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Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Yeni Yılınızı Kutlar Esenlikler Dileriz.

Denizli’nin başka ilçelerinde küçük yerlere bile sıcak asfalt atılır-
ken, Buldan’ın girişine mıcırlı asfalt atılması tepkilere yol açtı.

“BİZİM NEYİMİZ EKSİK?”

GÜLBAY, YILIN BAŞARILI 
BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

TARAKÇI EVİNİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALIYOR
İlçemizin en önemli konaklarından olan ve koruma altındaki Tarakçı  Evi Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıyor. >>20'de 

On yıldır Buldan’da yayın yapmak-
ta olan Buldan’da YAŞAM Gazete-
mizin daha uzun yıllar yayın hayatına 
devam edebilmesi için sizlerin destek 
ve katkılarına ihtiyacımız var.

Bu amaçla önceki yıllara ait ve 
2016 yılı abonelik bedellerini siz 
değerli abonelerimizin gazetemize 
ulaştırmalarını önemle rica eder, 
saygılar sunarız.

İbrahim Acıkara
Buldan’da YAŞAM Gazetesi
 Abone ve Reklam Sorumlusu
0-543-512 52 90
i.acikara@hotmail.com
PTT Hesap No- 5856487
İş Bankası Hesap No-
3223-0215772
İş Bankası IBAN- TR 
480006400000132230215772

Değerli Abonelerimiz,
Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe kong-
resinde başkanlığa yeniden Musa Ünsal 
getirildi. >> 15'te

Denizli Buldanlılar Derneği tarafından or-
ganize edilen buluşma Antalya-Manavgat-
Side’de 23 Ocak 
tarihinde olacak. 
>> 15'te 

Yeni Yılınızı Kutlar 2016'nın sağlık, hu-
zur ve barış getirmesini temenni ederiz.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Bul-
dan Yurdu idareci ve öğrencile-
ri lösemili çocuklar için oyun-
cak kampanyası başlattı.

BULDAN KYK’DAN 
ANLAMLI KAMPANYA

Buldan Orman İşletme Şefl iği, Acı-
su mevkiinden başlayarak, Manisa İl 
sınırına kadar olan karayolu kavşak, 
orta refüj ve yol kenarlarına süs bitki-
lerinden oluşan 20 Bin fidan dikiyor.

BULDANLILAR BU KEZ 
ANTALYA’DA BULUŞUYOR.

ORMAN, BULDAN YOLLARINA 
20 BİN FİDAN DİKİYOR

ÜNSAL GÜVEN TAZELEDİ

METEM’DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Buldan Ali Tunaboylu Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 

(METEM) Elektrik Elektronik Alanı, Grafik ve Fotoğraf 
Alanı, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı ile Bilişim 
Teknolojileri Alanı atölyeleri açılışı yapıldı. >> 8'de

12'de

25'de

11'de 10'da

Buldan Ticaret 
Odası Başkanı 
Halil Baştürk-
men, Buldan’ın 
bir an önce do-
ğalgaza kavuştu-
rulması gerekti-
ğini bildirdi.
>> 14'te

BAŞTÜRKMEN “DOĞALGAZ 
ÇÖZÜMDÜR” DEDİ
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İlk sinema salonunun yukarı 
parkın içindeki belediye bina-
sında  Göbekli Veli tarafından 
işletilmiştir. Daha sonra en 
uzun süreli faaliyet gösteren 
Numune Kardeşler kışlık ve 
yazlık sinemaları Buldanlılara 
hizmet vermişti. Buldan Kızı-
lay şubesine ait olan taşınmaz-
ların içindeki sinema salonu ilk 
olarak 1950 li yılların sonunda 
faaliyet e geçmiş, kısa süre son-
ra çatısı çöküp, uzun müddet 
atıl vaziyette kalmış, 1967 de 
tavanı ve salonu yenilenerek 
hizmete sunulmuştu. Dördüncü 
ve son sinema salonu Güzel-
leştirme sineması idi. 1973 yı-
lından sonra televizyona yenik 
düşen sinema salonları kapanıp, 
unutuldular.

Mimari planları ve yapıları 
birbirinin aynısı gibiydiler. 
Sahne önünde seyyar sandalye-
ler, sabit numarasız koltuklar, 
Numaralı balkon ve üst katta, 
makine dairesinin sağ ve solun-
da özel localar bulunurdu.

Kızılay sinemasını Hallasının 
İsmet çalıştırıyordu. Personeli 
makinist İsmet, Seder Yaşar, 
Badırların Sarı Amad. 

Yaz aylarında çoğu kez 

cumartesi, Pazar geceleri film 
oynamaz, balo yapılırdı. Hafta 
sonu gündüz matineleri bayan-
lar ve çocuklar için yapılırdı. 
Matine çıkışı salonu geceki 
baloya hazırlardık. Temizlik 
yapıldıktan sonra seyyar san-
dalyeler kenarlara çekilir, orta-
ya pist çıkardı. Birimiz tavana 
çıkıp hazır süsleri sarkıtırdık.

O yıllarda Buldan’da orkestra 
yoktu. Genellikle Sarayköy’den 
“Saray Beşlisi” adında bir gu-
rup bagajlı özel Ford minibüsle 
gelirdi akşama doğru. O devasa 
hoparlör ve cihazlar sahneye 
yerleştirilirdi.

Balolarda orkestra elemanla-
rının topladığı bahşişlerde gözü 
kalan rahmetli Seder Yaşar, 
balo bitiminde yollarını keser 
“ Bizim de o kadar emeğimiz 
geçiyor. Bizi de görün” diye 
çıkışırdı. Bu tehditlere aldırış 
etmeyen orkestra şefi Cengiz’e 
çok sinirlendi bir gece Yaşar’a. 
“Siz nasıl olsa bir daha gelir-
siniz buraya. O zaman görüşü-
rüz” 

Bir daha ki gelişlerinde, 
balonun en hararetli saatlerinde 
orkestra minibüsünün lastikleri-
ni çaktırmadan halletmiş. Balo 
bitimi lastikleri sabote etmenin 
sinema personeli tarafından 
kaynaklandığını tahmin edeme-
yen şef Cengiz ve arkadaşları 
olayı polise intikal ettirmeden 
gece yarılarına kadar lastiklerin 
tamir edilmesini beklediler.  
“Bu Cengo denilen ukala, laf-

tan da, tehditten de anlamıyor. 
Bunlara başka bir ders verelim 
Makinist İsmet!”  “Sen bu işi 
bana bırak Yaşar’a!  Ben bir 
daha gelişlerinde ne yapacağı-
mı biliyorum onlara!” 

Orkestra elemanları-
nı balodan önce Benli’nin 
Meyhanesi’nde ağırlamak 
âdettendi o yıllarda. Sinema 
personeli ile birlikte yiyip iç-
tikleri balo sahipleri tarafından 
karşılanırdı.

Yine bir baloya daha “Saray 
beşlisi elemanları geldi. Salon 
baloya hazırlandıktan sonra hep 
birlikte yemeğe geçildi. Masa-
nın sorumlusu ve sakisi Maki-
nist İsmet olurdu her zaman. O 
akşam masayı donattırdı. Ka-
dehleri her zamankinden fazla 
doldurdu çalgıcılara. Havanın 
sıcaklığında buzlu rakılar iyi 
gelmişti masadakilere. Meyha-
neden kalkıp sinema salonuna 
geçildi ve az sonra gelinle 
damat geldi. Balonun ortaları-
na doğru solist Cengiz’in sesi 
kısılmaya, karık sesli şarkılar 
milletin kulağını tırmalamaya 
başladı. Plan başarılı olmuştu. 
Buzlu rakılar etkisini göster-
mişti. Cengiz baloyu tamamla-
yamadan sahneyi terk etmişti. 
Buldanlının tepkisini alan 
orkestra, eskisi gibi iş alamadı 
ve Buldan pazarını kaybetti. 
Sinema personeli bahşişlerden 
olmuştu ama onlarda Buldan 
balolarından mahrum kaldılar.

buldan  efsaneleri
Ahmet Kızılöz

KIZILAY 
SİNEMASINDA 
BU AKŞAM

ŞEYTAN FAKİRLİKLE 
Şeytan insana sadaka verdi-
ğinde malının azalacağını fakir 
ve yoksul bir duruma düşüp 
muhtaç bir hale geleceğini 
telkin eder. Onu böylece hayır 
yapmaktan men etmeye çalışır. 
Cimriliğe sevk eder. Allah Teala 
ise sahip olduğumuz varlıktan 
infak etmemizi emir buyurmak-
tadır. Aynı zamanda verdiğimiz 
şeyin halefini ve bedelini halk 
eder. Bu husus kuranda açıklan-
maktadır.

- Şeytan sizi fakir olacaksınız 
diye korkutur. Sizi cimriliğe 
emreder. Allah ise ( nafaka 
hususunda)  size kendinden 
bir yarlığama ve bir bolluk 
va’d ediyor. Allah ( ihsanı ) 
geniş olan, ( her şeyi) hakkıyla 
bilendir. 

Bakara suresi ayet 268

- Deki: ‘hakiykaten rabbim, 
kullarından kimi dilerse onun 
rızkını genişletir, (kimide diler-
se) onunkini kısar. (Hayır için) 
ne sarf ederseniz o, bunun ar-
dından ( daha iyisini ) lütfeder. 
O, rızık verenlerin hayırlısıdır.

Seba suresi ayet 39

Şu kuralı bilmemizde büyük 
fayda var.’ Zahirde rızkı temin 
edenler birer vasıtadır. Haki-
katte rızkı veren ise Allah ü 
Tealadır. 

Çantay tefsiri cilt 2 sayfa 734
Bilindiği üzere peygambe-

rimiz Mekke’den Medine’ye 

hicret buyurdular. Aynı 
zamanda Müslü-man-
larda Medine’ye hicret 
ettiler. Bunlar sahip 
oldukları varlıklarını 
Mekke’de bırakmış-
lardır. Medine’de ise 
tabiri caiz ise dikili bir 
ağaçları dahi yoktur. 
Hicret eden Medine’li 

Müslümanlar hicret eden din 
kardeşlerine bağrılarına bas-
mışlar. Ev ise ev, para ise para 
hülasa her ihtiyaçlarını kar-
şılamışlardır. Bunu kuranda 
görüyoruz.

- Onlar’dan evvel (Medine’yi 
) yurt ve iman (evi) edinmiş 
olan kimseler, kendilerine 
hicret edenlere sevgi beslerler. 
Onlara verilen şeylerden dolayı 
göğüslerinde bir ihtiyaç ( meyli) 
bulmazlar. Kendilerinde fakr’u 
ihtiyaç olsa bile ( onları) öz 
canlarından daha üstün tutarlar. 
Kim nefsinin ( malı olan) hırsın-
dan cimriliğinden korunursa işte 
muratlarına erenler onların ta 
kendileridir.

Haşr suresi ayet 9

OLUMSUZ BİR HAREKET
Aynı zamanda ve aynı top-

raklarda yaşayan ve Müslüman 
olmayan insanlardan bazıları 
hicret eden Mekkeli Müslüman-
lara Medineli Müslümanların 
yardım yapmamalarını kendi-
lerine tavsiye etmişlerdir. Bu 
olayı kuran bildirmektedir.

Bunlar öyle insanlardır ki 
cimrilik ederler ve insanlara da 
cimriliği emr ederler. Allahın 
bol hazinesinden kendilerine 
verdiğini gizlerler. ( Bizde )  o 
nankörlere alçaltıcı bir azâp 
hazırlamışızdır. 

( O azâp bu gururlu ve cimri 
insanların burnunu yere sürte-
cektir.) 

Nisa suresi ayet 37

Aziz okuyucu yukarıda örnek 
olarak verdiğim haşr suresin 
9 ayetinde görüldüğü üzere 
necip milletimizde bazı kar-
deşlerimizin zor zamanlarında 
onların yardımına koştukları bir 
gerçektir. Görevim nedeniyle 
her sınıf insanlarla haşır neşir 
oldum. Onların derdini kendime 
dert edindim. Sevinçlerine ortak 
oldum. Bunlardan yardım yapıl-
ması gereken kişiler için gerekli 
çalışmalar yaptım. Memnuniyet-
le ifade ederim ki en fakirinden 
en zenginine kadar hiçbir kimse 
isteğimi red etmemiştir. Onlara 
bu durumu sevk eden husus 
nefislerini cimrilikten korumuş 
olmalarıdır. Diğer bir ifadeyle 
böyle bir hastalığa (cimriliğe) 
yakalanmamış olmalarıdır. Ay-
rıca başta ilçemiz olmak üzere 
yurdumuzun diğer ilçe ve ille-
rinde  sadakayı cariye cinsinden 
okul, hastane, cami, kütüphane, 
çeşme gibi eserler yapılmış ve 
milletimizin hizmetine sunul-
muştur. Bu tür eserlerin dini-
mizce büyük değeri vardır. Bu 
hayırsever kardeşlerimiz büyük 
bir sevaba nail olacaklardır. 
Bir hadisi şerif’de açıklandığı 
üzere mahşer gününde herkes 
kan ter içinde kalırken onlar bu 
sadakanın gölgesi altında huzur 
içinde olacaklardır. Ölenlerine 
allahdan rahmet diliyor, sağ 
olanlarınıda saygıyla anıyorum. 
07-12-2015

Not: Yukarıda yorumunu 
yaptığım hadis şerifin mealini 
burada yazıyorum ‘ Her kişi 
mahşerde hesap sona erinceye 
kadar sadakasının gölgesinde 
durur.’

   
Bizden Bir Ses 
Salih GEYİK 
(Emekli Din Görevlisi)

DÜŞMANIMIZ ŞEYTAN- 4

Derleyen: Suavi UYUM

KOCAOLUK ÇEŞMESİ

ÇEŞMELERİMİZ

KASIM 2015'DE EVLENENLER

06-11-2015 Fatma Ak – Abdullah Yağmur
08-11-2015 Dilek Koç – İbrahim Yaylalı
14-11-2015 Sultan Karakoç – İlhami Zorlu
16-11-2015 Gülsüm Güldiken – Hasan Çaltı
16-11-2015 Merve Özcan – Mustafa Tunç
18-11-2015 Ayşe Erol – Mehmet Köroğlu

19-11-2015 Sultan Aydoğan – Güngör Çoksoy
20-11-2015 Sevim Abalı – Feyyaz Urtekin
27-11-2015 Serpil Uzun – Suat Akdiş
30-11-2015 Naime Kavas- Yusuf Ercan
30-11-2015 Ayşe Güler – Selçuk Gözem

KASIM 2015'DE KAYBETTİKLERİMİZ
04-11-2015 Halil Merç – Gölbaşı Mahallesi
05-11-2015 Ayşe Şırlakoğlu – Yeşildere Mahallesi
06-11-2015 Müşerref Yeleser -  Bölmekaya Mahallesi
06-11-2015 Ahmet Bağcı – Derbent Mahallesi
08-11-2015 Tahir Kenan Köksal – Çaybaşı Mahallesi
09-11-2015 Kübra Ekici – Yenicekent Mahallesi
09-11-2015 Erkan Akın – Manavgat
10-11-2015 Perihan Sarızeybek – Gölbaşı Mahallesi
10-11-2015 Ali Rıza Özeşmen – Oğuz Mahallesi
11-11-2015 Ümmü Hazer – Karşıyaka Mahallesi
12-11-2015 Ahmet Keskin – Düzalan Mahallesi
13-11-2015 Elif Türk – Oğuz Mahallesi
16-11-2015 Elif Öztürk – Güney- Haylamaz

19-11-2015 Ayşe Saruhan – Helvacılar Mahallesi
19-11-2015 Himmet Kıroğlu – Gülalan Mahallesi
20-11-2015 Ümmü Gider – Aktaş Mahallesi
21-11-2015 Güler Şahin – Dörteylül Mahallesi
22-11-2015 Ethem Özer – Karşıyaka Mahallesi
23-11-2015 İklima Gedik – Beyler Mahallesi
24-11-2015 Ali Taşlı – Cumhuriyet Mahallesi
25-11-2015 Ahmet Şahal – Hasanbeyler Mahallesi
25-11-2015 Reşat Cabar – Karşıyaka Mahallesi
26-11-2015 Raziye Kisko – İstanbul
29-11-2015 Mustafa Ormancı – Türlübey Mahallesi
29-11-2015 Doktor Yaşar Ertunç – Gölbaşı Mahallesi
30-11-2015 Ayşe Abaylı – Turan Mahallesi

Adres  :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No: 25 BULDAN
Tel  :  0.258 431 87 67
Faks  :  0.258 431 82 77
E-Mail  :  ozcandurusoy@hotmail.com
  buldandayasam@hotmail.com

Buldan’da
YAŞAM

İmtiyaz Sahibi:   Kanal 20 Doğuş Radyo Televizyon 
 Yayıncılık ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş. adına  
 İskender DOĞAN
Yazı. İş. Md. :  İskender DOĞAN 
Genel Yayın Yönetmeni         :  Özcan DURUSOY

Reklam ve Pazarlama Müdürü:  İbrahim ACIKARA (0 543 512 52 90)
Web Sayfası Sorumlusu          :  Reşat KIZILÖZ
Grafi k Tasarım                         :  Umut AYANA
 ( 0 536 634 70 50 )

Hukuk Danışmanları
Av. Mehmet SEYREK
Av. Özcan BAŞÜN
Av. Akın TIKIROĞLU
Av. Osman BULDAN

www.buldandayasam.net

Reklam ve Abone işlemleri için     Tel: 0 258 431 31 51

Buldan’da Yaşam Gazetesi Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir.

Baskı Yeri: Tuna Ofset Matbaacılık
Saraylar Mh. 158. Sk. Kaleiçi Çar. No: 36 
DENİZLİ
Basım Tarihi :23.12.2015
Türü : Yerel Süreli Yayın

Denizli İrtibat
Tel          : 0 505 390 45 70
E-mail    : a-kiziloz@hotmail.com

Almanya İrtibat
Adres     : Schwaigerner Str. 22 74226 
                  Nordheim- DEUTSCHLAND
E-mail    : yurdasever@web.de 
Tel           : 0049 (0) 71336458 

Temsilcilikler

Armutlugedik mevki-
inde, Geleyli tepenin Gü-
ney-Batısında, Çayırlı de-
nen yerdedir. Yapılış tarihi 
ve yaptıran belli değildir. 
Çünkü çeşmenin tarihi in-
sanların bölgeye yerleşmesi 
kadar eskidir. Kabirlerin 50 
metre kuzeyindedir. Söğüt 
ağaçları yanındadır. Kayna-
ğı 7 metre yakınında, Ko-
cabaşlar tarlası içindedir. 
2005 yılında kaynağı kepçe 
ile açılmış, plastik boru içi-
ne alınmış, henüz çeşmeye 
bağlantısı yapılmamıştır. 

Kaynakça: Orhan Erka-
raca (1955-…)
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Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Yeni Yılınızı Kutlar 
Memleketimize Huzur 
ve Barış Getirmesini 
Temenni ederiz.

Buldan İlçe Emniyet Müdür-
lüğü son zamanlarda artan do-
landırıcılık olayları nedeniyle 
vatandaşları uyardı.

İlçemizde son günlerde mey-
dana gelen birkaç dolandırıcı-
lık olayı nedeniyle Buldan İlçe 
Emniyet Müdürlüğü vatandaşla-
rı daha dikkatli olmaları için çe-
şitli vasıtalarla uyarmaya başladı.  
Uyarılarda dolandırıcılık çeşitle-
ri sıralanarak, bu konularda va-
tandaşları bilgilendiren emniyet, 
bu tür bir girişimle karşılaşanların 
derhal polisi arayarak, zanlıların 
yakalanmasına yardımcı olmala-
rını istedi. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 
uyarıları şöyle:

İLETİŞİM YOLUYLA DO-
LANDIRICILIK ( BİLGİLEN-
DİRME NOTU)

Dolandırıcılık suçu en genel an-
lamıyla, bir kişiyi çeşitli hilelerle 
aldatarak, kendisine ya da başka-
sına menfaat sağlamak amacıyla 
yapılan kasıtlı eylemlerdir.

Dolandırıcılık suçu, türlerine 
göre farklılık göstermektedir. Ül-
kemiz genelinde en yaygın olarak 
karşılaşılan dolandırıcılık yönte-
mi “Kontör/Para Dolandırıcılığı” 
şeklinde gerçekleştirilen ve tele-
fon yoluyla yapılan dolandırıcı-
lıktır.

Telefon yoluyla dolandırıcı-
lık olaylarında; şüpheliler, gelişen 
teknolojik imkânları kullanarak, 
mağdurları telefon ile arayarak 

kendilerini polis, asker veya 
savcı olarak tanıtmaktadırlar. 
Bu kişiler bir takım gerçek 
dışı vaatler ile kurgu olaylar 
inşa edip, vatandaşlarımızın 
iyi niyetleri ve yardımsever-
lik duygularını istismar ede-
rek dolandırmaktadırlar.

Kendilerini polis, asker, 
savcı gibi sahte unvanlarla tanıtan 
dolandırıcılar, telefonla aradıkla-
rı şahıslara; Terör örgütü veya bir 
suç şebekesi tarafından banka he-
sabının boşaltılacağı, Terör Ör-
gütü veya suç şebekesi tarafından 
telefon hattının kullanıldığı, Bir 
olayda suçlu olarak isminin geç-
tiği, Hesaplarındaki paraların çe-
kilerek devlet güvencesi altına 
alınacağı, Şüphelilerin tespiti ve 
yakalanması amacıyla soruşturma 
başlatıldığı, gizli operasyon yü-
rütüldüğü, deşifre edilmesi duru-
munda gözaltına alınacağı,

İkamette bulunan altın ve ziy-
net eşyalarının hırsızlık olayın-
da ele geçen eşyalar arasında ol-
duğundan bahisle bir poşet veya 
çanta içerisine konularak belir-
tilen yere: bırakılması gerekti-
ği, 

Banka hesabının terör örgütü 
tarafından kullanıldığı öğrenildi-
ğinden, banka hesabındaki para-
nın, güvence altına alınması için 
verilecek hesap numarasına para-
nın aktarılması gerektiği, Operas-
yon bitimi parayı iade edecekle-
ri, gibi senaryolarla tehdit, korku 
ve panik hali oluşturarak vatan-
daşlarımızı dolandırmaktadırlar. 
Bunların yanı sıra dolandırıcı şa-
hıslar kullandıkları çeşitli bilgi-
sayar programları sayesinde va-
tandaşlarımızın telefon ekranında 
155 Polis imdat tarafından aranı-
yor gibi gözükecek şekilde arama 

yaparak güvenlerini kazanmak-
tadırlar. Hatta polis ekiplerini, 
sahte ihbarlarla aradıkları vatan-
daşın ikamet bölgesine yönlendi-
rip senaryolarının inandırıcılığı-
nı sağlamaktadırlar. Daha sonraki 
aşamalarda ise verdikleri hesap 
numaralarına paranızı havale et-
menizi ya da para ve altınlarınızı 
çöp kutuları, park veya sokaklara 
bırakmanızı istemektedirler. Bu 
yöntemler dışında,  vatandaşları-
mızın telefon numaralarına “hedi-
ye kazandınız” ya da “çekiliş ka-
zandınız” gibi SMS’ler atarak, 
vergi veya kargo ücreti adı altında 
para talep etmektedirler. Ayrıca 
dolandırıcılar telefonla sizi araya-
rak sağlık veya hayat sigortanızın 
yenilenmesi için para yatırmanı-
zı isteyerek de dolandırabilmekte-
dirler. Telefon yoluyla dolandırı-
cılık suçunun mağduru olmamak 
için; Polis, Jandarma, Cumhuriyet 
Savcısı veya herhangi bir kamu 
personeli, hiçbir şekilde vatan-
daşlarımızdan elden ziynet eşya-
sı, para teslimi veya hayale EFT 
yapılmasını katiyen talep etmez. 
Sizi telefonla arayarak kendisini 
Polis, Savcı, Asker olarak tanıtıp, 
bankaya para yatırmanızı veya bir 
yere para, altın bırakmanızı iste-
yenlere asla inanmayın. 

Telefon görüşmeleri esnasında 
arka plandan gelen telsiz sesleri-
ne ve korku, panik yaratma amaç-
lı senaryolara katiyen itibar et-
meyin. Telefonunuza gelen SMS 
metinlerinde aramanızı istedikle-
ri numaraları kesinlikle aramayın. 
Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi 
sakın paylaşmayın. Böyle bir du-
rumla karşılaşmanız halinde lüt-
fen hemen 155 POLİS İMDAT 
hattını arayın ya da en yakın Em-
niyet Birimine müracaat edin.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Buldan Ticaret Odası web sitemiz yeni-
lenmiştir. Web sitemizde odamızla ilgili 
duyuru, haber ve ilanlarımızı öğrenebi-
lirsiniz. Odamızla ilgili öneri, istek ve 
görüşlerinizi web sitemize iletebilirsiniz. 

Ayrıca siz değerli üyelerimizle daha 
sağlıklı iletişime geçebilmek için telefon 
numaralarınızı, mail adreslerinizi güncel-
leme yapmak için bilgilerinizi odamıza 
bildirmenizi rica ederiz.

Buldan Ticaret Odası
Dörteylül Mah. 14 Mayıs Cad.
0-258-4313009
http://www.buldanticaretodasi.org.tr
facebook- Buldan Ticaret Odası

BULDAN TİCARET 
ODASINDAN DUYURU

İlçemiz Kadıköy Mahallesi Soğukkuyu Mev-
kiinde meydana gelen traktör kazasında Ordu 
Onat hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ordu Onat idaresindeki 20 
RD 135 plakalı traktör, Kadıköy Mahallesi So-
ğukkuyu mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle 
devrildi.

Kazayı gören yakınları ile çevreden yetişen vatan-
daşlar, traktörün altından kalan Onat'ı çıkartmaya 
çalıştı. Vatandaşların uğraşı sonuç vermezken olay 
yerine gelen jandarma ve itfaiyeye olaya müdahale 
etti.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Onat'ı 
traktörün altından kurtardı. Sağlık ekiplerinin yap-
tığı tüm müdahalelere rağmen Ordu Onat yaşamını 
yitirirken cenazesi Pamukkale Üniversitesi hastane-
sine kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kadıköy 
mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BULDAN'DA TRAKTÖR 
KAZASI CAN ALDI
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Zamanda YolculukZamanda Yolculuk

Buldanlılar Platformu Başkanı, Hayırsever işadamı Fehmi 
Erensoy’un küçük yaştayken kaybettiği babası Ahmet Şükrü 
Erensoy ( açık pardesulu) ve  halasının kocası ile bir arkadaş-
larının 1945 yılında çekilmiş bir fotoğrafı. (Fehmi Erensoy 
Arşivi)

1960 Mayıs. Halil Toksöz, Ali Toksöz ve Hikmet Adalıoğlu. (Halil Toksöz 
Arşivi)

20-9-1969. Turan Camii İmamı Mehmet Barış, Müftü Hilmi Kocamanoğlu, Müftülük Katibi Hüseyin, Şükür Camii İmamı Mustafa 
Türcan, Hacı Bekir Camii İmamı Ali İhsan Mustak, Karşıyaka Camii İmamı Salih Güzel, Gölbaşı Camii İmamı Salih Keyik, Kur’an 
Kursu öğretmeni Yusuf Sarıçalı, Dörteylül Camii İmamı Mustafa Özbal.  (Salih Geyik Arşivi)

Halil Babacan, Habip Babacan. 
(Halil Babacan Arşivi)

Dondurmacı Musa Tüner, Dondurmacı Emin Tüner (Karcı Emin). Temmuz 1949-Sarayköy 
Pazarı. (Ahmet Tüner Arşivi)

İzmir Buldanlılar Derneği’nin 
kıdemli yöneticilerinden ünlü 
işadamı Asım Pamuk, İzmir’e göç 
etmeden önce Buldan’da yıllarca 
terzilik yaptı. İşte o yıllardan bir 
görüntü. (Asım Pamuk Arşivi)

Asım Pamuk’un Buldan’daki terzi dük-
kanında çekilmiş eski bir fotoğraf. (Asım 
Pamuk Arşivi)
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Yeni Yılınızı Kutlar Memleketimize Huzur 
ve Barış Getirmesini Temenni ederiz.
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DE
GiDi
DE İBRAHiM ACIKARA                                        

i.acikara@hotmail.com

GALP HERİF
O gün soğuktu hava. Havanın so-

ğuk olmasından Moramıdın Kahve-
sinde de müşteriler çok azdı. Beş altı 
yaşlı, kahveci Halil İbramın sabahtan 
yaktığı ama ikindiye doğru soğuma-
ya başlamış sobasının etrafında çem-
ber olmuşlar muhabbet ediyorlardı.

Muhabbetinde tadı tuzu yoktu ama 
kendi aralarında konuşuyorlardı. Rus 
uçağının düşürülmesiydi muhabbe-
tin konusu.

- İyi oldu, iyi oldu emme bakalım, 
bunun acısı nasıl çıkcek, gööcez ga-
lan, dedi Gazangıranların Fehmi. Dış 
politikada derin bilgileri vardı. Gaze-
telerin bütün yazarlarını yakın göz-
lüğünü takar, başını kaşıya kaşıya 
okur, daha sonra kendine göre yorum 
yapardı. Sanki karşısında dinleyen 
varmış gibi kendi kendine anlatır-
dı gelişmeleri. Yorum yorum yorar-
dı yazıyı.

- Acı bibee gibe demi hey akı-
deş, yirken bek güzel olur, çıkarken 
adamın anasını ünleddirir, onunkin-
den hincilik bek bişey bilimebba-
rız emme sonra nelee olcek bakalım, 
dedi Gıymık Bekir.

- Senin de deedin imanın bonaz, 
biz burda Ruslardan gonuşub duruz, 
sen kakıveedin acı bibeeden annadı-
veribban, dedi Gazangıranların Feh-
mi Gıymık Bekir’e dönerek.

- Ööele deme akıdeş, baksana Rus-
la bizim tomete, bibere, meyveye 
sebzeye geri yollebbalamış. Nişlicek 
buncazla dökcekle mi gari. Dışarıya 
mal satımazsak hep birden işcezimiz 
kötüleşmemi heç, böğün yarın bizim 
peşkir bazarına da zaraa veri bu kriz, 
diye cevapladı Gıymık Bekir.

- Akıdeş, nişliyelim Rusla bizim 
malları almıcekmiş deye oturup ağla-
şalım mı? dedi Gazangıranların Feh-
mi. “ Önücü bi hal çaresine baka bi-
zim böyükle. Biz ne krizle göödük 
geçirdik nerem debban sen. Bu millet 
Tosunlar’a pamuk deynemeye bile 
gitti üç beş guruş yevmiye alalım-
da bazaa haacına çıkaralım deye. Ya-
kaacala, sivrisinekle her bi yerimizi 
sokdu da acansız sıtma olduk. Kinin 
deye bi ilaç vaadı, onlan geçiriydik 
sıtmayı. Titre duruyduk sıtma duttu-
ğu bille. Bak ben sene bişey anladı-
verem de dinle.

 Biyon ne oldu ya, bizim 
Ötüyaka’dan Efenin Hacı bey de 
geldi bizlen bir pamuk deynemeye 
Tosunlar’a. Emme accık galpdı. Bi-
zim çadırda galıyodu. Bizim dayı 
başı anca ona söylenirdi buna “Kalk 
üle galp herif ne yatıp duruyon” 
deye. Zaten adamcık yaşlı başlı çalış-
mak zor geliyor buncaza. Bi gün da-
yıbaşı Efenin Hacı beyin eline bi lak-
lak veedi. “Git buna Menderes’den 
doldurge” dedi. Hacı Bey ıkıldeye 
ıkıldeye kakdı yerinden aldı laklağı 
eline. Gidiş o gidiş, bekle Allah bek-
le. Ne gelen vaa ne giden. Taa ağşa-
ma yakın bulundu geldi elinde boş 
laklaklan. Dayı başı goşdu geldi ya-
nına “Ne oldu Hacı Bey, kaç saattir 
sen nerdeydin, hem laklak boş, neden 
doldurmadın buna” deye bi bağırdı.

“ Akıdeş, ben gittim Menderes’e 
emme bu Menderes kırk yılda bir gu-
rurmuş, suyunu akıtmazmış, o da ta 
bugüne bene denk geldi. Bekledim 
bekledim nahasın su gelmedi ben de 
boş laklağı aldım geldim” deyesi-
ye gada dayıbaşı gülmekden yerlere 
yattı. Meğersem bizim Hacı Bey su-
yun başında söğüt ağacının altına bi 
uzanmış ağşama gata yatmış. Hava 
gararınca su doldurmak aklıcığına 
bile gelmemiş galan. 

Artık 1960 yıllarının ikinci 
yarısından sonra yurtdışından 
temelli dönenler birikimlerini 
motorlu tezgâhlarla değer-
lendirmeye başlayan insanlar 
ufak ufak tekstilde Buldan’ı-
mızın adının duyulmasını 
sağlamıştır. 

Dokumacılık sanki Bul-
dan’ımız için sanki alın 
yazısıdır.

Ben derim ki Buldan’ımız 
Denizli’nin en güzel, şirin, 
medeni kazasıdır. Kalmadı 
artık mahallelerde şakır şukur 
tezgâh sesi. Başka kazalara 
benzedik Allah’ım bu neyin 
nesi?

 1950-60 yıllarının belki de 
en güzel taraflarından biride 
kışlık sinemaların yanında 
yazlık sinemaların da olma-
sıydı. İnsanlar rahatça sigara 
içerler, arada kova içinde 
su içinde ıslanan gazozları 
içmek en büyük zevkti. Ner-
de buzdolapları, imkânları 
olanlar düğün ve sünnetlerin-
de jip ile Sarayköy’den buz 
kalıpları getirirlerdi(Orada 
buz fabrikası vardı).

Düğünlerde jiplerle gelin 
gezdirilirdi. Nerde taksiler, 

ben ilk taksiyi 
1950 yıllarının 
ikinci yarısında 
Şoför Hacı Meh-
met Uçar abide 
gördüm. O zaman-
lar büyük Ameri-
kan taksileri vardı. 
Şavrole marka 
bir taksisi vardı. 
Frene bastığı 
zaman adeta selam 

verirdi. İzmir’e 5 tane otobüs 
kaldırırdı sabah 5’ten saat 9a 
kadar. İzmir’e ya gençler o 
günleri duyduğunuz zaman 
o günleri hor görmeyin, o 
günlerin de kendine göre 
güzellikleri, özellikleri bir 
kültür yapısı vardı. Gençler 
büyüklerin karşılarında bacak 
bacak üstüne atamazlar, siga-
ra içemezlerdi. Bir edep, bir 
saygı vardı hatta mahallenin 
büyüklerinden bile çekini-
lirdi.

Senin bir yanlışını görürse 
çağırır ikaz eder, küçüksen 
kulağını çeker gerekirse iki 
tane de patlatır gık diye-
mezsin. Babana söylesen 2 
tanede babam patlatır. Ya 
işte gençler bizler bu terbiye 
şekillerinden geldik.

Yıl 1962 veya 63 ortaokul-
da okuyoruz. Adalet Partisi 
kurucusu eski üçüncü ordu 
komutanı Ragıp Gümüşpa-
la gelecek vakit tam öğle 
yemeği zamanı, ben yemeğe 
gitmeyip bekledim. Alanyazı 
da kalabalık paşayı bekliyor. 
O zaman parti binası şimdi-
ki Meydan Pide Salonunun 

bulunduğu yer. Eski ası 
Bostancılar Kahvesi. Paşa 
saat 1 e doğru geldi kahve 
önü kalabalık, ben kalabalığı 
yardım tam kahvenin önünde 
paşanın elini yakaladım ve 
öptüm bana aferin evladım 
diyerek sırtımı sıvazlamıştı. 
Ben o sevinçle yemek falan 
yemeden doğru okula gittim. 
Bizim babadan gelen bir 
Demokrat Parti, Menderes 
sevgimiz vardı ve Adalet 
Partisi, Doğru Yol Partisi ola-
rak siyasi çizgimizi yıllarca 
sürdürdük. 

1960 yılların sonları ve 
70’li yılların başlarından 
itibaren tekstilde çok ilerle-
meler oldur. Yukarı tezgâhlar 
çoğalmaya ve Buldan 
havluculuk da yavaş yavaş 
isim yapmaya, bir taraftan da 
işlemecilikte bükülü kumaşta 
ses getirmeye başladı. Aynı 
zamanda Türkiye genelinde 
ismimiz ve sesimizde duyul-
du. 

TRT de çekimler için ilk 
Buldan’a 1971 baharında 
geldi. O zaman Kaymakam 
Turgay Zileli çekimler önce 
Ödeller’de daha sonra bizde 
yapıldı. O anın CD olarak 
bende hatırası vardır. Sağ 
olsun Halis Ödel yaptırmış, 
kendisine teşekkür ederim. 
İşler çok güzel üretilen malla 
satılıyor, elde kalmıyor, in-
sanlar siparişleri yetiştiremi-
yorlar bile. 

Derken 1971 askeri muh-
tırası, arkasından istikrarsız 
kısa dönem iktidarların kurul-

ması, darbeler derken Türki-
ye tekrar yerinde saymaya, 
geri gitmeye başladı. Anarşi 
ve terör olayları, kardeş kav-
gaları derken Buldan’ımızın 
da bunlardan etkilenmemesi 
mümkün değil. 

Sıkı yönetimler gece izden 
sonra sokağa çıkma yasak-
ları dönemleri başladı. Bu 
dönemlerde de birçok ünlü 
sanatçılar gelmiştir ama saat 
izde programlar sona erdiği 
için tadı tuzu olmazdı. Hatta 
1970’li yılların sonlarında 
İbrahim Tatlıses bile Kızılay 
sinemasında konuk olmuştur. 

1970’li yılların bir özelli-
ği de belki de yurt dışından 
dönen insanların getirdiği 
bir moda akımı mı diyelim 
İspanyol paçalar rüzgârı vardı 
ve favoriler kalın, uzun kulak 
memesine kadar iner, saçlar-
da biraz uzatılırdı. Tabi genç-
lerin bu rüzgârdan etkilenme-
mesi mümkün değildi. Anne, 
baba ve büyükler bu durum-
dan pek memnun olmasalar 
da zamanla alışmışlardır.

Benimde Almanya’dan 
döndüğümde askere giderken 
biraz öyleyi, gitmezden önce 
eve berber çağılırdı. Saçlar 
kısaldı ve öyle uğurlandık. 
Zaten oraya varınca kabak 
olacaksın ama büyüklere 
saygısızlık yapamazsın. 

1950 ve 60 yıllarının ma-
hallelerde kendine göre bazı 
kuralları vardı, bazı zamanlar 
başka mahallelerden grup 
halinde geçenler olur gençler-
den 2-3 defa aynı mahalleden 

geçerlerse o mahallenin genç-
leri rahatsız olur gençlerin 
önlerini kesip neden 2-3 defa 
geçiliyor diye hesabı sorulur. 
Gerekirse iş kavgaya kadar 
giderdi, çünkü mahallenin 
namusu onlardan sorulurdu.  

Birde o dönemlerin bay-
ramları çok farklıydı, bayram 
namazından sonra kabristan 
ziyareti yapılınca çocuklar 
hemen mahalleye dağılır kal-
mazdı. Komşularda öpülme-
yen eller, mahalleden sonra 
sülalede kim para veriyorsa 
önce ona gidilir, paralar sayı-
lır çocuklar kendi aralarında 
benimki daha azdı, çoktu 
diye muhabbeti yapılırdı. 

Kabristan dönüşü başlandı 
el öpme merasimleri,

Kalmazdı mahallede yaşlı-
ların öpülmeyen elleri. 

Sonra başlardı toplanan he-
diyeleri sayılması, Kimi şeker 
verir kimi mendil, normaldir 
parasının olmaması. Çünkü 
para kıymetliydi, herkeste bol 
bulunmazdı,

O bayramlar bir başkaydı, 
tadına doyum olmazdı. 

Nerde kaldı bayramlarda 
çocukların yaşlıları ziyaret-
leri,

Unuttular ne yazık ki artık, 
bu kültürel güzellikleri.

Ben hala unutmam 1950 
yıllarında dayımın verdiği 1 
lira bayram harçlığını,

Ama ömür boyu, saygıyla 
ve sevgiyle verdim karşılı-
ğını.

Devam edecek…

Atilla ARABACI
Konuk Yazar

Buldan’ın Karşıyaka 
Mahallesinde Sakar Osman 
dendiğinde arkadan sorar-
lar: Hangi sakar? Çünkü bir 

değil üç tane sakar vardır.
Elektrikçi sakar, peynirci 
sakar, şoför sakar.Bu üç 
sakar sakarlıkta aslında 
hiç de birbirinden aşağı 
kalmazlar, hatta birbi-
riyle yarışırlardı.Bir gün 
Karşıyaka kahvesinde o 
ben sakarım öbürü ben 
sakarım diye münakaşa 
etmişler, kavgayı araya 
giren mahalleli güç bela 
önlemiştir. Bunun üzeri-
ne tülü Ali Başkanlığında 

Karşıyaka mahallesinin ileri 
gelenlerinden teşkil edilen 
bir komite kurulmuş ve bu 
komite yaptığı uzun müza-

kereler sonucu asıl sakarın 
elektrikçi sakar olduğuna oy 
birliği ile karar vermiştir.

Gerçekten de en sakarları 
ve Sakar Osman dendiğin-
de ilk akla gelen elektrikçi 
sakardır. Osman Kızılöz. Os-
man Amca Buldan’a elektrik 
ilk geldiğinde elektrik işiyle 
uğraşan biridir.Zeki biri 
olduğu tartışmasızdır.Ama 
çok sinirli biriydi.Sakarlıkları 
sayılmayacak kadar çoktur.
Bunlardan en çok anlatılanı 
saatini “havan”ın içine koyup 
havanda dövmesidir.Bayram 
namazlarında da hoca eline 
diyanetin verdiği metinden 

ayrılıp lüzumsuz konuşmalar 
yaptığında imamı uyarır ve 
konudan ayrılmamasını ve 
uzatmamasını söylerdi.

Kendi dişine kendisinin 
dolgu yaptığı söylenirdi. 
Maceraları sayılmayacak 
kadar çoktur.Şimdilerde zihni 
sinir projeler denen şeyleri 
o yıllarda yaptığı , kendine 
göre icatları olduğu gerçeği 
kendisine sakar lakabının 
yakıştırılmasında önemli rol 
oynamıştır.

Osman Ünlütürk peynirci 
sakar olarak bilinirdi. Peynir-
cilik yaptığı ve yaşamını pey-
nir ticareti yaparak kazandığı 

için bu lakabı almıştır.Her ne 
kadar kızdığı zaman dünyayı 
gözü görmez ve sinirli biri 
olarak tanınsa da Ağabeyi 
Ali Ünlütürk’ün (Seyrek Ali) 
gölgesinde kaldığından onun 
sakarlığı geri planda kalmış-
tır.

Osman Seyrek, şoför sakar 
olarak bilinir.Buldan’ın en 
eski ve usta şoförlerindendi.
Diğerleri kadar sakar olma-
sa da yine de sakar Osman 
olarak nam yapmıştır.

Buldan’ın ve Karşıyaka 
mahallesinin renkli simala-
rıydı. Allah hepsine rahmet 
eylesin.Nur içinde yatsınlar.

SAKAR OSMAN  (ÜÇ SAKARLAR)
DENİZ SEYREK TÜTÜNCÜBAŞI 
“GEÇMİŞ ZAMANIN İZİNDE” 

1942 doğumlu. Bul-
dan’ımızın yetiştirdiği nev’i 
şahsına münhasır önemli 
kişilerden.28 kasım günü 
yaşama veda etti. Ertesi gün 
Buldan’da toprağa verdik.

Daha önceleri de tanırdım 
kendisini ancak dostluğu-
muz 1970 lerin ortaların-
da Buldan’da doktorluk 
yaptığı yıllarda başladı. 
İlkokuldan sonra uzunca bir 
süre öğrenimine ara ver-
miş. Çobanlık yapmış, inek 
gütmüş.

Buldan’da doktorluk 
yapmaya başladığında bir 
anda halkın sevgili doktoru 
olmuştu. O yıllarda doktor 
hastanın ayağına giderdi. 
Evlere girip çıkarken zorluk 

olmasın diye 
ayakkabısını bağ-
lamaz , devamlı 
bağsız dolaşırdı.
Muayene bitin-
ce hızla kapıya 
yönelir hasta 
sahibi arkasından 
yetişip cebine bir 
para koyabilirse 
ne konduğuna 
bakmaz, durumu 
uygun olmayan-

dan zorla da vermek istese 
asla muayene ücreti kabul 
etmezdi.

İş bununla bitmez, hasta 
sahibinin ilaç alacak parası 
yoksa ilaçları da doktor 
alır, parası olmadığı için de 
eczacıya doktorun hesabına 
yazdırılırdı. Parayı sevmedi, 
sevemedi. Ne az ne çok. 
Hiç sevmedi. İstese çok 
para kazanır refah içinde 
yaşardı. Ama bunu hiç 
istemedi.

Bir gün kahvede oturur-
ken yoldan geçen birinin 
kim olduğunu sorar. Yanın-
dakiler öğretmen olduğunu 
söylerler. Biraz önce o 
öğretmeni muayene etmiş 

ve yirmi lira muayene üc-
reti almıştır. Bunun üzerine  
öğretmeni yanına çağırır ve 
aldığı yirmi lirayı öğretme-
ne geri verir. O günlerde 
öğretmenler maddi sıkıntı 
içindedir.

Bu durum çoğu Buldan-
lıyı memnun etse de bazı 
çevreler bundan rahatsız 
oldu. Kendisine kurulan 
bir komplo sonucunda çok 
sevdiği Buldan’ı ve halkını 
terk etmek zorunda kaldı.
Bundan sonra tıpta uzman-
lık sınavlarına girerek kısa 
zamanda psikiyatrist oldu.
Zekasının sınırı yoktu.Daha 
sonra hipnoz konusunda da 
uzman oldu.Bakırköy akıl 
hastalıkları hastanesinde 
çalıştı.

Gençlik yıllarımızda 
o hayhuy içinde farkına 
varmamışız.Elbette o kadar 
duyarlı biri olur da şair 
olmaz mı.Bu yönünü çok 
sonra öğrendim. Ham şiirler 
adını verdiği şiir kitapları 
elime geçtiğinde iki kez 
şaşırdım.Birincisi karşımda 
çok çok usta bir şair vardı.
İkincisi bu kadar yetenekli 

biri o ölçüde alçakgönüllü 
davranıp şiir kitabına  ‘Ham 
Şiirler’ adını vermişti.

Hastalandığını , Ege 
Üniversitesinde tedavi 
gördüğünü biliyordum.Ama 
kendisinin bana söyleme-
sini bekliyordum.Ne var ki 
o bir türlü hasta olduğunu 
bana söylemiyordu.So-
nunda dayamayıp konuyu 
açtım.Hastaneye ziyaretine 
gelmek istediğimi söyle-
dim.Gelmemi istemedi.
Ne yapabilirdim.Tabii ki 
saygı duydum.İsteği üzerine 
hasta olduğunu kimseye de 
söylemedim. Durumunu ya-
kından izliyordum. Gittikçe 
kötüleşiyordu.Telefon ko-
nuşmalarımızı kısa tutmaya 
çalışıyordum.

Bir gün bir sürprizle kar-
şılaştım. Benim için bir şiir 
yazıp göndermiş.Hayatta 
aldığım en değerli armağan-
dır. Şöyle demiş:

09.07.2015

MANİ DAR ŞİİR 
(Mehmet Seyrek’e)
Bir sivri dil
Kirpi kafa

Bir adamdan
Şiir yapa
Af eder mi
Dost dünyası
Tanık fazla
Sunuş hata

Beş parmakta
On beş hüner
Ata usta
Usta dülger
Sedeftendir kemiği
Aromadır iliği
Çatıyı ipek ibrişim örter
Soldan sağa bakışı
İnsanda insan tartışı
Dostluğa dostluk katışı
Sığar mı bir şiire

Sıkı adama
Seyrek demişler
Ender Bulunur.
     Dr. Yaşar Ertunç
Şiir böyle. En son aradı-

ğımda sesi çok kötü geliyor-
du.Telefonda ağlamamak için 
kendimi zor tuttum.Önümüz-
deki yaz Buldan’a gel dedim.
Gelemeyeceğini biliyordum.
Gelirim dedi.Gelemeyeceğini 
biliyordu.Dostlar bazen birbi-
rine yalan söyler.

Dostlukla kalın.

DR. YAŞAR 
ERTUNÇ

AV. Mehmet Seyrek

İZMİR MEKTUBU

BULDAN’IMIZIN 
SON 60 YILI (3)

Geçen sayıdan 
devam…
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METEM bünyesinde faaliyet gösteren 
Elektrik ve Elektronik Alanı, Grafik 
ve Fotoğraf Alanı, Yiyecek ve İçecek 
Hizmetleri Alanı ile Bilişim Teknolojile-
ri Alanı öğrencilerinin daha iyi ve daha 
modern olanaklarla eğitim görmeleri 
amacıyla yeni atölyeler kuruldu. Bu atöl-
yelere gerek dışarıdan katkılarla, gerekse 

de okulun kendi imkanları ile son sis-
tem alet ve araçlar konuldu. Ayrıca Gi-
yim bölümüne de son teknoloji ürünü 
Tajima marka nakış makinası alınarak 
hizmete sokuldu. Bu makine ile Buldan 

Bezi ürünler üzerine okul öğrencilerinin 
tasarladığı nakışlar işlenecek. 

Atölyelerin açılışında konuşan İlçe 
Kaymakamı Hacı Uzkuç, okul yöneti-
mini, öğrencilerinin daha iyi koşullarda 
öğrenim görmeleri ve daha donanımlı 
olarak hayata hazırlanmaları amacıyla 
gösterdiği çaba için kutladığını belirte-

rek, öğrencilerin de kendilerine sunulan 
bu hizmetlerin farkında olmalarını ve 
çok daha fazla çalışarak iyi bir derece ile 
mezun olmalarını istedi.

Okul Müdürü Mehmet Sökmen de 
yaptığı konuşmada, bütün çabalarının 
okulu kendi emsaller arasında üst sevi-
yelere taşımak ve öğrencilerinin de çağın 
gereksinimlerine uygun eğitim alarak 
hayata hazırlanmalarını sağlamak oldu-
ğunu belirterek, bu doğrultuda modern 
alet ve araçları okula kazandırmak için 
çaba gösterdiklerini, bunun için katkıda 

bulunan kurum, kuruluş ve 
kişilere çok teşekkür ettiğini 
söyledi. 

Daha sonra atölyelerin 
açılışı İlçe Kaymakamı 
Hacı Uzkuç ile öğretmen 
ve öğrenciler tarafından 
yapıldı. Ardından törene 
katılanlara oklun Yiyecek 
ve İçecek Hizmetleri öğren-
cilerinin hazırladığı yiyecek 
ve içecekler ikram edildi. 

METEM’DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Buldan Ali Tunaboylu Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Elektrik Elektronik Alanı, Grafik ve Fo-
toğraf Alanı, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı ile Bilişim Teknolojileri Alanı atölyeleri açılışı yapıldı.
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Yeni Yılınızı Kutlar 
Esenlikler Dileriz.

Buldan Belediyesi tarafından 
başlatılan atıkların ayrıştırılarak 
toplanması ve geri dönüşümle 
yeniden kullanıma kazandırıl-
ması çalışmalarına KYK Buldan 
Yurdu’ndan da destek geldi.

Buldan Belediyesi’nin ilgili 

birimi tarafından KYK Buldan 
Yurdu’na 20’si kağıt, 20’si de 
plastik-cam-metal toplama kutu-
su olmak üzere 40 adet iç mekan 
ayrıştırılmış atık toplama kutusu, 1 
adet büyük cam kumbarası, 2 adet 
de üçlü kumbara konuldu. 

Kutuların tesliminde 
konuşan Buldan Bele-
diye Başkanı Mustafa 
Gülbay, Buldan’da katı 
atıkların ayrıştırılarak 
toplanması ile ilgili bir 
çalışma başlattıklarını, 
bunun tüm ilçeye yay-
gınlaşması ve benimsen-
mesi için çalıştıklarını, 
bu konuda en önemli 
ayaklardan birinin de 
kamu kurumları oldu-
ğunu belirterek, KYK 
Buldan Yurdu’na bu 
çalışamaya desteği için 
teşekkür ettiğini söyledi.

KYK Buldan Yurdu Müdürü 
Ahmet Koç da yaptığı konuşma-
da, yurtlarında oldukça fazla atık 
çıktığını belirterek bu atıkların 
ayrıştırılarak ekonomiye yeniden 
kazandırılmasından mutlu olacak-
larını söyledi. 

KYK BULDAN YURDU DA ÇÖPLERİNİ AYRIŞTIRACAK
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Buldan Belediye 
Başkanı Mustafa Gül-
bay, Anadolu Yerel 
Yönetimler Dergisi 
tarafından yılın başa-
rılı Belediye Başkanı 
seçildi.

Gülbay’a büyük 
ödül. Buldan Beledi-
ye Başkanı Mustafa 
Gülbay, yılın başarılı Belediye 
Başkanı seçildi. Anadolu Yerel 
Yönetimler Dergisi tarafın-
dan düzenlenen “Yılın Yerel 
Yöneticileri Belirleniyor” anket 
çalışmaları sonucunda Yılın 

Yerel Yöneticisi 
seçildi.

Kayseri’de 
düzenlenecek 
ödül töreninde 
Yılın başarılı 
Belediye Baş-
kanı ödülünü 
alacak olan 
Belediye Başka-

nı Mustafa Gülbay, “ Yılın en 
başarılı Belediye Başkanı seçil-
memde en temel gerekçe BUL-
DAŞ’ da yaptığımız başarılı 
çalışmalardır. Buldan Belediye 
Meclis üyesi arkadaşlarımızın 

maddi ve manevi katkıları ile 
Belediye Meclis üyesi İbrahim 
Eroğlu arkadaşımızın kurduğu 
ve bağışladığı BULDAŞ’ da 
kat karşılığı inşaat ve tarımda 
AR-GE çalışmaları gerçekten 
de başarılı olmuştur. BULDAŞ’ 
ın amacı Buldan Belediyesinin 
geçmişten gelen borçlarını öde-
mek ve ilçe ekonomisinin geliş-
mesine katkı yapmaktır.  6300 
sayılı yasa ile Belediyemizin eli 
kolu bağlanmıştır. Bütün Be-
lediyelerde şirketlerine maddi 
destekler sağlanırken Buldan’da 
tam tersine kurduğumuz ve 

başarılı çalışmalar yapan 
BULDAŞ Belediyemize kay-
nak sağlamaktadır. BULDAŞ 
çaresizliğin çaresidir. Bu model 
“Yerel Yönetimlerde Buldan 
Modeli” olarak adlandırılmak-
tadır. Amacımız Buldan Beledi-
yesinin borçlarından bir an önce 
arındırmak, Buldan ekonomi-
sine de katkılar yapmaktır. Bu 
çalışmalarımız neticesinde bu 
ödül bize layık görülmüştür. 
Ben bu ödülden dolayı şahsım, 
BULDAŞ ve parçası olmaktan 
onur duyduğum halkım adına 
gurur duyuyorum” dedi.

GÜLBAY, YILIN BAŞARILI 
BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ Buldan Ziraat 

Odası üniversite 
öğrenimi gören 65 
çiftçi çocuğuna burs 
imkânı sağladı.

Buldan Ziraat Oda-
sı bu yılda eğitime 
destek geleneğini 
sürdürdü. Buldan 
Ziaraat Odasına ka-
yıtlı çiftçilerden dört 
yıllık eğitim gören 65 
çiftçi çocuğuna burs 
verildi.

Burslar hakkında 
bilgiler veren Buldan 
Ziraat Odası Baş-
kanı Muammer Al, 
burs geleneğine bu 
yılda devam etmenin 

sevincini yaşadıkları-
nı belirterek “Buldan 
ziraat odamız eğitime 
katkı sağlamak ama-
cıyla her yıl olduğu 
gibi bu öğretim 
döneminde de 4 yıllık 
üniversite kazanan 
odamıza kayıtlı çiftçi 
çocuklarımıza deste-
ğini sürdürmüştür. Bu 
yıl 65 öğrencimize, 
kişi başına 270 tl 
hesaplarına aktarıl-
mıştır. İmkânlarımız 
dâhilinde eğitim için 
gerekli desteğimi-
zi vermeğe devam 
edeceğiz. Amacımız 
el emeği göz nuru ve 

alın teriyle zor şartlar 
altında geçimini sağ-
layan çiftçi kardeşle-
rimizin çocuklarının 
eğitimlerinde bizim 
de bir katkı yapabil-
mektedir. Odamız 
olarak çiftçilerimize 
olduğu kadar onların 
evlatlarının da yanla-
rında olabilmek biz-
lerin temel görevidir. 
Bu anlayışla bu yılda 
burs imkânı sağlaya-
bildiğimiz öğrencile-
rimize üstün başarılar 
temenni ediyorum. 
Tüm öğrencilerimize 
hayırlı olsun.

ZİRAAT ODASINDAN 
EĞİTİME TAM DESTEK
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Yeni Yılınızı Kutlar Memleketimize Huzur ve Barış Getirmesini Temenni ederiz.

Denizli’nin başka ilçelerinde 
küçük yerlere bile sıcak asfalt 
atılırken, Buldan’ın girişine mıcırlı 

asfalt atılması 
tepkilere yol 
açtı.

Buldan’ın 
Acısu mevki-
inden Alanyazı 
Meydanı’na ka-
darki giriş yoluna 
atılan mıcırlı as-
falt Buldanlılarda 
kırgınlığa yol 
açtı. “Denizli’nin 
özellikle Acı-
payam, Tavas 
ilçelerinde sıcak 

asfaltlama yapılırken, Buldan’a 
göstermelik mıcırlı asfalt atılması 
ayrımcılıktır. Üstelik bu mıcırlı asfalt 

nedeniyle pek çok aracımızın 
camları kırıldı ve kırılmaya 
devam ediyor” diyen Buldan-
lılar şunları söylüyorlar:

“Denizli Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı yaz başında 
Yenicekent ve Buldan giriş-
lerine sıcak asfalt atılacağı 
sözünü vermişti. Bu basında 
da çıktı. Yenicekent’te küçük 
bir alanda bu çalışma yapıldı. 
Ancak ne Yenicekent’in 

girişi ne de Buldan’ın girişine sıcak 
asfalt, söz verildiği gibi yapılma-
dı. Buldan’ın Acısu’dan Alanyazı 
Meydanı’na kadar olan girişine sıcak 
asfalt sözü verilmesine rağmen mıcırlı 
asfalt atıldı. Keşke eskisi gibi kalsay-
dı. Hiç olmazsa mıcır yüzünden pek 
çok aracımızın camları kırılmazdı. 
Tavas’ın Bağlar yoluna, Gözler kasa-
basına asfalt atılmasına elbette karşı 
değiliz, ancak Buldan yolunun oralar-
dan daha önemsiz olarak görülmesi 
bizi incitiyor. Bizim ne eksiğimiz var? 
Eski Ekonomi Bakanımız Nihat Zey-
bekçi Buldan’ı ziyaretinde Buldan’ın 
her istediğinin olacağını söyledi. Biz 
Buldan’a negatif ayrımcılık yapılma-
sın yeter diyoruz. ”

Buldanlı çiftçiler, ken-
dilerine ceviz fidanı sözü 
verilmesine rağmen, 
“Nihat Zeybekçi bakan 
olamadı, bu yüzden 
fidanlarınızı veremiyo-
ruz” diyen Denizli Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğüne ateş 
püskürüyorlar.

Denizli Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdür-
lüğü tarafından seçimler 
öncesi , ön talep toplama 
usulü ile %70 hibeli ceviz 
fidanı hibe edileceğine 
yönelik olarak ilçemizde 
de tanıtımlar, anonslar 
ve  çiftçilerden ön talep 
toplama işlemi Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Buldan İlçe 
Müdürlüğü tarafından ger-
çekleştirilmişti. Yapılan Ta-
lep toplama sonucu olarak 
ilçemizde yaklaşık 100’ün 
üzerinde çiftçiden  15.000 
ile 20.000 fidan arası bir  
ön talep toplandı. Toplanan 
talepler sonucu çiftçilere 
herhangi bir yerden ceviz 
fidanı temin etmemeleri ve 
fidanları İl tarım müdür-
lüğü tarafından karşılana-

cağı söylendi. Yapılan bu 
girişimler sonucu ceviz 
fidanı tedarik etmeyen 
çiftçiler Denizli Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü’nden  gelecek 
fidan haberini beklemeye 
başladı. 

Ancak fidan dikim 
mevsimi gelmesine rağmen 
hala fidanlarını teslim 
alamayan çiftçiler, kendi 
ifadeleri ile aldıkları cevap 
karşısında şok yaşadılar.  
“Bize İlçe Tarım yetkilileri 
ceviz fidanı taleplerinin  
askıya alındığı söyledi-
ler” diyen çiftçiler şunları 
söylediler:

“Ceviz fidanı dikim 
zamanı olan Kasım Aralık 
aylarına gelinmiş olması-
na rağmen  Denizli Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü’nden  herhangi 

bir  haber alamadık. 
İlçe Tarım Müdürlüğü-
ne  toplanan  talep-
lerle ilgili gelişmeleri 
sormaya gittiğimizde 
tam bir şok yaşadık. 
Yetkililer tarafından 
söz konusu talepleri-
nin askıya alındığı ve 

başımızın çaresine bakma-
mız  gerektiği söylendi. 
Denizli Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü 
kaynaklarından ise daha 
vahim bir ifadede olan 
“Sayın Nihat Zeybekçi 
bakan olsaydı, fidanlarınız 
tarafınıza teslim edilecekti. 
Ama bu gerçekleşmediği 
için  bu proje iptal oldu” 
ifadesi beyan edildi.”

Sadece Buldan değil 
Denizli’nin bir çok ye-
rindeki çiftçiler ise böyle 
bir durum ile karşılaşınca 
ne olduğu belli olmayan 
fidanlara yönelmeye başla-
mak zorunda kaldı. Böyle 
bir sorumsuzluğun sonucu 
olarak piyasadan fidan 
tedarik etmekte zorlanan 
çiftçi ise bu duruma ateş 
püskürdü.

ÇİFTÇİLER ATEŞ PÜSKÜRÜYOR!

“BİZİM NEYİMİZ EKSİK?”
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Güney Ege Kalkınma 
Ajansı’nın 77. Yönetim Ku-
rulu Toplantısı, Denizli Valisi 
Şükrü Kocatepe başkanlığın-
da ilçemizde gerçekleştirildi. 

Buldan Kaymakamlığı’nda 
gerçekleştirilen ve Buldan Kay-
makamı Hacı Uzkuç’un ev sa-
hipliği yaptığı toplantıya GEKA 
Yönetim Kurulu Başkanı De-
nizli Valisi Şükrü Kocatepe  Ay-
dın Valisi Erol Ayyıldız, Muğ-
la Valisi Amir Çiçek, Denizli 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Osman Zolan, Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Os-

man Gürün, 
Aydın Sana-
yi Odası Baş-
kanı Mehmet 
Yunus Şahin,  
Denizli Sana-
yi Odası Baş-
kanı Müjdat 
Keçeci, Muğ-
la Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Bü-
lent Karakuş 

ve GEKA Genel Sekreteri Sü-
leyman Alata katıldı. 

Denizli Valisi Şükrü Kocate-
pe toplantı öncesi açıklamalar-
da bulunarak, ‘’Kasım ayı içe-
risinde, güneş, rüzgar, biyogaz 
ve jeotermal enerjisi ana tema-
larını kapsayacak şekilde 2’nci-
si Muğla’da gerçekleştirilen 
“Güney Ege Yenilenebilir Ener-
ji Konferansı’nda yenilenebi-
lir enerji alanındaki sektör uz-
manlarını bir araya getirildi. 
GEKA’ya 2015 yılı Doğru-
dan Faaliyet Destek Programı 
kapsamında  şimdiye kadar 51 

adet proje başvu-
rusu yapıldı. Yöne-
tim Kurulu tarafın-
dan onaylanmış 16 
adet projenin aka-
binde son başvu-
ru döneminde başa-
rılı bulunan 4 proje 
daha karar bağlana-

cak’’ dedi.
GEKA olarak fuarlara katı-

lım konusunda çalışmalar yü-
rüttüklerini ancak Rusya ile ya-
şanan sıkıntılardan dolayı bu 
bölgeye gidilip gidilmeyece-
ği konusunda çalışmalar yaptık-
larını kaydeden Vali Kocatepe, 
‘’Ajansımızın 74. Yönetim Ku-
rulu Toplantısında, Güney Ege 
Bölgesi’nin turizm potansiyeli-
nin ulusal ve uluslararası plat-
formlarda tanıtılması amacıyla 
2016 yılında katılım sağlanacak 
fuarları belirlemiştik. Ancak, 
Rusya ile ülkemiz arasında ya-
şanan son siyasi gelişmeler ne-
deniyle Moskova’da gerçekleş-
tirmeyi planladığımız turizm ve 
gıda fuarlarına katılımımızı tek-
rar değerlendireceğiz. Aynı za-
manda söz konusu fuarlara al-
ternatif olabilecek nitelikteki 
uluslararası fuarları tekrar göz-
den geçirerek durum değerlen-
dirmesi yapacağız. Ajansımız 
bünyesinde oluşturulan AB ça-
lışma grubunun hazırladığı ve 
AB hibeleri kapsamında des-
tek almaya hak ka-
zanan ‘Markalarla 
Güçleniyoruz’ pro-
jesi ile markalaşma 
konusunda bölge-
mizde kapasitenin 
artırılması amaç-
lanıyor. Projenin 
konsorsiyum üye-

leri olan Aydın İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü, De-
nizli İhracatçılar Birliği, Muğ-
la İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve 
Muğla Gençlik Derneği üyele-
ri İspanyol ortaklarıyla işbirliği 
yapacaklar” dedi.

Son olarak GEKA’nın insan 
kaynaklarına yönelik mevcut 
durumunu ve ihtiyaçlarını belir-
leyen insan kaynakları raporunu 
görüşeceklerini söyleyen Koca-
tepe, ayrıca Ajans personelinin 
mesleki ve kişisel yönden da-
ha nitelikli hale gelmesini sağ-
layacak 2016 yılı eğitim takvi-
mini gözden geçirerek bu yönde 
karar alacaklarının altını çizdi. 
GEKA dönem başkanı Deniz-
li Valisi Kocatepe sözlerini ku-
rul üyelerine toplantıya katılım-
larından dolayı teşekkür ederek 
ve toplantının bölge için hayırlı 
olmasını dileyerek sonlandırdı.

Toplantıya katılanlar da-
ha sonra yedikleri öğle ye-
meği sonrası Evliyazade-
ler Konağı’nda kahve içerek 
Buldan’dan ayrıldılar. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Bul-
dan Yurdu idareci ve öğrencileri 
lösemili çocuklar için oyuncak 
kampanyası başlattı.

Buldan Yurdu’nda kalan öğ-
rencilerin isteği ile yurt yönetimi 
tarafından başlatılan kampanya 
çerçevesinde vatandaşlardan 
evlerinde kullanılmayan oyun-
caklar toplanacak. Bu 
oyuncaklar daha sonra 
Onkoloji servisinde 
tedavi gören minik 
lösemili hastalara dağı-
tılacak. 

1 Ocak tarihine 
kadar sürecek olan 
anlamlı kampanya 
ile ilgili olarak KYK 
buldan Yurdu Müdürü 
Ahmet Koç şunları 
söyledi: “Yurdumuzda 
kalan öğrencilerimiz 
bize çok anlamlı bir 
teklifte bulundular. 
Tedavi gören lösemi 
hastası minikler için 
oyuncak kampanyası 
başlatalım dediler. 
Bize ço insani gelen bu 
teklifi hemen hayata 
geçirdik. Buldan Yurdu 
olarak başlattığımız 

kampanya çerçevesinde, çocukla-
rının oynamadığı, yada çocukları 
büyüdüğü için artık kullanılmayan 
oyuncakları vatandaşlarımızdan 
bize getirmelerini istiyoruz. Bu 
oyuncakları kampanya bitiminde 
onkoloji servisinde tedavi gören 
minilerimize dağıtacağız. Vatan-
daşlarımızdan ilgi bekliyoruz.”

BULDAN KYK’DAN 
ANLAMLI KAMPANYA

GEKA 77. TOPLANTISINI 
BULDAN İLÇESİNDE YAPTI
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Denizli Buldanlılar 
Derneği tarafından düzen-
lenen kahvaltıda Denizli’de 
yaşayan Buldanlılar bir 
araya geldi.

Denizli Buldanlılar 
Derneği tarafından her yıl 
düzenlenen ve geleneksel 
hale gelen kahvaltı etkinli-

ğinde Denizli’de yaşayan 
Buldanlılar bir araya gele-
rek hasret giderdiler. Davet 
Restaurantta düzenlenen 
etkinliğe Denizli’de yaşa-
yan Buldanlıların yanı sıra 
Buldan’dan da katılım hayli 
yüksek oldu. Denizli Buldan-
lılar Derneği Başkanı Halil 

Yüksel ve yönetim kurulu 
üyelerinin misafirlerle tek 
tek ilgilendiği kahvaltı 
etkinliğine, Denizli’de 
yaşayan Buldanlılar ile 
birlikte Kaymakam Hacı 
Uzkuç, Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay, Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Hikmet Şenözen, CHP İlçe 
Başkanı Musa Ünsal, Ti-
caret Odası Başkanı Halil 
Baştürkmen, Kent Konseyi 
Başkanı Meryem Salman, 
Buldan Doğal Hayatı ve 
Kültürünü Koruma Derne-
ği Başkanı Salih Atlamaz 

ve Buldan’dan gelen misafir-
lerde katıldı.

Geleneksel hale getir-
dikleri kahvaltı etkinliğine 
bu yıl da devam etmekten 
mutluluk duyduklarını 
ifade eden Denizli Buldan-
lılar Derneği Başkanı Halil 
Yüksel “Denizli’de yaşayan 
Buldanlı hemşerilerimizin 
birlikteliğini sağlamak ama-
cıyla kurulan derneğimiz bu 
yılda coşkulu bir şekilde bu 
etkinliğimizi gerçekleştirdi. 
Yaklaşık 250 dolayında hem-
şerimiz birbirlerini görme ve 
sohbet etme fırsatı buldu. Biz 

Denizli Buldanlılar Derneği 
olarak düzenlediğimiz bu 
etkinliklerde elde ettiğimiz 
finansal desteklerle yardıma 
muhtaç öğrencilerimize burs 
veriyoruz. Yaptığımız bu tür 
etkinliklerle çocuklarımıza 
yardım etmeye çalışıyoruz. 
Etkinliklerimize katılarak 
bizlere destek veren misafir-
lerimizde böylesine kutsal bir 
amaca hizmet etmektedirler. 
Buldan’ın evlatlarının öğre-
nim hayatlarına bizlerde bir 
parçada olsa katkı yapmaya 
çalışıyoruz. Ben şahsım ve 
yönetim kurulum adına et-
kinliğimize katılarak bizlere 
destek olan herkese şükran-
larımı sunuyorum. Emeği 
geçen yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarıma da ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” dedi.

17 yaşında, 4. Derece 
osteosarkom kanser 
hastası ve bu hastalığı 
nedeniyle sağ bacağı 
dizinin üstünden kesilen 
lise öğrencisi Mert 
Kafadaroğlu yürüyebil-
mek için yardımlarınızı 
bekliyor.

Dizindeki tümör ve 
ciğerlerindeki metastaz 
özellikli tümörler nede-
niyle Mayıs 2105’de has-
talığı teşhis edildiğinden 
beri kemoterapi tedavisi 
gören Mert Kafadaroğlu 
İzmir Kız Meslek Lisesi 
son sınıf öğrencisi. Has-

talığı nedeniyle eğitimine 
ara vermiş durumda.  
Aldığı kemoterapi ilaç-
larının tümörü beslemesi 
nedeniyle dizindeki 
tümör 9-10 cm’ye ulaştı. 
Sinirlere ve etrafındaki 
damarlara zarar vermeye 
başladığı ve de başka 
yerlere de sıçrama ihti-
mali nedeniyle sağ bacağı 
dizinin üstünden kesildi. 
Halen akciğerinde 6 adet 
tümör bulunduğu için 
kemoterapi görmeye de-
vam ediyor.  Ayda iki kez 
hastaneye yatarak 5 gün 
tedavi görüyor.  

Tekrar yürüyebilmesi 
için protez ayağa ihti-
yacı var. Ancak devlet 
42.000 TL tutan bu protez 
bacağın alımına destek 
vermiyor. Aile emekli 
maaşıyla çocuklarının 
ancak hastane masrafl a-
rını karşılayabiliyor. Bu 
nedenle hayırseverlerin 
yardımına ihtiyacı var. 

Yardımcı olmak 
isteyenler Buldan 
Kaymakamlığı’nda 
görevli akrabası Caner 
Çelik’le 0 506 5534101 
numaralı telefondan irti-
bata geçebilirler. 

KANSER HASTASI LİSE 
ÖĞRENCİSİ PROTEZ AYAK İÇİN 
YARDIMLARINIZI BEKLİYOR

MUHTEŞEM KAHVALTIDA BULUŞTULAR
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Yeni Yılınızı Kutlar Memleketimize 
Huzur ve Barış Getirmesini Temenni 
ederiz.

Buldan Ticaret Odası 
Başkanı Halil Baştürk-
men, Buldan’ın bir an önce 
doğalgaza kavuşturulması 
gerektiğini bildirdi.

Buldan Ticaret Odası Baş-
kanı Halil Baştürkmen düzen-
lediği basın toplantısında yet-
kililerden, Buldan halkının ve 
sanayicinin bilgilendirilerek 
acilen doğalgazın Buldan’a 
gelmesi için çalışmaların 
başlatılmasını istedi.

Doğalgazın hava kirliliğinin 
yüksek oranlarda yaşandı-

ğı Buldan için tek çözüm 
olacağını belirten Başkan 
Baştürkmen “Özellikle ge-
celeri Buldan’ımızda yüksek 
düzeyde hava kirliliği yaşan-
maktadır. Vatandaşlarımızın 
sağlıkları ciddi oranda tehdit 
altındadır. Bu kötü koşullar-
dan kurtulmanın çözüm yolu 
doğalgazdır. Denizli Millet-
vekilimiz Sayın Nihat Zey-
bekçi, Buldan ziyaretlerinde 
Buldan’ın doğalgaza kavuş-
turulacağını, bunun içinde 
idarecilerimizin çalışmalar 

yapmaları gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Doğalgazı sadece 
konut ısıtmalarında değil 
sanayi üretiminde de kullan-
mamız gerekmektedir. Diğer 
yakıtlara oranla doğalgaz her 
alanda avantajlı konumdadır. 
Ben yetkililerimizden doğal-
gazın Buldan’a getirilmesi 
anlamında çalışmalarına bir 
an önce başlamalarını, bu 
konuda vatandaşımızla birlik-
te bilgilendirme toplantıları 
yapılması gerektiğini ifade 
ediyorum” dedi.

BAŞTÜRKMEN “DOĞALGAZ 
ÇÖZÜMDÜR” DEDİ

Buldan Yörük Türkmen Derneği 
Başkanı Osman Ören, düzenlediği 
basın toplantısında Bayır Bucak 
Türkmenlerine seslenerek “ Türki-
ye, her daim Bayır Bucak Türkmen-
lerinin yanındadır” dedi.

Buldan Yörük Türkmen Derneği 
Başkanı Osman Ören, 1,5 milyon 
Bayır Bucak Türkmenlerinin yaşa-
dığı sıkıntıları dile getirdiği basın 
toplantısında “Türkmen kardeşleri-
miz şunu gayet iyi bilsinler ki Tür-
kiye her daim yanınızdadır” dedi. 

Buldan’da YAŞAM Gazetesinde 
düzenlediği basın toplantısında, 
Buldan Yörük Türkmen Derneği 
olarak ellerinden gelen her türlü 
yardımı yapmaya hazır olduklarını 
ifade eden Başkan Osman Ören 
“Tarih boyunca hep kardeşliği, sev-
giyi ve huzuru kendine yol edinmiş 
bir medeniyetin çocukları olarak 
hep sıkıntılı günlere maruz kaldık.

Dünya kardeşliğini istemeyen-
ler, her zaman bizi rahatsız ettiler. 

Onlarda çok iyi biliyorlar ki, bizler 
bulunduğumuz her coğrafyada kar-
deşliğin ve huzurun sigortasıyız.

Bugünlerde yüreğimiz daha bir 
derin kanıyor. Asırlar boyunca ka-
dim İslam medeniyetinin koruyucu-
su olarak var olduğumuz Suriye’de 
1,5 milyon Türkmen kardeşimiz 
adeta o bölgeden uzaklaştırılmak ya 
da yok edilmek isteniyor.

Suriye bize Hz. Ebubekir’in 
emanetidir. Büyük komutan 
Alparslan’ın emanetidir. “Peygam-
ber efendimiz ordunun önünde 
yürüyorken ben atla gidemem” 
diyen Yavuz Sultan Selimin emane-
tidir. Zira Bayır Bucak Türkmenleri 
Türkiye’mizin hemen sınırından 
başlamak üzere asırlar boyunca 
Mekke’nin Medine’nin Güvenli-
ğinin sigortası olarak burada var 
olmuşlardır. Peygamberi zişanın, 
Kâbe’nin mihmandarlığı bayır 
bucak Türkmenlerinin şahsında bize 
emanet edilmişti. Bu kutsal davanın 

mihmandarları olarak, Görevimizi 
iade etmeyecek, bu aziz sancağın 
yılmaz bekçisi olacağız. Dost düş-
man herkes bilsin ki, İşte Denizli 
şahit olsun ki tarih bir kez daha 
bizim kahramanlığımızı yazacak.

Biz kardeşleriniz her zaman bu 
Hak davanın yılmaz savunusu 
olacağız.

Hükümet yetkililerine sesleni-
yorum Kıbrıs nasılsa Halep Hama 
Humus da öyledir. Acilen en üst 
düzey tedbirler yerine getirilmeli, 
Türkmen dağında mücahitlerimiz 
Mehmetçiğimizin şefkat elini omuz-
larında hissetmelidir. Tüm dünya 
bilsin ki, bu aziz millet Dedeleri-
mizin kanlarıyla azizleştirdiği bu 
coğrafyanın her bir karış toprağını 
ihya ve inşa etmeye sonuna kadar 
kararlıdır.

Türkiye her daim Bayır Bucak 
Türkmenlerinin yanındadır.

Buldan Yörük Türkmen Derneği 
Yönetim Kurulu

 “YALNIZ DEĞİLSİNİZ”
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Bağların budanması sonucu biri-
ken asma çubukları yakılarak yok 
ediliyor.

İlçemiz tarımının en önemli üretim 
alanı olan üzüm bağlarında budama 
mevsimi başladı. Budama mevsimi 
ile de budanan asma çubuklarının 
yakımı da başladı. Bu mevsimde 
Buldan’a giderken veya Buldan’dan 
giderken Yenicekent, Doğan, Oğuz, 
Bölmekaya, Mahmutlu mahallele-
rinin de bulunduğu ovada dumanlar 
görülür. Bu dumanlar, asma çu-
buklarının yakılması sonucu göğe 
yükselir. 

Her yıl bu mevsimde yaşanan bu 

manzara, ülke ekonomisi açısından 
aslında acı bir kayıp. Ayrıca çevreye 
verilen zarar cabası. Buna dur diye-
cek bir makam da bu zamana kadar 
çıkmadı.

Bu asma çubukları işlenerek, kalo-
rifer yakıtına dönüştürülebildiği gibi, 
mobilyacılıkta kullanılan bazı ürün-
lerin imalatında da kullanılabiliyor. 
Ancak ne var ki bugüne kadar hiçbir 
kimse çıkıp da bu asma çubuklarını 
değerlendirecek bir tesis kurmayı 
akıl etmedi.

Ünsal Güven tazeledi. 
Cumhuriyet Halk Partisi 
olağan kongresinde yapılan 
seçimlerde Musa Ünsal 
yeniden ilçe başkanı oldu.

CHP İlçe lokalinde 
düzenlenen kongreye CHP 
Denizli Milletvekilleri 
Melike Basmacı ve Kazım 
Aslan, CHP İl Başkanı 
Nuri Çavuşoğlu, Belediye 
Başkanı Mustafa Gülbay, 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Hikmet Şenözen, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet Tuğrul, 
İzmir Buldanlılar Derneği 
Başkanı Mehmet Seyrek, 
Denizli Buldanlılar Derneği 
Başkanı Halil Yüksel, Kent 
Konseyi Başkanı Meryem 
Salman, Belediye Mecli-
sinde görev yapan CHP li 
üyeler,  geçtiğimiz dönem 
Denizli Milletvekilliği göre-
vinde bulunan Gülizar Biçer 
Karaca, Ali Rıza Ertemur, 
milletvekilliği adayı olan 
Ahmet Divarcı, Mehmet Ali 
Orpak, Halis Ödel, Yıldırım 
Aycan, Selahattin Koçdemir 
gibi Denizli CHP nin ağır 

topları ile Sarayköy, Güney, 
Alaşehir’den katılan CHP 
liler ve Buldan CHP üyeleri 
katıldı.

Hayli coşkulu geçen 
kongrenin divan başkanlığı-
nı Denizli CHP İl Başkanı 
Nuri Çavuşoğlu yaparken 
yardımcılıklarını Dürdane 
Can, Ali Ünsal ve Merve 
Ocakcıoğlu yaptı.

Kongrenin açılış konuş-
masında birlik ve beraber-
liğin önemine dikkat çeken 
CHP İlçe Başkanı Musa 

Ünsal “Biz bir olduk bera-
ber olduk, 37 yıllık hasrete 
son verdik. Buldan Beledi-
yemize Cumhuriyet Halk 
Partisinin bayrağını diktik. 
Yeniden el ele vererek 
iktidar olacağız. Ben geçti-
ğimiz dönem birlikte görev 
yaptığım tüm arkadaşları-
ma, partimizin emektarları-
na teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra söz alan 
Belediye Başkanı Mustafa 
Gülbay’da 1 Kasım seçim-
lerinde CHP politikalarının 
AKP tarafından kullanıl-
dığını ifade ederek “Biz 
tarihimizi unuttuk. CHP 
Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, 
Cumhuriyet Halk Fırkası 
daha sonra da Cumhuriyet 
Halk Partisi olmuştur. Bu 
partiyi kuranlar önce hukuk 
önce demokrasi demiştir. 
Ama ne yazıktır ki, bugün 
gelinen noktada üç beş kişi 
oturup kendi aralarında 
anlaşarak delegeleri belir-
lemişlerdir. Benim seçilen 
delegelere sözüm yok. Ama 
bu tıkanmışlığın göster-

gesidir. Böyle olursa CHP 
yüzde yirmi beşten fazla oy 
alamaz. İlkeler ve felsefeler 
üzerinden siyaset yapılma-
lıdır. Üyeyi yok sayacak 
arayışlara girilmemesi 
gerekmektedir. Bu partinin 
kılcal damarları üyeleri-
mizdir. Bu partinin üyele-
rine, üyelerinin iradesine 
güvenmesi gerekmektedir. 
Mevzi koruma güdüsünden 
vazgeçmemiz lazımdır. 
CHP yi iktidara taşıma vakti 
gelmiştir. Bunun içinde top 
yekûn tüm üyelerimizle 
birlikte bir olmak beraber 
olmak ve çok çalışmak 
zorundayız” dedi.

Daha sonra çalışma ra-
porları, kesin hesap rapor-

ları okunarak ibra edildi. 
Gündem ile ilgili konuşma-
lar bölümünde Halis Ödel, 
Reşat Çalışkan, Ahmet Can, 
Mehmet Salih Başkaracaoğ-
lu ile milletvekilleri Kazım 
Aslan ve Melike Basmacı 
birer konuşma yaptı. 

İzmir’de yaşamasına 
rağmen Buldan’la bağlarını 
koparmadığını dile getiren 
İzmir Buldanlılar Derneği 
Başkanı Mehmet Seyrek’te 
yaptığı konuşmasında 
“Yaz aylarında yaşadığım 
Buldan’da siyasi çalışmalar-
da arkadaşlarımın yanında 
olmaya gayret ediyorum. 
Bir günde 14-15 yere mev-
litlere, düğünlere yetişmeye 
çalışıyorlar. Halkımızın 
iyi gününde kötü gününde 
yanlarında oluyorlar. Uzun 
yıllar boyunca aldığımız 
kötü neticelerden sonra oy 
oranlarında ciddi artışımız 
vardır. Bu başarıda ekip 
ruhuyla hareket eden tüm 
üyelerimizin ve özellikle 

Hikmet Şenözen arkada-
şımızın emekleri vardır. 
Ben verdikleri emeklerden 
dolayı Hikmet Şenözen ve 
ekibine, ayrıca İlçe Baş-
kanımız Musa Ünsal ve 
yol arkadaşlarına teşekkür 
ediyorum, başarılar diliyo-

rum” dedi.
CHP Denizli Milletvekili 

Melike Basmacı konuşma-
sında CHP İlçe yönetimine, 
kadın ve gençlik kollarına 
verdikleri emeklerden 
dolayı teşekkür ederek 
“CHP nin her üyesi adeta 
bir nefer gibi sokak sokak, 
ev ev dolaşarak seçimlerde 
büyük emek vermişlerdir. 
İki yılda dört seçim dö-
nemi yaşadık. Buldanlılar 
olarak tarihi başarılar elde 
ettiniz. Buldan’da oyları-
mız sizlerin emekleri ile 
artmıştır. Ortada bir başarı 
veya başarısızlık varsa 
bundan ben dâhil herkes 
sorumludur. Herkesin önce 
kendine bakmasını, kendi 
sorumluluklarına sahip 
çıkması gerektiğini ifade 
etmek istiyorum. Ben değil 
biz olursak, bir ve beraber 
olursak başarılı oluruz. Bu 
seçimlerde AKP, Denizli 
Büyükşehir Belediyesi, 
Pamukkale ve Merkezefen-
di Belediyelerini kullanarak 
oy toplamışlardır. İnsanları 
iş, aş vaatleriyle kandı-
rarak oy toplamışlardır. 
Bugün Mecliste vatandaşın 
hakkını savunacak tek parti 
CHP’dir. CHP li olmak 
büyük bir onurdur. CHP ulu 
bir çınar, kökleri de Mus-
tafa Kemal Atatürk, İsmet 
İnönü, Bülent Ecevit’tir. 
Yaşanacak bir Türkiye için 
mücadeleye devam ”dedi.  

Kongrede tek liste ile ya-
pılan seçimlerde şu isimler 
görev aldı.

Başkan- Musa Ünsal, 
Yönetim Kurulu (Asil)- 
Salih Atlamaz, Özkan 
Beşenk, Meral Karapınar 
Çelebi,Ayşen Duyar, Musta-
fa Akın Başbuğ, Mustafa 
Yurdakul, Mustafa Akyüz, 
Ahmet Gezgen, Halil Ay-
kaç, Gökhan Özel, Ethem 
Kaçanoğlu

Yönetim Kurulu(Yedek)- 
Habip Sert, Halil İbrahim 
Erdoğan, Murat Karapınar, 
Ayşe Ünsal, Kerem Dağ-
cıoğlu, Ozan Çakar, Bekir 
Öz, İhsan Şenözen, Ahmet 
Özelçi, İbrahim Erbay, 
Mehmet Özel

İl delegeleri- Musa Ünsal, 
Mustafa Gülbay, Ayşe Erge-
ne, İbrahim Erbay, Meryem 
Salman, Halis Ödel, Zihni 
Uysal, Ahmet Turan Bilgin, 
Ümmü Çizmeci, Murat Ak-
koyun, Ünal Koç, Süleyman 
Gündoğdu, Murat Taşkıner, 
Mustafa Atabay, Zuhal 
Gürsoy, Müjgân Keyik, Os-
man Başol, Mehmet Gacar, 
Ömer Aksoy.

CHP Kadın Kolları kongresinde yapı-
lan seçimlerde Aysun Ayşe Ergene tekrar 
başkanlığa seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın kolları 
kongresi yapıldı. CHP Buldan İlçe Mer-
kezinde yapılan kongreye geçen dönem 
Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 
Denizli CHP Kadın Kolları Başkanı Naşide 
Penez, Kent Konseyi Başkanı Meryem 
Salman ile çok sayıda CHP üyesi ile kadın 
kollarına mensup CHP li kadınlar katıldı.

Merhum Belediye Başkanlarından Cevat 
Buldanlıoğlu’nun eşi Gülten Buldanlıoğlu, 
chp İlçe Başkanlarından Avukat merhum 
Hamdi Türkmenoğlu’nun eşi Cevher Türk-
menoğlu ve Serpil Bilgin’e törenle çiçek 
sunan ve teşekkür eden CHP Buldan Kadın 
Kolları Başkanı Aysun Ayşe Ergene, yaptığı 
konuşmada “Üst üste yaşadığımız 7 Haziran 
ve 1 Kasım genel seçimlerinde hiç durma-
dan çalıştık. Elimizden geldiğince, dilimizin 
döndüğünce, gücümüzün yettiğince aydın-
lık bir Türkiye için vaatlerimizi anlattık. 
Bundan sonraki süreçte hep birlikte sizlerle 
projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bir 
önceki kongremizde hep birlikte demiştik 
ki, “Akın var akın, güneşe akın, güneşin 
zaptı yakın. Biz güneşimizi zapt edeceğiz. 
Aydınlık yarınlar için güneş CHP için do-
ğacaktır. Nasıl ki biz kadınlar 37 yıl aradan 
sonra çalışarak Buldan Belediye seçimlerini 
kazandıysak, yine özveriyle çalışarak iktida-
ra geleceğiz” dedi.

Kongrede yapılan seçimlerde iş başına 
şu isimler getirildi.

Başkan – Aysun Ayşe Ergene
Yönetim Kurulu- Müjgân Yiğit Keyik, 

Zühal Gürsoy, Ayşen İşçioğlu, Çiğdem 
Akman, Ümmü Peker Terzioğlu, Huriye 
Çalışkan, Nurcihan Özet, Güzeyen Bakır-
cı, Meryem Saltıker, Feride Önder, Fatma 
Özoğlu, Selma Başün.

İl Kadın Kolları Delegeleri- Aysun Ayşe 
Ergene, Melda Ünsal, Ayşe Başkan, Hatice 
Tengiz, Fatma Özer, Aylin Abaylı, Ayşen 
Kırmızı, Meral Tan, Nuray Yolcu.

Denizli Buldanlılar Der-
neği tarafından organize 
edilen buluşma Antalya-
Manavgat-Side’de 23 
Ocak tarihinde olacak. 

Denizli Buldanlılar 
Derneği’nin 23 Ocak’ta-
ki Antalya Side’de konakla-
malı etkinliği Antalya Side 

Diamond Beach Hotel’de 
gerçekleşecek. 4 Yıldızlı 
her şey dahil otele 23 Ocak 
Cumartesi günü giriş yapı-
lacak, 24 Ocak Pazar günü 
öğle saatlerinde çıkış ger-
çekleşecek. 

Denizli Buldanlı-
lar Derneği Başkanı Ha-

lil Yüksel’in verdiği bilgiye 
göre 23 Ocak Cumarte-
si günü sabah saatlerinde 
Buldan’dan otobüslerle ha-
reket edilecek. Yolda uygun 
bir yerde kahvaltı yapılacak. 
Öğle saatlerinde otele giriş 
yapılacak. Otelde öğle ye-
meği ve akşam yemeği ye-
necek ve bir gece konaklama 
yapılacak. Sabah kahvaltı-
sı yapıldıktan sonra öğle sa-
atlerinde otelden ayrılınacak. 
Otobüs ücreti, yolda yapılan 

kahvaltı ve oteldeki ye-
mekler için ücret öden-
meyecek. Ayrıca otelde 
alkollü yerli içkiler ile al-
kolsüz içkiler ve otelin 
sunduğu bazı hizmetler 
ücretsiz olacak. 

Grubun isteği ve ona-
yı ile civardaki tarihi ve 
doğal güzelliklerin gezil-
mesi de ayrıca programa 
dahil edilebilecek. 

Antalya-Manavgat-Si-
de Gündoğdu Beldesi Di-
kilitaş mevkiindeki Dia-
mond Beach Hotel’deki 

bu buluşmaya katılmak is-
teyenler kişi başına 175 TL 
ödeyecekler. Katılmak iste-
yenlerin 5 Ocak tarihine ka-
dar kişi başına 100 TL ya-
tırarak kayıt yaptırmaları 
gerekiyor. Daha fazla bilgi 
almak ve kayıt yaptırmak is-
teyenler 0 533 6350693 nu-
maralı telefondan Denizli 
Buldanlılar Derneği Başka-
nı Halil Yüksel’le irtibat ku-
rabilirler. 

ÜNSAL GÜVEN TAZELEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe kongresinde başkanlığa yeniden Musa Ünsal getirildi.

CHP’Lİ KADINLAR “ERGENE” DEDİ

BULDANLILAR BU KEZ ANTALYA’DA BULUŞUYOR

HEM ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞUYOR HEM DE MİLLİ SERVET YOK OLUYOR
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Belediye Düğün Salonu’nda 
yapılan etkinliğe Denizlili Ozan 
Nihat Sönmez’in organizasyonuy-
la Aşık Nuri Şahinoğlu mahlaslı 
Manisalı Doç. Dr. Bekir Sami 
Özsoy, Aşık Selahattin Kazanoğlu 
mahlaslı Erzurumlu Selahattin 
Kazan, Aşık Yaşar Demiroğlu 
mahlaslı Gümüşhaneli Yaşar De-
mir, Aşık Sübhandereli mahlaslı 
Adanalı Yunus Tömen, Aşık 
Hakkı Tanrıkulu mahlaslı 
Adanalı Hakkı Tanrıkulu, 
Aşık Erdemcan mahlaslı 
Sivaslı Sefer Erdem, Aşık 
Hüsrani mahlaslı Ağrılı 

Binali Kılıç, Aşık Erol Şahiner 
mahlaslı Erzurumlu Erol Şahin 
ve Aşık Orhan Üstündağ mah-
laslı Ardahanlı Orhan Üstündağ 
katıldılar. 

Buldan Belediye Başkanı Mus-
tafa Gülbay ve eşinin yanı sıra 
çok sayıda Buldanlının izlediği et-
kinlikte aşıklar kendilerine verilen 
ayaklar üzerinden, ikişerli ola-

rak birbirleriyle atışma yaptılar. 
Doğaçlama yapılan bu atışmalar 
izleyicileri zaman zaman kahka-
halara boğdu. 

Buldan ilçe merkezinde ilk defa 
böyle bir etkinlik gerçekleştirdik-
lerini belirten Buldan Belediye 
başkanı Mustafa Gülbay, “beledi-
ye kültür etkinlikleri çerçevesinde 
yapılan Aşıklar Bayramını bundan 

sonra her yıl düzenlemek istiyo-
ruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği 
ilgi, ilk olmasına rağmen oldukça 
iyi idi. Bunu daha iyi bir havada 
ve açık bir mekanda devam ettir-
mek istiyoruz. Ricamızı kırma-
yarak, uzak diyarlardan ilçemize 
gelerek bayramımızı renklendiren 
halk ozonlarımıza çok teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Buldan Belediyesi tara-
fından Çarşı Camisine mo-
dern tuvaletler ve abdest 
alma yerleri yapılıyor.

Buldan Belediyesi Çarşı 
Camisinin bakıma muhtaç 
tuvalet ve abdest alma yerle-
rine el attı. Yıllardır kötü gö-
rünüm arz eden eski tuvalet 
ve abdest alma yerleri yıkı-
larak yerine, abdest alma bö-
lümü, bay, bayan tuvaletleri 
ve engelli tuvaletleri yapıla-

cak.  Buldan Belediyesi Fen 
İşleri yetkililerinden yapılan 
açıklamada, Buldan’ın en 
eski ve merkez camisi olan 
Çarşı Camisine eski tuvalet-
lerin yakışmadığı, yeni ve 
modern tuvaletlerle birlikte 
abdest alma bölümünün ye-
nileneceği, engelli ve bayan 
tuvaletlerinin yapılacağı 
açıklandı. BELKÜM bina-
sının yıkılmasının ardından 
bölgede tuvalet ihtiyacının 

karşılanabilmesi amacıyla 
tuvalet yapımına başlandı-
ğını ifade eden yetkililer, 
çalışmaların ardından 1Nolu 
Dokumacılar Kooperatifi 
pasajı içerisinde bulunan 
tuvaletlerinde yenilenerek 
modern hale getirileceğini, 
dışarıdan gelen misafirle-
re ve halkımıza uygun ve 
yakışır hizmet verir duruma 
getirileceğini belirtti.

ÇARŞI CAMİSİNE MODERN TUVALETLER 

1. BULDAN AŞIKLAR BAYRAMI YAPILDI
Bu yıl ilk olarak yapılan ve bundan sonra da devam ettirilmesi planlanan Buldan Aşıklar Bayramı coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. 
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Yeni Yılınızı Kutlar Memleketimize Huzur 
ve Barış Getirmesini Temenni ederiz.

2016 yılının Türkiye için umutlu, 
bereketli, 2015’de yaşanan 
tüm olumsuzlukların tersinin 
yaşanacağı bir yıl olmasını;  
herkes için sağlık, huzur, mutluluk 
ve başarı getirmesini dileriz..

Buldan TARİŞ Genel 
Kurulu yapıldı. Genel 
kurulda yapılan seçim-
lerde Salih Ener yeniden 
başkanlığa getirildi.

Buldan TARİŞ genel ku-
rulunda yapılan seçimlerde 
Başkan Salih Ener yeniden 
işbaşına getirildi. Buldan 
Ahmet Terzioğlu Güzel-
leştirme Düğün Salonunda 
yapılan genel kurula çok 
sayıda TARİŞ ortağının 
yanı sıra Buldan Ziraat 
Odası Başkanı Muammer 
Al’da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunması ile 
başlayan genel kurulda 
çalışma ve faaliyet rapor-
ları ve bütçe müzakereleri 
yapıldı.

 Divan başkanlığını 
Mesut Yılmaz, yardımcı-
lıklarını İbrahim Bakkal ve 
Ahmet Boynikar’ın yaptığı 
genel kurulda ortaklara 
seslenen Başkan Salih 
Ener “Bu güne kadara siz 
değerli ortaklarımızın el 
emeği göz nuru ürünlerinin 
daha iyi değerlendirmek 
amacıyla çalışmalar yaptık. 
Sizlerden aldığımız yetki 
ve desteklerle bu çalış-
malarımız artarak devam 
edecektir. TARİŞ olarak 
daha kaliteli kuru üzüm 
elde etmek için ilaç, gübre 
ve teknik destek hizmetle-
rimizle her zaman yanınız-
dayız “dedi.

Buldan ve TARİŞ’in 
çalışmalarının tanıtımının 

yapıldığı video gösteri-
sinin de sunulduğu genel 
kurulda tek listeyle yapılan 
seçimlerde işbaşına şu 
isimler getirildi.

Başkan- Salih Ener
Yönetim Kurulu (Asil)- 

Aytekin Uğuz, Hasan 
Cabaroğlu, Selçuk Uşaklı

Yönetim Kurulu(Yedek)- 
Süleyman Ildır, İbrahim 
Yılmaz, Ali Gür, Selahattin 
Ok

Birlik Temsilcileri(Asil)- 
Ali Köklü, Süleyman Ildır, 
Osman Çavdar, Salih Ener, 
Osman Küçük

Birlik 
Temsilcileri(Yedek)- Halil 
Arıkan, Ahmet Yılmaz, 
Gülsüm Mustak, Sabri 
Özek, Ahmet Aydın

Buldan Ülkü Ocakları Başka-
nı Özgür Gezici görevini Fikret 
Aksoy'a devretti.

Yaklaşık iki yıldır Buldan Ülkü 
Ocakları görevinde bulunan Özgür 
Gezici, görevini iş ve bölge değişikliği 
sebebiyle Fikret Aksoy'a devretti.

Buldan Ülkü Ocağında gerçekleşen 
devir teslim törenine Denizli Ülkü 
Ocakları İl Başkanı Murat Naci Öncel 
ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İçe 
Başkanı Mehmet Tuğrul, MHP Buldan 
Belediyesi Meclis üyesi Murat Ermiş 
ve çok sayıda ülkücü katıldı.

Görevi devreden Özgür Gezici, gö-
rev süresi boyunca kendilerine destek 
olan herkese teşekkür ederek helallik 
isteyip, yeni Başkan Fikret Aksoy'a 
başarılar dilediler.

Görevi devir alan Fikret Aksoy 
yaptığı konuşmada, Gezici ve yöneti-
minin Buldan da Ocağın açılmasında 
ve bu zamana kadarki faaliyetlerinde 
göstermiş oldukları gayretten dolayı 
teşekkür ederek “Ben ve Yönetim Ku-
rulu arkadaşlarım devralmış olduğu-
muz sorumluluğun bizlere yüklediği 
ağırlığın farkında ve bilincindeyiz. 
Rabbim, faydalı işler yapmamıza ve 
yararlı olmamızı nasip eder inşaal-
lah. Malumları olduğu üzere Ülkü 
Ocak'larının görevi, çocuklarımızı 

milli ve manevi 
değerlerle mücehhez 
kılacak eğitim faali-
yetlerinden oluşmak-
tadır. Milletimizin 
köklerinin milli ve 
dini kaynaklardan 
ortaya konmasının, 
Hoca Ahmet Yesevi, 
Kaşgarlı Mahmut 
ve Horasan Erenleri 
menşeli Anadolu'ya 
çalınan mayanın,

Yunus Emrelerle, 
Mevlanalarla, Hacı Bektaşi Velilerle, 
Somuncu Babalarla, Hacı Bayram 
Velilerle, Taptuk Emrelerle ve isimle-
rini sayamadığımız Alperenlerimizle 
gerçekleştirilen diriliş ile ortaya konan 
kültür ve medeniyetinin, Yüce Dini-
miz İslam'ın, Yüce Peygamberimizin 
ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 
öğrenilmesi anlaşılması ve yorumlan-
masının, İnsan unsurunu ilgilendiren 

çevre, toplum, toplu yaşam, koruma 
bilinci spor ve daha sayamadığımız her 
türlü sosyal hareketin içinde olduğu 
kültür faaliyetlerinin "Dinsiz ilim kör, 
ilimsiz din topaldır" anlayışının şemsi-
yesi altında çocuklarımızda, “kâmil bir 
imanın, salih amel ve güzel ahlaktan" 
mürekkep bir dokunun oluşmasıyla 
geleceğe hazırlanmasını, toplumdaki 
olumsuzlukların önüne geçilmesini, 
vatanımızın devletimizin milletimizin, 
mukaddeslerimizin badirelerle karşı-
laşmaması için geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızın irfan larını yükseltecek 
bahse konu faaliyetlerimizi programlı 
bir şekilde hayata geçmesini sağlamak 
için var gücümüzle çalışacağız.

Bunun yanında okullar, alınan eği-
tim, eksikliklerin tamamlanması husus-
larında içinde olduğu her türlü faaliyet 
çocuklarımız için verilecektir” dedi.

Tören, daha sonra dualarla yapılan 
Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı devir 
teslimiyle sona erdi.

ENER’LE DEVAM

 ÜLKÜ OCAKLARINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ
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Yeni Yılınızı Kutlar Esenlikler Dileriz.

Buldan trafik sorunu 
artık çözülemez hale geldi. 
Cadde ve sokaklarda değil 
araç kullanmak, yürümek 
bile imkânsız halde. Okul 
kaldırımlarına bile araçların 
park edilmesi her an için 
trafik kazalarına davetiye 
çıkarıyor. Fehmi, Mehmet 
Şükrüye Erensoy Ortaokulu 
arka kapısından Alanyazı 
Meydanına inen yolda 
bulunan kaldırımlar artık 

yayaların ve okul öğrencile-
rinin kullanımından çıkmış 
durumda. Okul öğrencileri 
kaldırımlar yerine okulları-
na yoldan gidip gelirken, 14 
Mayıs caddesinden gelen 
araçlarla burun buruna 
geliyorlar.

Okul öğrencileri ve vatan-
daşlar kaldırımlara araç par-
keden araç sahiplerine isyan 
ederken “Bu kaldırımlar 
okul öğrencileri ve yayala-

rın kullanımı için yapılmış. 
Bu araçların sahiplerinin de 
çoluk çocuğu var. Bizim ço-
cuklarımızın hayatları hiçe 
sayılıyor. Yetkilileri defalar-
ca uyarmamıza rağmen ne 
cezai işlem uygulanıyor ne 
de önlem alınıyor. Burada 
illaki kazaların yaşanması 
mı gerekiyor? Bu konuda 
yetkililer acilen çözüm bul-
malıdırlar” diyerek tepkile-
rini dile getirdiler.  

Güney Ege Kalkın-
ma Ajansı’nın (GEKA) 
Buldan’da yaptığı top-
lantıya katılmak üze-
re ilçemize gelen Deniz-
li Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan, 
toplantı sonrası Buldan’ın 
Yalçınkaya mahallesinde-
ki Tarakçı Evi’ni gezdi. 
Burada evin şimdiki sahi-
bi Mestan Karaburun ile 
pazarlığa girişen Zolan 
350 Bin TL’ye evin satı-

şında anlaştı. 
Önümüzdeki günlerde 

tapu işlemlerinin bitiril-
mesi beklenen evin resto-
rasyonu sonrası Deniz-
li Büyükşehir Belediyesi 
tarafından turizm amaçlı 
kullanılması bekleniyor. 

Bilindiği gibi Tarak-
çı Evi, Buldan’ın eski be-
lediye başkanlarından 
Talat Tarakçı ve ailesi-
ne aitti. Talat Tarakçı’nın 
ölümünün ardından, ai-

lenin Buldan’dan ayrıl-
ması sonrası ev satılmış, 
evin son sahibi de Mes-
tan Karaburun olmuştu. 3 
katlı, taş ve ahşap işçiliği 
ile yapılan evde çok sa-
yıda oda bulunuyor. Evin 
çatısında da cihannüma-
sı bulunuyor. Evin için-
de kendine ait ama şu an 
kullanılmayan hamam ve 
giriş katı salonunda kü-
çük bir süs havuzu bulun-
makta.  

TARAKÇI EVİNİ DENİZLİ 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALIYOR

İlçemizin en önemli konaklarından olan ve koruma altındaki Tarakçı  Evi 
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıyor.

PESSSS!
Trafik sıkıntısı had safhaya ulaştı. Ortaya çı-
kan manzaralar vatandaşa “Pes” dedirtiyor.



21Buldan'daYAŞAM Aralık 2015



22 YAŞAMBuldan'daAralık 2015

İlçemiz Yeni Mahalle Sabun-
cu mevkiindeki boş araziye 
bölge halkı çocuk oyun parkı 
yapılmasını istiyor.

Yeni Mahalle-Tümbay 
Caddesi’nin arka kısmında yer 
alan Yusuf Okutan’a ait 3500 
m2’lik alanın, önceki belediye 

başkanı döneminde yeşil alan ve 
çocuk parkı yapılması için be-
lediyeye bağışlandığını belirten 
bölge sakinleri, bu zamana kadar 

burada herhangi bir 
çalışma yapılmadı-
ğını, çocuklarının 
oyunlarını oynaya-
bileceği bir oyun 
parkının bir an önce 
kurulmasının iyi ola-
cağını söylüyorlar. 

Bölge sakinleri 
ayrıca bu bölgede bir 
kısmının belediyeye, 
bir kısmının da kişi-
lere ait geniş araziler 
olduğunu belirterek 
buraya kapalı pazar 
yeri yapılabileceğini 
söylüyorlar.

Tekke bölgesinin yol çalışma-
ları imece ile yapıldı.

Tekke’ye imece eli değdi. 
Kışın yağan yağmur ve kardan 
dolayı etkilenen toprak yola taş 
döşemem çalışmaları Belediye 
ve vatandaş işbirliği ile yapıldı. 
Havası, suyu, sebze ve meyvesi 
ile bağlarıyla da meşhur Tekke 
bölgesinin taş döşeme çalışma-
larına bölgede oturanlar, bağ 
sahipleri ve Belediye personeli 
katıldı.

Yıllardır sıkıntılı olan yolun 
imece ile taş döşemesinde emeği 
geçen herkese şükranlarını sun-
duğunu belirten Girne Mahalle 
Muhtarı Kadir Başoğlu “Yıllar 
önce merhum büyüğümüz Dok-
tor Abdullah Sayıner imece ile 
memleketimize Göğüs Hasta-
nesini kazandırmıştır. Bizler de 
onun evlatları olarak yine imece 
ile bu yola taş döşeme yaptık. 
Buldan Belediyesi bize büyük 
yardımlarda bulundu. Ayrıca 
Helvacılar Mahalle Muhtarı Se-
lahattin Yeşildağ, Bursa Mahalle 
Muhtarımız İbrahim Hotunluoğ-
lu, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı 

Süleyman Başbuğ ve bölgede 
bağ sahipleri ile hayırsever 
vatandaşlarımız hep birlikte bu 
yolun yapımını gerçekleştirdik. 
Birlik ve beraberlik içinde her 
türlü zorluğun üstesinden geli-
nebilir düşüncesindeyiz. Allah 

bizim birlik ve beraberliğimizi 
bozmasın. Havaların düzelme-
sinin ardından tekrar imece ile 
kaldığımız yerden çalışmalarımı-
za başlayacağız. Biz bu yola baş 
koyduk. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

TEKKE’YE İMECE ELİ DEĞDİ

SABUNCULULAR ÇOCUK 
OYUN PARKI İSTİYOR
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Denizli Büyükşehir Beledi-
yesi Su ve Kanalizasyon İşleri 
Buldan bürosu,  Akçalar Camii 
yanına taşındı.

Denizli Büyük Şehir Beledi-
yesi Su ve Kanalizasyon İşleri 

Buldan Bürosu yeni yerine 
taşındı. Daha önce Buldan 
Belediyesi altında faaliyet 
gösteren büro Cumhuriyet 
Mahallesi Konak Caddesi üze-
rinde Akçalar Camii yanındaki 

binanın alt katında hizmet 
vermeye başladı.

Su tahsilat, abonelik işlem-
leri ve kanalizasyon çalışma-
larıyla ilgili tüm işlemler yeni 
büroda gerçekleştirilecek.

Hayırsever Gülten Buldanlıoğlu 
tarafından alınan göz hastalıkları 
teşhis ve tedavi cihazlarının ardın-
dan kadrolu göz doktoruna da ka-
vuştuk. 1982 Kayseri doğumlu Göz 
Doktoru Tayfun Şahin, İstanbul’dan 
Buldan Göğüs Hastalıkları Hasta-
nesine atandı.

Hayırsever Gülten Buldanlıoğlu 
tarafından hastaneye bağışlanan 
cihazları çok beğendiğini ifade 
eden Göz Doktoru Tayfun Şahin 
“Hastanemizde katarakt ve benzeri 
göz ameliyatlarının yapılabilmesi 
için fako cihazı ihtiyacımız vardı. 
Bu cihazın temini yapıldı. Şu anda 

en önemli ihtiyacımız göz mikros-
kopudur. Bu cihazı da temin edebi-
lirsek göz ameliyatları ve katarakt 
operasyonlarını hastanemizde yapa-
bileceğiz. Hastanemize bugüne ka-
dar yardımcı olan tüm hayırsever-
lerimize ve Gülten Buldanlıoğlu’na 
teşekkür ediyorum” dedi.

DESKİ YENİ YERİNDE

ŞAHİN GÖREVE BAŞLADI
Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Göz Doktoru 

olarak atanan Tayfun Şahin, kadrolu olarak göreve başladı.
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Buldan Göğüs 
Hastalıkları Hasta-
nesinde yapılan isim 
değişikliği ile önce-
den Yukarı Hastane 
olarak bilinen Göğüs 
Hastalıkları Hasta-
nesi eski ismi ile anılma-
ya başladı. Yeni konulan 
tabela ile yeniden Doktor 
Abdullah Sayıner’in ismi 
hastanede yerini aldı. Ayrıca 
Aşağı Hastanesini yaptıran 
hayırsever Arif Cerit ismi 
de yaptırdığı hastanede 
yerleştirilen tabela ile yerini 
aldı. Hayırseverler tarafın-

dan ortaklaşa olarak yapılan 
ek binaya da Hayırseverler 
Hizmet Binası tabelası 
yerleştirildi.

İki adet hastanemizin 
çıkarılan yasayla tek isimle 
anıldığını ifade eden Buldan 
Göğüs Hastalıkları Has-
tanesi Başhekimi Doktor 
Alpaslan Alsoy “Yukarı 
Hastane olarak bildiğimiz 

hastanemiz Doktor 
Abdullah Sayıner 
Hizmet Binası ola-
rak, Aşağı Hastane-
miz olarak bildi-
ğimiz hastanemiz 
Arif Cerit Hizmet 

Binası olarak ve hayırsever 
hemşerilerimizce ortaklaşa 
yaptırılan ek binamız da 
Hayırseverler Hizmet Bi-
nası olarak adlandırılmıştır. 
Bu güne kadar hastanemize 
katkı yapmış hayırseverle-
rimizin unutulmaması ve 
yaptıkları katkılara karşılık 
minnet ve şükranlarımızı 

sunuyoruz. Hastanemizin 
bina, ekipman ve teknik an-
lamda çok daha iyi yerlere 
gelmesinde hayırseverle-
rimizin büyük desteklerini 
her zaman görmekteyiz. 
Şu anda hastanemizde Arif 
Cerit Hizmet Binamızda 
eksikliğini gördüğümüz 
özürlü tuvaletleri ile mevcut 
tuvaletlerimizi modern ve 
hijyen kurallarına uygun 
hale getiriyoruz. Çalışma-
larımız kısa bir süre sonra 
tamamlanarak Hastanemize 
yakışan hale gelecektir” 
dedi.

HAYIRSEVERLER iSiMLERiNE KAVUŞTU
Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinin yapımında katkıda bulunan isimler tekrar yerlerini aldı.
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Yeni Yılınızı Kutlar Memleketimize Huzur 
ve Barış Getirmesini Temenni ederiz.

Buldan 
Orman 
İşletme Şef-

liği, Acısu mevkiinden 
başlayarak, Manisa 
İl sınırına kadar olan 
karayolu kavşak, orta 
refüj ve yol kenarla-
rına süs bitkilerinden 
oluşan 20 Bin fidan 
dikiyor.

Aslında Karayolla-
rı Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılması 
gereken bu çalışmayı, 
Karayolları ile yapılan 
bir anlaşma ile Buldan 
Orman İşletme Şefliği 
üstlendi. Sürücülerin yol 
görüşünü engelleme-
yecek, trafiği sıkıntıya 
sokmayacak, genellikle 
süs bitkilerinden oluşan 
ve fazla büyümeyecek 
fidanlardan oluşan 

dikim çalışmalarında 
şu ana kadar 10 Bin 
fidan dikildi. Çalışma 
tamamlandığında, bodur 
ardıç, biberiye, mimoza, 
kartopu, kadın tuzluğı 
(berberis) ve zakkum-
dan oluşan 20 bin fidan 
dikilmiş olacak.

Konu ile ilgili olarak 
bilgi veren Buldan 
Orman İşletme Şefi 
Nurullah Karagöl, 
Buldan’ın Manisa 
İl sınırından, Acı-
su mevkiine kadar 
olan yol güzergahı 
boyunca kavşak, 
orta refüj ve yol 
kenarlarına  yapılan 
dikim çalışmalarıyla 
Buldan’ın giriş yol-
larını güzelleştirmeyi 
amaçladıklarını, bu 
çalışmalarda Bul-

danlı işçileri çalıştırarak 
da hemşehrilere ek bir 
kazanç sağladıklarını 
belirtti. Karagöl, dikim-
lerde fidanların vatan-
daşlarca sahiplenilmesini 
ön plana aldıklarını, bu 
nedenle de vatandaşlar-
la problem olabilecek 
yerlere dikim yapmadık-

larını söyledi. Nurullah 
Karagöl, “Umuyorum 
birkaç yıl sonra bu 
fidanlar büyüdüğünde 
ve rengarenk bir görüntü 
vermeye başladığında  
bu çalışmalarımızın 
ne kadar yerinde bir 
çalışma olduğu daha iyi 
anlaşılacaktır” dedi. 

ORMAN, BULDAN YOLLARINA 
20 BİN FİDAN DİKİYOR
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4207 sayılı kanun-
la kapalı alanlarda 
içilmesi yasakla-
nan sigara ile ilgili 
olarak İlçe Halk 
Kütüphanesi’nde bir 
toplantı gerçekleşti-
rildi.

Buldan İlçe Sağlık 
Müdürlüğü tarafından  
düzenlenen toplantıya, 
İlçe kaymakamı Hacı 

Uzkuç’un yanı sıra ilçe-
deki tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarının müdür 
ve amirleri, sivil toplum 
örgütlerinin yöneticileri, 
kahvehane ve restoran 
işletmecileri, tütün 
mamulleri satan bakkal 
ve büfe işletmecileri ile 
vatandaşlar katıldı. 

Buldan İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Elvan 

Uzkuç’un açılış 
konuşmasının 
ardından, De-
nizli İl sağlık 
Müdürlüğü’nden 
Mevlüt Yapar 
tarafından görün-
tüler eşliğinde  
sigaranın zararları 
ve sigara içilmesi 
yasak olan yerler 
hakkında ayrıntılı 
bilgiler verildi. 
Toplum sağlığı 
açısından ve gele-

cek nesilleri sigaradan 
uzak tutmak için 4207 
sayılı kanunla getirilen 
kısıtlamalardan asla 
geriye dönüşün olma-
yacağı hatırlatılarak, 
konuyla ilgili olanların 
bu konuda çok dikkatli 
olmaları istendi.

Toplantı soru ve ce-
vaplarla sona erdi. 

Yeni Yılınız Kutlu Olsun

SiGARAYA GEÇiT YOK!
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1 Haziran 1968 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Buldanlı Maden-
cilik Limited Ortaklığı isimli bir şirketin olduğunu, Bu şirketin 18 
Nisan 1326 tarihli fermanla Buldanlı Hacı Emin’e ihale edilen Muğla 
Yatağan’daki zımpara madenini işletme ruhsatını aldığını, ancak iş-
letmeye başlamadığı için imtiyazının feshedildiğini bu belge ile belki 
de ilk defa duyuyorsunuz. 

DÜNÜNÜ BİLMEYENİN
YARINI TEHDİT

ALTINDADIR

HAZIRLAYANLAR:

- PARŞÖMEN -

Muza�er ÇETİN - Nurkadın Esra Çetin

Derbent Deresi türküsünü sanırım duymayanımız 
yoktur. Buldan’la özleşen bu türküde, çok soğuk bir 
havada develeriyle yük taşıyan Musa’nın Derbent 
Deresi’nde donarak ölmesi anlatılır. Musa ve arkadaş-
ları o yıllarda develeriyle yük taşıyarak geçimlerini 
kazanmaktadırlar. 1934 yılının dondurucu kışında 
develerine sardığı yüklerle Derbent boğazından 
geçerek Alaşehir’e gitmek ister. Ancak Ali oğlu Musa 
ile arkadaşları Salih oğlu Veli ve Çeşmebaşılı oğlu 
İsmail boğazı geçemeden donarak ölürler. 

20 Şubat 1934 tarihli bir yazı ile İçişleri Bakanlığı 
bu olayı Başbakanlığa bildirmiş. İşte bu belge o tarih-
te Başbakanlığa yazılan yazıdır. 

Şu an Afet Evleri diye bilinen konutlar yıllar önce Güro-
luk ve Bursa Mahallesi’nde meydana gelen toprak kay-
ması sonucu mağdur olan hemşehrilerimiz için yapılmıştı. 
1967 yılında Topdamı diye bildiğimiz bölgede meydana 
gelen toprak kayması sonucu pek çok hemşehrimiz evsiz 
kalmıştı. 

29 Şubat 1968 yılında Başbakan Süleyman Demirel 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu konuyu ele al-
mış ve mağdur olan 66 aile için afet konutları yapılması 
için karar almıştı. Bu belge alınan o kararı göstermekte-
dir. 

24 Nisan 1968 tarihli bu belgede de yine Bursa ve Güroluk 
Mahallelerinde, yani Topdamı’nda meydana gelen toprak 
kayması sonucu mağdur olan ilave 20 aile için alınan karar 
görülmekte. 20 aileye ev yardımı için alınan bu kararda Baş-
bakan Süleyman Demirel ve bakanların imzaları bulunmakta.

4 Şubat 1334 tarihinde gene fermanla Buldanlı Hacı Emin’e ihale 
edilen ve Buldanlı Madencilik Limited Ortaklığı tarafından işletil-
mesine karar verilen Sarayköy Teke-Tırkaz bölgesindeki kükürt ma-
deni, aradan uzunca yıllar geçmesine rağmen işletmeye açılmayınca 
1 Haziran 1968 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla şirketin imtiyazı 
feshediliyor.  Bu belge fesih kararını gösteriyor. 

Bu belge ile de 23 Kasım 1335 tarihli fermanla Osman Saip, 
Mehmet Rifat, Abdülkadir ve Ahmet Fikri’ye ihale edilen ve Bul-
danlı Madencilik Limited Ortaklığı’nın uhdesinde bulunan Aydın 
ili, Nazilli İlçesi Kızıldere köyündeki linyit madeninde faaliyete 
başlamadığı için, şirketin imtiyazının feshedildiğini öğreniyoruz. 
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İstanbul Buldan Kültür 
ve Yardımlaşma Derneğ�

BULDAN HALKIMIZIN VE DEĞERLİ 
HEMŞERİLERİMİZİN YENİ YILINI

KUTLAR HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLERİZ

Başkan Rahmi Terzioğlu.
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ÇAKIR MEHMET (2)
Geçen sayıdan devam..
Tütün kaçakçılığının yaygın 

olduğu dönemlerde, Osmanlı 
devleti kaçakçılarla mücadele 
etmek için maaşlı memurlar gö-
revlendirmiş, bu memurlara Tütün 
Kolcusu denir. Tütün kolcuları, 
Karapınar bölgesinde, Cellatlar 
çeşmesinde, tütün kaçakçılarını 
yakalamak için gizlenmişler, 
bekliyorlarmış. Bu çeşme eski 
ipek yolu (Denizli-Buldan- Aydın 
ve Uşak –Buldan-Aydın yolu) 
üzerindedir. Tütün kaçakçıları 
Buldan’a doğru gelmekteler. 
Çakır Mehmet tütün kolcularını 
görür, Çatak köyü istikametine, 
tütün kaçakçılarının geldikleri 
yöne gider, Armutlugedik’te, 
tütün kaçakçılarının önüne varır, 
onlara durumu anlatır. Kaçakçı-
lar tütünlerini yörük damlarına 
indirir, boş hayvanlarla şehre 
giderken tütün kolcularının 
yanına varırlar. Tütün kolcuları 
kaçakçılara tütünleri ne yaptıkla-
rını sorar. Kaçakçılar da “Yukarı 
tarafta Çakır Mehmet denen biri 
tütünleri elimizden aldı” derler. 
Tütün kolcuları, Çakır Mehmet’in 
yanına giderler ama daha varma-
dan  50 m kadar yaklaştıklarında, 
Çakır Mehmet’in kayrak üzerinde 
kamasını bilemekte olduğunu 
görür, duraksarlar, ürperirler. Ça-
kır Mehmet’e, “Mehmet bize bir 
tabakalık tütün ver “ derler. Çakır 
Mehmet de   “Bıçağınız keskin ise 
gelir alırsınız” der. Bu söz üzerine 
tütün kolcuları geri dönüp giderler. 
Tütün kaçakçıları daha sonra gelir 
teşekkür eder, tütünlerini hayvan-
larına sarar giderler.

Buldan-Güney-Sarıgöl –Eşme 
arasında eşkıyalık yapan, adı 
efeye çıkmış, Çalıkakıcı, halka 
zulümde meşhur Molla İmam Efe 
(Deli İmam Efe) köy ve mezradaki 
halka eziyet vermekte, şehre gire-
memektedir. Bunda Buldanlının 
Demirci Mehmet Efe, Çakırcalı 
Mehmet Efe ile iyi geçinmeleri 
etkilidir. Molla İmam Efe şansını 
denemek için Buldanlı bir zengine 
haber salar, para hazırlamasını 
söyler. Buldan eşrafı, yıldızı yeni 
parlayan Çakır Mehmet’e haber 
salar, durumu anlatır, Çakır Meh-
met de yardımcı olacağını söyler. 
Molla İmam Efe söylediği günde 
Dımbazlar köyü Işıklar-Tekke-
Topdamı yönünde kızanlarıyla 
gelmektedir. Çakır Mehmet tek 
başına onları uzaktan izlemektedir. 
Topdamı’nda Anlar Mezarlığı’nda 
pusuya yatar. Mezarlığa girdikleri 
anda kendini güzelce kamufle 
eden Çakır Mehmet, çok çevik ve 
seri bir hareketle kızanlarının orta-
sındaki Mola İmam efendinin gırt-
lağına kamasını dayamıştır. Molla 
İmam Efe şaşkın halde, kızanları 

şoktadır. Bir şeyler yapmak isterler 
ama, Molla İmam Efe işaret eder, 
kımıldamazlar. Çakır Mehmet’in 
namını o da duymuş, cesaretini 
çok iyi bilmektedir. Çakır Mehmet 
Molla İmam Efe’nin kızanlarına 
üzerlerindekileri yere koymalarını, 
soyunmalarını ve Sarıgöl yönüne 
koşar adım uzaklaşmalarını söyler. 
Molla İmam Efe’nin üzerindeki-
leri alır, Sarıgöl yönünde arkasına 
bakmadan gitmesini ve bir daha 
buralara uğramamasını söyler. 

Molla İmam Efe Karaköy-Hay-
lamaz taraflarından Buldan’da 
medrese tahsili görmüş, tahsi-
lini yarım bırakıp Güney’de bir 
camide imamlığa başlamış, köye 
giderken yaşadığı bir olay anında 
40 kişiyi keserek dağa çıkmış , 
eşkıyalık yapmış , vicdan merha-
met duygusu olmayan acımasız 
bir eşkıya (böylelerine çalıkakıcı 
denir)iken, eşkıyalar için çıkarılan 
bir aftan yararlanmak için 1908 
yılında Buldan’a geldiğinde tutuk-
lanmış ,İzmir’e götürülmüş idam 
edilmiştir. 

Manisa üzerinden Buldan-De-
nizli istikametine gitmekte olan 
tütün kaçakçılarını  tütün kolcuları 
yakalar, tütünlerini hükümet bi-
nasına, katırlarını da Tarakçıların 
Hanı’na bağlamışlar .1930’lu 
yıllara kadar ilçemizde altı han 
varmış. Bunlar ;

1. Bostancının Hanı (şimdiki 
Ağam Kebap salonun olduğu 
büyük binanın olduğu yer)

2. Hacıkırların Hanı (Sonra-
dan Karşıyaka’dan Hacı Habip 
Hanı-Çalıştırıcısı Deştiman Ahmet 
şimdiki 1 No’lu Dokumacılar Ko-
operatifi binasının olduğu yer.)

3. Tarakçının Hanı (Numune 
Kardeşler’in camcı dükkanından 
sarraf-Halk Bankası-Tural Ticaret 
binalarının olduğu yer)

4. Hacı Salihlerin Hanı (Camcı 
dükkanından dersane arası Müş-
takların binalarının olduğu yer)

5. Dervişağaların Hanı (Gevrek 
Ahmetin Hanı –Zafer okulunun 
kuzey tarafı)

6. Paşalıların Hanı (Çarşı Camii 
yanında, şu anda yıkık harap 
durumda)

Tütün kaçakçısı fırsat bulup 
kaçıyor. Memleketi Ödemiş’e 
gidiyor. Karıncalı Dağı’na giderek 

Çakıcı(Çakırcalı) Mehmet Efe’den 
(1850-1911) yardım istiyor. Çakıcı 
Mehmet Efe, Baş zeybeği Kara Ali 
Efeye, Buldan-Sarıgöl-Alaşehir-
Uluderbent bölgesinin sorumlu-
luğunu vermiştir. Çakıcı Mehmet 
Efe, tütün kaçakçısına Buldan’a 
dönmesini, kendisine yardım 
edileceğini söyler. Çakıcı Mehmet 
Efe, Kara Ali Efe’ye haber salarak 
Buldan’daki işi halletmesini, 
yoksa kendisinin geleceğini söyler. 
Bir efenin emrindekine kendisinin 
geleceğini söylemesi, ölmeye 
hazır ol demektir. Kara Ali Efe 
hemen Buldan’a gelir. Yatak-
larından (istihbaratından) işin 
aslını öğrenir, bu işi kısa zamanda 
basit şekilde nasıl halledeceğini 
araştırır. Çakır Mehmet tavsiye 
edilmektedir. Karapınar’a, Karaca 
yörüklerinin  damlarına gider , 
tanışılır, buluşurlar, konuşurlar. 
Yıl tahminen 1905, anlaşırlar. 
Kara Ali Efe dağa çıkıp 2 hafta 
süre tanımıştır.

Çakır Mehmetin babası Kara-
caoğlu Mehmet ve dedesi Hacı 
Hüseyin’in şehirde itibarı vardır. 
Ama halktan, ama devlet adamla-
rından dostlar edinmişler, sözleri 

geçerdi. Çakır Mehmet, dedesi ve 
babasının nüfuzlarından istifa-
de ederek , kaymakam, kadı ve 
zaptiye kumandanı üzerinde etkili 
olmaya çalışmış, halk arasındaki 
dostları vasıtasıyla Çakıcı Efe’nin 
Buldan’a Pazartesi gecesi baskın 
yapacağı dedikodusunu yayıyordu, 
daha iki gün vardı. Dedikoduyu 
halka ve yöneticilere inandırmak 
için başka plan uygular. 

Kara Ali Efe’nin bıraktığı dört 
silahı alır, bir heybe çıra dilimler. 
O zaman resmi tatil Cuma günü 
olduğu için Perşembe günü 
köylerine giden medrese öğren-
cileri Cuma akşamı şehre döner, 
Cumartesi ders başı yaparlardı. 
Çakır Mehmet Cuma akşam şehre 
dönmekte olan medrese talebe-
lerini Topdamı’nda toplamış, her 
iki ellerine birer dilim çıra verip 
yakar, on kişiden birine silah 
vermiştir. Akşam karanlığından 
sabaha kadar Topdamı-Seydalla 
çamı- Toprakçı Kaşı-Bahçeli dede-
Topdamı yönünde öğrencileri 
sürekli hareket ettirmiş, arada bir 
silah attırmıştır. Böylece kalabalık 
efe grubunun Buldan etrafına 
geldiği görüntüsü verir. 

Sabahleyin Çakır Mehmet 
efenin şehirdeki dostları şehrin 
ileri gelenlerine ve yöneticilerinin 
huzuruna çıkarak, geceki olaydan 
halkın etkilendiğini, korktuklarını 
söyler. Çok büyük efe grubunun 
şehir etrafında toplandığını, tütün 
kaçakçılarının serbest bırakılmaz 
ise baskın olacağını söyler. Şehrin 
idarecileri ve nüfuzlu insanları 
durum değerlendirmesi yapmışlar , 
tedirgin olmuşlar, korkmuşlardır.

Zaptiyeye haber salınarak, tütün 
kaçakçılarının serbest  bırakılması 
istenir. Katırlara tütünleri kendileri 
sarıvererek Buldan’dan gitmeleri-
ne izin verilir.

Kara Ali Efe dağdan gelişmeleri 
takip etmektedir. Olayın basit 
ve kansız bir şekilde hallolması, 
Çakır Mehmet’in pratik zeka-
sı hoşuna gider. Zekasına ve 
cesaretine hayran kalır, kendisi-
ne yanında kızanlık teklif eder. 
Aslında bir efe yanında zeybek 
olmaya karar veren gencin uyması 
gereken kurallar vardır. Soruş-
turma sonunda Efe , genci kızan 

olarak almaya karar verirse, kızan 
adayı önce efesinin elini öperek , 
onun önderliğini tanımış ve saygı 
göstermiş olurdu. Sonra grupta 
bulunan diğer zeybeklerin boynu-
na sarılarak, onlara olan sevgi ve 
bağlılığını göstermiş olurdu. Daha 
sonra efesine ve zeybek arkadaşla-
rına karşı silah kullanmayacağına; 
efesinin buyruklarına uyacağına 
ilişkin yemin ederdi.

Çakır Mehmet , Kara Ali 
Efe’den kızanlık teklifini alınca 
izin almak için şehirde, medresede 
okuyan ağası Hüseyin’in yanına 
gider, helalleşmek ister. Ama ağası 
dağa çıkmaması , doğruca ailesi-
nin yanına dönmesini söyler. Çakır 
Mehmet , hakkını helal etmese de 
Kara Ali Efe ile dağa çıkacağını, 
evdekilere selamını iletmesini 
söyler ve ardına bakmadan çeker 
gider. Böylece Kara Ali Efe’nin 
yanında zeybek olmuştur ve kızan-
lık günleri başlamıştır.

Kara Ali Efe, Ödemiş Çaylı 
köyündendir. 1890-1909 yıllarında 
efelik yapmış, çetesi ile bağımsız 
davranır, önemli durumlarda Ça-
kırcalı  (Çakıcı) Mehmet Efe’den 
buyruk alırdı. Kara Ali Efe, Çakır-
calı Mehmet Efe , Demirci Meh-
met Efe, Kamalı Zeybek, Yörük 
Ali Efe gibi efeler halkla bütünleş-
mişti. Dürüst efelerin özelliklerini 
şöyle sıralayabiliriz: Halkın gele-
nek ve törelerine saygı duyulur, Irz 
ve namusa dokunulmaz, yoksulları 
korumak önemlidir. Çünkü çetenin 
korunmaya beslenmeye ve habere 
ihtiyacı vardı. Bir zeybek çetesi 
silah ve insan sayısınca üstün olsa 
bile, az önce saydığımız unsurları 
sağlayacak kırsal kesim insanı ile 
bütünleşmek zorundaydı. Tersi 
durum, halkın tepkisini üzerine 
çeker, bu ise çetenin yalnız kalma-
sı, bitip gitmesi demektir. Çeşitli 
nedenlerle halktan alınan maddi 
imkanlar gösterişli biçimde halka 
döndürülürdü. Yoksul gençleri 
evlendirmek, çeşme, cami yaptır-
mak, yıkılan köprüleri onarmak, 
yol açtırmak gibi. Askere kurşun 
sıkmazlardı, efe töresinde yoktu, 
çünkü askerler ana, yurt kuzusu 
hem buyruk kuluydu. Zaptiyeler 
ise yedi mecidiye aylıkla çıkarları 
için, zeybeklerin arkasına öldür-
mek amacıyla takıldıkları için 
onlara af yoktu. Asan, kesen , ırz 
namus dinlemeyen, işkence eden 
efe kılıklı eşkıyaya Çalıkakıcı 
denirdi.

Bazen kendini bilmezler meş-
hur efelerin adlarını kullanarak 
zenginlerden, köylerden  para 
yiyecek istedikleri olurdu. Bazen 
de yaptıkları pis işleri ırza geçme 
, çadır basma, köy basma, yol 
kesme gibi işleri dürüst efelerin 
adlarını kullanarak yaparlardı. 
Kara Ali Efe’nin adını kullanarak 
Buldan ve çevresinde de benzer 
olaylar yaşanmıştır. Şehirde 
ticaret hareketli olduğu için, 
ticaret yolları üzerine soygunlar ve 

esnafların öldürülmesi gibi olaylar 
görülüyordu. Kara Ali Efe’nin 
istihbaratı bu tür olayları kendisine 
ulaştırıyordu. Kara Ali Efe de bu 
pislikleri yapanları temizlemek 
, halkın can ve mal, namus, iş 
güvenliğini sağlamak amacıyla 
Buldan çevresine gelir.

Kara Ali Efe Buldan-Yayla-
Alandız-Beydağ-Ödemiş yol 
üzerinde Ödemiş’e gelip giden 
Buldan esnafına zarar verenleri 
tespit etmek üzere Kovanoluk 
yaylasına pusu atar. Efenin 
kızanları Ödemiş’ten Buldan’a 
gelmekte olan bir Buldanlının 
önüne geçer. Tutarak Kara Ali 
Efe’nin yanına götürürler. Bu 
Buldanlının ismi hakkında 3 isim 
söylenmektedir. Birincisi Buldan 
esnaflarından Katırcı Salih’in 
babası Katırcı Mehmet, ikincisi 
Bursa mahallesinden Ak Mehmet 
İsmail’in babası Ak Mehmet, 
üçüncüsü Helvacılar mahalle-
sinden Karakuş İsmail’in babası 
olduğudur. Ak Mehmet İsmail’in 
babası veya Karakuş İsmail’in 
babası ise bunlar çalışmak üzere 
Ödemiş’e giden insanlardır. 
Karakuş İsmail’in babası olması 
ihtimali daha yüksek. Çünkü Kara 
Ali Efe hakkında bir şiiri anında 
söylüyor, bu şiir sonra türkü haline 
gelerek içki alemlerinde söyleni-
yor. Şu anda en güzel söyleyen 
Hollanda’da işçi Arif Salih’tir. O 
zamanlar Buldan’da halk ozanları 
Aşıklık geleneği yaşatan Aşık Ah-
met , Deli İğdeli Hafız, Karakuş 
Mehmet gibi şahıslar vardı. Kara 
Ali Efe’nin yanına götürülen Bul-
danlıya Efe, üzerindeki paraları 
çıkarmasını söyle. Buldanlı bir 
miktar para çıkarır. “Bu para Ayşe 
teyzemizin kına ve rastık parası” 
der. Bu söz Efe’nin hoşuna gidiyor 
bir daha sözlerini tekrarlatıyor ve 
paralarını geri veriyor.”Ben kimim 
biliyor musun?”  diye soruyor. 
Buldanlı da bilmediğini söylüyor. 
Kendisinin Kara Ali Efe olduğunu 
söyleyince Buldanlının ağzından 
şu sözler dökülüyor.
Ya da kalaylıdır taşları 
Oy halel halel içtiğim şarap
İnersem Konya’ya ederim harap
Aslımı sorarsan Parmaksız Arap
Kara Ali Kara Ali namım var benim
Yada Konya valisinden elim var benim
Kara Ali dediğin bir kara dana 
Çekti bıçağını da girdi meydana 
Vurmayıp ta aşıverin beni diyor  Kara 
Ali
Kara Ali dediğin birinci uşak 
Arkasına takmış binbeşyüz uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak
Kara Ali Kara Ali deyip namım var 
benim
Yada Konya valisinden elim var benim

Bu sözler efenin hoşuna gider, 
bir miktar da altın verir, kızanla-
rından birine Buldanlıya şehrin 
kenar evlerine kadar refakatçı 
olmasına söyleyerek uğurlar.

Kara Ali Efe 1908 yılında 
Çakırcalı Mehmet Efe’nin izni ile 
düze iner. Zaptiyenin pususuna 
düşerek 1909 yılında bir kısım 
zeybekleri ile yakalanır. Kızan-
larının çoğu kaçar 1911 yılında 
Ödemiş’te idam edilmiştir. 

Çakır Mehmet dağda iken ağası 
Hüseyin evlenmiş, Balkan Savaşı 
çıkınca 1905’de gencecik hanımını 
bırakarak balkan savaşına gitmiş-
tir. Töremizde gelin ailesinin bir 
ferdi olduğundan korunmuştur. 
Çakır Mehmet, Kara Ali Efe’nin 
yanında dört sene dağda kalmış, 

efenin yakalanması ile Buldan’a 
dönmüştür. Bir gün sabah güneş 
doğmadan omuzunda dört silah ile 
Karapınar’daki damlarının önünde 
ortaya çıkmış. Aile bireyleri Çakır 
Mehmet’i görünce sevinmişlerdir. 
Hal hatır sorduktan sonra Çakır 
Mehmet’in karnı doyurulur, temiz 
giysiler verilir, güzelce yıkanır. 
İstirahate geçirmiş. Ama damda 
değil bir ağaç tepesinde. Zira o 
daima tedbirli olmak zorundadır. 
Bundan sonraki günlerinin çoğunu 
keçi otlatmakla geçirir. Geceleri 
keçi sürüsünün içinde yatar. Gece 
bir tarafta yatar, sabah başka bir 
taraftan kalkarmış.

Karacaoğlu Mehmet Ağa’nın ilk 
hanımından Ayşe adındaki kızının 
düğünü vardır. Çakır Mehmet’in 
ablasının düğünü. Armutlugedik-
Karıncalı-İncirkaya’da oturan 
Hardallar ailesinin oğlu Hasan’a 
gelin gidecektir. Damların önünde 
düğün olmakta, kadınlar kendi 
aralarında eğlenmektedir.

Çakır Mehmet evlenme ha-
yali kurarak bir damın kenarına 
varmış, yatak yığınına dayana-
rak kendine eş olacak bir kız 
bakmaktadır. Asker Hüseyin’in eşi 
Huriye oyun alanında oynarken, 
kendi damının önündeki yığılı 
yataklarına yaslanarak, oynayan-
ları izleyen Çakır Mehmeti’ görür. 
Eşi askerdedir. Çakır Mehmet’in 
kendi yatak yığınına yaslanması 
düğünde bulunanlarca görülürse 
dedikoduya sebep olur düşüncesi 
ve  korkusuyla hemen koşar adım 
Çakır Mehmet’in yanına gelir. 
Biraz da sert bir ifadeyle ”Mehmet 
yaslandığın yatak kahpe karının 
değil hemen oradan uzaklaş” der. 
Gelin kendine göre haklıdır ama 
ifade çok ağırdır. Çakır Mehmet 
şok olmuştur. Dört sene dağlar-
da gezdikten sonra evlenmek 
hayaliyle farkında olmadan 
geldiği bu dam önünde yengesinin 
sözleri çok ağırına gidiyor, gururu 
inciniyor. Ağlamayı, bağırmayı 
beğenmiyor, öfkeleniyor, sabredi-
yor, gözleri yaşlanıyor, yengesine 
birkaç laf edebiliyor:  “Bu sözleri 
sarı üslüğün ucuna çıkıla”. Bu ara-
da Kara Ali Efe ile dağlardaki bir 
sohbette geçen sözleri hatırlıyor. 
Değirmen damında ecinni çoktur, 
Döndüğünden belli olmaz 
Köpekte keramet çoktur, ürüdü-
ğünden belli olmaz.

Kadın kısmı hıyanet olur, gül-
düğünden belli olmaz.

Zemheri soğuklarında 
Buldan’da deve güreşi tertipleni-
yor. Karapınar’daki erkekler deve 
güreşine gitmişler. Çakır Mehmet 
bahane uydurarak gitmiyor. 
Kadınlar da keçi sürüsünü otlat-
mak için araziye çıkıyor. Asker 
Hüseyin’in hanımı da Cemet 
bölgesinde Menemen’in tarlanın 
üst tarafından akıyor, tepenin sırt-
larında keçi otlatmaktadır. Çakır 
Mehmet yengesi Asiye’yi takip 
ediyor. Kini artmış, fırsat kolluyor. 
Akyar’ın dikinde, su kaynakları-
nın çok, sazların bol olduğu yerde 
yengesine saldırıyor. Yengesi de 
güçlü ve cesaretli bir kadındır. 
Çakır Mehmet’e karşı koyuyor, 
mücadele ediyor. Çakır Mehmet’in 
elindeki hançeri almaya uğraşıyor. 
Avuçları dilim dilim oluyor. Bir 
süre sonra kan kaybından takatsiz 
kalıyor, erkek gücü karşısında 
yıkılıyor. Çakır Mehmet te yen-
gesini boynundan kesiyor. Biraz 
aşağılara inerek, Hacı Aşa dedesi-

nin yanındaki Karaburun ailesinin 
bahçesine gidiyor. Evlerinin içine 
girerek kanlı bıçağı yufka ekmeği 
yığının arasına koyuyor. Doğru 
eve gidiyor. Akşam eve keçiler 
geliyor ama Asiye gelmiyor. 
Sabaha kadar arıyorlar, sabahleyin 
ölüsünü buluyorlar. Olay devlete 
duyurulmuyor. Araştırmalar sıra-
sında Çakır Mehmet’in yengesiyle 
boğuşması sırasında düşürdüğü 
bir kumaş, anasına ait elbiseden 
olduğu için delil sayılıyor. Çakır 
Mehmet te suçunu itiraf ediyor. 
Hem bez parçası, hem kanlı bıçak 
delildir. Tutuklanır, Denizli Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılanmak 
üzere Denizli Cezaevi’ne konur. 
İdamlıkla  yargılananlar zincire 
vurulduğu için Çakır Mehmet te 
zincire vuruluyor. Aile bireyleri, 
Çakır Mehmet bir yolunu bulur 
hapisten çıkar, bizlere de eziyet 
eder diye her hafta düzenli olarak 
Denizli’ye yemek taşımışlardır. 
Çakır Mehmet zincire vurulunca 
Kara Ali Efe ile dağlarda yaptıkla-
rı bir sohbeti hatırlamıştır;

Kötüdür koca karıların kötüsü, 
kötü 

Ensesine dökülür başının biti
Bir yiğidin tersine giderse işi
Baklava yerken kırılır onun dişi

1912 yılları Balkan Harbi bit-
miş, asker dağılmış, asker Hüseyin 
Buldan’a dönmüştür. Karapınar’a 
evine geldiğinde anlatırlar. Duru-
ma üzülür, yıkılır. Yanar gencecik 
hanımına, varır kabrine dualar 
okur. Çakır Mehmet’e kızar öfke-
lenir. Çünkü çok emeği vardır üze-
rinde. Birbirlerini çok severlerdi. 
Bu işi ne için yaptığını çözemez. 
Ölenle ölünmez. Emine adında bir 
hanım ile evlenir. Emine hamile 
iken Çanakkale Savaşı başlar, Ça-
nakkale Cephesi’nde askere sevk 
edilir. Gitmeden Denizli’ye ha-
pishaneye gider. Çakır Mehmet’i 
zincire vurulmuş halde görür. 
Çakır Mehmet, ağası  Hüseyin’i 
karşısında görünce başını öne 
eğer, hiç bakmaz, hiç konuşmaz. 
Hüseyin, Çakır Mehmet’e sadece 
şöyle der,” “Bizden ne istedin 
Mehmet?” Çakır Mehmet ağası 
gittikten sonra ağasının sözleri 
altında ezilir. 3 gün sonra ölür. 
Ölüsü Denizli’de kalır.

Hüseyin 1914 Çanakkale 
Savaşı’nda şehit olur. İkinci eşi 
Emine kocasının şehitlik haberi 
gelmeden, çocuğu Duran (Burun-
suz Duran) 5 aylık iken hastalanır 
ölür. Küçükken düşüp burun ke-
miği kırıldığı için burunsuz duran 
denir. Duranı nenesi büyütür. Har-
daloğlu Hasan ile evlenen Ayşe, 
ilk oğlu Ali (1911) doğduktan son-
ra 2. Oğlu Mustafa’ya hamileyken 
kocası Çanakkale’ye gider, Şehit 
olur. Ayşe Kazanderesi’nde Ömer 
Ağa ile ikinci evliliğini yapar. 

Bu yaşanmış hikayenin derlen-
mesinde emeği geçen Karacaoğlu 
Mehmet oğlu, geçtiğimiz yıl kay-
bettiğimiz Dondurmacı Samimet 
Karacaoğluna (1939) teşekkür 
ederim. Allah nur içinde yatırsın.

KAYNAKÇA:
1.Samimet KARACAOĞLU 

(1939)
2. Arif SALİH 
3. Behiç GALİP YAVUZ (Zey-

bekler Kitabı)
4. Hüseyin KARACAOĞLU 

(1941)
5. Süleyman ÇİÇEK (1319-

1986)

      Bir anımı anlatmak isti-
yorum. 1955-56 senelerinde her 
şey darlık içindeydi, para dersen 
hiç yoktu, o kadar daralmıştı ki, 
döviz bulmak mümkün değildi. 
Bu imkânsızlıklar içinde bir 
fındık takası yaptık. Fiskobir-
lik fındığını satamıyordu.  1,5 
liradan fındıkları aldık. Satmak 
üzere Almanya’ya gönderdik. 
Bu işi üç ortak olarak gerçekleş-
tirdik. Sattığımız bin ton fındığın 
yerine mallar almamız gereki-
yordu. Fabrikanın buhar kazanı 
yoktu, onu aldık, 2-3 kamyon ve 
naylon ipliği aldık. Ortaklardan 
Mustafa Somoncu naylon çorap 
yapıyordu, naylonları onun için 
aldık. Bize rami fabrikası kurun 
diye fikir verenler oldu o sıralar.  

   Ketenin bir başka çeşidine 
rami deniyormuş ve Antalya 
tarafında yetişiyormuş. Ramiden 
çok iyi, sağlam iplik olutmuş. 
Naylon ve sentetik ürünler 
revaçta değildi o yıllar. Ramiden 
paraşüt, hisse senedi, para gibi 
kıymetli kâğıtlar yapılırdı. Rami 
Kore ve Tayland’da yetişen, 
zakkuma benzeyen bir bitki 
türüydü.

       Rami fabrikası işine 

daha çok diğer ortaklar taraftı. 
“ Bu işi yapalım, sen teklifi al 
“ dediler. Almanya’dan bir mü-
hendislik bürosu bulduk. Teklifi 
hazırladık Ortaklardan Eyüp 
Ağaoğlu Ankara’dan gerekli 
izinleri alacağını söyledi. Bu iş 
takasla olacaktı Almanya’dan 
iki mühendis geldi. Bana bu 
konu hakkında ne düşünüyorsun 
diye sorduklarında “ Ne lisans 
alınabilir, ne de bu iş yapıla-
bilir” dedim. Ama iki ortak ve 
almanlar bu işe inanmışlardı. 
Hepsi Ankara’ya gitti. “ Olur, 
yaparız, siz teklifinizi verin” 
demişler. Sonra iki alman ül-
kelerine dönmye karar verdi-
ler. Park Otel’de kalıyorlardı, 
onları almaya gittiğimde, kapıda 
Adnan Menderes ile karşılaş-
tım. “ Hayrola Rüştü? “ diyerek 
elimi sıktı . Ben de “Almanlarla 
bir Rami fabrikası kuracağız” 
dedim. “ Güzel, güzel” diye-
rek ayrıldı.  Kapıda bu olaya 
şahit olan almanlar “madem 
başbakanı tanıyordun, bizimle 
Ankara’ya niye gelmedin?” diye 
sitem ettiler. “Bu işin olacağına 
inansaydım, giderdim” dedim. 
Menderes’i mebus olduğu 

yıllardan beri tanıyordum. Çarşı 
Kurma Kooperatifi için yer 
arıyorduk O zamanlar hem 
belediye reisi, hem vali olan 
Fahrettin Kerim Gökay’ın oda-
sında, teşkilat müdürleri ile 15 
günde bir toplantılar yapıyorduk 
Adnan Menderes ve arkadaşları 
da bu toplantılarda bulunurlardı. 
Tanışıklığımız bu toplantılarda 
ilerledi.

Bu toplantıların konusu şuydu. 
O sıralar İstanbul Belediyesi’nin 
hiç parası yoktu. 50 milyon 
liralık tahvil çıkarmıştı. Bunları 
bir türlü satamıyordu. Bu sıra-
larda Çarşı Kurma Kooperatifini 
kurmuştuk. Aramızda hemen28 
milyon lira topladık. Bu parayı 
ünlü bankalar bile bu kadar 
toplayamamıştı. Bu parayı top-
ladıktan sonra belediyeye gittik. 
“Bize yer gösterin, biz de sizin 
tahvillerinizden alalım.”dedik.  

Almanlar Adnan Menderes’i 
tanıdığım halde onlara yardımcı 
olamadığıma kızmışlardı. Ama 
ben inanmadığım konularda 
çalışmak istemem. Bu iş için 
lisans verseler bile bu işin hayli 
zor olacağını düşünüyordum. 
Antalya’da rami yetiştirecek 

tarla bulunacak,satacak ve kâr 
edecek bir sistemin işleyeceğine 
ihtimal vermiyordum.

Fındıkları Almanya’ya takasa 
verdiğimizde dolar 280 kuruş 
hesaplanıyordu. Fındığı 3.5 tl 
den alıp; Almanya’da kârsız 
satıp elimize geçen dövizle 
Türkiye’de olmayan malları 
getirip, satmaya başlamıştık. Kâr 
ederiz sanıyorduk Naylon iplik 
buhar kazanı, kamyon getiriyor-
duk. O yıllar kamyon çok dardı. 
30-40 bin liraya satılıyordu. Bize 
maliyeti 4-5 bin liraya geliyordu.

       Bu malların ithali için 
müsaade lazımdı. Malları takas 
listesine göre getiriyorduk. Bu-
har kazanı için müsaade aldık. 
Gümrükten çektik ve kazanı 
kurduk. Kamyonun müsaadesi 
için Ticaret Vekâletine gittim. 
Oradaki görevli dosyayı açıyor, 
br bahane buluyor ve bugün 
git, yarın gel diyordu. En az 
8-10 defa gidip geldim. Yine 
bir gün daire başkanına”  Bizbu 
kamyonları 5 bin liraya mal edip 
40 bin liraya satıyor diye engel 
çıkarıyorsunuz ama bu hususta 
kanuni bir engel yok. Hem biz 
bu kamyonları resmi kura göre 

bu fiyattan alıyor gibi gözükse 
de aslında, fındık takasından 
dolayı daha yüksek fiyatlara mal 
oluyor” dedim. 

Naylon ipliklerin ithalinde 
de bin bir zorlukla karşılaş-
tık. Naylon iplikler Tophane 
Gümrüğü’ne gelmişti. İplikler 
Mustafa Somoncu’nun  fabrikası-
na geleceği için kardeşi  gümrük-
te yükleme yapılırken başında 
bekliyormuş. Kardeşi Hayrettin 
Bey biraz kekeme konuşurdu. 
Mallar yüklenirken zamanın acı-
masız müfettişi Zeki Bey oradan 
geçiyormuş. Yüklemeyi görünce 
bunarlın ne olduğunu sormuş. 
Hayrettin Bey de kekeleyerek 
naylon iplik olduğunu söyle-
miş. Zeki Bey heyecandan dili 
tutuldu diye düşünerek yanlış bir 
iş yapılıyor  zannetmiş. Mallar 
yüklenip giderken takip etmiş. 
Gittiği fabrikada yakalamış “Siz 
bunları kaçak getirdiniz” diyerek 
mallara el koymuş. Bizi kaçakçı 
diye mahkemeye vermiş.

Takas listesinde naylon 
iplik var fakat ithal rejiminde 
70 denyeden daha kalın mal 
getiremeyiz. Çünkü o mal içerde, 
Bursa’da yapılıyordu. İçerde 

yapılamayan mal yerine içerde 
yapılan mal getirmişiz diye bizi 
mahkemeye vermiş. 2,5 sen 
birinci ağır ceza mahkemesinde 
suçsuz olduğumuzu ispatlamaya 
çalıştık. İşin en acı tarafı malların 
bir kısmını getiremediğimiz için, 
devalüasyon olunca doların 2.80 
yerine 9liradan hesaplanmış ol-
masıydı. Biz bütün muameleleri-
mizi 2.80 kuruş a göre yapmıştık. 
1958 de devalüasyon olunca 
gümrük vergisi de otomatikman 
artıyordu. Gümrük vergisinin 
yüksek olmasından dolayı resmi 
kur karaborsada satılan dolardan 
daha yüksek bir fiyata geliyordu. 
Bunu ödeme imkânımız yoktu. 
Daha sonra Maliye, Ticaret ve 
Gümrük Bakanlıklarına gereken 
itirazlarımızı yaptık.” Biz bu 
takas işlemlerini 1956 yılında 
yaptık. Bu malları o zamandan 
beri çektirmeyen sizlersiniz. 
Devalüasyon yapıldığı tarihten 
geçerlidir. İşlemlerimizin deva-

lüasyona tâbi olmaması gerekir” 
dedik. Ama hiç kimseyi ikna 
edemedik. Yaptığımız işlerden 
kâr edeceğimize zarar ettik.

    Edip İplik Fabrikasının ku-
ruluşunda 10 milyon dolar kredi 
almıştık..Birinci gurup malları 
çekerken dolar 9 tl, ikinci gurup 
mallarda 13.50 tl’ den hesapla-
mıştık. Fakat ödeme zamanı ge-
lince, ilk taksitin tutarı fabrikanın 
değerini bulmuştu. Çünkü dolar 
kuru 47 lirayı bulmuştu.

     Hem açtığımız akreditif 
yüzünden, hem de aldığımız 
kredi yüzünden devalüasyon 
farkı yedik. Çok zor durumda 
kalmış, adeta sıfırı tüketmiştik. 
En yakınlarımız bile bunlar 
batacak diye korkuyordu. 1958 
den 1965 e kadar çok zor bir 
dönem geçirdik. Başımıza gelen 
bu olaylardan ötürü çok çalıştık. 
1965 yılında mahkeme lehimize 
karar vermiş ve durumumuz 
düzelmeye başlamıştı.

 “BEN DE TEKSTiLCiYiM”
RÜŞTÜ AKIN’IN HAYAT  HİKAYESİ:    

YAYINA HAZIRLAYAN : AHMET KIZILÖZ              BÖLÜM :      21    FINDIK TAKASI

HER
EVİN
BİR
HİKAYESİ
VAR

Suavi UYUM
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Buldan Belediyes-
por Kulübü Başkanı 
Ümit Akdağlı, ümitli 
konuştu.

Buldan Belediyes-
por Kulübü Başka-
nı Ümit Akdağlı, 
takımın iyi yolda 
olduğunu, çok önemli 
engellerin ortaya 
çıkmaması halinde 
gelecek sezon BAL 
liginde mücadele ede-
ceklerini bildirdi.

İlçe stadının bakım-
da olması nedeniyle 
iç saha maçlarını 
Sarayköy’de oynamak 
zorunda kaldıklarını 
ifade eden Başkan 
Ümit Akdağlı “İlk 
maçlarda sıkıntılı 
günler yaşadıysak 
ta bu durumu çabuk 
atlattık. Şu anda 
ortaya koyduğumuz 
futbol ve mücadele 

gücü teknik yönetimi 
ve yönetim kurulumuzu 
sevindiriyor. Sahamızın 

bakımda olması bizleri 
zor durumda bıraktı. Şu 
anda sahamız ligin ikin-

ci yarısına yetişecek 
durumda. İlk yarının 
tüm iç saha maçlarını 
Sarayköy stadında 
oynamak zorunda-
yız. Ama futbolcu ve 
teknik heyetimizin bu 
zorlukları aşacağın-
dan eminiz. Önümü-
ze bizim dışımızda 
gelişebilecek engeller 
çıkmadığı takdirde se-
zon sonunda mutlaka 
hedefl ediğimiz BAL 
ligine çıkmaktır. Yıllar 
önce 3. Lig heyecanını 
yaşamış olan Bul-
dan’ımıza BAL ligi 
yakışacaktır. O günle-
rin tekrar yaşanması 
ve Buldan isminin 
tüm Türkiye’de sportif 
anlamda başarıyla 
anılması için BAL 

ligine mutlaka çıkmak 
istiyoruz. Minik, U-19 
ve A takımımızda oy-
nayan 80 futbolcumuz 
ve teknik heyetimizle 
bu yola baş koyduk. 
Bu futbolcu ve teknik 
ekibimiz ve yönetim 
kurulu üyesi arkadaşla-
rımız Buldan’ımızın ev-
latları olarak canla başla 
mücadele etmektedirler. 
Ayrıca Belediye Başka-
nımız Mustafa Gülbay, 
Başkan Yardımcımız 
Hikmet Şenözen ve 
Belediye personeli arka-
daşlarımızda takımımı-
zın başarısı için bizlere 
yardımcı olmaktadırlar. 
Kendilerine şükranları-
mızı sunuyorum. Ayrıca 
bizleri maçlarımızda 
yalnız bırakmayan 
taraftarımıza da teşek-
kürlerimizi sunuyorum” 
dedi.

AKDAĞLI “ÜMİT” Lİ KONUŞTU
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Buldan’ın son göçer 
Yörükleri ziyaret edildi. 
Buldan Yörük Türkmen 
Derneği Başkanı Osman 
Ören ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından ziyaret 
edilen 56 yaşındaki Yörük 
Ali Karataş, anasından doğ-
duğu günden bu yana keçi 
besiciliği yaptığını ifade 
ederek “ Benden sonra oğul-
larım bu işi yapmayacaklar. 
Bizler son göçer Yörükle-
riz” dedi. 

Yenicekent Mahallesi eski 
Dilebor deresi üstü, İğdeli 
kuyu mevkiinde bulunan 
kıl çadırında yedi kişilik 

ailesiyle ikamet eden Yörük 
Ali Karataş, yaklaşık 300 
dolayında keçi besliyor. Kışı 
Buldan’da geçirdiğini ifade 
eden Yörük Ali Karataş 
“ Geçen yıl kış çok zorlu 
geçti. Hayvanlarımı otlat-
maya gidemedim. Bir hafta 
yollarımız kapalı kaldı. Bu 
yılda aynı sıkıntıları yaşa-
mamak için Belediyemizden 
yollarımızın düzeltilmesini 
rica ediyorum. Yazın Uşak 
Ulubey’e göç ediyoruz. 
Daha önceleri yazları 
Afyon, Eskişehir’e kadar 
gidiyorduk.  Yedi kişilik 
ailemle birlikte kıl çadırda 

barınıyorum. Doğaya aşı-
ğım. Yörüklüğün en önemli 
görevi tabiatı sevmek ve 
onu korumaktır. Keçilerin 
ne tabiata,  ne ağaca, ne de 
ormana hiçbir zararı dokun-
maz. Aksine yerdeki kuru 
otları yer ve dağıtır. Oluşa-
bilecek orman yangınlarını 
önler. Ayrıca keneyi bitirir. 
Çıkarılan yasalar biz göçer-
lerin hayvanlarını otlatabile-
ceği otlaklar bırakmadı. Her 
taraf devletten kiralanarak 
kekik, ceviz, badem dikildi. 
Bizlerin ve hayvanlarımızın 
yaşamaları zorlaştırıldı. 
Hayvanlarımıza kurt, çakal 

geliyor. Güçlü köpeklerimiz 
sayesinde yırtıcı hayvanlar-
la baş edebiliyoruz. Yazın 
peynir yapıyoruz. Keçileri-
mizi cambazlara satıyoruz.  
Bizim gibi göçer Yörük 
olarak çevremizde 5 aile 
kaldı. Eskiden beim bütün 
sülalem göçerdi. Develerle 
kervanlarla göç ediyorduk. 
Çok sayıda deve ve keçiyi 
güttüm. Benim çocuklarım 
benden sonra bu işi yap-
mayacaklarını söylüyorlar. 
Hâlbuki bu iş bizim ekmek 
teknemiz. Kıl çadırımızda 
güneş enerjisiyle elektrik 
üreterek televizyon izle-
yebiliyor, haberleri öğre-
nebiliyoruz. Kıl çadırımızı 
kuytuya, rüzgâr almayacak 
yerlere kuruyoruz. İki oğ-
lum bir kızım var. Oğlumun 
birisi bekar. Ama bize göçer 
diye kız vermiyorlar. Ama 
ben kızımı göçer Yörük-
lere gelin verdim. Benim 
çocuklarım buradan her gün 
8-10 kilometre yürüyerek 
Yenicekent’e okula gittiler. 
Şimdi ise bu işten sıkıldılar. 
Düğün ölüm göstermez bu 
iş. Devamlı keçinin peşinde 
olacaksın, hayvanına ken-
dinden daha fazla bakacak-
sın. Ben özgürlüğüne çok 
düşkün bir adamım. Evde 
kalamıyorum. Duvarlar 

insanın üstüne gelecek gibi 
oluyor. Ama kıl çadırım 
benim sarayımdır. Allah 
bana sağlık verdiği müddet-
çe dağlarda tabiatla iç içe, 
keçilerimle yaşayacağım” 
dedi.

 Buldan’da bulunan Yörük 
obalarını ziyaret ederek 
Yörüklerle tanışmak, sorun 
ve sıkıntılarına çare olmak 
istediklerini belirten Buldan 

Yörük Türkmen Derneği 
Başkanı Osman Ören “Der-
neğimizi yeni kurmamıza 
rağmen hızla çalışmalara 
başladık. Bundan sonraki 
süreçte ilçemizde göçer ha-
yatına devam etmekte olan 
Yörükleri ziyaretlerimize 
devam edeceğiz. Kendileri-
ne yalnız olmadıklarını her 
zaman yanında olduğumuzu 
ifade ediyoruz. Ayrıca yazın 

Yayla Gölünde düzenleyece-
ğimiz ve ilçemizin tanıtımı-
na çok büyük katkı sağlaya-
cağına inandığımız Yörük 
Şenliği ve bu proğramda yer 
alacak Yörük göçü ile ilgili 
projemizi hayata geçirmek 
için şimdiden görüşmele-
rimizi gerçekleştiriyoruz. 
Yörük Türkmen kardeşleri-
mize de sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum” dedi.

SON YÖRÜKLER
Buldan Yörük Türkmen Derneği, Buldan’ın son göçer Yörük-
lerinden olan Ali Karataş ve ailesini kıl çadırında ziyaret etti.


