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KEÇE VE MEKİK
KEÇE
Keçe, koyun yününden yapı-

lır. Keçi çeşitleri şunlardır: Yer 
halısı olarak kullanılan keçe 
çobanların giydiği KEPENEK 
keçesi, at ve eşek semerine ko-
nulan keçe, başa giyilen külah 
olacak keçe, çadır yapılacak 
keçe…vb 

   Halat ile kabartılan koyun 
yünü hangi tür keçe yapıla-
cak ise, yani keçenin cinsine 

göre düz bir 
zemine, yere 
serilir. Üze-
rine sabunlu 
su serpilir. 
Yuvarlanarak 
yumruklanır , 
diz ve ayak ile 
tepelenir, uzun 
ve yorucu bir 
uğraştan sonra 
keçe haline 
getirilir. 

   Hikaye: Bir çocuğu keçe 
ustasının yanına çırak olarak 
vermişler. Bu çocuk bir sene 
kadar çalışmış. Ustasına, ayrı-
lacağım diye haber vermeden 
işi bırakmış dükkana bir daha 
çalışmaya gitmemiş. Çocuk 
birkaç gün gelmeyince ustası 
merak etmiş çocuğun ailesinin 
evine gitmiş. Kapıyı çırağın 
anası açmış. Ustası kadına, 
çırağın gelmediğini, bir sorun 
olup olmadığını sormuş. 

Kadın, ustaya şöyle cevap 
vermiş. “bizim oğlan keçenin 
nasıl yapıldığını öğrenmiş usta 
olmuş. halat atılır yün olur-
muş, yuvarlanır keçe olurmuş, 
kıvırırsan külah olurmuş!...” 
bu sözleri duyan usta hayret 
ederek kadına bir şey diye-
memiş, sabrederek sessizce 
geriye dönmüş.dükkanına 
giderken yolda, kendi kendine 
şöyle söylenmiş “ Ya kadının 
doğurduğu ya. Biz, yıllardır 
çalıştık, emek verdik, ömrü-
müzün yarısını verdik, daha 
hakkıyla öğrenemedik. Kerata 
mesleği hemen öğrenmiş…” 
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MEKİK
   Her mesleğin piri (ilk 

ustası) olduğu gibi dokuma-
cıların piri de Şit peygamber 
Aleyhisselamdır. Şit peygam-
ber dokuma yapmaya başla-
dığında; Tezgah, çıkrık, ip, 
masur, elemli, mekik, kirman 
gibi dokuma aletlerini kendi 
yapıyordu. İlk ipler hayvan yü-
nünün kirmanda eğrilmesi ile 
elde ediliyordu. Tezgaha ipleri 
geriyor masuru mekiğe takıyor 
mekiği bir taraftan öte tarafa 

atınca mekik gidiyor ip 
çözülüyormuş. Sonra 
ayakçak ile ağızlık 
değiştirip mekiği ters 
tarafa atınca mekik 
gidiyormuş ama ip 
kopuyormuş. 

   Şeytan da ip ko-
punca Şit peygamberin 
karşısına geçer, kıs kıs güler-
miş. Şit peygamber de üzü-
lürmüş. Bir gün şeytan böyle 
gülerken Şit peygamber (a.s) 
ALLAH’a (c.c) dua etmiş. 
Şeytan da olduğu yerden kıpır-
dayamamış. Şeytan Şit pey-
gambere yalvarmaya, Allaha 
(c.c) dua etmesini, kendisinin 
serbest kalmasını istiyormuş. 
Şit peygamber (a.s) şeytana 
“mekiği ters atışta ipin kop-
maması için bildiğini söyle 
o zaman ALLAH’a (c.c) dua 
ederim”  diyor. Şeytan ma-
surun mekiğe takılı ucundan 
yan tarafından delik açarak, 

ipi bu delikten, hüp diye içine 
çekerek dışarı çıkar diyor. Şit 
peygamber denileni yapınca 
mekik tezgahta gelip gittikçe 
ip kopmuyor, kumaş güzel 
dokunuyormuş. Şit peygamber 
de Allah’a (c.c) tekrar dua ede-
rek şeytanın serbest kalmasını 
sağlamış. 

   Burada bir noktayı hatırla-
talım. İlk insan ve ilk peygam-
ber Hz. Adem yaratılmazdan 
önce şeytan yüryüzündeki 
yaratılmışların hocası idi.
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Bornoz ve Havlu Günleri 
dolayısıyla Denizli’de bir 
araya gelen Dünya ve 
Türkiye’nin ünlü modacıla-
rı Buldan’ı ziyaret etti.

Denizli Tekstil ve Giyim 
Sanayicileri tarafından 
bu yıl ikincisi düzenlen 
Bornoz ve Havlu Günleri 
dolayısıyla Denizli’ye ge-
len Dünya ve Türkiye’nin 
ünlü modacıları Buldan’ı 
ziyaret etti. 

DETGİS ve Buldan 
Ticaret Odası tarafından 
organize edilen ziyarete 
Ticaret Odası Başkanı 

Halil Baştürkmen, DETGİS 
Başkanı İsa Dal’ın yanı 
sıra Türkiye Moda ve Hazır 
Giyim Federasyonu çatısı 
altında bulunan dernek 
ve federasyonlar, Gazian-
tep Nakış ve Trikocular 
Derneği yönetim kurulu 
üyeleri, TEMKA, Haliç 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Şebnem 
Temir ile İngiltere ve diğer 
ülkelerden öğretim görev-
lileri ve modacılar katıldı. 
BELKÜM ve BELSAM 
ve Evliyazadeler Konağını 
gezen heyet üyeleri bol bol 

alışveriş yaptı. Moda heye-
tine Buldan Ticaret Odası 
Başkanı Halil Baştürkmen 
tarafından Buldan simidi 
ikramı yapıldı.

Yeni yapacakları kre-
asyonlarda Buldan bezi 
ve el dokuma ürünlerini 
kullanmak istediklerini be-
lirten heyet üyeleri “Buldan 
kültürünü, dokumalarına 
işlemiş bir kent. Dokuma-
larının güzelliğinin mutlaka 
modaya entegre edilmesi 
gerekiyor. Bizler bu ürün-
leri yeni kreasyonlarımızda 
kullanacağız” dedi.

Ankara’da Avukatlık yapan 
hemşerimiz Osman Buldan, 
diğer şehirlerde bulunan 
Buldanlı hemşerilerin birlik 
ve beraberlik yaptıklarını 
ifade ederek, aynı çalışmaları 
Ankara’da yapabileceklerini 
dile getirdi.

Çalışma ziyaretlerinde bulu-
nan Buldan’da YAŞAM Gazete-
si Reklam ve Abone Sorumlusu 
İbrahim Acıkara ve Ticaret 
Odası Genel Sekreteri Ayhan 
Emirdağ Ankara’da pek çok si-
vil toplum örgütünde yöneticilik 
ve Avukatlık yapan hemşerimiz 
Osman Buldan’ı ziyaret etti.

Baba tarafın-
dan Buldanlı 
olan Avukat 
Osman Buldan, 
Ankara’da 
yaşayan ancak 
birbirini hiç 
tanımayan 
Buldanlıların 
olduğunu be-
lirtti. Buldan’da 
YAŞAM 
Gazetesinden 
sürekli Buldan 
hakkında bilgiler 

aldığını dile getiren Buldan 
“Gördüğüm kadarıyla Buldan’ın 
bürokrasi ve idari anlamda 
sıkıntılar yaşamaktadır. Bunların 
çözümünün birçoğunun çözümü 
ancak Ankara’da sağlanır. Ben 
de bu amaçla Ankara’da yaşa-
yan Buldanlı hemşerilerimizle 
birlikte kendilerini tanıma, 
tanışma ve kaynaşma anlamın-
da bir yemekte birlikte olmak 
istiyorum. Ankara’da Buldan 
lobisini kurmak fikrindeyim. 
Buldan için siyaset, ekonomi ve 
sosyo kültürel açıdan Buldan’ın 
tanıtılması noktasında fikir alış-
verişinde bulunmak, birçok ili-

mizde yapıldığı gibi Ankara’da 
da bürokrasi ve siyasi baskı 
kurumu oluşturulması, hemşeri-
cilik kültürünün yerleştirilmesi 
amacıyla ve lobi faaliyetlerinin 
yürütülmesi anlamında birlikte 
olmaktan büyük yararlar oluşa-
cağını düşünüyorum.

Ayrıca geçmişi yüzyıllar 
öncesine dayanan dokuma 
sanatının bugün geldiği nokta 
göz önüne alındığında yaşadığı 
sıkıntıların tespiti ve çözüm 
önerileri konusunda ilgili mer-
cilerle çalışmalar yürütülmesi, 
halkımızın kendi el sanatlarına 
ilgisinin artırılması, her deseni 
her motifi geçmişimize uzanan, 
asla hayal ürünü 
değil gerçeğin ya-
şanmasının ifadesi 
olan, bu sanatın 
yeni kuşaklara 
tanıtılması, sevdi-
rilmesi gerekmek-
tedir.

Geçmişin 
günümüze yansı-
ması olan Buldan 
el sanatlarının 
Cumhurbaşkanlığı 
sergi salonlarında 

sergilenmesi, yabancı diplomat-
lara tanıtılması, diplomatların 
Buldan’a  inceleme gezilerinin 
yaptırılması, Buldan’ın özgeç-
mişinin ve kültürünü yansıtan 
gezileri yapılabilir. Buldan ile 
Ankara’da yapılabilecek lobi ça-
lışmaları ancak Ankara’da yaşa-
yan Buldanlılar ile mümkündür. 
Ankara ayağının olmadığı bence 
hiçbir proje başarılı olamaz. 
Ben bu amaçlar doğrultusunda 
Ankara’da yaşayan hemşerileri-
mizle irtibata geçmek istiyorum. 
Telefon numaram 0-533-527 84 
47. tüm hemşerilerime en derin 
sevgi ve selamlarımı sunarım” 
dedi.

“Traktör Araç-
larının Güvenli 
Kullanımı Proje-
si” kapsamında 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü tara-
fından uygulamaya 
konulan eğitim ça-
lışmaları ilçemizde 

de başlatıldı. 
  Ulaştırma 

Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı, 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, Sağ-
lık Bakanlığı, 
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 

ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
koordinesinde sürdürülen 
proje çerçevesinde ilçemiz 
köylerinde, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından 
traktör kullanmanın incelikle-
ri ile ilgili eğitim çalışmaları 
başlatıldı.

  İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü personelinden Emniyet 
Amiri İdris Pala ve Trafik 
Polisi Yaşar Güllü tarafından 
çiftçilerimize güvenli traktör 
kullanma konusunda eğitim 
veriliyor. Bizzat köylere gidi-
lerek verilen bu eğitimler şu 
ana kadar Mahmutlu, Doğan, 
Oğuz, Yenicekent, Bölmekaya, 
Yeniçam ve Sarımahmutlu köy-
lerinde tamamlandı. 

Her ay birkaç köyde sürdü-
rülecek olan bu proje en kısa 
zamanda tamamlanacak. 

Türk Hava Kurumu 
olağan genel kurulu ya-
pıldı. Başkanlığa yeniden 
Murat Ünsal seçildi.

Türk Hava Kurumu 
olağan genel kurulu THK 
hizmet binasında yapıldı. 
Gelir gider hesapları, 
bütçe hesap komisyon 
raporlarının okunup 
oylanmasının ardından 
yapılan seçimlerde Murat 
Ünsal yeniden başkanlığa 
getirildi.

Üyelere yaptığı ko-
nuşmasında, Türk Hava 
Kurumunun sadece fitre, 
zekât ve kurban derisi 
toplayan değil, havacı bir 
Türk gençliği yaratmak 
amacıyla faaliyetlerde 

bulunduğunu ifade 
eden Başkan Murat 
Ünsal “Ulu Önder 
Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşları Türk 
gençliğinin havacılık-
ta da yerini alacağını 
ifade etmişler ve Türk 
Hava Kurumunu 
kurmuşlardır. Bizler 
de Atamızın mirasına 
sahip çıkarak ondan 
aldığımız kutsal 
emaneti havacı Türk 
gençleri ile yarınlara 
taşıyacağız” dedi.

Yapılan seçimlerde iş-
başına şu isimler getirildi.

Başkan- Murat Ünsal. 
Yönetim Kurulu- Murat 
Yurdasever, Mehmet 

Tıkıroğlu, Salih Atlamaz, 
Ayhan Emirdağ. 

Denetleme Kurulu- Ay-
lin Abaylı, Ersan Ergin, 
Sıtkı Güler

Akreditasyon 
eğitimine başlayan 
Buldan Ticaret 
Odası, bu alandaki 
çalışmalarını aralık-
sız sürdürüyor.

Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
tarafından düzen-
lenen 11. Dönem 
Akreditasyon sistemi 
eğitimlerini başlatan 
Buldan Ticaret Odası, 
çalışmalarını aralık-
sız sürdürüyor. Bu 
kapsamda Ankara’da 
TOBB sosyal tesis-
lerinde düzenlenen 
eğitim çalışmalarına 
Genel Sekreter Ayhan 
Emirdağ ile yönetim 
kurulu üyesi İbrahim 
Acıkara katıldı.

Akreditasyon ku-

rulu sekreteri Volkan 
Tufan ve Türk Loydu 
Vakfı temsilcisi İlker 
Gür tarafından verilen 
eğitimlerde Ticaret 
Odası üyelerine daha 
hızlı ve daha kaliteli 
hizmetler sunacak. 

Buldan Ticaret 
Odasının Akreditas-
yon sistemine geçiş 
ile geleceğinin de 
hedefleneceğini ifade 
eden Genel Sekreter 
Ayhan Emirdağ “ 
2023 ihracat rakamını 
500 milyar hedefle-
yen Türkiye’mizin 
kalkınmasında en 
önemli görev Türk 
özel sektörüne düş-
mektedir. Kalkınma 
özel sektör eliyle 
olacaktır. Bizde Bul-

dan Ticaret Odamız 
olarak iş dünyamızın 
bu yüküne beraberce 
omuz atacağız. Birlik-
te çalışmalar yaparak 
gerek iç piyasada 
faaliyet gösteren işa-
damlarımıza, gerekse 
ihracatçılarımıza yön 
gösterecek onlara ışık 
tutacağız. Akredi-
tasyon sistemi, tüm 
hizmetlerimizin en 
hızlı ve en üstün kalite 
standartlarına uygun-
luğunu amaçlamak-
tadır. Vizyonumuz ve 
misyonumuz Buldan 
sanayici ve işadam-
larımızın her zaman 
yanlarında olmaktır. 
Bu sorumlulukla 
eğitim çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” dedi. 

MODANIN KALBİ BULDAN’DA ATTI

POLİSTEN ÇİFTÇİLERİMİZE TRAKTÖR EĞİTİMİ

ÜNSAL’LA DEVAM

AKREDİTASYON BULDAN’A İYİ GELECEK

ANKARA’DA DA BİRLİK OLALIM


