7
. 

Bu cümlelerden anlaşıldığı üzere bölgede çok sayıda şehir devleti vardır. 

Ereğli de Hupişna ismi ile Tuvanua Şehir Devleti içerisinde önemli bir yere 

sahipti. 

 

BÖLGEMİZDEKİ DOĞAL VE KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ 

EREĞLİ TARİHİ ESERLERİ 

 

A- İLKÇAĞ TARİHİ ESERLERİ 

İlkçağda Kybistra olarak adlandırılan ve bugünkü Ereğli’nin yaklaşık 20 km. 

güneyinde bulunması muhtemel şehir, dönemin önemli yerleşim yerlerinden birisi idi. Hitit 

Devleti’inden sonra bölgede hüküm süren Tuwana Şehir Devletleri, Frik Krallığı, Helenler, 

Bergama Krallıkları ve Roma Krallığı döneminde de şehir bölgenin önemli şehirlerinden biri 

olma özelliğini sürdürüyordu. Zira bu kanıya varmamızda bize yardımcı olan bölgedeki tarihi 

eserlerin varlığıdır. 

Bugün Ereğli’nin civar ve köylerinde, ilk çağa ait kavga anıtları, Tümülüsler, 

Hüyükler, Kaleler, Antik Kentler ve lahitlere rastlamak mümkündür. Bu eserlerden 

bazılarının sadece kaynaklarda isimleri kalmıştır. Zira zaman aşımı, savaşlar, define 

arayıcılığı gibi nedenlerle birçok eser tahribata uğramış ve zamanımıza ulaşamamıştır. 

1- KAYA ANITLARI 

Bugün Halkapınar ilçesine bağlı İvriz Köyü’nde yer alan iki kaya anıtı bulunmaktadır. 

Bunlar İvriz Kaya Anıtı ve Adak Anıtı’dır. İvriz Kaya Anıtı daha önce zikrolunmuştur. 

a- ADAK ANITI 

İvriz Kaya Anıtı veya diğer bir deyişle İvriz Kabartması’nın doğusunda yer alır. Su 

kaynağına yakın bir tepenin önünde yer almaktadır. Ana kaya yontularak alçak kabartma 

tekniği ile yapılmıştır. Figürlerin dış konturları belirgindir. Tanrıya adak olarak sunulacak bir 

                                                 
7
 Ekrem MEMİŞ, Eski Çağ Türkiye Tarihi, Konya, 2002, s. 80–81. 
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boğa bir insan tarafından kaya anıtına yönelik götürülmektedir
8
. 

İvriz Kabartması ile eş zamanlı olarak yapılması muhtemeldir. Feyz ve bereket tanrısı 

Tarhundas’a bolluk ve bereket için yakaran halkın ona kurbanlar sundukları anlaşılmaktadır
9
. 

 

Ek3: Adak Anıtı 

2- TÜMÜLÜSLER 

Tümülüs, tepe biçimindeki yığma topraklardan oluşan mezarlardır. Bu tür mezarlar 

kral gibi halkın ve devlet erkânının gözdeleri için yapılıyor ve bu şahısların bu tarz mezarları 

itina ile tanzim ediliyordu. 

a- KÜÇÜK GÖZTEPE TÜMÜLÜSÜ 

“Küçük Göztepe Tümülüsü, Bey Köyü sınırları içerisindedir. Tümülüsün Ereğli 

merkezine uzaklığı 6 km.dir. Tümülüs batıdan doğuya doğru 9 m. moloz taş duvar örgülü, 

üzeri ahşap hatıllarla kapatılmış Dramos’dan sonra, düzgün blok kesme taşlarla örülmüş beşik 

tonozlu mekâna geçilir. Daha sonar 222136 cm ölçülerinde esas mezar odasına varılır. Bu 

tümülüsün M.Ö. 100 yılına ait olduğu kabul edilir.
10

” Fakat tümülüsün kimin adına yapıldığı 

yönünde bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

b- BÜYÜK GÖZTEPE TÜMÜLÜSÜ 

Göztepe üzerindedir. Tümülüs tepe üzerinde bir göz gibi görünmektedir ve bu nedenle 

                                                 
8
 Hilmi EREL, a.g.e. , s. 34. 

9
 Bkz. Ek–3. 

10
 Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yay., No: 3, Ereğli, 1958, s. 22. 
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tepenin ismini bu görünüşünden almış olması kuvvetle muhtemeldir
11

. 

12 m. yüksekliğinde 60 m. çapındadır. 1974 yılında yapılan arkeolojik kazılar 

sonucunda Bergama Kralı Mitrades’e ait altın Efes sikkesi, altın kaplamalı ahşap mezar 

sandukası ve altın didemler bulunmuş olup Ereğli müzesinde sergilenmektedir. M.Ö. 100 

yıllarında yapılmıştır
12

. 

 

Ek4: Büyük Göztepesi Tümülüsü 

3- HÜYÜKLER 

Hüyükler birer yerleşim alanlarıdır. Genellikle ovalarda yer alan hüyükler; birçok 

medeniyetin kültürünü taşır. Bir yerleşim yeri olarak iskâna açılan alan bir süre sonra çeşitli 

sebeplere bağlı olarak yeniden inşa edilir. Kerpiçten yapılan yığma yapılar zamanla erir, 

yıkılır ve yavaş yavaş bölge yükselmeye başlar. Zamanla burada yaşayan insan 

topluluklarının yerine farklı toplumların da yerleştiği bir alandı. Bu şekilde ovalık bir alanda 

iskân koşuluna bağlı olarak oluşan yükseltiler hüyükleri oluşturur.  

                                                 
11

 Bkz. Ek–4. 

12
 Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yay., No: 3, s. 23. 
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a- AK HÜYÜK 

Akhüyük Köyü ismini buradaki hüyük ve kükürtlü sudan almıştır. Ereğli’nin 14 km. 

kuzeyinde yer alır. 

Hüyük 25 m. yüksekliğinde 100 m. çapındadır. M.Ö. 2000 yıllarından itibaren Grek, 

Roma döneminde yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Hüyüğe bitişik tepede kükürtlü su 

kaynağı vardır
13

. 

                                                 
13

 Bkz. Ek–5. 
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Ek 5: Akhüyük Kükürt Çamuru 

 

 

b- ÇİLLER HÖYÜĞÜ 

Çiller Köyü’nde yer alan hüyük; Ereğli’nin kuzeydoğusunda ve 16 km. uzaklıktadır. 

Akhüyük’ün doğusunda yer alır ve 2 km. mesafededir. 

Hüyük 20 m. yüksekliğinde 200 m. çapındadır. M.Ö. 2000 yıllarından itibaren ilkçağ 

boyunca yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Grek ve Romalılar da bu höyüğü yerleşim alanı 

olarak kullanmıştır
14

. 

                                                 
14

 Bkz. Ek–6. 



 78 

 
Ek 6: Çiller Höyüğü 

c- KARA HÜYÜK 

Aziziye Kasabası’nın kuzeyinde yer alır. Ereğli’ye uzaklığı 22 km.dir ve Ereğli’nin 

doğusunda yer alır. 

Hüyük 15 m. yüksekliğinde 200 m. çapındadır. Kalkolitik, Hitit, Grek, Roma, Bizans 

ve Selçuklu döneminde yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Hititler’in önemli bir yerleşim 

yeri olması 

muhtemeldir
15

.

 

                                                 
15

 Bkz. Ek–7. 



 79 

Ek 7: Karahüyük 

 

d- ZİNCİRLİ HÜYÜK 

Yeniköy’ün doğusunda yer alan höyüğün Ereğli’ye uzaklığı 40 km. civarında ve 

doğusundadır
16

. 

25 metre yüksekliğinde 300 m. çapındadır. Orta Anadolu’nun güneyindeki kervan 

yolu üzerinde yer alması nedeni ile önem kazanmıştır. Konya çevresinde en önemli ve zengin 

demir çağını yaşamış olan Zincirli Hüyük, Frik merkezi denilebilecek tek yerleşim alanıdır. 

Tuz Gölü’nün kuzeyinden kıvrılan hat üzerinde yer alması ve Orta Anadolu’ya sınır teşkil 

eden bir yerde konumlanması ile özellikle Asur ticaret kolonileri çağında Kültepe (Kayseri), 

Acemhüyük (Niğde), Karahüyük (Ereğli) yolu üzerinde yer alan ticaret merkezlerinden 

birisidir. Höyüğün kuzeyinde Osmanlı dönemine ait baruthane yer almaktadır
17

. 

 
Ek 8: Zincirli Höyük 

 

4- KALELER 

Kaleler, güvenlik gayesi ile insanların yaşam alanlarının çevresini olanaklar ölçüsünde 

duvarlarla çevirip içerisinde hayatını sürdürdükleri alanlardır. Bazen tek başlarına birer devlet 

olmuşlar (kent devleti), bazen de imparatorluğun bir eyaleti olarak vazife görmüşlerdir. 

                                                 
16

 Bkz. Ek–8 

17
 Hilmi EREL, a.g.e., s. 36–37. 
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Ereğli bölgesinde bulunan kaleler genellikle dağlık kesimlerde ve ovaya hâkim bir 

konumda inşa edilmiştir. Bunun nedenleri arasında güvenliğin daha kolay sağlanmasının 

yanında, önemli geçit noktalarını kontrol altında tutabilme, su kaynaklarına yakın olma ve 

Ereğli ovasındaki olası bir su baskınına maruz kalmama gibi nedenler de yatmaktadır. 

a- İVRİZ KALESİ 

İvriz Pınarı’nın ve kabartma abidesinin üzerinde yer alan kayalıklar üzerine inşa 

edilmiştir. İvriz kalesi bir Hitit eseridir. Sonradan bu topraklara hâkim olan ve Hititler’le 

kavmî yakınlıkları bulunduğu kabul edilen Luwiler’in, Tuwanalılar’ın eline geçmiştir. Daha 

sonra Romalılar’ın, Ermeniler’in ve Bizanslılar’ın hâkimiyetinde kalmıştır. 

Her devirde değişen askerî şartlarla beraber kale yeniden yapılmış veya bir takım 

düzenlemelere tabi tutulmuştur. Silah teknolojisine bağlı olarak kalenin Bizans döneminde ve 

Ermeniler döneminde devrin icaplarına göre bir takım rotasyona tabi tutulmuştur
18

. Bugün 

kaleden ayakta kalan birkaç duvar kalıntısı vardır
19

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 9: İvriz Kalesi 

b- İKİ DELİKLİ KALE 

İvriz Köyü’ne girişte yüksek kayalıkların üzerinde bir çift göz gibi görünen iki delik 

vardır. Kale bu iki delikten ismini alır. Kale Hititler döneminde inşa edilmiştir. Küçük bir 

kaya kovuğunu genişleterek ve bunun önünü duvarla daraltıp kapı yapılarak kale görüntüsü 

verilmiştir. Bu kaleden Hititler, Tuwanalılar, Romalılar, Ermeniler, ilk Hıristiyanlar ve 

Bizanslılar faydalanmıştır. Bu Kale İvriz kalesinin adeta bir iç kalesi gibidir. Mağaranın iki 

kapısının bulunması kalenin bu şekilde adlandırılmasına sebep olmuştur. Kale içerisinde 

deliklerden sızan suları toplayacak bir havuzu, sarnıcı vardır. Kalenin ön kısmında eski 

insanların kendilerini koruyacakları silahları yığılı bulunuyordu. Bu silahlar ise taşlardır. Bu 

taşları tırmanmak isteyenlere atıyorlar ve uzaklaşmalarını sağlıyorlardı
20

. 

                                                 
18

 İbrahim Hakkı KONYALI, a.g.e., s. 442–443. 

19
 Bkz. Ek–9. 

20
 İbrahim Hakkı KONYALI, a.g.e., s. 445. 
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c- MİNDOS KALESİ 

Mindos, Karasaray, Kale-i Mindos gibi isimlerle adlandırılan kale; Kale Saray 

Köyü’nün güneyindeki Aydos Dağı’nın sarp bir tepe noktası üzerindedir. Kale Hitit dönemi 

ile başlar. Hititler, Frikler, Romalılar, Bizanslılar, Ermeniler, Selçuklular, Karamanoğulları ve 

nihayet Osmanlılar kaleden istifade etmiştir
21

. 

Kaleden bugüne kalanlar harap durumda olan birkaç kale duvarı, su sarnıcı, yel ile 

çalıştığı anlaşılan bir değirmen taşı, darı kuyuları, Karamanoğulları döneminde buraya 

yaptırılan bir camiinin kitabesi yapılarıdır
22

. 

 

Ek 10: Mindos Kalesi 

d- TONT KALESİ 

Tond yeni adıyla Gökçeyazı Köyü’nün iki kilometre kadar doğusunda, Zanapa Yolu 

üzerinde solda sarp bir kayalığın üzerine inşa edilmiştir. Kale diğer kalelerde olduğu gibi Hitit 

dönemine kadar götürmek mümkündür. Kaleye kesme taş merdivenlerle çıkılır. Kaleden 

günümüze kadar kalan çok az şey vardır. Zira define arayıcıları kalede çok büyük tahribatta 

bulunmuştur. Tahıl kuyuları, su sarnıçları, çok büyük bir bölümü yok olmuş duvar kalıntıları 

kalmıştır
23

. 

                                                 
21

 Bkz. Ek–10. 

22
 İbrahim Hakkı KONYALI, a.g.e., s. 873–876. 

23
 İbrahim Hakkı KONYALI, a.g.e., s. 448–450. 
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5- ANTİK KENTLER 

Ereğli ve çevresi her çağda önemli bir yerleşim alanı olma özelliğini bünyesinde 

bulundurması, her alanda olduğu gibi antik yerleşim birimlerinin bölgede çok olmasına da 

olanak vermiştir. 

Antik kent bugünkü modern şehrin altındadır. Burası Hitit ve Roma dönemlerinde 

yoğun bir iskân görmüştür. 1994 yılında yapılan bir takım kazılarda Heraklia şehrinin yeri 

kesinlik kazanmıştır. Heraklia’nın yanı sıra bugünkü bazı köylerimizin yakınlarında bu tür 

antik kent kalıntılarına yoğun olarak rastlamaktayız. 

a- KARABURUN ANTİK KENTİ 

Karaburun Yaylası’nın 1 km. kuzeyinde, Ereğli’nin güneybatısında ve 8 km. uzağında 

bulunmaktadır. Antik kentten geriye bugün çok fazla bir şey kalmamıştır. Helenistik ve Roma 

dönemlerine ait kemerli ve sütunlu sarnıçlar günümüzde halen ayakta kalan yapılardır. 

b- DAĞÖREN ANTİK KENTİ 

Oymalı Köyü mevkiinde Ereğli’nin kuzeybatısında ve 45 km. uzağında 

bulunmaktadır. Roma döneminde özellikle Bizans döneminde önemli bir yerleşim alanıdır. 

Bugüne kadar gelen bazı yapılara rastlamak mümkündür. Şehrin ana girişi, hamam ve dini 

yapılar ayaktadır. Çevrede blok taştan yapılmış antik mezarlar bulunmaktadır
24

. 

 
Ek 11: Dağören Antik Kenti 

                                                 
24

 Bkz. Ek–11. 
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c- BEYÖREN ANTİK KENTİ 

Bu antik kent oymalı antik kentin 5 km. kuzeyinde bulunmaktadır
25

. Antik kentte Geç 

Roma ve Bizans dönemine ait yapı kalıntıları vardır. Bölgede Osmanlılar dönemine ait bir su 

sarnıcının bulunması, bölgenin bu dönemde de iskâna uğradığını göstermektedir
26

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 12: Beyören Antik Kenti 

d- ANARU ANTİK KENTİ 

Halkapınar İlçesi Beydoğan Köyü sınırları içerisindedir. Antik kent Ereğli’nin 22 km. 

güneyinde yer alır. Roma ve Bizans döneminde yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Burada 

bulunan kilisenin ortastat ve sütunları yan tarafa yıkılmıştır. Yapının büyük bir bölümü 

yıkılmıştır. 

6. SİDEMARA LAHTİ 

Lahit; 1904 tarihinde Ambar Köyü’nden İbrahim Gündoğdu tarfından buğday kuyusu 

kazarken bulunmuştur. Lahit, dönemin Müze-i Hümayun Müdürü Halil Ethem Bey tarafından 

incelenmiş; lahitin bir an evvel İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne taşınması kararlaştırılmıştır
27

. 

Ereğlili Deli Mustafa bu işe memur edilmiş ve kırk manda ile Konya demir yoluna kadar lahit 

nakledilmiş ve buradan tren ile İstanbul’a aktarılmıştır. Deli Mustafa’ya padişah tarafından 

hizmetine mukabil bir rütbe ve maaş tanzim edilmiştir
28

. 

Lahitin bulunduğu yer Ambararası Köyü olup, Ereğli’nin 17 km. batısındadır. Lahtin 

uzunluğu 400 cm. eni 180 cm, yüksekliği ise 246 cm.dir. Lahit ve kapağı beyaz bir 

mermerden yapılmıştır
29

. Lahitin kapağının üstünde içinde yatan karı ve kocanın yatar 

                                                 
25

 Bkz. Ek–12. 

26
 Hilmi EREL, a.g.e., s. 39–40. 

27
 Tuvana Şenliği Kutlama Komitesi Yayınları, No: 3, s. 24–25. 

28
 İbrahim Hakkı KONYALI, a.g.e., s. 818. 

29
 Bkz. Ek–13. 
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vaziyette yüksek kabartma heykelleri vardır. Kazı esnasında yüzlerinin bulunamaması; 

Sidemara (Ambar) Şehri’nin yok olmadan evvel tahrip edildiği sonucunu ortaya koyar. 

Lahitin her tarafı boşluk kalmayacak şekilde çeşitli dini figürlerle süslenmiştir
30

. 

 
Ek 13: Sidemara Lahdi 

 

YER ALTI ŞEHİRLERİ 

Karapınar ilçesi Oymalı ve Akören köyleri sınırları içinde bulunan yer altı şehirleri 36 

adettir. 1999 yılından buyana Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları 

sürmektedir. Karacadağ tüf bünyeli kalker bir oluşumdan meydana gelmiştir. Burada yaşayan 

insanlar saldırılara maruz kaldıkları zaman bu sığınaklarda yaşamlarını sürdürmekteydiler. 

Yeraltı şehirleri; odalar, galeriler, sarnışlar, ahırlar ve bu gibi müştemilattan meydana 

gelmektedir. Ayrıca düşman saldırılarından korunmak için çeşitli tuzaklar yapılmıştır. 

Kapadokya’daki yer altı şehirlerinin çağdaşı olan Karacadağ yer altı şehirleri M. S. 7-10. 

yy’da yapılmışlardır. 

 

ULUCAMİ 

Cami Kebir Mahallesinde yer alan Ulu Camii plan 

olarak kufe tipindedir. 26X39 metre ölçülerinde, 

Karamanoğlu  Mehmet Bey tarafından 1426 yılında 

yaptırılan Ulu Camii en önemli kültür varlıklarından 

biridir. Orijinal olarak sadece minaresi kalmıştır. Kuzey-

güney yönünde uzanan sekiz sıra  kemer üzeri kirişlerle 

                                                 
30

 İbrahim Hakkı KONYALI, a.g.e., s. 820 
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kapatılarak oluşturulan düz çatıyla kaplanmıştır. 32 adet sütun üzerine oturan kemerler beyaz 

taştandır, sütunlardan sekiz tanesi yığma diğerleri devşirme malzemedir. Geriye kalan yirmi 

dört sütun ve  başlıklar Roma ve Bizans  dönemine aittir. Minareye yakın kapı üzerinde ve 

yanında onarım kitabeleri vardır. Mihrab 1940 onarımında yeniden yapılmıştır. Caminin 

kuzeydoğu köşesine oturtturulan minare 40 metre yüksekliğinde olup  kırmızımsı kesme 

taştan yapılmıştır. Sekiz köşeli mermerden kaideye oturur. Kaide üzerindeki bölümde  sekiz 

adet kemerli yüz ile küp kısmı yapılmıştır. Kaide ile küp arasına konan  mermer kuşakta sülüs 

yazı ile Ayet-ül Kürsi yazılıdır. Minare gövdesinde beyaz renk taş ile on adet kuşak 

vardır.Şerefe altındaki geniş kuşaklı mavi zemin üzerine siyah renk kufi yazı kalıntıları 

görülmektedir. Külah altındaki çinilerin bir kısmı dökülmüştür. Yine külah altında pencere 

görünümünde açıklıklar ve çiniler ile Karaman'daki İbrahim Bey imaret camiine benzer. 

Minare beylikler dönemi çinili minare tipine girmektedir. 

AKGÖL 

Ereğli kapalı havzasının ortasında yer alan, kuzeyde Karacadağ, güneyinde ise  

Toroslar’ın Bolkar Dağları ile sınırlanan Ereğli Sazlıklarının 6787 ha’lık Akgöl kesimi,1995  

yılında Orman Bakanlığı ,Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğünce 

Tabiatı Koruma Alanı, 1992 yılında da  

Kültür Bakanlığı tarafından  I. derecede Doğal SİT alanı olarak ilan edilmiştir. Akgöl 

ve çevresinde yer alan sazlıklar, bataklıklar ,çayırlar ve geniş bozkırlarda değişik türden çok 

sayıda kuş türü üremekte ve barınmaktadır. Ülkemizdeki ak pelikanların en büyük kolonisi  

burada tespit edilmiştir. Nesli tehlike altında bulunan tepeli pelikanlarında zaman zaman 

burada kuluçkaya yattığı göz önünde bulundurulursa Ereğli Sazlıkları ülkemizdeki 2 pelikan 
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türünün birlikte kuluçkaya yattığı tek alandır. Bu özellikleri ile Akgöl, Ramsar Sözleşmesi 

kriterlerine göre Ülkemizdeki Uluslar arası öneme sahip A tipi sulak alanlarımızdan birisidir. 

Gerek uluslararası sözleşmelerle, gerekse ulusal mevzuatlarla koruma altına alınan Ereğli 

Sazlıkları su seviyesindeki değişmeler ve  kirlilikten dolayı yok olma tehdidi altında 

bulunmaktadır. Göl su seviyesi, gölü besleyen su kaynakları üzerinde barajların yapımıyla 

sürekli düşmekte, Ereğli şehir merkezi başta olmak üzere çevresindeki yerleşim merkezleri ve 

sanayi kuruluşlarının evsel ve endüstriyel atık sularının hiçbir arıtıma tabi tutulmadan 

sazlıklara ulaşmasıyla su kalitesi bozulmakta, canlı hayatı yok olmaktadır. 

 

MEKE GÖLÜ 

Karapınar’da yeryüzünde eşini bırakın, benzerini bile ulamayacağınız bir jeoloji 

harikası yer almakta. Bir fötr şapkayı andıran Meke Gölü, aslında iç içe oluşmuş iki volkan 

kraterdir. Değeri asla para ile ölçülemeyecek olan Meke Gölü, turistik açıdan da büyük öneme 

sahiptir. Karacadağ ile Karadağ arasında silsileyi tamamlayan Ketirler diye de bilinen trakit 

tepeler arasında bir krater gölüdür. Karapınar-Ereğli Karayolunun 9. km.sinde yer alır. 

Yüzölçümü 0,5km
2
 dir. Jeolojik oluşum bakımından dünyada eşi benzeri yoktur. Birinci 

zamanda göl meydana gelmiş, ikinci patlama ile de ortasındaki MEKE adı verilen tepe 

oluşmuştur. 

MANİLERİYLE EREĞLİ 

 Yar fistanın al olmuş  

 Selvi boyun dal olmuş  

 Kirpiklerin ok iken  

 Dudakların bal olmuş 
 

 Karanfilim süt beyaz 

 Ayrı düştük biz bu yaz 

 Hediyeni istemem 

 Mektubunu sıkça yaz 
  

 Sarı pabuç süslüdür. 

 Evimiz yol üstüdür.  

 Gelip geçme buradan 

 Sonra derler dostudur 
 

 Altın tabakta reçel 

 Yârim buradan çok geçer 

 Dilim söylemez ama 
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 Kalbimden neler geçer 
 

Karanfilim ek beni 

Sulu yere dik beni 

Eğer köküm tutmazsa 

Çapanı al sök beni 
  

 Sarı iklim saçağı 

 Cebimdedir bıçağı 

 Sevdi sevdi almadı 

 Bizim köyün alçağı 
 

 Mezarlıkta üzerlik 

 Başıma yeşil terlik 

 Beni yardan ayıran 

 Ne gün görsün ne dirlik 
  

Kız anası, kız anası 

Hani bunun kınası 

Çağırın gelsin anası 

Yaksın kızın kınasını 

 

 

FIKRALARLA EREĞLİ 

BİR DE BANA POSTAL VERSENİZ İYİ OLURDU 

Karacadağ’da seksen ihtilali sonrasında bölgeye gönderilen komutan sert 

bir mizaca sahip olduğundan halkın komutanla muhabbeti fazla gelişememiştir. 

Köy kahvesinde bu komutan konuşulurken bir kişi çıkıyor ve:  

 

- “Siz komutanla konuşamıyorsunuz ama ben gider konuşurum.” 

diyor. 

Ve giderek karakoldaki nöbetçilere komutanla görüşmek istediğini söyleyince 

müsaade alamıyor. Durumu gören komutan onu odasına çağırıyor. Komutan 

kendisinden ne istediğini sorunca:  

– “Komutanım ben çok fakirim bana bir kaput bezi verin.” diyor  

Komutan: “Kaput bezi burada yok” diyor.  

Uyanık köylü komutanın duyacağı şekilde mırıldanıyor.  

– “Bu kadar muhterem bir komutan yalan söyleyecek hali yok ya. 

Olsa verirdi.” 
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Bunu duyan komutan askerlere emir veriyor ve köylüye bir kaput bezi bulup 

gelmelerini istiyor. Bir süre sonra askerlerin kaput bezi ile geldiğini gören köylü 

yine komutanın duyacağı şekilde mırıldanıyor.  

– “Vay be! Köyde söylenenler doğruymuş”. 

Bunu duyan komutan söylenenlerin ne olduğunu sorar. 

Köylü diyor ki: 

– “Komutanım diyorlar ki bu komutan tam paşa olacak adammış. Ya 

komutanım bir de bana postal verseniz ne iyi olurdu.” 

– “Getirin bu adama birde postal verin”  

 

 

AMCA HELE BİRAZ BEKLE KOYACAK 

 

İki uyanık kafadar kuzuların otlatıldığı bir merada gezerken koyunlarını 

otlatan bir Yörük görürler biri diğerine: 

– “Şu çobanın koyunlarından birini çalalımda bir güzel ziyafet 

çekelim. Ben çobanı oyalayayım sen sürünün arkasına dolaş ve ben işaret 

verince birisini çal.” der.  

Çobanın yanına varan kişi onu selamladıktan sonra bir süre sohbet 

ederler. Çobana derki: 

– Ya amca benim sesim çok yanıktır dur sana bir uzun hava çekeyim. 

der ve başlar: 

Koyunun mor olanını  

Yapağısı çok olanını  

Kuyruğu yağlı olanını  

Bu fukara nasıl sevmesin. 

 

Şeklinde uzun hava ile diğer arkadaşına mesaj verir. Arkadaşı koyunu 

çaldıktan sonra uzun havayı bitirir: 

– Amca çok acıklıydı türkü. Türkü koydu mu? 

– Vallahi yeğen ben bu uzun havadan bir şey anlamadım. Koymadı. 

– Amca hele biraz bekle koyacak… 

 

 

YATIVERDİ ÖLDÜ 
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Buğday hasatıyla uğraşan işçiler karşıki tepeden gelen yörüğü görünce 

ona seslenirler ve uyanıklık edip onu çalıştırmak isterler. Yanlarına gelen Yörük 

onların maksadını sezince bağdaş kurur oturur ve onlarla sohbet etmeye başlar. 

Bir süre sonra işçiler yörüğün çalışmak bir yana kendilerini de oyaladığını 

anlarlar ve hayıflanmaya başlarlar. Öğle yemeği vakti yaklaştığı için işi 

bırakırlar kurulan sofraya yörüğüde buyur ederler. Yörüğü lafa tutup onun az 

yemesini amaçlamaktadırlar. Fakat Yörük onları lafa tutar ve yemeğin çoğunu 

yer.  

İşçiler yemeğin bitmek üzere olduğunu fark ederek can havliyle yörüğe:  

– Ya amca senin baban nasıl öldüydü? 

Uyanık Yörük hızlı bir şekilde yemeği kaşıklarken başını kaldırır: 

– Yatıverdi öldü yeğen. Der ve umursamadan yemeğe devam eder.  

 

 

ADAMI ADAMA GÖNDERİRLER 

Bir düğün için bastırılan davetiyeler dağıtılmaya başlanır. Kırlı Yakup’ta 

Emirgazi’ye birisine davetiye vermek üzere görevlendirilir. Oraya varınca adam 

Kırlı Yakup’a: 

– “Adam bulamadılar da seni mi gönderdiler?” deyince Kırlı Yakup  

– “Adamı adama gönderdiler, beni de sana gönderdiler.” der. 

 

 

OH BE 

 

Şehirden uzakta yaşayan bir vatandaş askere gitmek için bir beldeye gelir.

 . 

– "Ben askere gideceğim. İzmir'e ne ile gidebilirim" der ve orada 

bulunanlara sorar. Onlarda karşıda duran otobüsü gösterirler. 

– Ona bin o seni götürür. 

Genç otobüse gider ve biner. Bir müddet sonra otobüs hareket eder. Bu 

durum gencin çok hoşuna gider. 

– Oh be hem oturuyoruz hem de gidiyoruz.  

  

 

ÇALIŞKAN SIRASINDA YER KALMADI 

  

Komşumuzun çocuğu Ramazan ilkokul birinci sınıfta okumakta. Bir gün 

benim hanım Ramazan'a sorar. 
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– Sen sınıfın neresinde oturuyorsun? 

Ramazan: 

– Ayten teyze çalışkanların sırasında yer kalmadı. 

 

ARMUT YER MİSİN?  
 

Hastayı ziyarete giden vatandaş, hastaya geçmiş olsun dileğinde bulunur. 

Bakar ki hasta yatağında ateşler, içinde kıvranıyor. Hastaya sorar: 

– Armut olsa yer misin? Hasta: 

– Koy ağzıma. 

– Bende olsa diyorum. 

 

TANRI MİSAFİRİ 

 Uzun yoldan gelip, köyüne gitmekte olan bir vatandaş yorulur. Bir eve 

misafir olmak ister. Rasgele bir eve gelir.  

– Selamünaleyküm der ve ev sahibini selamlar. 

– "Tanrı misafiri alır mısınız?" der.  

Ev sahibi gelen misafirin koluna girer, doğru camiye götürür. 

– Kula misafir olmak istediğinizi söylemiş olsaydınız benim evde 

kalırdınız. Ama siz tanrı misafiri olmak istediniz. İşte Tanrı’nın evi burası 

buyurun. 

 

SAÇAK ALTI 

 

Bir gün bir vatandaş bir eve misafir olmak ister. Vardığı evde o gün 

misafir kalacağını hissettirmek için, dışarıda yağan yağmuru dile getirmek ister.

  

– "Yağmur da nasıl şiddetli yağıyor" der.  

Bunu duyan ev sahibi bakmış misafirin fikri kalmak istiyor, kalmaması 

için:  

– Saçağın altı kurudur, misafirin yoludur.  

Bakar ki misafir evden kovulmakta hemen ev sahibine döner: 

– Eşekten olma katır, ne gönül bilirsin ne de hatır. Sen misafirin keyfi 

misin? İster gider ister yatar. 
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BİNBEŞYÜZ CEVİZLE AĞALIK 

 

Dereyüzü’nden birisi ceviz çıktıktan sonra kahvenin önüne gelmiş 3–4 

sandalyeye dayanmış keyifle oturuyormuş iki kişide kahveye yaklaşıyormuş. 

Bunlardan biri böyle mağrur oturan kim diye sormuş. Diğeri Süleyman demiş.  

Karşılarından gelen iki gençte bu söyleşiye ortak olmuşlar:  

– Süleyman Ağa oturmayacakta kim oturacak. Bugün 1500 ceviz 

çırptı… 

 

 

BUNA MI VURULDUN 

 

 

Kuteren köyünde zayıflığı, kısa boyluluğu ve çelimsizliği ile köylünün 

esprilerine konu olan biri tavşan avına gider. Vurduğu tavşanı alarak herkese 

gösteriş olsun diye köy kahvesine masanın üzerine bırakır ve gururla orada 

oturur.  

 

Kahveye gelenler: 

– “Vay be! Bu kocaman tavşanı kim vurmuş böyle.” değince Halil 

İbrahim: 

– “Kim olacak tabi ki ben vurdum.” demiş.  

Her şeyde olduğu gibi bu konuda da Halil İbrahim ile dalga geçmişler. 

Masanın üzerinde duran tavşanın yanına gelerek eliyle tavşana vurmuşlar: 

 

– Ulan vurulacak adam bulamadın da gittin buna mı vuruldun. 

 

 

AĞAÇ KESEN HATIP 
 

Hatıp ismindeki birisi öküz arabasıyla birlikte iki tane selvi ağacı 

kesmeye gider. Ağaçların yanına geldiğinde yalnız olduğundan kestiği zaman 

nasıl yükleyeceğini düşünür. Öküzleriyle birlikte arabayı keseceği ağacın altına 

yanaştırmayı ve ağacı üzerine devirerek yükleme işinden kurtulacağı fikri aklına 

gelir ve:  

 

– “Hatıp değil de doğru bir akıl kutusu…” der.  

 Ağaç devrildikten sonra arabası kırılır öküzler ölür. Bu durumu gören 

Hatıp çaresizce dizlerinin üzerine çöker başını ellerinin arasına alır: 
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– “Hatıp değil de doğru bir dağların ayısı…”der 

 

 

TREN ŞEFİNE KAZIK ATTIM 

 

 

Vatandaşın birisini köy kahvehanesinin önünde, çok değişik bir şeklide 

görenler; 

– "Ne hayır" Hasan sen de bugün bir hal var" derler. Hasan 

anlatmaya başlar. 

– İstasyon şefi ile kavga ettik. 

– Eee ne oldu? 

– O'na öyle bir kazık attım ki İstanbul’a birinci mevki bilet aldım 

ama gitmedim.  

 

SİZİDE Mİ TANIMAYAYIM YEĞENİM 

  

 

Yıllarca önce arkadaşımız Naci bey abisi 

 

Muzaffer abi ile birlikte Ağızboğaz Köyünden at arabası ile Ereğli'ye 

gelmektedirler. Karaburun Köyü dengine geldiklerinde yaşlı bir adam Ereğli'ye 

gitmek için vasıta beklemekte. Arabayı durdururlar ve adamı arabaya bindirler. 

Naci bey; 

– “Emmi bizi tanıdın mı? Diye” sorar. Adamcağız ihtiyar gözleri bile 

görmez durumda ne desin. 

– Sizi de mi tanımayayım yeğenim der. Bir müddet gittikten sonra 

tekrar bir daha aynı soruyu yöneltir. Arabadan indirecekler kaygısı ile adam 

ayağa kaklı verir. 

– “Ha yeğenim sizi de mi tanımayayım gayri.” Der.  

 

 

           SAKIZLARIN KAĞIDINI VERMEDİM 

 

Arkadaşımız Ali ihsan bey, toprağını değerlendirmek için tarlasına nohut 
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eker. Hasat zamanı gelir. Nohudu yoldurmak için kadın işçileri getirir.Kadınlar 

nohudu yolarken bir taraftan da nohudu yemektedirler. Bakar ki  hem işçilikten, 

hem de nohuttan zarar edeceğinin farkına varır. çocuğunu çağırır. 

 

– "AI şu parayı git şu kadar sakız getir der”. Sakız gelir ve başlar 

dağıtmaya. Yalnız sakızları dağıtırken kağıtlarını vermez. Niçin vermediğini 

şöyle anlatır. 

 

– Sakızların kağıtlarını Versem belki hiç çiğnemeyecekler veya biraz 

çiğneyip tekrar kağıtlarına koyacaklar. O zaman hem işçilikten, hem de nohuttan 

zarar edeceğimden korktum. 

 

–  

 

OĞLUMUN ADI DURALİ 

 

 

Dede torununu özlemiş. O'nu görmek sevmek için yola koyulur. Oğlunun 

evine gelir. Kapıyı açar. Avluda torununu görünce hemen kucağına basar, başlar 

sevmeye. Bu durumu İkinci katın balkonundan gören gelini başlar seslenmeye. 

– Oğlumun dedesi geldi, hemen de gidesi geldi der. Kısaca 

kayınpederini kovmak ister. Kayınpederi bu sözleri dikkatle dinler ve şöyle 

cevap verir. 

– Oğlumun adı Durali  Oğlumun dedesi bu günde buralı, yarında 

buralı. 

 

EREĞLİ’DE MARUF LAKAPLAR  

Abuzerin Ayşa, Acem Ziya, Alafranga Durmuş, Allah Allah Hasanaga, 

Apış İmine, Araboglu Ahmet, Arap Fethi, Asker Ali, Ayakkabıcı Ofon, 

Mustafa, Bisikletçi Zaven, Boduk Rıfat, Borlu Mahmut Usta, Börekçinin Rıfat, 

Cambazın Recep, Canavar Omar, Cart Cart Kazım, Cıynagın Abdullah, Cinci 

Kazım, Cingan Tahir, Corcor Ali, Çakıcı Abdurrahman, Çamur Şevket, Çaput 

Ali, Çayan Musali, Çeço Kemal, Çerkez Musa Efendi, Çolak Reşit, Çopur 

Cemil, Çölcü Memet, Çörçil Mustafa, Çürügün Nuri, Dalgavun Hasan, Daragın 
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Kemal, Defçi Hasane, Deli Geçi, Deli Mustafalar, Demokrat Hasan, 

Dınlamazlar, Dınlamazın Hasan, Dizibaglı Mustafa, Dizibaglı Musafendi, 

Doktor Simon, Dokuzun Şomar, Döndünün Ali, Dört Duvar İsmail, Dubaracı 

Memet, Duranın Memet, Ebabil Erdogan, Ebanımın Güvası, Eco, Ekselans, 

Felen Sabri, Fellah Memet, Fındıgın Nazif, Foto Nafiz, Gafarlı, Gallezeynebi, 

Ganicinin. Hava, 

Garabet Usta (Demirci), Gaşıgırık Mehmet Çavuş, Gıcıklı, Gicimik 

Mahmut, Goca. Menduh, Göde Nazmi, Göde Sadettin, Göncünün Seyfi, Gö 

Memet, Gözneli Ahmet, Gözügızıl Hasan, Gurbanoldugum Süleyman, Güdük 

Hasan, Gügük Şıhlı, Güllatin Aba, Güp Hasan, Hacı Bali, Hacifilıgin Kenan, 

Hacı Gamber, Hacumar, Halıcı Davut, Halit Alisi, Hasan Efendiler, Hasan 

Taştan (Pirinci), Hatun Aba, Helvacı Hakkı Usta, Hırlak Memet, Hırlak Ömer, 

Hortulu Mustafa,. Hortulu Rüştü, İbradalı Avni, İlan Cirkan, Kalaycı Kirkor, 

Karapınarlı Mahir, Karcı Musa, Kayış Baldir, Kaz Fakı, Kedili Mustafa,Kelhacı 

Bey. Kelleci Halekir. Kesikli. Kesikli, Kınalı Abdullah, Kır Mahmut, Koca 

Devriş, Kol Agasının Halil İbram,Kemal, Koreli Mustafa, Kozanoglu Abdullah, 

Kulaksız Memet, Kuzuma, Küçük Mustafa, Kümük Saffet, Kürt Servetli, 

Lökkening Hava, Macarıng Ali, Macuno, Mazak Süleyman, Mazining Cennet, 

Melek Gazi, Müftü Efendi, Münif Emmi, Okuyucu Urkıya, Öküzün Abitter 

Öncel Memet, Patrik Memet, Pontul Ahmet, Rafan Hilmi, Reşit Aga, 

Samancının Hazım, Sandıgı Mini, Sandıkçının Kenan, Saraç Ali, Sarıkız, Sayıp 

Hocanın Kara Ziya, Sepetçi Vahdi, Seyrek Basan, Sırrı Süleyman, Solak 

Memet Usta, Sübüle, Şabidin, Şerif Agalar, Şehirli Memet, Şeytan Fakının 

Rahim, Şıhlının Memet,. Tamisin Sabri, Tatar Eyüp Çavuş, Tellal Ahmet, Terzi 

Güdük Celal, Terzi Hicabi, Terzi Şükriye, Tilki Mustafa, Tombak Mahmut 

Aga, Topal Aliler, Topal Mustaefendi, Tüngülün Mustafa, Tütüncü Menduh, 

Uzun Asaf, Vali Nihat, Vezirlinın Hafız, Yağcı Şabettin, Yarım, 7 Yelekli Hacı 

Mehmet Aga, Yorgun Namık, Yörük Tat Memet, Zor Ali, Bursalı Hasan, Fevzi 

Pehlivan… 

 

 

EREĞLİ’DE KULLANILAN YÖRESEL SÖZCÜKLER 

AKAR :Ark  ÇÖDÜRMEK :İşemek 

AKILBALİK :Rüşte ermek  DADANMAK :Alışmak 

AKRUT :Kötü  DAM :Tek oda, ev 

ALAGABALAK :Bir tür küçük 

kuş 

 DEPİK :Tekme 

ARNAÇ :Karşı  DEPLEK :Darbuka 

AYAKYOLU :Hela  DEVREGAMBER :Ayçiçeği 

AYLAK :Bedava  DEYNEK :Sopa 
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AZIK :Kumanya  DIKMAK :Doldurmak 

BAHANA :Yem oluğu  DIMIK :Çene 

BAKHELE :Bak şimdi  DIMITMAK :Ütmek 

BAKMAK :Ağırlamak  DIRBIDIK 

ÇIKARMAK 

:Hizah 

BALLAMBUT :Palamut  DİGİZ :Sessiz, sakin 

BARI :Toprak yığını  DOMUŞMAK :Küsüp oturmak 

BARİME :Bari  DOŞAN :Kulanılmış(elbise) 

BIŞIRIKLI :Pürüzlü  DÖNDERME :Söğüt dalından sele 

BİCİK :Meme  DÖŞŞEK :Minder 

BİLLİ :Çelik  DULDA :Kuytu 

BODUK :Manda yavrusu  DULUK :Yanak 

BUHARİ :Baca  DÜBÜR :Anus 

BUYDAY :Buğday  DÜĞÜRCÜK :Köftelik Bulgur 

CAMIZ :Manda  DÜRÜ :Çehiz 

CARI :Sağlam yapılı 

insan 

 EKSİK ETEK :Bayan 

CIMGITMA :Sıçratmak  EL GALEM :Kalender 

CIRCIR :Fermuar  EPELEMEK :Emeklemek 

CIRLIMAK :Mızıtmak  EYMENMEK :Mahçubiyet 

CIVITMAK :Laubalilik  FERFENE :Yemekli toplantı 

yeri 

CIVZITMAK :Delirmek  HAVKALAMAK :Sıkıştırmak 

CIYNAK :Tırnak  HAYAT :Avlu 

CIZZIK :Yavru güvercin   HAZAAR :Öyle 

CİNGİL :Bakracın 

küçüğü 

 HELKİ :Bakırdan kova 

CİVCİK :Serçe  HERGELE :Eşek, dana vb. 

Sürüsü 

CORKUT :Eski  HEYE :Evet 

COZUTMAK :Saçmalamak  HEYVERE :İri yarı 

CÜLÜK :Civciv  HEZEN :Toprak dam ağacı 

ÇAKILDAK :Pislik  HINZIR :İçten pazarlıklı  

ÇALMAK(EV) :Badana yapmak  HIRİNA MI :İyiliğine mi 

ÇAPRAZ 

ADAM 

:Aksi insan  HIŞIRIN GİBİ  :Çok fazla 

ÇEKİŞMEK :Münakaşa 

etmek 

 HORANTA :Aile halkı 

ÇENÇERE :Tencere  HORNAKA :Su deliği 

ÇERLETMEK :Üzmek  HÖMERMEK :Karşılık verme 

ÇIKLA :Ekmeksiz, 

katıksız 

 İÇCIK :Az alan, azıcık 
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ÇIPKI :İnce değnek  IGŞALAMAK :Sallamak 

ÇİTAK :Aksi, kavgacı  ILIŞTIRMAK :Ilıtmak 

ÇİMMEK :Derede yüzmek  IRAMADIK :Vazgeçiramedik 

ÇOMÇA :Kepçe   ISKA :Soğanın küçüğü 

İLAHANA :Lahana  PÜS :Ağaç gövdesi 

zamkı 

İLARŞI :Ele karşı   SAKI :Ceket 

İLBİZ :Örümcek ağı  SAĞITMAK :Aptalca duruş 

İVIRZİVİR :Önemli olmayan  SAYGARA :Boşa 

İMBİZ :Çuvaldız  SATLICAN :Zatüre 

İMİRSAKİN :Kayğısızca  SERGEN  :Saçılmış 

İNEGİM 

SAĞMA 

:Gök kuşağı  SIKMA :Çökelek dürüm 

İŞLİK :Gömlek  SIRNAŞMAK :Yılışma 

İZBE :Bodrum  SITARA :Şüzsüz 

KAK :Elma, erik 

kurusu 

 SİFLİ :Uyuşuk, berikziz 

KALLE  :Ceviz vb. 

birikimi 

 SOKU TAŞI :Buğday dövülen 

taş 

KAVLANGOZ :Soyulmuş ceviz  SULFATI :Sıtma hastalığı 

hapı 

KELİK :Eski ayakkabı  SÜNMEK :Saldırmak 

KERETA :Çekecez  SÜNNETLEMEK :İyice temizlemek 

KESE :Bez torba  SÜRSAT :Gıcık 

KESMİK :Harman artığı  ŞAPLAK :Tokat 

KIKIRDAK :Kuyruk 

kavurmaksı 

 ŞAPTİRAMIŞ :Haretli, çabuk 

insan 

KINDIRIK :Kırıntı  ŞAYESTE :Layık, uygun 

KIRI :Sıpa   ŞELME :Geniş şal 

KIRS :Cimri  ŞEYİRT :Çırak 

KÖRÜN :Faytın  ŞIRLAK :Parlak, kaygan 

KÖSTEK :Ayak bığı  ŞIVGIN :Filiz 

KUPA :Bardak  ŞİFLEMEK :Mısır vb. tane 

çıkarma 

KUŞANİ :Büyük tencere  ŞİNİK :Tahıl ölçü birimi 

KÜNCU :Susam  ŞİPİDİK :Yalınayak terlik 

LALİN :Takunya  TAFANA :Mutfak 

LAVGAR :Çok konuşan  TALVAR :Gölgelik 

MAKAT :Sediv  TAPURDAMAK :Koşturmak 

MAŞRAFA :Bakır su içme 

kabı 

 TARKITALAŞ :Kıyafeti bozuk 

insan 

MAVRA :Palavra boş laf  TARPINDAN :Arkasından git 
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GİT 

MELİZ KUŞU :Arı kuşu  TASLAMAK :Gizlice takip etmek 

MEMİŞHANE :Tuvalet  TAYGELDİ :İlk eşin çocuğu 

MENKİR :Küçük ördek  TEBELLEŞ 

OLMAK  

:Asalk olmak 

MESMİSİZM :Münesebtsiz  TOR :Banyo havlusu 

MİHSIÇTI :Pinti cimri  TELTİK :Tuhaf 

MISIRGA :Hidi  TENTENE :Araba örtüsü 

MISMIL :Doğru  TERS :Hayvan gübresi 

MIYMINTI :Mızmız iş gören  TEVGE :Yaramaz 

MİRAV :Sulama memuru  TEYİN :Sincap  

MUCUK :Küçük yuvarlak 

taş 

 TİNGOZ :Çabuk küsen 

MEZEVİR :Laf taşıyan  TOSKABA :Kablumbağa 

NAYLA :Nasıl  TUTURUK :Ekşi  

NÖRÜYON :Nasılsın  UĞUNMAK :Acıyla kıvranmak 

OKUYUCU :Düğüne davet 

eden 

 ULMAK :Olmuş 

PALİ :Küçük köpek  ULUK HOROZ :Dışı iyi içi çürük 

PEŞKİR :Havlu  UMSULUK :İstek 

PIRTI Düğün eşyası   URUP :Zahire ölçeği 

ÜMÜK :Boğaz  ZERZEMİ :Kışlık erzak yeri  

ÜVENDİRE :Ucu çivili uzun 

sopa. 

 ZIGARMAK :Karşı gelme 

VITTIRIVIZIK :İşe yaramaz  ZIRLAMAK :Mısıklamak 

YAĞLIK :Mendil  ZIYDI :Kayma 

YUMUŞ 

BUYURMAK 

:Bir kaşkasına iş 

verme 

 ZIYLAK :Kaygan 

ZAVAR :Köpek yallığı  ZIBİDİ :İşe yaramaz adam 

Ereğli yöresine özgü tespit edebildiğimiz sözcükler bunlardır.
31

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİLERİME 

Bakmayın saçlarımın akına. 

Ben genç bir öğretmenim aslında. 

 

Saçlarımı tebeşir tozuyla, 

Kara tahtalara, güneşi çizerken ağartmışım. 
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Bir bir tutuşturmuşum öğrencilerimi". 

Karanlıklara meşaleler yakmışım, 

 

Omuzlamışım ülkemin geleceklerini.  

Çocuklarımı, başıma taç yapmışım. 

 

Ustayım ben, el vermişim çocuklarıma. 

İstikbali onlarda görmüşüm, düşkünüm ufuklarıma. 

 

Gözlerine bakarak güzel ahlakı telkin etmişim onlara.  

Lokomotif olmuşum, dürüstlüğü, erdemi yüklemişim vagonlara. 

 

Derslerimde süngüden kalem, mermiden tebeşir yapmışım.  

Bomba yerine çiçek atmayı anlatmışım. 

 

Övgüyle dillendirmişim, atalarımızın hediye-i Cumhuriyetini,  

Ve barış için mücadele etmeyi, barışın kıymetini. 

 

Bu vatanı ve bu milleti kurtaran kahraman atalarımızı, 

Dün, bugün için nelere katlandıklarımızı. 

 

Sadece övünmeyi değil, çalışmayı anlatmışım,  

Çalışmayı, çalışmayı, bıkmadan çalışmayı, anlatmışım. 

 

Öğrencilerimi, şartsız sevdim. Onlar, benim canım,  

Sevgili çocuklarım, sizlere baktıkça bahtiyarım. 

 

Gün olur, bu cihandan ben de alır başımı giderim,  

Umutla doluyum. Son demde bir nebze bile yok kederim. 

 

Öğrencilerimdir, bu Dünya'daki yegâne varlıklarım, 

Onlar yaşadıkça ben ölmem, Dünya' ya kök salarım. 

 

İşte "Dünya İnsanı" desinler. "Bak bak!, gördün mü?" desinler, 

Benim öğrencilerimi parmaklarla göstersinler. 

 

Tecelli etti dualarım, bugün hasat zamanı, 

Ne mutludur ki bana öğrencim, Milli Eğitim Bakanı. 

SELAM OLSUN 

Geldi Besim Hoca bu yıl 65 yaşa, 

Ne çileler geldi bu garip başa, 
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Ne ağa oldu, ne de paşa, 

Bu ruhu bu beden çekemez oldu,  

Besim Hoca bu dünyadan gider oldu. 

 

Bir gün beyin, bir gün yürek, 

Bir gün göz, diğer gün kulak, 

Kollar ayaklar tutmaz oldu, 

Bu ruhu bu beden taşımaz oldu,  

Besim Hoca bu dünyadan gider oldu. 

 

Bu vatan bu millet onun sevdası,  

Öğrencileri oldu o'na yaşam kavgası,  

Nerde adım atsa karşısına çıkar alası,  

Bu ruhu bu beden çekemez oldu,  

Besim Hoca bu dünyadan gider oldu. 

 

Hiçbir zaman düşünmedi maddiyat,  

Ona, sevdiği mesleği verdi hayat,  

Verilenle geçindi kıt, kanaat, 

Bu ruhu bu beden taşımaz oldu,  

Besim Hoca bu dünyadan gider oldu. 

 

Ne gönül incitti, ne de bir canı, 

Albayrağa sarılıp, tabuta konulduğu anı,  

Bütün dostlarıyla birlikte görmek muradı,  

Bu ruhu bu beden çekemez oldu,  

Besim Hoca bu dünyadan gider oldu. 

 

Türk oğluyuz, Atatürk'üz her zaman, 

Bu Bayrak, bu sancak, sonra da ezan,  

Dalgalanacak bu semada her zaman, 

Selam olsun milletime, yurduma,  

Albayrağıma, sancağıma, orduma. 

    

Besim Süleyman BAŞ 

 

 

Sayın Nimet BAŞ(ÇUBUKÇU) Bakan'ıma derindendir arzım, 

Bu ülkeye sizler gibi değerler yetiştirmek lazım. 

 

Besim Süleyman Baş 1983 yılın Öğretmeni eğitimci şair yaza 
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Bu bölüm  kitabın arka kapağına  konulacak. 

 Yazar Besim Süleyman BAŞ,Bir  GAZİ çocuğudur. 

Babası Esat BAŞ 1883 doğumlu olup,Balkan,Birinci Dünya ,Çanakkale ve  

Ulusal  Kurtuluş Savaşına katılmış,Atatürk’ün silah arkadaşı vücudu kurşunla 

dolu bir Jandarma Mülazım Başçavuşunun  oğludur.Annesi bağrı yanık,bir  

Anadolu kadını olan Ayşe BAŞ’ tır. 

  

Uzun zamandan beri hazırlamış olduğu YAŞAMDAN  

DİZELER,ŞİİRLER ve SÖZLER adlı eserinde; 

I.BÖLÜMDE: 

 Geçmişte bu vatanı bize kazandıran,Cumhuriyeti ilan eden,demokrasiyi 

getiren ve Modern Türkiye’yi  kuran başta BÜYÜK ATATÜRK olmak üzere 

onun silah arkadaşlarının yukarıdaki kazanımlarını bizlere armağan ettikleri 

Milli Mücadele ruhunu  ifade eden Milli Marşlarımızı bulacaksınız. 

 II.BÖLÜMDE: 

 Bu bölümde değişik konuları  ifade eden  şiirler demetini bulacaksınız. 

 III.BÖLÜMDE: 

 Bu bölümde değişik konularla ilgili mesaj dolu yazıları  ve Ereğli’ye ait 

hazırlıkları bulacaksınız. Yazar Besim Süleyman BAŞ   bu hazırlıklarını 

taktirlerinize saygı ile sunar. 

 

ESİRGEYEN VE BAĞIŞLAYAN YÜCE MEVLAM! 

Yerleri ve gökleri altı günde yaratan Ey Yüce Rabbimiz! Vahyetmiş 

olduğunuz Kutsal Kitabımız Kurân-ı Kerim’i Peygamberimiz Hz. Muhammed 

Mustafa (S. A. V.) Efendimiz vasıtasıyla tüm insanlığa bahşetmiş 

bulunuyorsunuz. Bir kulunuz olarak o Kutsal Kitabı hatmetmeye çalışıyor, 

verdiğiniz öğütleri dinliyor ve gösterdiğiniz yolda yürüyoruz. 

Ey Yüce Mevlâm, üzerinde yaşadığımız kutsal toprağımız olan vatanımızı 

bu uğurda (Onu korumak için) can veren şehitlerimizi, çarpışan gazilerimizi, 

Onu koruyan kahraman silahlı kuvvetlerimizi ve emniyet güçlerimizi 

düşmanların şerrinden koru ve ordumuzu muzaffer eyle YÂ RABBİ! 

Bağımsızlığımızın simgesi olan ayyıldızlı bayrağımızın ve ezan seslerimizin 
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gökyüzünde dünya durdukça dalgalanmasını müyesser eyle YÂ RABBİ! Sana 

inanan, senin emirlerini dinleyen Müslüman Türk Milletini kem gözlerden koru 

YÂ RABBİ! 

Çocuklarımıza hayırlı iş, hayırlı aş, hayırlı kısmet ve evlerine hayırlı 

bereket ile dirlik ve düzenlik ver YÂ RABBİ! Torunlarımızın ailesine, vatanına, 

milletine hayırlı birer insan olabilmeleri için kalplerine nur, gönüllerine ferahlık 

ve zihinlerine açıklık ver YÂ RABBİ! Onlara ileride yüksek makamlarda vatan 

ve milletine hizmet vermeyi nasip eyle, YÂ RABBİ!  

Gelmiş ve geçmişlerimin, annemin, babamın, kardeşlerimin, bütün 

soyumun sülâlemin ve bütün mümin kardeşlerimin taksiratlarını affeyle, gül 

cemalini göstermeyi nasip ve müesser eyleyerek cennet makamında kabul buyur 

YÂ RABBİ! YÂ RABBİ! Kur’an-ı Kerim’in Bakara suresi 160. Ayetinde “Ne 

kadar günah işlerseniz işleyin yeter ki bir daha işlememek üzere tevbe edin bana 

dönün bütün günahlarınızı affederim!” diyorsun. YÂ RABBİ! Bilerek veya 

bilmeyerek çok günah işlemiş ve çokça hatalara düşmüş olabilirim. Sen 

gafursun, sen rahimsin; sana inandık, sana güvendik, sana tevbe ettik, biz aciz 

kullarını affeyle YÂ RABBİ! Bir daha bizleri bu hatalara düşürme ULU 

ALLAHIM! 

Ey yüce RABBİM! Bana verdiğin ömür süresince sağlığım el verdiği 

oranda vatanıma milletime, çevreme, muhtaç olan insanlara hizmet etmeyi bana 

nasip eyle. “Rabbim bana yüksek bilgi ve olgun hareket ver ve beni Salihler 

zümresine kat” (Şuara Suresi, 83). 

Ey Yüce Rabbimiz, dünyanın sıkıntılarıyla, gühahlarıyla bunalan ruhları, 

kararan kalplerimizi Kur’an ile huzura, bizi senin ve sevgili Resulünün aşkına 

yaklaştır. Onunla kalplerimizi doldur ve inlet, aşkınla dilleri söylet.Gönderimizi 

bayraksız,minarelerimizi ezansız,gönüllerimizi kuransız,ahretimizi imansız 

bırakma YA RABBİ !  

Allahım, evimize dirlik düzenlik, ülkemize esenlik ver. Kazadan, beladan, 

kavgadan, münakaşadan, şeytanın şerrinden bizleri koru YÂ RABBİ! Her şeyin 
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hayırlısını ver, ölümün hayırlısını ver. “Bir gün yatak, ikinci gün toprak” olmak 

üzere bütün aile fertleri, eş-dost ve arkadaş çevremizle helalleşerek son 

azabından bizi koruyup Peygamber efendimizin şefaatinden bizi mahrum 

eyleme YÂ RABBİ! Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allahım, ayıplarımızı 

ört, kalplerimizi pak et; hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza 

ödeme imkanı ver. 

Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve 

bütün varlıkların sahibi olan Allahım! Görüşümüz kıt, gücümüz çok az, bu 

yüzden rahmetine tarifsiz şekilde muhtacız. Ey her şeye kadir olan, gönüllere 

şifa veren Allahım! Ey beni yaratan Allahım! Ey benim sevgili Allahım! Bu 

dularımı ve tevbelerimi başta iki cihan güneşi peygamber efendimizin duası ve 

tevbesi içerisinde, bütün peygamberlerin tevbesi ve duası içersinde gazi ve 

şehitlerin, müminlerin, mazlumların ve sabilerin Kabe-i Muazzama’da, 

ramazan-ı şerifte, kandil gecelerinde bütün her yerde ve her zamanda yapılan 

dualar ve tövbeler içinde benim de dua ve tevbelerimi kabul eyle YÂ RABBİ! 

AMİN, AMİN, AMİN! EL FATİHA. 

 

                                                                                Besim Süleyman BAŞ 

                                                                                 Eğitimci Şair-Yazar 

 

 

 


