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Güzel İlçemizin doğası ile ne kadar 
gurur duysak yeridir. Özellikle yaz gün-
lerinde pek çoğumuz doğa harikası Yayla 
Gölü kenarında pikniğe gideriz. Haydar 
bağları, Karadere bağları, Kepsel, Taçyaz, 
Tekke, Yonatça gibi pek çok güzel bölgemiz 
bizlere kucak açar. Alandız’ın Kiraz yaylası, 
Kovanoluk’taki Kestaneoluk hep tercih 
ettiğimiz yerlerdir. 

Yayla Köyü Göleti pek çoğumuzun pek 
bilmediği yeni  bir piknik alanı. İlçemiz 
Emniyetinde Trafik Polisi olarak görev yapan 
Ahmet Çiçek’in objektifi ile Yayla Köyü 
Göleti’nden sizlere iki kare sunuyoruz. 

CENNETTEN KARELER

Yıllardan beri söyler dururuz. Kaldı-
rımlar mutlaka ve mutlaka yayaların 
olmalıdır diye. Gazetemiz bir sayıdaki 
manşetini de bu konuya ayırmıştı. 
Pek çok da tepki almıştık, alıştığından 
vazgeçmek istemeyen esnaflardan. Ama 
doğru tektir: Kaldırımlar Yayalarındır.

Ne değişti? Kaldırımlar yayala-
ra terk edildi mi? Hayır? Hatta işgal  
daha da fazlalaştı. Esnaf sanki malını 
dışarıya koymazsa satamayacakmış 
gibi adeta dükkanı dışarıya taşıyor. Bu 
durumda da yayalara kaldırımlar yerine 
caddeler kalıyor. 

Zabıta sanki dükkanların önündeki 
işgali bitirmiş, kaldırımları yayalara 

geri vermiş gibi, kaldırımlardaki yeşil-
liklere takmış. 

Abbas kahvesi işletmecisi kahvenin 
önüne belediyenin koyduğu çiçekliklere 
domates biber dikmiş. Elbette buradan 
yetişecek biber veya domatese ihtiyacı 
olduğundan değil. Amaç yeşillik olsun. 
Belediyenin koyduğu çiçekliklerin 
yanına da kendisi boş bulduğu kaplara 
da dikmiş biber ve domatesleri. Ama 
sen misin bunu yapan. Zabıta hemen 
belirivermiş yanı başında. Bu yeşillikle-
ri kaldıracaksın demişler. Dedik ya her 
şey yoluna girmiş de bir bu çirkinlik 
kalmış gibi. 

Ne diyelim…? 

Geçtiğimiz aylarda 
Buldan Ticaret Odasınca 
yapılan davet üzerine 
Buldan’ı ziyaret eden İz-
mir Ticaret Odası yaptığı 
arşiv çalışmalarının kitap 
olarak hazırlanmasıyla 
birlikte geçmişimize ışık 
tutan belgeleri de hediye 
ettiler.4 Ekim 1925 yılı 
Pazar günü Mahmut Bey 
tarafından toplanan İzmir 
Ticaret Odası Heyeti 
daha önce kendilerine 

bir yazı geldiğini bu yazıya istinaden, mahalli abani 
sarık imalathanelerinin çektiği sıkıntıları görüşerek 
bir cevap yazmayı uygun görür.Cevabi yazıda Buldan 
Belediye Riyaseti’nden mahalli abani sarık imalatha-
nelerinin artık bu işle meşgul olamayacakları cihatle 
adı geçen destgahların(el tezgahlarının) bundan sonra 
masa örtüleri, yorgan yüzü, yatak örtüsü, boğça gibi 
eşya yapmalarının uygun olacağı ve bu destgahla-
rın  asri bir şekle dönüştürerek Avrupa’dan modeller 
getirildiği takdirde ve bu şekilde bir mevcudiyet 
gösterildikten sonra Ticaret Bakanlığından müzaheret 
istenebileceğine ve o zaman İzmir Ticaret Odasının 
delalet edebileceğine dair bir cevap yazılacağı görü-
şülmüştür.

O yılların Türkçesiyle kaleme alınan yazıdan alı-
nan bilgiye göre, Atatürk Devrimlerinin hızla hayata 

geçirildiği bir dönemde ilçemiz ekonomisi bir hayli 
olumsuz etkilenmiş, çıkış yolları memleketimizin 
ileri gelenlerince aranmış, bu arayışlar neticesinde 
İzmir Ticaret Odasına bir yazıyla kendilerine yardımcı 
olmaları talep edilmiş, İzmir Ticaret Odası da çare 
olarak mevcut el tezgahlarının Avrupa da görülen 
modellerle teknolojinin birleştirilerek modernize 
edilmesi, üretilecek masa örtüsü, yorgan yüzü, yastık 
örtüsü, yatak örtüsü gibi günümüzde ev tekstili dedi-
ğimiz üretimin ta 1925’li yıllarda müthiş bir öngörüy-
le yapılmasını bu konuda kendilerinin de yardımıyla 
Ticaret Bakanlığından izinler alınacağını bildirmişler.

Belgelerin toplandığı kitabı ziyaret dolayısıyla 
Buldan Ticaret Odası Başkanına takdim eden İzmir 
Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ‘’İzmir Ticaret 

Odası olarak tarihten gelen bir Buldan ilgimiz olduğu 
belgeleriyle meydana çıktı.Her vesileyle Buldan’a 
yardımcı olacağız.Ziyaretlerimiz bundan böyle 
karşılıklı olarak sürecek’’ dedi.Buldan Ticaret Oda-
sı Başkanı Halil Baştürkmen de’’Demekki Buldan 
halkı zor durumda kaldığında çıkış yolları arıyor.Ben 
bu belgeleri görünce çok gururlandım.Ayrıca sayın 
Başkanımızı ve değerli yöneticilerini Buldan’da gör-
mekten son derece mutluyum.Bu belgeleri de bizden 
sonraki nesillere ulaştıracağım’’ dedi.        

HERŞEY DÜZGÜN DE BU MU KALDI?

TARİHİ BELGELERİYLE GELDİLER


