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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Buldan’a doğal gazın gele-
ceğini, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Muharrem ayı dolayısıyla Buldan’ın pek çok yerin-
de vatandaşlar Aşure hayırlarında bir araya geldi.

AŞURE HAYIRLARINDA BULUŞTUK

Doç. Dr. Ercan 
Haytoğlu’nun 

istifasıyla boşalan 
Pamukkale Üni-
versitesi Buldan 

Meslek Yükseko-
kulu müdürlüğüne 

atanan Yar. Doç. 
Dr. Kemal Göz yeni 

görevine başladı.

BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN 
YENİ MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADI

1 Kasım Milletvekili Genel Seçiminde Buldan’da AKP seçimi önde göğüsledi. 5 Ay önce yapılan 7 Hazi-
ran Milletvekili Genel seçimlerinde 6790 oy alan ve önde olan CHP’den 159 oy geride kalan AKP, 1 Ka-
sım seçimlerinde 7274 oy aldı ve en yakın rakibi CHP’ye 564 oy fark attı. CHP ise 1 Kasım seçimlerinde 
6710 oy alarak, 7 Haziran seçimlerine göre 239 oy kaybıyla ikinci parti oldu. >> 10'da

BULDAN’DA SECiMiN 
GALiBi AKP OLDU

ZEYBEKCi’DEN BULDAN’A 
DOGAL GAZ SOZU

Kadın, yaşlı ve öğrencilerin yaşam-
larına katkı yapmak amacıyla kurulan 
ve Mütevelli Heyetini Meryem Sal-
man, Çiğdem Nalbant Kordon, Salih 
Atlamaz, Nilüfer Türkarslan, Öznur 
Tuncay’ın oluşturduğu vakıf Buldan 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nce de 
onanarak faaliyete başladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 
TERÖRE LANET AÇIKLAMASI

BULDAN EĞİTİM VE 
DAYANIŞMA VAKFI 
KURULDU

Haberi 7'de

Haberi 6'da

Haberi 7'de

Haberi 3'te

Haberi 12'de
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Dumbal Amad’ın büyük oğlu 
Sami Denizli’de yeni açılan 
Ticaret Lisesi’nde okumaktadır. 
Buldanlı birkaç arkadaşı da aynı 
okulda okumakta, aynı tek gözlü 
bir odadan oluşan evde kalmakta, 
hafta sonları evlerine geri dön-
mekte, pazartesi sabah erkenden 
okulun yolunu tutmaktadırlar.

Bir kış günü evlerine dönen 
gençler, aynı zamanda hafta 
sonları Mekik Spor’da, Gençlik 
Kulübü’nde top koşturmakta-
dır.  Pazar günü deplasmandan 
yorgun argın gelen Dumbalların 
Sami, bir duş aldıktan sonra uyu-
yakalır. Evde ninesiyle kalmak-
tadır. Nine her Pazar torununa 
beş gün yetecek kadar yemek ve 
nevale hazırlar. Yufkaları sular, 
bağdan gelen meyvelerle birlikte 
hepsini güzelce bir sepete yerleş-
tirir. Yolda içindekiler belli olma-
sın diye bir sepet kapağı yerleşti-
rir ve kapının ağzına koyar.

Kış geceleri uzun olduğundan 
ninesi de erkenden yatar ve gece 
11’e doğru kalkar. Evde saat 
olmadığından, kuşluk vakit yak-
laşıyor zanneden ninesi torununu 
kaldırmaya varır. “Sami! Kalk 
oğlum, sabah olup geli! Yola 
gidcen, alaklan azıcık!”  Uyku 
sersemi kalkan Dumbal Sami 
alelacele giyinir. Yemek sepetini 
koluna takar ve Bostancıların 
kahvesine gelir. Kave henüz 

kapanmamış 
olduğundan, sabah için 
yeni açılmış zanneder. 
Kahvenin girişinde Topal 
Memed ayakkabı boya-
maktadır. “ Hayrola evlat! 
Bu vakit nereye gitde-
en?”  “ Denizli’ye gitcen, 
Memed’a! “ deyince 
boyacı gülümser.

O yıllarda garaj şimdiki 
hamamın olduğu yerdedir. Garaj 
kapısına yakın duvar dibindeki 
Gözlerli’nin  Thames minibüsü-
nü gösterir ona boyacı Memed. “ 
İlk araba Gözlerli’nin, git içinde 
otura koy. Dolunca kalkar!” Vak-
tin ne olduğundan habersiz olan 
Dumbal  Sami alır sepetini ve 
minibüsün kapısını açar ve  arka 
koltuğa yerleşir ve bir müddet 
sonra uyuya kalır. 

Sabaha karşı gelen minibüsün 
sahibi Gözlerli Musduva amca 
içerde bir gencin uyuduğunu 
görünce kapıyı açar ve seslenir. 
“  Evlat! Denizli’ye gitmek için 
erkenden gelip yer tutmana gerek 
yoktu. Nasıl olsa gelen yolcuları 
bir şekilde Denizli’ye götürürüz” 
İşletildiğini geç de olsa anlamış  
Dumbal Sami.

Benli’nin lokantasından aldığı  
şişelere süt doldurup, ağızlarına 
darı koçanı ile sıkıştırıp eşe-
ğin heybesine dolduran Topal 

Memed, haftanın 
iki günü mahalle 
aralarında dolaşıp 
satış yaparmış. Bir 
gün Zehrenti’ye 
gelmiş süt satmaya.   
Sokakta top oynayan 
Dumbal Sami Topal 
Memed’i görünce  
yanına koşmuş. “ Süt 
satmaya gelen olursa, 

benim eve bir şişe getirsinler 
dedi arabacı Süleyman amca”  
“ Evi nerede Arabacı’nın?”  “ 
Kayalar’ın en tepesindeki ev 
onun” “ Yokuş yukarı çıkamaz 
eşek bu yükle”  “Şuradaki direğe 
bağla eşeğini, kendin ver gel 
sütü!” Topal Memed heybeden 
bir şişe süt çıkarır, eşeğini  direğe 
bağlar ve uzaklaşır. Gaymakların 
Hakkı’ya seslenir vakit kaybet-
meden Dumbal Sami. “Sizin 
gomşuların orda iplik boyanıyor. 
Dağardan bir naşırfa boya al, gel! 
Yanında da bir avuç iplik yüsüğü 
getir.” İplik yüsüklerini gençler 
hemen aralarında paylaşırlar. Na-
şırfadaki boyaya batırıp eşeğin 
her tarafına sürmeye başlarlar. 
Boz eşek beş dakika içinde 
kunduz siyahına döner. Topal 
Memed gelmeden eşeği çözerler 
ve salıverirler. Gençler de orta-
dan toz olurlar. 5-10 dakika sonra 
eşeğini bıraktığı yere gelen Topal 
Memed eşeği yerinde göreme-
yince telaşlanır. Kan ter içinde 
Alanyazı Meydanı’na iner. Bos-
tancıların kahveci Mustafa Topal 
Memed’i telaşlı görünce seslenir. 
“ Memed! Eşeğini kaybettin 
herhalde! Meydandaki çınara bir 
eşek bağlamışlar. Heybenin için-
de süt şişeleri varmış, seninkine 
benziyor, bir bak hele!” Doğ-
ruca eşeğin yanına giden Topal 
Memed eşeğe yakından bakınca 
şaşırır. “ Heybenin içindeki süt 
şişeleri benim ama eşek benim 
değil. Benim eşek bozdur. Bu 
maşallah sırma gibi simsiyah!” 
deyip eşeği almadan gitmiş.

                                                        
SAMİ  TÜMBAL’A  
TEŞEKKÜRLER …..

buldan  efsaneleri
Ahmet Kızılöz

KAPAKLI    
YEMEK   SEPETİ

Rabbimizin bildirdiği üzere şeytan 
bizim düşmanımızdır. Nitekim Âdem 
peygamberin muvakkaten cennetten 
çıkarılmasına sebebiyet vermiştir. İn-
sanoğluna cin şeytanı kadar düşman 
olan insan şeytanları da vardır. Bunu 
kuranda görüyoruz.

- Ki o, insanların göğüslerine ves-
vese verendir.

- ( O şeytan) gerek cinden, gerek 
insandan (olsun) Nas suresi ayet 5–6

- Böylece biz, her peygambere 
insan ve cin şeytanlarını düşman 
yaptık. Enam suresi ayet112

Cin ve insan şeytanları Allahın 
dininden, peygambere tabi olmaktan, 
ahiret gününe inanmaktan men etmek 
için çalışır. Bu hususu şu ayette 
görüyoruz.

Şeytan sizi bu yoldan alıkoymasın. 
Çünkü o sizin için ab açık bir düş-
mandır. Zuhruf suresi ayet 62

KÂFİRLERİN 
HAREKETLERİ
Rivayete göre (âsbin vâil) yahut 

(Ubeyybin half) eline küçük bir 
kemik parçası almış, onu ufalamış 
peygamberimiz Sallallahü aleyhi 
veselleme: ‘ Bu kemiği çürüdükten 
sonra, Allah diriltecek mi sanıyor-
sun?’ demiş. Resul-ü Mükerrem 
Sallallahü aleyhi vesellemde ona : ‘ 
Evet, o, senide diriltecek, hem seni 
ateşe de sokacak dır.’ buyurdu.

Çantay tefs�r� c�lt 2 sayfa 757
Bu olayı kuran bildirmektedir.
-O, kendi yaratılışını unutarak 

bize bir misal getirdi: ‘ Bu çürümüş 
kemiklere kim can verebilir? ‘ dedi.

-( Habibim) deki, ‘onları ilk defa 
yaratan diriltecek. O, her yaratmayı 
hakkıyla bilendir.’

Yasin suresi ayet 78- 79
BİLAL’IN İSLAM DİNİNİ 
KABULÜ VE ÇEKTĞİ CEFA

Hz.Bilâl’in babası Rebah, Umey-
yenin babası Half b.Vehb’in Habeşli 
bir kölesi idi. Rebah, efendisinin 
develerini güdüyor, kölelerine ba-

kıyordu. Büyüyünce Half 
onu <<Hamame>> adında, 
Habeşli bir cariye ile evlen-
dirdi. İşte Bilal hazretleri 
bu ana ve babadan dünyaya 
geldi.

Zamanla Rebah öldü; 
efendisi Half de öldü Bilâl 
büyüdü, gelişti. Efendisi 
Küçük <<Umeyye>> nin 
hizmetinde, babasının 
yerine kaim oldu.

Bilâl; insanları, Allah’a dâvet 
eden, hepsini eşit gören yeni dini 
duydu. Bu din bütün insanlara aynı 
gözle bakıyor, arabın, arap olmayan 
milletlerden üstün olmadığını, ancak 
takva sahibinin ahlaklı kimsenin daha 
faziletli olduğunu söylüyordu. Herkes 
Âdem’in soyundan geldi. Adem 
de topraktan yaratılmıştı.’ Allahın 
indinde en keriminiz, en muttaki ve 
faziletli olan kimsenizdir.’ Buyrulu-
yordu.

Bilâl bu dine gönlünü verdi, onu 
getiren peygamberi bütün benliğiy-
le sevdi. Onu aradı, sordu, nihayet 
yerini gösterdiler. Oraya gitti ve 
huzurunda Müslüman oldu.

Bilâl’in Müslüman olduğunu efen-
disi haber aldı. Ne yaptı? İşte onun 
hikâyesi:

Umeyye hazreti Bilâl’i, gündüzün 
en sıcak saatlerinde sahraya çıkıyor, 
vücudunu tamamen soyarak sırt üzere 
onu ateşten daha yakıcı kumların 
üzerine atıyordu. Kum o kadar sıcaktı 
ki, bir parça et atılsa pişerdi. Kumda 
yatan Bilâlin ayrıca yanları aynı kum-
la dolduruluyordu. Sonra bir veya 
iki kişinin kaldırdığı büyük taşları 
koyarak:

—İşte ya bu şekilde kalacaksın ya-
hut Muhammedi inkâr edip dinimize 
döneceksin, diye bağırıyordu. Bütün 
bu ağır işkence ve eziyetlerin altında 
zayıf bedenli Bilâl hazretleri kendini 
kalbinin sesini vermiş, ‘ Rabbimiz 
bir, bir, onun şeriki yok, eşi yok, bir, 
bir’ kelimelerini söylüyordu.

Kâfir Umeyye öfkeden çatlaya-
caktı sanki. Ne yapacağını bilmiyor, 
işkencesini bir kat daha artırıyor, 
göğsündeki kayanın üzerine bir daha, 
bir daha ekliyordu. Perişan halde olan 
Bilâle bakıyor, döneceğini zannedi-
yor, fakat aynı kelimeyi duyuyor.: 
Allah bir, bir, bir

Umeyye’nin öfkesi bir kat daha 

artıyor. Bu defa ip getiriyor, bu 
haldeki Bilâl'in boynuna bağlıyor ve 
ipi çocuklara veriyor, onlarda şuraya 
buraya kumların ve sırtların üzerin-
de çekiyorlar, nihayet ip boynunu 
kesmeye başlıyor. Akan kan, üstüne 
başına yayılıyordu. Hazreti Bilâl, 
yine sözüne bir şey katmıyor, sadece 
‘bir, bir, Ehad Ehad’ diyordu. 

Cefakâr Müslümanlar- Tercüme 
eden Dr. Lütfi Doğan

AZİZ OKUYUCU
Yukarıdaki verdiğim örnekler gös-

teriyor ki küfür bataklığına düşmüş 
insanlardan biri sıradan bir insana 
değil hazreti Muhammed gibi bir 
peygambere meydan okuyor.

Diğeri de Müslüman olan Bilâl'i 
Habeşi hazretlerine en zalimane bir 
şekilde zulüm ediyor. Oda bu zulüm 
ve işkence karşısında imanından 
taviz vermiyor.  Allah bir, Allah bir 
diyerek inancını kâfirlere haykırıyor. 
Öte yandan İslam inancına aykırı 
bir inanca sahip olan kişi bize batıl 
bir telkinde bulunursa onun etkisi 
altında kalmak değil, bilakis onu akli 
ve nakli delillerle doğru olan hususu 
anlatmaya çalışalım. Bu samimi gay-
retimizin sonunda muhatabımızı ikna 
etmiş, böylece onun hakiki bir inanca 
sahip olmasını sağlamış oluruz. Buda 
bizim ve onun için büyük bir kazanç 
olacaktır. Milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy büyüğümüzün dediği gibi ‘ 
İmansız bir kalp sinede yüktür.’

-İman dinin temelidir.
-İstikbalden emin olabilmemiz için 

sahih bir imana sahip olmalıyız.
-Amellerimiz iman üzerene yapıl-

dığında değer kazanır.
Bizim durumumuzu da peygambe-

rimiz şöyle açıklamaktadır.
‘Allaha yemin ederim ki irşadından 

dolayı Allah tek bir kişiyi hidayet 
ederse senin için 

( On aylık veya sekiz aylık gebe 
bulunan) kırmızı develeri (sadaka) 
vermekten daha hayırlıdır.’

Başarılar dileriz.
07–11–2015
Not:  İstanbul da m�syoner teşk�la-

tına mensup k�ş�lerle b�r araya gelen 
onların tezler�n� çürüten arkadaşım 
Musa Çakır beye teşekkür ed�yorum. 
O konuşmayı k�tap Hal�ne get�rd�ğ� 
�ç�n tekrar teşekkür ve tebr�k ed�yo-
rum.

   
Bizden Bir Ses 
Salih GEYİK 
(Emekli Din Görevlisi)

DÜŞMANIMIZ ŞEYTAN–3 

Derleyen: Suavi UYUM

ACISU ÇEŞME

ÇEŞMELERİMİZ

EKİM 2015'DE EVLENENLER
1-10-2015 Tuğba Gürbüz – Mehmet Öncü
1-10-2015 Yeliz Kaya – Mehmet Kocaman
2-10-2015 Emine Arslan – Tarık Güzel
2-10-2015 Dilek Aydoğdu – Engin Alıcı
3-10-2015 Sinem Çetler – Altan Coşan
4-10-2015 Aslı Çiçeker – Ümit Yeşildağ
6-10-2015 Raziye Pehlivan – Muhammet Kurdiş
8-10-2015 Aysun Erdemir – Mehmet Kaymakçı
9-10-2015 Ceyda Teke – Kemal Koç
9-10-2015 Duygu Aylak – Yaşar Dural
10-10-2015 Dilek Alan – Ahmet Erensoy
11-10-2015 Serpil Tanrıkulu – Engin Kocahıdır
12-10-2015 Elif Tuncer – Murat Ercan
14-10-2015 Fatma Özsoy – Ahmet Teke
15-10-2015 Yasemin Akbaş – Yusuf Bozkurt

16-10-2015 Hacer Çakır – Harun Sayir
16-10-2015 Gülsüm Durmaz – İbrahim Gündoğdu
16-10-2015 Özge Söylemez – İbrahim Çevik
16-10-2015 Hülya Teker – Mustafa Yılmaz
20-10-2015 Yasemin Bozbay – Rafet Gök
21-10-2015 Ayşe Öz – Mehmet Okka
21-10-2015 Ayten Semizoğlu – Serkan Yeleser
23-10-2015 Dudu Yılmaz – Erdal Yeşilkaya
24-10-2015 Fatma Erden – İbrahim Çanakkale
24-10-2015 Ayfer Tolu – Ali Sert 
27-10-2015 Nuray Türkyılmaz – Kadir Tangüleç
27-10-2015 Elif Cerit – Harun Kılıç
30-10-2015 Tuğba Çetin – Nevzat Durnal

EKİM 2015'DE KAYBETTİKLERİMİZ
2-10-2015 Kamuran Güney – Çaybaşı Mahallesi
3-10-2015 Ahmet Yeniköylüoğlu 
     – Yenicekent Mahallesi
5-10-2015 Ahmet Gökmen – İzmir
10-10-2015 Ayşen Türcan – Helvacılar Mahallesi
11-10-2015 Duran Bozdağ – Dımbazlar Mahallesi
14-10-2015 Ferize Baysal – Yeşildere Mahallesi
16-10-2015 Meryem Dağdelen – Bozalan Mahallesi
17-10-2015 Rabia Gürsoy – Yeni Mahalle
18-10-2015 Sıdıka Boynikar – Kurtuluş Mahallesi
18-10-2015 Ali Kaya – Yenicekent Mahallesi

19-10-2015 Türkan İplikçi – İstanbul

23-10-2015 Ahmet Tokat – Kadıköy Mahallesi

25-10-2015 Mustafa Hıyar – Almanya

26-10-2015 Nimet Seyhan – Denizli

30-10-2015 Necdet Taş – Oğuz Mahallesi

31-10-2015 Münevver Baltalıoğlu – Çarşı Mahallesi

31-10-2015 Halil Türker - İstanbul

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 :21.11.2015
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

Bölmekaya (eldirek) hudutları içindedir. As-
falttan köy yoluna gerilince 50 metre ilerideki 
köprüden sağa dere içinde 50 metre gidince sol-
da 15 metre içeridedir. Karadonlar ailesi yaptı-
mıştır. Kaynağı karadon çeşmesi suyundan ayrı-
larak gelmektedir, ayağı boşa akar.

ŞADİYE FIRTINA-1940  
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Doç. Dr. Ercan 
Haytoğlu’nun istifasıyla 
boşalan Pamukkale Üni-
versitesi Buldan Meslek 
Yüksekokulu müdürlüğüne 
atanan Yar. Doç. Dr. Kemal 
Göz yeni görevine başladı. 

15 Nisan 2015 tarihin-
den beri Pamukkale Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din Bilimleri 
Bölümünde(İslâm Felsefesi) 
Yardımcı Doçent olarak görev 
yapmakta olan Kemal Göz, 
halen Felsefe ve Din Bilimleri 
Bölümü Başkanlığını ve İslâm 
Felsefesi Ana Bilim Dalı Baş-
kanlığını yürütmektedir.

KEMAL GÖZ KİMDİR?
1956 yılında Denizli-Kızıl-

hisar (Serinhisar)’da doğ-
du. İlk ve Orta öğrenimini 
Kızılhisar’da tamamladı. 1974 
yılında Acıpayam Lisesi’nden 
mezun olarak aynı yıl An-
kara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’ne kaydoldu ve 
1979 yılında  mezun oldu.

Süleyman Demirel Üniver-
sitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Felsefe ve Din Bilimleri 
Ana Bilim Dalı’nda “Düşünce 
Tarihimizde Elmalılı Muham-

med Hamdi Yazır” adlı teziyle 
yüksek lisans programını 
1998 yılında tamamladı.

Ankara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Felsefe 
ve Din Bilimleri Ana Bilim 
Dalı’nda 08.09.2004 tarihinde  
“İslam’da ve Milletlerarası 
Belgelerde Hürriyetler” ko-
nulu  teziyle doktora çalışma-
sını tamamladı. Milli Eğitim 
Bakanlığınca 24/11/2006 
tarihinde “Başöğretmen” 
ünvanı verildi.

 Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
değişik kurumlarda uzun yıl-
lar idarecilik yaptıktan sonra 
02/08/2010 tarihinde Artvin 
Çoruh Üniversitesi Eğitim 
Fakültesine Yardımcı Doçent 
Doktor unvanıyla öğretim 
üyesi olarak atandı .

Pamukkale Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din Bilimle-
ri Bölümü(İslâm Felse-
fesi) ne 15.04.2013 tari-
hinde Yardımcı Doçent 
olarak atandı. Halen 
Felsefe ve Din Bilimle-
ri Bölümü Başkanlığını 
ve İslâm Felsefesi Ana 
Bilim Dalı Başkanlığını 
yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Denizli Valiliği ile Büyükşehir 
Belediyesi'nin kentin tanıtımı için 
düzenledikleri organizasyon kapsa-
mında Rusya'dan bir grup gazeteci, 
Denizli’den sonra Buldan’a da 

uğradılar. 
Buldan’da kaymakam Hacı Uzkuç 

tarafından karşılanan Rus gazeteci-
ler, sırasıyla BELSAM; BELKÜM; 
Evliyazadeler Evi ve Buldan Çarşı-

sını gezdiler. Restore edilen Hamam 
Boğazı’nı (Dokuma Pazarı Cadde-
si), Beyler Konağı ve Yazıcıoğlu 
Konağı’nı da ziyaret eden konuk 
ekip, Buldan’ın tarihi evleri ile el 

dokumalarına hayran kaldılar. 
Rus gazetecilere Colassae Hotel’in 

sahibi ünlü turizmci Abdurrahman 
Karamanlıoğlu ve Valilik Basın Mü-
dürü Cengiz Özcan eşlik etti.

İlçemiz Cumhuriyet 
Mahallesi’nde oturan ve bir yıl 
önce Muş’un Bulanık ilçesi-
ne ataması yapılan İngilizce 
öğretmeni Elif Türk, görev 
yaptığı Bulanık’ta kaldığı otelin 
3. Katından düşerek hayatını 
kaybetti. 

Milliyet internet sitesinde yer 
alan habere göre, olay, akşam 
saatlerinde Kızılay Caddesi’nde 
meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl 
önce Bulanık ilçesine atanan ve 

ilçeye bağlı Çaygeldi köyün-
de İngilizce öğretmeni olarak 
görev yapan Denizli nüfusuna 
kayıtlı Elif Türk adlı genç kız, 
iddialara göre kaldığı otelin 3. 
katın balkonundan atladı. Olayı 
görenler durumu sağlık ve 
polis ekiplerine bildirdi. İhbar 
üzerine olay yerine gelen sağlık 
ekipleri yaptıkları kontrolde 
genç kızın hayatını kaybettiği-
ni belirledi. Genç öğretmenin 
cenazesi savcının incelemesinin 

ardından otopsi yapılmak üzere 
Bulanık Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı.

Bulanık Devlet Hastanesine 
gelen Bulanık İlçe Milli eğitim 
Müdürü Deniz Edip, yaşanan 
olaydan büyük üzüntü duyduk-
larını belirterek, Elif Türk’ün 
hasta olduğu için rapor aldığı 
ve olay günü okula gitmediğini 
belirtti.

Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

BİR YILLIK GENÇ ÖĞRETMEN 3. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN 
YENİ MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADIRUS GAZETECİLER BULDAN’A HAYRAN KALDILAR



4 YAŞAMBuldan'daKasım 2015

Zamanda YolculukZamanda Yolculuk
Sevgili okurlarımız;
Bu sayımızda, yıllar önce Almanya’ya göç eden ve ayrıldığı Buldan’a 50 yıl sonra gelerek hasret gideren sevgili Oya Demirel’in arşivinden fotoğrafl ar yayınlıyoruz. 
Aşıcı Osman’ın torunu olan Almanya’da uzun yıllar öğretmenlik yapan Oya Demirel’in kızı Şimdi Almanya Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve halen Almanya 
Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Sigmar Gabriel ile evli idi. 

1959 yılında ortaokulda okul müsameresi. Ön sıra soldan sağa; Şirin Yazıcıoğlu 
(Şirin Cemgil), Zerrin Demirel, Vasfiye (Mehmet Hoca’nın kızı), Oya Demirel, Peri-
han Onay, Sevinç, Raziye Gökçedağ.

4 Eylül İlkokulu 5. Sınıf. Öğretmen Nuri Uz. Yıl 1956-1957.

19 Mayıs 1960. Ön sıra Tülin Tümbay, 
Dilek (sağlıkçının kızı), Oya Demirel. 
Arka sıra; Nedret Akgün (Savcının 
kızı), Ayfer Cirit Efeoğlu.

19 Mayıs 1960. Latife Ara-
bacı, Oya Demirel.

Tahsin Demircioğlu, Oya 
Demirel, Ahmet Erölçer.

Oya Demirel, Erkan Akın, Sevgi Akın 
(Erkan ve Sevgi, Osman Kaya’nın torun-
larıdır. Erkan Akın’ı geçtiğimiz günler-
de kaybetmiş ve Manavgat’ta toprağa 
vermiştik.)

Aşıcı Osman hastanede görevli sıhhiye memuru idi.  Yıllarca atı ile köy-
lere gider oralarda aşı yapardı. Bu resim, Aşıcı Osman’ın emekliye ayrıl-
ma töreninde çekilmiştir.

Bir bayram töreninde Oya Demirel 
heyecanla şiir okurken. 
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DE
GiDi
DE İBRAHiM ACIKARA                                        

i.acikara@hotmail.com

GAYFALTI
Kasım ayı gelmiş, Moramıdın 

Kahvesindeki gelin güldüren soba-
nın başında muhabbet de ısınmıştı. 
Kepsel’deki bağından yeni göçüp 
gelen Cinibizlerin Hilmi ve yanın-
dakiler hem çaylarını içiyorlar hem 
de sohbet ediyorlardı.

- Bekmez ettin mi gocu usta, diye 
sordu Velçilerin Kemal, Cinibizle-
rin Hilmi’ye.

- Ettik akıdeş, dedi Cinibizlerin 
Hilmi. “Epey bi gün balı ettik, to 
balı ettik, üzüm çiğnedik köötü et-
tik, benim gızanla dışaada olduğun-
dan hepiciğine de yolladık. Benim 
garı, guru diri, epey bi dizgilik 
ebik gabuk, nobiye, balme edive-
diydi. Gızanla geldile aldıla gittile.  
Allahcım ağız dadınnan yidirmek 
nasip etsin galan.

Muhabbetin mevzuu belli olmuş-
tu artık. Bağ, dağ konusu zaten 
Buldanlıların ortak muhabbetiydi.

 Sobadan biraz ileride olan Hal-
beşlerin Yusuf çekti geldi sandalye-
sini. Muhabbete girecekti besbelli. 
Zira çevresinde atıcılığı ile ünlüy-
dü.  Sözlerinin yarısından fazlası-
nın yalan olduğu bilinirdi.

- Ağa, sizin bağda da oluyo mu 
ilan, çiyan, diye sordu Cinibizlerin 
Hilmi’ye.

- Bu hoyun hiç göömedim akıdeş, 
diye cevapladı Cinibizlerin Hilmi.

Halbeşlerin Yusuf bu cevabı bek-
liyordu zaten. Hemen girdi söze.

- Ağa bu sene bizim Haydar’daki 
bağda bi ilanlaa, çiyanlaa vaadı sen 
göösen. Öldür öldür takas getire-
medim.  O gada ilaç dökdüm be-
nemin demeyoola. Kedi köpek bile 
hakkından gelemedi.Hatta bi sabah, 
yatıp duruyum yatakta. Benim garı 
“ Kak gari adam, gayfaltıyı yapa-
lım da bağda hızmat durup duru, 
daha üzüm kescez, bekmez etcez, 
yatıp durma galan” dedi. 

“Eh garı” dedim. Doğruldum 
yatakdan. Göyneğimi keydim. 
Yatağın içinden eğildim donumu da 
keydim.  Eğildim, elimi divanın al-
tına doğru sürdüm el yordamınnan 
kemerimi alan da dakam donuma 
deye. Dakdım,  dakdım  bi asıttım 
“Pat” deye bi ses geldi. Üle usda, 
kemer deye dakdığım meğerse ilan-
mış, ilanın kafası elimde galıveedi. 
Benim garının ödü kopdu, alıvee-
dim elime bağa doğru fıydırıvee-
dim galan.

Kahvedekiler kırılıyorlardı gül-
mekten. 

- Kak ülen afarozcu herif, yalan 
olurda bu gada olmaz be, diye 
seslendi Velçilerin Kemal, hem 
gülüyor hem de söyleniyordu. 

Başta Almanya, Avusturya, 
Belçika, İsviçre, Fransa daha 
sonraları Avustralya göçmen 
işçiler aldı, gidenler 5 sene 
izine gelmemek şartıyla. 
Buldan’ımızdan da hemşeri-
lerimiz gitmeye başlamıştır. 
1966-1969 yılları arasında 
bana da askere gitmeden 
önce nasip oldu. Almanya 
insanlarımızı gerek ekonomik 
yönden gerekse kültürel ve 
medeni yönden de çok büyük 
katkı yapmıştır. Bizlerden ne 
de olsa bazı yönden 50 bazı 
yönden 100 sene öndeler. Ama 
oralarda yaşamak, para kazan-
mak hele bekârsan hiçte kolay 
değildir. Sabah 4’te kalkarsın, 
kahvaltını yapar yollara dü-
şersin. Lojmanda kalıyorsan 
5 dakika sonra varırsın ama 
evlerde veya komşu koza-

larda, köylerde 
kalıyorsan servisle 
1 saatin yollarda 
geçer. Biz lojman-
da kaldığımızdan 
avantajlıydık. 
Lojmanda ben, ba-
bam, amcam, Halil 
Arabacı, Kazak 
Süleyman İçöz, 
Kara Salih, Yusuf 
Akar, Mermili Ali, 
Ayakkabıcı Necati 

Dönmez bu saydıklarımdan 
sadece amcam ve ben hayat-
tayız. 

Odalar tek oda hem yatıyor-
sun hem yemek yapıp yiyi-
yorsun hem de oturuyorsun. 
Tuvalet umumi, biz kalabalık 
olduğumuz için bizim yatak 
odası ayrıydı diğerleri 4’er 
kişi aynı odada kalıyorlardı. 
Banyo yoktu hapta sonu fab-
rikanın banyosu yanar herkes 
gider banyosunu yapardı. 

Asri tuvaletlerde var, 
bizlerin asri tuvalet kültürü-
mü vardı, insanlar tavuk gibi 
klozetin üzerine tünerler öyle 
ihtiyaçlarını giderirlerdi. 

Babam döndükten sonra 
ben 2 sene daha kaldım ve 
fabrika değiştirdim. Mercedes 
taksi fabrikasında çalışmaya 

başladım. Oranın lojmanı çok 
güzeldi. Odalar ayrı, mutfak, 
banyo, çamaşır yıkama yeri 
ayrıydı. Daha çok rahat ettik. 

  İlk giden Türkler 
çok zorluklar çekmişlerdir. 
Markete alışverişe gidenler 
memleketlerindeki yedikleri 
şeyleri bulamayınca şaşırmış-
lar. Yumurta, süt ve tavuğa 
saldırmışlar. Ben Almanya 
için konuşuyorum tabi ki baş-
ka ülkelerde farklı olduğunu 
da pek zannetmiyorum. Onlar 
bizler gibi bakliyat ve sebze 
yemezler. Genelde domuz 
eti, salam, sosis olarak öğün 
yaparlar. Daha sonraları bu 
insanlar memleketlerinde ne 
yerler diye araştırdıklarında 
gıda ithaline başlayınca işçile-
rimiz rahatlamışlardır. 

  Ben Mercedes de 
çalışırken sefer tasıyla yemek 
götürürdüm. Üç katlı, birinde 
yemek, birinde salata veya ca-
cık. Yemek molasında beraber 
oturduk. İsmi Paul idi. Ben 
yerken Atilla siz koyunsunuz 
diye alay ederdi. 

  Para kıymetliydi. 
Memlekete para gönderilecek 
çoluk çocuğa, iplikçilere borç 
ödenecek, yiyip içeceksin, bir 
de para artıracaksın. Aylıklar 

genelde 500 mark 1 mark 225, 
2,5 lira o zamanlar. 

  Bizim lojmanda yan 
odada komşumuz Yugoslav 
göçmeni İzmirli Yaşar abi 
vardı. Genelde sütünün içine 
ekmeği doğrar basardı kaşığa, 
adını da Sütçü Yaşar koymuş-
lardı. 

  Buralarda ismi 
geçen öbür âleme göçenlere 
Allah’tan rahmetler diliyorum. 
Bazı hemşerilerimize az kal-
mışlar 1-5 sene kimisi 10 sene 
15 sene bir çoklarıda oraya 
iyice yerleşip 2inci ve 3üncü 
nesli yetiştirdiler. Kimisi de 
hastalığından uzun yıllardır 
Buldan’a gelemeyenler, öldük-
ten sonra oralarda gömülenler 
var. Ve memleket hasretiyle 
yanıp tutuşanlar cabası. 

HASTA BİR 
BULDANLININ 
BULDAN HASRETİ
Biliyor musunuz Buldan’ın adını 

duyunca,
Kalbim ağrıyor, canım yanıyor.
Memleketime gelemediğim için,
Yaram bir başka sarıyor.
Artık yetsin bu vuslat ateşi,
Hasretin dağları sarıyor.
Delicesine öyle bir aşk ki bu,
Sanki Mecnun Leyla’sını arıyor.

Var mıdır acaba bu zamanda,
Böyle bir memleket aşkı.
Duyanlar inanmadı, herkesler bu 

işe şaştı,
Ferhat Şirin’ine, Leyla Mec-

nun’una,
Bu aşkı kıskandı küstü,
Duy artık Buldanlım gör bak
Memleket hasreti ne hale düştü.
Kurban olayım Buldan’ımın 

havasına, suyuna,
Toprağına, taşına.
Ah bir ölmeden görsem Yayla-

sına,
Bulağına, Vakuvuna, Toprakçı 

Kaşına.
Keşke imkân olsa da bir görsem,
Havalarından beylece, çatak 

moru,
Bandırma üzümünden bir yiye-

bilsem.
Vasiyet ettim ölünce yaban 

ellerde,
Bırakmayın diye,
Gurbet elde aşırı bir hırs uğruna,
Buralarda kaldık niye.
Bazı şeyleri istesen de şimdi 

yapamıyorsun.
İşte çok geç artık memleket 

hasretiyle,
Yanıp tutuşuyorsun.
Cansız olsa da bedenim bir gün,
Buldan’a gelecek,
Elbet bu kor gibi yanan mem-

leket,
Hasreti işte o zaman bitecek.

Devam edecek…

Atilla ARABACI
Konuk Yazar

Karşıyaka Mahallesinde otu-
ran Halil İbram Amca Seyrek-
lerin kızıyla evlenir.Bu evlilik-
ten üç oğlu olur.Ahmet, Ali ve 
Osman(sakar).Ali delişmen, 
gözü kara bir delikanlıdır.
Genç yaşta bir cinayete karışır.
Denizli Ağır ceza Mahkeme-
sinde idam ile yargılanır.Diğer 

failler idam cezası alırlarsa 
da Ali’nin yaşı on sekiz-
den küçük olduğundan 
idamdan kurtulur.Cezası 
müebbete çevrilir.Aslında 
yaşı daha fazladır ama 
nüfusa geç yazdırılmıştır.

İdamdan kurtulan Halil 
İbram’ın Ali Denizli ce-
zaevinde Seyrek Ali diye 
nam salar.Astığı astık, 
kestiği kestiktir.Sözünün 
üzerine söz; bıçağının 
üzerine bıçak yoktur.

Seyrekler o yıllarda kalabalık 
ve itibarlı bir sülale olduğu 
için “Seyrek Ali” namınıalma-
yı uygun bulur.Aslında annesi 
Seyreklerdendir.Bu nedenle 
soyadı Ünlütürk’tür.Görüşme 
günü Buldan’dan görüşmeci-
ler gelmeye başladığında şu 

Seyrek , bu Seyrek diye adları 
okunmaya başladığında bir 
türlü sonu gelmez.Cezaevi 
müdürü  bunun üzerine aynı 
sülaleden on kişiden fazla gö-
rüşmeci gelmesini yasaklar.

Seyrek Ali Denizli Cezaevini 
titreten biridir. Gardiyanlar ona 
karşı saygıda kusur etmezler.O 
sırada Demokrat Partinin ileri 
gelenleri çıkardıkları mahalli 
gazetede İsmet Paşa’ya haka-
ret ettikleri gerekçesiyle hapse 
atılırlar.Seyrek Ali cezaevinde 
bunlara kol kanat gerer.Gerek 
gardiyanlar gerekse diğer mah-
kumlar tarafından ezilmelerine 
izin vermez.

Demokrat Partinin iktidara 
gelmesinden sonra çıkardığı af 
kanunu ile hapisten kurtulur. 
Özgürlüğüne kavuşur.Bu yüz-

den yaşamı boyunca Demokrat 
Parti düşüncesine bağlı kalır.
Cezaevinden çıktıktan sonra 
evlenir.Dokumacılıkla geçimi-
ni sağlamaya çalışır.Perşembe 
günleri Kasap Sarı’ya yardım 
eder.Kasap Sarı, kasap dükka-
nında et satar.Aynı zamanda 
açık, gizli içki de içirirdi.İçki 
içilen yerde kavga da eksik 
olmazdı.

Kasap Mehmet ele avuca 
sığmaz yiğit bir delikanlıdır. 
Karaderviş Ömer’le yıldız-
ları barışmaz. Sık sık kavga 
ederler.Mehmet güçlü kuvvet-
lidir.Ömer’den daha gençtir.
Bir defasında eski Belediyenin 
altındaki kütüphane kahve 
olduktan sonra bu kahvede 
herkesin içinde Kasap Mehmet 
Ömer’i madara eder.Ömer 

intikam peşindedir.
Kasap Sarı’nın dükkanın-

da Ömer ve arkadaşları içki 
içmektedir.Kasap Mehmet’in 
yolu buraya düşer.Kavgaya 
tutuşurlar.Kasap Sarı Kasap 
Mehmet’in akrabasıdır.Ama 
kavgaya girmeye çekinir.
Uzaktan fırlattığı satır isabet 
etmez.Orada bulunan Seyrek 
Ali Ömer’i arkadan yakalar.
Kavgayı ayırmaya çalışır.
Ömer iki bıçak darbesiyle 
Seyrek Ali’yi yere yıkar.Bu 
kavgada Kasap Mehmet Ölür.
Seyrek Ali de Denizli Hastane-
sine yetiştirilmeye çalışılırken 
kan kaybından yolda ölür.

Allah taksiratını affetsin.Su 
testisi su yolunda kırılır derler.
Dileğimiz kavgasız gürültüsüz 
. barış içinde bir dünya.

SEYREK ALİ  (ALİ ÜNLÜTÜRK)
DENİZ SEYREK TÜTÜNCÜBAŞI 
“GEÇMİŞ ZAMANIN İZİNDE” 

Sevgili Hemşehriler,
Derneğimizin ikinci baş-

kanı Sevgili Cimo Ahmet’in 
aramızdan ayrılışının üzüntü-
sü unutulmadı.Anılarımızda 

yaşatıyoruz.Ne var 
ki yaşam sürüyor.
Mayıs Ayında ara 
verdiğimiz Derne-
ğimizin aylık mutad  
yemeklerinin sezon 
başı ilkini bu ay 
yoğun bir katılımla 
gerçekleştirdik. 
Yine hemşehrileri-
mizle bir araya gel-
dik. Buldan’ı andık.
Hasret giderdik.

Ahmet Gökmen’den boşalan 
Derneğimizin ikinci başkanlık 
görevine daha önce derneği-
mizin saymanlık görevini yü-

rütmekte olan Mehmet Çelebi 
arkadaşımız yönetim kuru-
lumuzun kararı ile getirildi. 
Çelebi bir süre hem sayman-
lık hem de ikinci başkanlık 
görevini yürütecek.Boş kalan 
yönetim kurulu üyeliği için 
yedek birinci sıra yönetim ku-
rulu üyemiz İbrahim Yapıcı’yı 
göreve çağırdık. Bu arkada-
şımızın da yönetim kurulu 
üyesi olarak başarılı çalışmalar 
yapacağına inanıyoruz.

Öğrenci bursları verilmeye 
başlandı.Ancak halen burs 
eksiğimiz devam ediyor.Önü-
müzdeki günlerde bu yöndeki 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Yardımsever hemşehrilerimi-
zin katkılarını bekliyoruz.

Her yıl mart ayında yaptığı-
mız Buldanlılar Gecesi’ni bu 
yıl şubat ayı içinde yapmayı 
düşünüyoruz.Muhtemelen 
Kuşadası ve civarı bir yerde 
yapılacak olan gecede Derne-
ğimize katkı sağlayan hem-
şehrilerimize plaket vermeyi 
planlıyoruz. Yine kahvaltı 
talepleri var ama böyle bir or-
ganizasyon için mevsim biraz 
geçti gibi.Yine de değerlendi-
receğiz.

İzmir’de yaşayan ama Der-

neğimizle hiç ilişki kurma-
mış çok sayıda hemşehrimiz 
mevcut.Bir kısmından ancak 
öldüklerinde haberimiz olabi-
liyor. Yaşarken bu hemşehrile-
rimizle dernek olarak ilişkimiz 
olsun istiyoruz.Kendilerine 
dernekten SMS gelmeyen 
hemşehrilerimiz lütfen telefon 
numaralarını bildirsinler. Hem-
şehrilerimizin tümüyle iletişim 
kurmayı hedefliyoruz.İzmir’de 
Buldan sevgisini yaşatmak ve 
yeni gelen kuşaklara bayrağı 
devretmek düşüncesindeyiz.
Buldan’ı seviyoruz.

Dostlukla kalın.

KASIM 
GÜNLERİ

AV. Mehmet Seyrek

İZMİR MEKTUBU

BULDAN’IMIZIN 
SON 60 YILI (2)

Geçen sayıdan 
devam…

Vakıf ilkelerini ve çalışma 
metotlarını Facebook’taki 
sayfasından şöyle duyurdu:

“BULDAN EĞİTİM VE 
DAYANIŞMA VAKFI ken-
dilerine güvenen, üretken 
bireyler olmaları için; 

- Kadınları bilinçlendir-
mek, kişisel gelişimlerine 

katkıda bulunmak, meslek 
sahibi olmaları ve yaptıkları 
işlerdeki bilgi ve becerileri-
ni geliştirmek, 

- Başarılı ancak maddi 
desteğe ihtiyacı olan öğren-
cilere maddi destek sağla-
mak, burs vermek,

- Yaşlı bireylere iliş-
kin toplumsal duyarlılığı 

arttırmak, yaşam kalitesini 
yükseltmek için yurtiçi ve 
yurtdışı fonlardan yararlan-
mak için çalışmalar yapma-
yı hedeflemektedir. 

Ayrıca vakfımızın;
- Kurs, seminer, konfe-

rans ve panel gibi eğitim 
çalışmaları düzenlemek,

- Dayanışmanın ve ileti-

şimin geliştirilmesi ve gelir 
elde etmek için yemekli 
toplantılar, konser, balo, 
tiyatro, sergi, spor, gezi ve 
eğlenceli etkinlikler düzen-
lemek,

- Calışmalarını duyurmak 
için gazete, dergi, kitap ve 
bülten yayınlar çıkarmak 
gibi faaliyetleri olacaktır.”

BULDAN EĞİTİM VE 
DAYANIŞMA VAKFI KURULDU
Kadın, yaşlı ve öğrencilerin yaşamlarına katkı yapmak amacıyla ku-
rulan ve Mütevelli Heyetini Meryem Salman, Çiğdem Nalbant Kordon, 
Salih Atlamaz, Nilüfer Türkarslan, Öznur Tuncay’ın oluşturduğu vakıf 
Buldan Asliye Hukuk Mahkemesi’nce de onanarak faaliyete başladı. 
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Buldanlı Alperenler, 
ölümünün 19.sene-i devri-
yesinde Abdullah Çatlı’yı 
unutmadı, Buldan Alperen 
Ocaklarında, Yasin-i Şerif 
ve dualarla yad etti.

Buldanlı Alperenler Ab-
dullah Çatlı’yı unutmadı. 
Ölümünün 19. Sene-i devri-
yesinde Alperen Ocaklarında 
düzenlenen Yasin-i Şerif ve 
dualarla anılan Abdullah Çatlı 
ve Büyük Birlik Partisi Genel 
Başkanı merhum Muhsin Ya-
zıcıoğlu için katılanlara hayır 
ve ikramda bulunuldu. 

Merhum Abdullah Çatlı 
ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
unutulmaz iki Anadolu evladı 
olduğunu ifade eden Büyük 
Birlik Partisi Buldan İlçe 
Başkanı Mehmet Gonca “ 
Bir kaza süsü verilerek şehit 
edilen Ülkü Devi Abdullah 
Çatlı’yı şehadetinin 19.sene-i 
devriyesinde rahmet ve min-
netle yâd ediyorum. Abdul-
lah Çatlı bu ülkede yetişen 
vatan ve millet sevdalısı bir 
insandır. Şehadetinden sonra 
cenazesine katılan tek siyası 
lider ise Şehit Liderimiz Muh-
sin Yazıcıoğlu’dur. Ülkücü 
Hareketin iki efsane ismi, iki 
samimi dost, aynı kaderi pay-
laşarak aramızdan ayrılmışlar-
dır. Bizler Buldanlı Alperenler 
olarak, ikisini de hiçbir zaman 
unutmadık ve unutmayacağız. 
Gelecek kuşaklara da onların 
kahramanlıklarını anlatarak 
aktaracağız. 

Muhsin başkanımız bize 
hayattayken, Ülkü Devi 
Abdullah Çatlı ile ilgili 

olarak “Abdullah Çatlı’nın 
nasıl anlaşıldığı ve anlatıldığı 
önemli değil, biz onu helal süt 
emmiş, tertemiz bir Anadolu 
çocuğu olarak Ankara’ya 
gelen, harama ve helale riayet 
eden, ülkesi ve milletinin 
değerlerine bağlı, inançlı bir 
vatan evladı olarak sevdik, bu 
hassasiyetlerinin mücadelesi-
ne katılmış, bu uğurda canını 
feda etmiştir” demişti.

Ben de diyorum ki, Abdul-
lah Çatlı olmak zor bir iştir. 
Çatlı olmak;  Ölüme gülerek 
ve koşarak gitmektir. Ülkü-
cü Gençlere 20 yaşında reis 
olmaktır. 21.yüzyılın Kürşad’ı 
olmaktır. Asala terör örgütünü 
mağlup etmekle milyonların 
yüreği ve sesi olmaktır. Sonu-
nu düşünmeksizin kahraman 
olmaktır. Çatlı olmak; PKK 
terör örgütüne karşı bayrak 
gibi dalgalanabilmek ve Meh-
metlerin vebalini iki kaşın tam 
da ortasından sormaktır.

Abdullah Çatlı abimizi 
anmak için toplanan tüm 
Alperen kardeşlerime ve 
ağabeylerime teşekkür ediyor, 
ayrıca bu vesile ile 01 Kasım 
seçimlerinde zor şartlara ve 
imkânsızlıklara rağmen, üstün 
gayret sarf eden tüm millet-
vekili adaylarımıza, teşkilat 
yöneticilerimize, mensup-
larımıza ve oylarını vererek 
bizleri yalnız bırakmayan 
gönüldaşlarımıza, her türlü 
müdahale ve algı saldırılarına 
rağmen partimize oy kullanan 
vefakâr vatandaşlarımıza da 
sevgi, saygı ve hürmetlerimi 
sunuyorum” dedi.

Bu Yıl Üçüncüsü Dü-
zenlenen Home&Tex Ev 
Tekstil ve Dekorasyon 
Fuarı CNR Expo Yeşil-
köy Fuar Merkezinde 
yapıldı. Fuarda Buldan’ı 
bu yıl dört firma temsil 
etti.

Türkiye’nin en büyük 
tekstil fuarlarından biri 
olan ve bu yıl üçüncüsü 

düzenlenen Home&Tex 
Ev Tekstil ve Dekorasyon 
Fuarı CNR Expo Yeşilköy 
Fuar Merkezinde yapıldı. 
Fuarda Buldan’ı bu yıl 
dört firma temsil etti. Fu-
arda yerli ve yabancı 500 
tekstil firması stantla yer 
alırken, 55 ülkeden tekstil 
firmalarının satın alma 
sorumluları ziyaret etti.

Fuara Buldan'dan Üçkoç 
Ltd.Şti.(Pupilla),Mennan 
Algan(Secret House),Şikel 
Havlu ve İsmet Efeoğlu 
firmaları birbirinden özel 
ve güzel Buldan ürünleriy-
le katıldı.

Ev tekstili ve dekoras-
yon sektörünün ihracatını 
artırmak amacıyla düzen-
lenen, Türkiye'nin ikinci, 
dünyanın dördüncü büyük 
ev tekstili fuarı olma özel-
liği taşıyan "Home&Tex 
Fuarında Buldan stantları 
da büyük ilgi gördü. 

Perdeden döşemelik 
kumaşa, yer kaplamalarına 
kadar ev tekstiline ve de-
korasyonuna ait tüm ürün-
lerin bir arada sergilendiği 
fuar boyunca çok katılımcı 
Buldanlı tekstil firmaları-
nın yeni ürünlerini görme 
fırsatını yakaladılar.

Torna ustası Eyüp Durnal, 
peştamal saçakları için koza 
ve bükme makinası yaptı.

Torna ustası Eyüp Durnal, 
artan peştamal üretiminde en 
zor işlemlerden birisi olan 
koza ve bükme işlemleri için 
makine üretti. Daha önce üre-
tilen makinalarda şal ve fular 
için koza ve büküm yapıldığı-
nı ifade eden torna ustası Eyüp 
Durnal “ Buldan’da son yıllar-
da peştamal üretimi çok arttı. 
Süzer, Wamateks tezgâhlarda 
peştamal üretimi yapılmak-
tadır. Buldan son yıllarda 
adını peştamal üretimiyle 
duyurmaktadır. Artan üretime 
karşılık koza ve bükme işlemi-
ni yapan bayanların sayısı 
hızla azalmaktadır. Evlerde 
yapılan bu işlemler hem zor 
oluyor hem de elde sayı çok 
az oluyordu. Bende bu işlemin 
makinasını yapmayı tasarla-
dım. Şu anda makinamızla 
günlük 1000 adet peştamal 

koza ve bükme yapılabiliyor. 
Makinamız bilgisayarlı ve 
otomasyonlu olarak tasarladık. 
Işık elektrikle çalışmaktadır. 
10 adet piston hava sistemiyle 
çalışmaktadır. Redüktör motor 
yardımıyla gremiyer dişli iki 
tarağı pistonlar yardımıy-
la hareketlendirerek işlemi 
yapıyor. Ayrıca makinamızda 
olası iş kazalarını önlemek ve 
elektrik kesintilerinde sorun 
yaşamamak amacıyla man-
yetik göz ilave ettik. Koza ve 
bükme makinamızın işlerliği-
ni ilerletmek amacıyla gerekli 
araştırmaları yapmaktayım. 
Buldan’ımızın ana geçim 
kaynağı olan dokumacılık 
sektörüne ürettiğimiz makina-
mızla destek olmaktan dolayı 
çok mutluyum. Mesleğim 
olan tornacılık da tekstil tez-
gahlarımız için desen sehpa-
ları üretimi ve montaj, ayar ve 
bakımlarını da yapmaktayım” 
dedi.

Buldan Göğüs Has-
talıkları Hastanesi 
personeli, son zaman-
larda PKK tarafından 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da sağlık 
çalışanları ve tesislerine 
yapılan saldırılarla ilgili 
basın aracılığıyla ka-
muoyuna bir açıklama 
yapıldı. 

Hastane personeli 
adına Başhekim Op. Dr. 
Alpaslan Alsoy tarafından 
yapılan açıklamada terör 
lanetlenirken, “Terör bizi 
asla yıldırmayacak ve asla 
amacına ulaşamayacaktır. 
Terör değil; kardeşlik 
diyen gönüller, şifa eller 
veren kazanacak” denildi.

Açıklama aynen şöyle:
 

BASIN AÇIKLAMASI
Çok değerli mesai arka-

daşlarım,
Değerli basın mensup-

ları,
Bizleri bugünlere getiren 

ve gece, gündüz demeden 
sağlık hizmet sunmaktan 
onur duyduğumuz siz de-
ğerli vatandaşlarımız;

Haziran ayından bu yana 
tırmanışa geçen saldırıla-
rıyla, genç - yaşlı, çocuk 
- bebek demeden tüm 

halkımızı hedef alan eli 
kanlı terör örgütü, sağlık 
çalışanlarımıza, ambulans-
larımıza ve hastanelerimize  
yönelik alçakça saldırına 
devam ediyor.

3 sağlık çalışanımız terör 
örgütünün gerçekleştirdiği 
alçakça saldırılarda haya-
tını kaybetti. Aile Hekimi-
miz Dr. Abdullah Biroğul 
memleketi Diyarbakır’da, 
Sağlık Memurumuz Eyüp 
Ergen ve Ambulans Şoförü 
Şeyhmus Dursun memle-
ketleri Şırnak’ta uğradıkları 
silahlı saldırı sonucu şehit 
edildiler. Onlarca çalışanı-
mız alıkonuldu, ambulans-
larımıza, hastanelerimize 
ateş edildi; sağlık hizmetle-
ri aksatılmaya çalışıldı.

Son olarak Hakkari 
Şemdinli’deki Devlet 

Hastanemiz bombalı saldırı 
sonucunda neredeyse kulla-
nılamaz hale getirildi. En 
büyük zararı Şemdinli’de 
bizlerden sağlık hizmet 
bekleyen halkımız gördü ...

Vatandaşımızın en temel 
haklarından olan sağlık 
hakkının engellemesine 
yönelik bu çirkin saldırıları 
planlayanları ve gerçekleş-
tirenleri şiddetle lanetliyo-
ruz.

Tek amaçları hayat 

kurtarmak, insanımızın 
sağlığına hizmet etmek 
olan çalışanlarımızın bu tür 
saldırılara maruz kalması 
asla kabul edilemez. Sağlık 
hizmetlerini engelleyerek 
devlet kurumlarını itibar-
sızlaştırmayı amaçlayan bu 
saldırılar en çok da bölge 
insanımıza zarar vermekte, 
onların en temel ve en do-
ğal insani hakkı olan sağlık 
hizmetlerine ulaşımını 
güçleştirmektedir.

Çalışanlarımızın ve 
masum insanların hayatla-
rına kastedilerek gerçek-
leştirilen bu eylemler, terör 
örgütünün insani değerler-
den ne kadar uzaklaştığının 
da kanıtı niteliğindedir.

Hiçbir dinde, hiçbir kül-
türde yeri olmayan acizlik 
göstergesi bu saldırılar ve 
bu çağdışı anlayış, dünya 
medeniyetine önderlik et-
miş bu topraklarda kendine 
yer edinemeyecektir.

Hastanelerimizde çalı-
şanlarımızın güvenliği için 
gereken tedbirler alınıyor, 
güvenlik güçlerimiz terör 
örgütüne yönelik operas-
yonlarına aralıksız devam 
ediyor. Ancak unutmayalım 
ki teröre karşı en büyük ce-
vap, en büyük mücadeleyi 
birlik ve beraberlik içinde 
hareket ederek, birbirimi-
ze sımsıkı kenetlenerek 
verebiliriz.

Bizler tüm engellemelere 
rağmen; din, dil, ırk ayrımı 
gözetmeden insanımıza 
hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Bu topraklarda 
binlerce yıldır kardeşçe ya-
şayan insanımızın sağlığını 
daha ileriye taşıma gayreti 
içinde olacağız.

 
Op.Dr.Alpaslan ALSOY

ÇATLI UNUTULMADI

EYUP YAPTI

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TERÖRE LANET AÇIKLAMASI

BULDAN HOME&TEKS'TE YERİNİ ALDI

ZEYBEKCİ’DEN BULDAN’A DOĞAL GAZ SÖZÜ

1 Kasım Milletvekili 
Genel Seçiminde tek 
başına iktidarı yakala-
yan AKP’nin Ekonomi 
Bakanı ve Denizli Mil-
letvekili Nihat Zeybekci 
ve beraberindeki yeni 
seçilen milletvekilleri 
Sema Ramazanoğlu, 
Şahin Tin ve Cahit 
Özkan ile AKP Denizli 
İl Başkanı Necip Filiz 
Buldan’a teşekkür ziya-

reti gerçekleştirdiler. 
Denizli’nin ilçelerine, 

kendilerine verilen oy-
lar ve gösterilen güven 
nedeniyle teşekkür 
ziyaretleri gerçekleş-
tiren Bakan Zeybekçi 
ve beraberindekiler 
Buldan’a da uğradılar. 
Kaymakam Hacı Uz-
kuç, Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay, AKP 
İlçe Başkanı Ahmet 
Kırık, AKP ilçe yöne-
ticileri, ilçe protokolü 
ve kalabalık vatandaş 
topluluğu tarafından 
karşılanan heyet, daha 
sonra Ahmet Terzioğlu 
Güzelleştirme Düğün 
Salonu’na geçti. 

Düğün salonunda 
kendilerini bekleyen 

coşkulu kalabalığa 
sırayla, AKP Buldan 
İlçe Başkanı Ahmet 
Kırık, yeni seçilen AKP 
Milletvekilleri Cahit 
Özkan, Şahin Tin ve 
AKP İl Başkanı Necip 
Filiz birer konuşma 
yaparak destekleri için 
teşekkür ettiler. 

Son olarak söz alan 
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, gösterilen 

yakın ilgi, duyulan 
güven ve verilen destek 
için Buldanlılara teşek-
kür ettiğini belirterek, 
Buldan’ın bundan sonra 
her istediğinin olaca-
ğını söyledi. “Doğal 
Gaz İstiyoruz” diyen 
bir vatandaşın bu sözü 
üzerine Bakan Zeybekçi 
şunları söyledi: “Doğal 
gaz ile ilgili olarak, 
Denizli’nin ilçeleri ile 
ilgili olarak bazı çalış-
malar devam etmekte. 
Buldan’a da doğal gaz 
gelecektir. Bundan hiç 
kuşkunuz olmasın. 
Bunun için yerel yöne-
ticilerin talepte bulun-
ması gerekir. Böyle bir 
talebi seve seve yerine 
getiririz.”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Buldan’a doğal gazın geleceğini, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. 
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29 Ek�m Cumhur�yet Bayra-
mı kutlamaları etk�nl�kler�nde, 
Buldan Beled�yes� tarafından 
düzenlenen çocuk şenl�kler�n-
de Buldan Şeh�r Stadyumunda 
4 gün süre �le çocuklarımız, 

yüz boyama, oyun parkları, at 
b�n�mler� ve palyaço eğlenceler� 
�le doyasıya eğlend�. Gelece-
ğ�m�z�n tem�natı olan çocukla-
rımızın sev�nçler� görülmeye 
değerd�.

Buldan Beled�yes� tarafından “Her Eve B�r Bay-
rak” kampanyasında dağıtılması planlanan Türk 
Bayrağımız her eve ulaştı. 12.500 olarak planlanan 
Türk Bayrağı dağıtımı 14.500 adete ulaştı.

Buldan’ın her tarafı kırmızı-beyaz renklere boyan-
dı. Her ev�m�zde şanlı bayrağımız dalgalandı.

Buldan’ımızın en büyük 
mahalleler�nden b�r�s� olan 
Karaköy mahallem�ze yapılacak 
olan düğün salonumuzun temel� 
Beled�ye Başkanımız Mustafa 
Gülbay ve Beled�ye Mecl�s Üye-
ler�m�z�n de katılımlarıyla atıldı.

Düğün salonumuz 450 met-
rekare olup b�n k�ş�ye h�zmet 
verecekt�r.

Buldan’ımızda yet�şen 
organ�k gıdalarımız-
dan üzüm, kek�k, cev�z, 

cennet elması kurutma 
�şlemler�nde büyük başa-
rı elde ed�ld�. 

Buldan Beled�yes�’ne 
a�t Buldaş A.Ş. tarafından 
yapılan ar-ge çalışmaları 

hızla tamamlandı. 
Bu amaçla Yen�cekent 

mahallem�z sınırları �çer�-

s�nde bulunan kapalı spor 
salonunda bulunan kurut-
ma tes�s�m�zde, çalışmala-

rımız en modern ve h�jyen 
kurallarına uygun vaz�yette 
gerçekleşmekted�r.

29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı 
kutlama etk�nl�kler� kapsamında, 
Cumhur�yet Haftası kutlamala-
rında, Buldan Kapalı Spor Salo-
nunda Çanakkale Müzes� eserler� 
serg�lend�.

Ayrıca Çanakkale Beled�yes� 
tarafından hazırlanan Çanak-
kale Gez�c� Müzes� Alanyazı 
Meydanı’nda halkımızın z�yare-
t�ne açıldı. 

Her �k� müzeye yapılan z�yaret-
lerde, duygu dolu anlar yaşandı. 
Çanakkale savaşlarında y�t�rd�-
ğ�m�z kahraman şeh�tler�m�ze ve 

gaz�ler�m�ze rahmet ve şükranla-
rımızı sunduk. 

Ruhları şad, mekanları cennet 
olsun.

Buldan zabıta ek�pler� 
tarafından yapılan denetleme-
lerde gıda sektöründe faal�yet 
gösteren esnafl ar tam not aldı.

Esnafl ar tam 
not aldı. Buldan 
Beled�yes� zabıta 
ek�pler� tara-
fından yapılan 
denetlemelerde 
esnafl arın h�jyen 
ve kal�te kural-
larına uygun 
olduğu gözlend�. 
Veter�ner hek�m 
Özkan Beşenk ve 
Toplum sağlığı 
görevl�ler� �le 
zabıta ek�b�n�n 

katıldığı denet�mlerde özell�kle 
gıda sektöründe faal�yet gös-
teren esnafl arın kurallara özen 

gösterd�ğ� gözlerden kaçmadı.
Buldan Beled�yes� olarak 

rut�n denetlemelerde esnafl arın 
tem�zl�k ve kal�te kurallarına 
azam� d�kkat etmeler�n�n mem-
nun�yet ver�c� olduğunu bel�rten 
Veter�ner hek�m Özkan Beşenk 
“Özell�kle gıda sektöründe es-
nafl arımızın kurallara uymaları-
nın ve sürekl� olarak kend�ler�n� 
yen�led�kler�n� gözlemlemekte-
y�z. Bu Buldan’ımız adına çok 
sev�nd�r�c�d�r. Özell�kle dışa-
rıdan gelen m�saf�rler�m�z ve 
ün�vers�te öğrenc�ler�m�z sürekl� 
olarak lokanta ve fırınlarımıza 
g�rmekted�rler. Bugüne kadar 
lokanta, tost hamburger salonla-

rı, balık pazarı, kasap, manav, 
okul kant�nler� ve akaryakıt 
�stasyonlarımızın tuvalet ve 
lavabolarına denet�mler�n� 
yaptık. Düzenl� olarak da dene-
t�mler�m�z�, gerçekleşt�r�yoruz. 
Yapılan denet�mlerde kurallara 
uyarak halkımıza kal�tel� h�zmet 
veren esnafl arımıza teşekkür 
ed�yorum. Kısa b�r zamanda 
çocuk parkının altına beş adet 
dükkân yaparak balık pazarı-
mızı oraya taşıyacağız. Yen� 
balık pazarımız üstü kapalı, 
�ç�nde elektr�ğ�, suyu ve atık su 
g�derler� de mevcut olarak yapı-
lacaktır. Burada yapılacak balık 
pazarımızla da halkımızı tem�z 

b�r mekânda balık alışver�şler�n� 
yapab�leceklerd�r” ded�.

Zabıta ek�pler� ayrıca bugüne 
kadar traf�k kazalarının önlen-
mes� amacıyla kabr�stan yoluna 
konulan aynalara �lave olarak 
Karşıyaka Mahalles� çeşme-
s� karşındak� dört yola y�ne 
Karşıyaka Mahalles� hastaneye 
bağlanan yola, Güroluk Süs-
lü Ethem Kızılöz ev� yoluna, 
Hamam boğazına da aynaların 

yerleşt�r�ld�ğ�n� bel�rtt�. Böyle-
l�kle olası kazaların önlenmes�n� 
amaçladıklarını �fade eden Za-
bıta yetk�l�ler� “Vatandaşımızın 
can ve mal güvenl�ğ� açısından 
tehl�ke arz eden noktalara traf�k 
aynalarını yerleşt�rd�k. Vatan-
daşlarımızın talepler� doğrultu-
sunda tehl�ke arz eden değ�ş�k 
noktalarda da yapılan tesp�tle-
r�m�zle önlemler almaya devam 
ed�lecekt�r” ded�.

KURUTMA TESiSiMiZ HiZMETE GiRDi

ESNAF TAM NOT ALDI

BULDAN’IN HER 
YERİ  KIRMIZI-
BEYAZ OLDU

SÖZ VERDiKLERiMiZi YAPIYORUZ

MUHARREM AYIMIZ KUTLU OLSUN

Muharrem ayı dolayısıyla 
Buldan Beled�yes� tarafından 29 
Ek�m Cumhur�yet Bayramı kutla-
ma törenler�nde halkımıza aşure 
�kramı yapıldı. Değerl� Buldan 
halkımızla b�rl�kte ç�fte bayram 
kutlamanın mutluluğunu hep 
b�rl�kte yaşadık.

ÇANAKKALE BULDAN’A GELDİ

HİÇ BİR ŞEY ÇOCUKLARIMIZIN 
GÜLÜŞLERİNDEN DAHA 
KIYMETLİ OLAMAZ



9Buldan'daYAŞAM Kasım 2015Kasım 2015YAŞAMBuldan'daKasım 2015 98

29 Ek�m Cumhur�yet Bayra-
mı kutlamaları etk�nl�kler�nde, 
Buldan Beled�yes� tarafından 
düzenlenen çocuk şenl�kler�n-
de Buldan Şeh�r Stadyumunda 
4 gün süre �le çocuklarımız, 

yüz boyama, oyun parkları, at 
b�n�mler� ve palyaço eğlenceler� 
�le doyasıya eğlend�. Gelece-
ğ�m�z�n tem�natı olan çocukla-
rımızın sev�nçler� görülmeye 
değerd�.

Buldan Beled�yes� tarafından “Her Eve B�r Bay-
rak” kampanyasında dağıtılması planlanan Türk 
Bayrağımız her eve ulaştı. 12.500 olarak planlanan 
Türk Bayrağı dağıtımı 14.500 adete ulaştı.

Buldan’ın her tarafı kırmızı-beyaz renklere boyan-
dı. Her ev�m�zde şanlı bayrağımız dalgalandı.

Buldan’ımızın en büyük 
mahalleler�nden b�r�s� olan 
Karaköy mahallem�ze yapılacak 
olan düğün salonumuzun temel� 
Beled�ye Başkanımız Mustafa 
Gülbay ve Beled�ye Mecl�s Üye-
ler�m�z�n de katılımlarıyla atıldı.

Düğün salonumuz 450 met-
rekare olup b�n k�ş�ye h�zmet 
verecekt�r.

Buldan’ımızda yet�şen 
organ�k gıdalarımız-
dan üzüm, kek�k, cev�z, 

cennet elması kurutma 
�şlemler�nde büyük başa-
rı elde ed�ld�. 

Buldan Beled�yes�’ne 
a�t Buldaş A.Ş. tarafından 
yapılan ar-ge çalışmaları 

hızla tamamlandı. 
Bu amaçla Yen�cekent 

mahallem�z sınırları �çer�-

s�nde bulunan kapalı spor 
salonunda bulunan kurut-
ma tes�s�m�zde, çalışmala-

rımız en modern ve h�jyen 
kurallarına uygun vaz�yette 
gerçekleşmekted�r.

29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı 
kutlama etk�nl�kler� kapsamında, 
Cumhur�yet Haftası kutlamala-
rında, Buldan Kapalı Spor Salo-
nunda Çanakkale Müzes� eserler� 
serg�lend�.

Ayrıca Çanakkale Beled�yes� 
tarafından hazırlanan Çanak-
kale Gez�c� Müzes� Alanyazı 
Meydanı’nda halkımızın z�yare-
t�ne açıldı. 

Her �k� müzeye yapılan z�yaret-
lerde, duygu dolu anlar yaşandı. 
Çanakkale savaşlarında y�t�rd�-
ğ�m�z kahraman şeh�tler�m�ze ve 

gaz�ler�m�ze rahmet ve şükranla-
rımızı sunduk. 

Ruhları şad, mekanları cennet 
olsun.

Buldan zabıta ek�pler� 
tarafından yapılan denetleme-
lerde gıda sektöründe faal�yet 
gösteren esnafl ar tam not aldı.

Esnafl ar tam 
not aldı. Buldan 
Beled�yes� zabıta 
ek�pler� tara-
fından yapılan 
denetlemelerde 
esnafl arın h�jyen 
ve kal�te kural-
larına uygun 
olduğu gözlend�. 
Veter�ner hek�m 
Özkan Beşenk ve 
Toplum sağlığı 
görevl�ler� �le 
zabıta ek�b�n�n 

katıldığı denet�mlerde özell�kle 
gıda sektöründe faal�yet gös-
teren esnafl arın kurallara özen 

gösterd�ğ� gözlerden kaçmadı.
Buldan Beled�yes� olarak 

rut�n denetlemelerde esnafl arın 
tem�zl�k ve kal�te kurallarına 
azam� d�kkat etmeler�n�n mem-
nun�yet ver�c� olduğunu bel�rten 
Veter�ner hek�m Özkan Beşenk 
“Özell�kle gıda sektöründe es-
nafl arımızın kurallara uymaları-
nın ve sürekl� olarak kend�ler�n� 
yen�led�kler�n� gözlemlemekte-
y�z. Bu Buldan’ımız adına çok 
sev�nd�r�c�d�r. Özell�kle dışa-
rıdan gelen m�saf�rler�m�z ve 
ün�vers�te öğrenc�ler�m�z sürekl� 
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lokanta, tost hamburger salonla-

rı, balık pazarı, kasap, manav, 
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�stasyonlarımızın tuvalet ve 
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Yapılan denet�mlerde kurallara 
uyarak halkımıza kal�tel� h�zmet 
veren esnafl arımıza teşekkür 
ed�yorum. Kısa b�r zamanda 
çocuk parkının altına beş adet 
dükkân yaparak balık pazarı-
mızı oraya taşıyacağız. Yen� 
balık pazarımız üstü kapalı, 
�ç�nde elektr�ğ�, suyu ve atık su 
g�derler� de mevcut olarak yapı-
lacaktır. Burada yapılacak balık 
pazarımızla da halkımızı tem�z 
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1 Kasım Milletvekili Genel Seçi-
minde Buldan’da AKP seçimi önde 
göğüsledi. 5 Ay önce yapılan 7 Hazi-
ran Milletvekili Genel seçimlerinde 
6790 oy alan ve önde olan CHP’den 
159 oy geride kalan AKP, 1 Kasım 
seçimlerinde 7274 oy aldı ve en 
yakın rakibi CHP’ye 564 oy fark attı. 
CHP ise 1 Kasım seçimlerinde 6710 
oy alarak, 7 Haziran seçimlerine göre 
239 oy kaybıyla ikinci parti oldu.

İşte kıyaslamalı ve sandık sandık 
seçim sonuçları:

KESİN 
SONUÇLAR:
Toplam Seçmen Sayısı: (1 Kasım) 

20.696 - (7 Haziran) 20.804
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: (1 

Kasım) 18.741 - (7 Haziran) 18.852
Geçerli Oy Sayısı: (1 Kasım) 

18.304 - (7 Haziran) 18.393
MİLLET PARTİSİ: (1 Kasım) 12 - 

(7 Haziran) 8
VATAN PARTİSİ: (1 Kasım) 58 - 

(7 Haziran) 55
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: 

(1 Kasım) 6710 - (7 Haziran) 6949
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PAR-

TİSİ: (1 Kasım) 94
SAADET PARTİSİ: (1 Kasım) 44 - 

(7 Haziran) 169
DEMOKRATİK SOL PARTİ: (1 

Kasım) 20 - (7 Haziran) 47
DEMOKRAT PARTİ: (1 Kasım) 

155 - (7 Haziran) 151
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 

(1 Kasım) 31 - (7 Haziran) 46
MİLLİYETÇİ HAREKET PAR-

TİSİ: (1 Kasım) 3497 - (7 Haziran)  
3820

HALKIN KURTULUŞU PARTİSİ: 

(1 Kasım) 42 - (7 Haziran) 43
LİBERAL DEMOKRAT PARTİ: 

(1 Kasım) 11 - (7 Haziran) 25
HALKLARIN DEMOKRATİK 

PARTİSİ: (1 Kasım) 124 - (7 Hazi-
ran) 217

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: (1 
Kasım) 174

ADALET VE KALKINMA PAR-

TİSİ: (1 Kasım) 7274 - (7 Haziran) 
6790

KOMÜNİST PARTİ: (1 Kasım) 28 
- (7 Haziran) 7

DOĞRU YOL PARTİSİ: (1 Kasım)  
26 - (7 Haziran) 33

BAĞIMSIZ MUSTAFA ÖZDE-
MİR ESMEK: (1 Kasım) 4 - (7 
Haziran) 3  

BULDAN’DA SEÇİMİN GALİBİ AKP OLDU

MAHALLELER
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DÜNÜNÜ BİLMEYENİN
YARINI TEHDİT

ALTINDADIR

HAZIRLAYANLAR:

- PARŞÖMEN -

Muza�er ÇETİN - Nurkadın Esra Çetin

Osmanlı İmparatorluğu 1854 yılından itibaren Avrupalı bankerlerden dış borç kullanmaya başlar.  Ancak 
alınan dış borçlar doğru kullanılmadığı için, zaman gelir alınan borçların faizleri bile ödenemez hale gelir. 
Bu borçların ödenmesi amacıyla Osmanlı İmparatorluğu 1881 yılında  damga, alkollü içki, balık avı, tuz, 
tütün ve ipekten alınan vergilerin tüm geliri iç ve dış borçlara ayrıldı. Bu vergileri toplama ve alacaklılara 
ödeme görevi de yeni kurulan Düyun-u Umumiye İdaresi’ne verildi. 
Avrupalı bankerler Osmanlı İmparatorluğunun genel durumunu belirlemek, üretimini ve gelirlerini tespit 
etmek amacıyla, imparatorluğun izni olmadan kendi elemanlarını seyyah maskesi altında görevlendirirler. 
Bu müfettiş yada ajanlar Osmanlı topraklarında  incelemeler yaparlar ve tespitlerini bir rapor halinde Avru-
palı bankerlere sunarlar. Amaç, Osmanlı borçlarımı ödeyecek durumum yok dediğinde, senin durumun şu 
ve gelirlerin de bu diyebileceklerdir. 
Ege Bölgesi’nde incelemeler yapan ve inceleme raporlarını Avrupalı bankerlere sunan Fransız seyyah Vıtal 
Cuınet’in Denizli ve Buldan’la ilgili 1891-1892 yıllarına ait raporunu siz okurlarımızla paylaşıyoruz. Yakla-
şık 123 yıl önceki Denizli ve Buldan’ı hakkında çok ilginç olan bilgilerin okurlarımızın ilgisini çekeceğine 
inanıyoruz. 

FRANSIZ SEYYAH VITAL CUINET’İN, DENİZLİ VE BULDAN İLE İLGİLİ İZLENİMLERİ

DENİZLİ SANCAĞI

Geçen Sayı'dan devam

DENİZLİ SANCAĞI 
KAZALARI
DENİZLİ KAZA 
MERKEZİ
Yönler – Sınırlar: Denizli 

Merkez kazası, aynı adı taşı-
yan sancağın kuzeydoğusun-
da, merkez kısma doğru ve 
vilayetin doğu cihetinde yer 
alır. Kuzey sınırında Buldan, 
doğusunda Çal, güneyinde Ta-
vas ve Karaağaç[Acıpayam, 
Denizli] kazaları, batısında 
Sarayköy bulunur.

Yüzölçümü: Yüzölçümü 
toplam 1.014 km² olup, yüzey 
şekilleri ve kullanım alanla-
rına göre dağılımı aşağıdaki 
gibidir:

Tarım arazileri: 277 km² 
Çayırlar: 173 km²
Dağlar: 429 km²
Ormanlar:135 km²
 ————————
Toplam: 1014 km²

Sivil İdare: Mülki idare, 
imparatorluğun idari taksima-
tına benzer biçimde, maiye-
tindeki meclis heyetiyle bera-
ber bir mutasarrıf tarafından 
yerine getirilir.

Askeri Taksimat: Denizli, 
askeri açıdan Milas bölgesi 
4. kısma bağlıdır. 4. bölgenin 
genel karargahı, Denizli’de 
bulunur. Kentteki askeri bir-
likler, bir yarbay (askeri kay-
makam), 2 tabur komutanı, 2 
kolağası, 16 yüzbaşı, 32 teğ-
men ve asteğmenle beraber 

2 ihtiyat askeri taburundan 
oluşur.

Nüfus: Denizli merkez 
kaza nüfusu toplam 37.326 
olup dağılımı dini-etnik ce-
maatlere göre dağılımı aşağı-

daki gibidir:
        
Müslüman …………35696
Ortodoks Rum …… 1200
Gregoryen Ermeni …430
————————
Toplam …………. 37326
 
Denizli Kent Merkezi: 

Mahkemelerin, kamu hizme-
ti gören dairelerin, zabıta ile 
jandarma ve diğer askeri yet-
kililerin, sancak merkezine ait 
tüm idari personelin ve muta-
sarrıfın ikametgahı, sancakla 
ve merkez kazayla aynı adı 
taşıyan Denizli’de bulunur. 
Coğrafi konumu itibariyle 
Babadağı’nın hafif meyilli 
uç kolları ile nihayetlenen 
verimli bir düzlüğün kena-
rında, Çukursu ile Çürüksu 
(Lycus-Aksu) çaylarına ait 
küçük su kollarının sulayarak 
içinden geçtiği ekili alanların 
ve bahçelerin ortasında yer 
alır. Denizli; Babadağı’nın 
kuzeydoğusuna 10, Çürüksu 
(Lycus)’nun güneyine 11, İz-
mir-Aydın demiryoluna 9 km. 
mesafededir. Kentin Guceli 
[Goncalı] istasyonuna ulaşı-
mını sağlayan yol bağlantısı 
Laudicee (Eskihisar) tarihi 
harabeleri yakınlarında son 
bulur. Denizli istasyonunun 
İzmir garına uzaklığı 260 km, 
yükseltisi[rakımı] ise 425 m. 
dir. 

Kent Merkezinin Nüfu-
su: Denizli şehir merkezinin 
nüfusu, etnik ve dini yapısına 
göre aşağıdaki tabloda gös-
terildiği gibi toplam 16,917 
kişidir.

Gerçekte Denizli surlarla 
çevrili olması nedeniyle ka-
saba (müstahkem şehir- içe 
kapalı şehir) olmaya layık bir 
kenttir. Buranın eski sakinleri 
Laodicee’den gelerek oraya 

sığınan halklardır. Geldikleri 
yerin kalıntıları bugün çev-
resinde yalnızlığa bürünmüş 
durumda. Bundan 80 yıl önce 
Denizli’de bir deprem olmuş 
ve bütün evler bu deprem-
le yerle bir olmuştur. Bu yer 
sarsıntısından sonra ahali 1 
km. mesafede bahçeli alanla-
ra yerleşmiştir. Orada sadece 
kentin çarşısı (veya kapalı 
çarşı) kalmıştır. Ağaçtan sıra 
sütunlarla kuşatılmış ve çok 
güzel manzaraları tasvir edici 
boya süslemeleriyle ahşaptan 
inşa edilmiş tarla içlerinde-
ki camiler; insanların sıcak 
mevsimde gece ve gündüz-
lerini gölgelerinde ve yanı 
başlarında geçirdikleri göz 
kamaştırıcı meyve ağaçları 
arasında boy gösteriyorlar. 
Sokaklar, toprak duvarların 
bahçeleri çevirmesiyle oluş-
muş durumda. Herkesin kul-
landığı yol boyunca yapılmış 
küçük kanallarda bol bol akan 
sular köy görünümündeki 
kente hoş ve tatlı bir serinlik 
veriyor.

Okullar:  Kentte 110 kız, 
815 erkek öğrenciden olu-
şan toplam 925 öğrencinin 
okuduğu mektep sayısı 7 si 
ilk (iptidai) biri orta derece-
li (idadi) olmak üzere 8 tane 
olup, Müslüman ve gayrimüs-
lim nüfusa göre durumu aşa-
ğıdaki tablodaki gösterildiği 
gibidir.

Maarif Nezareti’nce kuru-
lup yönetilen Müslümanlara 
ait orta öğretim (idadi) mekte-
bi giderleri sadece bu amaçla 
toplanan ilave vergilerle kar-
şılanmaz. Talebelerin katkısı 
da söz konusudur. 9 mualli-
min ders verdiği bu mektebin 
yıllık masrafları 1900 mecidi-
ye olup buda yaklaşık 8700 
frank demektir. Öğrenciler-
den alınan mektep ücreti 1000 
mecidiye tutarındadır. Geriye 
kalan 900 mecidiyelik tedri-
sat gider açığı ilave vergilerle 
karşılanır. Müslüman mektep-
leri için bu tür bir uygulama 
çok az rastlanan istisnai bir 
durumdur. Genel teamüle 
göre Türkiye’de Müslüman 
ahali için eğitim parasızdır. 
Askeri okullar ve devlete ait 
diğer özel amaçlar için ku-
rulmuş eğitim kurumlarında 
talebeler kademe dereceleri-
ne göre mütenasip oranda az 
bir miktar aylık (bile) alırlar. 
Yukarıdaki tabloda gösteri-
len verilerin haricinde ayrıca 
Denizli’de 400 ila 500 kadar 
talebenin tedrisat gördüğü 20 
medrese (İslami-Şer’i mek-
tepler) vardır. Medreselerde 
okuyan talebelerin giyim, 
yeme içime, barınma gibi te-

mel ihtiyaçları Vakıfların ge-
lirleriyle karşılanır.

Ortodoks Rum erkek oku-
lunda 2 erkek, kız okulunda 2 
kadın öğretmen ders vermek-
te. Eğitim umumiyetle ücret-
sizdir. Okulun tüm giderleri 
cemaat tarafından karşılanır. 
Yıllık öğrenim masraf 900 
mecidiye tutarındadır. 

Gregoryen Ermeni mektep-
lerinde ise bu uygulamanın 
tersi bir durum söz konusu-
dur. Onların uygulamaları 
istisna bir durum teşkil eder. 
Hem kız hem erkek mekte-
binde dersler bir bayan ve bir 
erkek hoca tarafından verilir. 
Talebelerden yıllık toplam 
400 mecidiye tahsil edilir. 
Okul giderlerinin tamamı yal-
nız 375 mecidiye tutarındadır. 
(Bu durumda) yaklaşık yılda 
115 frank artı gelir elde edil-
miş olur.

Kısa bir süre önce hükümet 
konağı yeni inşa edilen bir 
mahalle nakledilmiş durum-
da. İdari hizmetler dar me-
kanda sıkışık vaziyette yerine 
getirilmekte. 

Bunun dışında Denizli’de; 
1 kışla, 1 depo kıtası,  yuka-
rıda zikredilen 20 medrese, 6 
tekke (derviş manastırı), taş-
tan inşa edilmiş 4 cami, 20 ah-
şap mescit, 1 Ortodoks Rum 
kilisesi, 1 Gregoryen Ermeni 
kilisesi, 3300 ev, 985 dükka-
nı olan etrafı duvarla çevrili 

çarşı, ayrıca (çevresine duvar 
örülmemiş)  63 dükkanı olan 
Delikliçınar, 28 dükkanı olan 
Kayalık ve 29 dükkanı olan 
Kahve önü çarşıları (toplam 
dükkan sayısı 1,105), 10 han, 
4 hamam, 1 eczane, 33 çift 
taşla çalışan 10 su değirme-
ni, yine suyla çalışan verimli 
arazi çevresine kurulmuş di-
ğer 26 değirmen bulunur ve 
bunlar 60 çift değirmen taşı 
ile ara vermeksizin çalışmak-
tadırlar.

Dördü aynı zamanda fabri-
katör olan beş büyük tüccarın 
dışında şehir sakinleri ve De-
nizli merkez kaza ahalisinin 
tamamı küçük tacir, zanaatkar 
ve çiftçidirler.

Denizli’nin demiryoluyla 
bağlantısının sağlanmasından 
sonra Osmanlı Bankası bura-
da bir şube açmıştır.

Sanayi: Denizli’ye 10 km. 
mesafede küçük bir köy olan 
Manastır, at çuvalı ve at ör-
tüsü imalatıyla meşhurdur. 
Muvakkaten şehir merkezi 
çevresinde konaklayan göçe-
beler eşine az rastlanır nadir 
yün halılar ve “Denizli doku-
ması alaca” kumaş dokurlar. 
Bütün bu ameliyeler gücünü; 

fistan, entari, kuşak, sofa ve 
sair döşeme örtüsü dokumada 
oldukça mahir olan Türk ka-
dınından alır.

Tarım Ürünleri: Denizli 
merkez kazasının başlıca en 
önemli tarım ürünleri tahıl 
ve zeytindir. Burada yetiştiri-
len arpa-buğday ve un, bütün 
vilayetlerde ve İzmir (ticari) 
piyasasında aranılan mahsul-
lerdir.

Hayvancılık: Denizli mer-
kez kazada yıllık ortalama 
455,122 adet her türden kü-
çük ve büyük baş hayvan 
yetiştirilir. Denizli yünlerinin 
doğu ve batı pazarlarında ay-
rıcalıklı bir değeri vardır.

Dikkat Çekici Önemli 
Tarihi Yerler: İzmir-Aydın 
demiryolu yakınlarında ve 
aynı hat üzerinde Denizli yol 
kavşağı birleşme mahallinde 
bulunan ve Denizli’ye birkaç 
kilometre uzaklıktaki Eski-
hisar, Kral Antiochus Soter 
tarafından eşinin adına ku-
rulan ve onun adını verdiği 
eski Laodicee kentidir. Kent 
Tiber’in hakimiyeti zama-
nında Firigya’nın çok güzel 
şehirlerinden biri haline gel-
di. Bütün seyyahlarca ziyaret 
edilen Laodicee[Eskihisar] 
harabeleri, henüz yeterince 
hususi inceleme konusu ola-
mamıştır.

Aziz Paul’un Colossienler’e 
yazdığı mektuplarında şehir-
den söz eder ve 
oradaki kiliseyi 
Asya’nın yedi bü-
yük kilisesi arasın-
da sayar. İmpara-
tor Jean Comene 
1120’de kentin sur-
larını yeniden yap-
tırmıştır. Ortaçağın 
yıkıcı felaketinden 
kaçan kent halkı-
nın şehri terk edişi 
ve Denizli’ye sığınmalarının 
zamanı tam olarak bilinme-
mektedir.

BULDAN KAZASI

Sınırlar – Yönler: Buldan 
kazası Denizli sancağının ku-
zeybatısında yer alır. Kuzey-
de Saruhan sancağı, doğuda 
Çal, güneyde Denizli ile Sa-
rayköy, batıda Aydın sanca-
ğıyla sınırdır.

Yüzölçümü: Yüzölçümü 
toplam 682 km² olup coğrafi 
şekillerine ve kullanım alan-
larına göre dağılımı aşağıdaki 
gibidir.

Tarım arazileri… 300 km²
Otlak alanlar……  50   "

Dağlar…………. 288   "
Ormanlar…………44   "
              —————
Toplam…..          682 km²

İdari Taksimat: Kazanın 
hiç nahiyesi yoktur. Toplam 
38 köyü mevcuttur.

Sivil idare: Sivil bir kay-
makam tarafından yönetilir. 
Askeri açıdan Aydın askeri 
ihtiyat bölgesi Nazilli kısmı-
na dahildir.

Nüfus: Toplam genel nüfus 
25,481 kişidir ve halkın tama-
mı, müslümandır. 

Kaza Merkezi: Kayma-
kamlık merkezi ile kamu gö-
revi ifa eden resmi dairelerin 
ve askeri otoritelerin yer aldı-
ğı Buldan kaza merkezi, 26º 
37´ boylam, 38º3´ enlemleri 
arasında, Menderes nehrinin 
sağ yakasında küçük bir akar-
su üzerinde, bu nehre 11 km. 
mesafede Akdağ’ın etekleri-
ne kurulmuştur. Sarayköy’ün 
kuzeybatısına ve İzmir-Aydın 
demiryoluna 15, aynı istika-
mette sancak merkez kazası 
Denizli’ye 36 km. mesafede 
yer alır.

Kaza Merkezinin Nüfusu: 
Merkez kazanın ahalisi aşağı-
daki tabloda gösterildiği gibi 
9700 kişi olup tamamı müslü-
mandır.

Erkek……………….4800
Kadın……………….4900
        ——————

Toplam……..        9700 kişi

Okullar: Buldan’da biri 
orta dereceli diğeri ilk mektep 
(veya sıbyan mektebi) olmak 
üzere iki mektep vardır. Aşa-
ğıdaki tabloda gösterildiği 
gibi toplam talebe sayısı 220 
erkek çocuktan oluşur.

Bundan başka Buldan’da; 1 
sivil hükümet konağı, askeri 

karakollar, 1950 mesken, 3 
cami ve bu camilerin her biri-
nin bitişiğinde İslam ilahiyatı 
ve fıkhının okutulduğu birer 
medrese, 140 dükkanı olan 
bir çarşı (veya kapalı çarşı), 
50 adet ticari açıdan önem arz 
eden eşyalar ile ipek kuşağı 
ve kumaş dokuma atölyeleri, 
2 han (lokantalı otel), 3 kahve 
ve 1 halk banyosu (hamam) 
olduğu kayıtlara geçmiştir.

Büyük Menderes’in küçük 
akarsu kollarından biri olan 
Buldan çayı; bu havalide yük-
seltileri fazla olmayan, kıs-
men ziraat edilen ve verimli 
olduğu kadar yeşil bir görü-
nüme sahip dağın oldukça ya-
kınlarına kurulmuş bu küçük 
kentin (Buldan’ın) içinden 
geçer. Evler umumiyetle ker-
piçten yapılmış. Bazıları, mo-
loz taşından yığma tarzında 
yapma bir zemin kat ve onun 
üzerine tahtadan bir üst kat çı-
kılarak inşa edilmiştir. Kentin 
sokakları dar ve dolambaç-
lıdır. İdare makamı olan hü-
kümet konağı harap durumda 
olup bu yapının yeniden imar 
edilmesi zaruri bir sorun ola-
rak ortada duruyor.

Buldan’ın ahalisi çiftçi, 
tüccar ve hususiyle bu kente 
özgü özellikleri olan pamuk-
ipek karışımı kumaş imalat-
çılarından oluşur. Söz konu-
su kumaş daha çok yatak ve 
masa örtüsü olarak kullanılır. 
Müslümanlar feslerini tür-
ban tarzında onunla sararlar. 
Bu kumaşların pamuk kısmı 
daima beyaz ipek kısmı ise 
sarıdır. Bu formda oluşan 
desenlerin arasına farklı bir 
çizginin girmesi durumunda 
tek bir aykırılık kumaş par-
çalarını birbirinden ayırır, 
değerlerinin belirlenmesinde 
(az veya çok değerli olması) 
belirleyici etken olur.

Arabayla 2 veya 2,5 
saatte kat edilen yol, 
Buldan’ı Sarayköy’e bağlar. 
İnegöl[Sarıgöl, Manisa], Ala-
şehir ve Buldan arasındaki 
mesafe kervanla 10-11saattir. 
Fakat bu yerlerle münasebet 
oldukça az ve önemsiz dene-
cek derecededir.

İklim: Buldan’ın iklimi 
çok sağlıklıdır. 

Sanayi: Bu kazanın tek sa-
nayisi ipek kumaşı ve kumaş 
imalatına dayanır.

İpek Böcekçiliği ve Ta-
rım: Başlıca temel tarım 
ürünleri tahıl ve pamuktur. 
İpek böcekçiliği için yapılan 
dut üretimi bölgenin imalat 
ihtiyacını karşılamaya kafi 
derecededir.

Hayvancılık: Kazada her 
türden yıllık ortalama bes-

lenen sürü hayvanı sayısı 
93,903 baş hayvandır.
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Muharrem ayı dolayı-
sıyla Buldan’ın pek çok 
yerinde vatandaşlar Aşure 
hayırlarında bir araya 
geldi.

Aşure hayırları Buldanlı-
ları buluşturdu. Muharrem 
ayı dolayısıyla yapılan 
Aşure hayırları Buldan’ın 
pek çok farklı yerinde, ca-
milerde, okullarda yapıldı. 
Karşıyaka, Gölbaşı, 4 Eylül, 

Yalçınkaya, Çaybaşı, Turan, 
Güroluk, Yeni Mahalle 
Camileri ile Büyük Birlik 
Partisi Buldan İlçe Teşkila-
tı, Salih Gökçe Anaokulu, 
KYK Yurdu, İbrahim Çelebi 
İmam Hatip Ortaokulu ve 
pek çok mahallelerde dü-
zenlenen Aşure hayırlarında 
vatandaşlar ortaklaşa olarak 
katkılar yaparak misafir-
lerine ikramda bulundu-

lar. Karşıyaka 
Mahalle Muhtarı 

Ali Onat, Turan Mahalle 
Muhtarı Mustafa Zorlu, 
Güroluk Mahalle Muhtarı 
Mehmet Emirdağ, Yal-
çınkaya Mahalle Muhtarı, 
Çaybaşı Mahalle Muhtarı 
Hüseyin Taş mahalle sakin-
leriyle birlikte imece usulü 
ile kazanlar dolusu aşure 
pişirerek hayırlara katılan 

misafirlerine ikram ettiler. 
Yeni Mahalle’de ise Toplu 
Konutlar bölgesinde Yılmaz 
Kazak öncülüğünde yıllar-
dan beri süre gelen gelenek 
bu yılda devam etti. Bu yıl 
sekizincisi yapılan aşure 
hayırı büyük ilgi gördü.

Muharrem ayının hayır ve 
bereketinden istifade etmeyi 
amaçladıklarını belirten va-
tandaşlar “Aşure bizim çok 

eski bir gelenek ve 
göreneğimizdir. İnanç 
dünyamızın en kut-
sallarından biri olan 
birlik ve beraberliği-
mizin en önemli gös-
tergesi komşu, hısım, 
akraba, arkadaş ve 
vatandaşlarımızın bir-
likte katkılar yaparak 
bir araya gelerek bu 
geleneği yaşamaları 
ve yaşatmalarıdır. 
Bu mübarek ayda 
yapılan hayırları 
Yüce Allahtan kabul 
etmesini, vatanımı-
zın ve milletimizin 

birliğinin ve beraberliğinin 
ebediyyen devam etmesini 
niyaz ediyoruz” dedi.

BİR AŞURE HAYIRI 
DA ÜNİVERSİTEDEN..

İçinde bulunduğumuz aşu-
re ayı olarak kabul edilen 
Muharrem ayı nedeniyle 
yapılan aşure hayırlarına bir 
yenisini de Buldan Meslek 
Yüksekokulu ekledi.

Pamukkale Üniver-
sitesi Buldan Meslek 
Yüksekokulu’nun artık 
geleneksel hale gelen bu yıl 
ki aşure hayırı okulun bah-
çesinde gerçekleştirildi. 

Bu yıl ki hayıra Buldan 
Kaymakamı Hacı Uzkuç, 
İlçe jandarma Bölük Ko-
mutanı Jandarma Üsteğ-
men Oğuz Yalçın, İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa 
Tolun, Pamukkale Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ali Yılmaz, 
Buldan BMYO Müdürü 
Yar. Doç. Dr. Kemal Göz, 
fakülte yöneticileri, Buldan 

resmi daire amirleri, BMYO 
öğretim üyeleri ve öğrenci-
ler katıldı.

3000 KİŞİYE AŞURE
Buldan Ziraat Odası Mu-

harrem ayı dolayısıyla 3000 
kişiye aşure ikramı yaptı.

Buldan Ziraat Odası 
Muharrem ayı dolayısıyla 
düzenlediği geleneksel 
aşure hayırında 3000 kişiye 
ikramda bulundu. Pazar-
yerinde düzenlenen aşure 
hayırına Kaymakam Hacı 
Uzkuç, Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay, Belediye 
Başkan Yardımcısı Hikmet 
Şenözen,  daire amirleri, si-
vil toplum örgütleri yöneti-
cileri ve vatandaşlar katıldı. 

Dualarla dağıtılan kazan-
lar dolusu aşure ikramında 
Kaymakam Hacı Uzkuç,  
Belediye Başkanı Mustafa 

Gülbay ve Ziraat Odası Baş-
kanı Muammer Al vatan-
daşlara kendi elleriyle aşure 
ikramında bulundu.

Birlik ve beraberliğin 
önemine dikkat çeken Ziraat 
Odası Başkanı Muammer Al 
“Bu yıl üçüncüsünü düzen-
lediğimiz aşure hayırımızı 
birlik ve beraberlik içeri-
sinde gerçekleştirdik. Aşure 
Türk toplumunun en eski 
geleneklerinden birisidir. Bu 
geleneksel lezzetimizden 
çiftçi kardeşlerimizin ve va-
tandaşlarımızın da tatmaları 
için bu organizasyonumuzu 
yapmaktayız. Buldan’ımızın 
idarecileri ile vatandaşları-
mız aynı sofrada buluştular. 
Ben halkımızın Muharrem 
ayını tebrik ediyor, çiftçi 
kardeşlerime de hayırlı 
bereketli günler diliyorum” 
dedi.

Çanakkale Savaşlarının 
canlandırıldığı, o savaş-
tan kalma eşya ve silah 
parçalarını sergilendiği 
müze, Buldan İlçe Stadyu-
mu içindeki Kapalı Spor 
Salonu’nda açıldı.

Buldan Belediyesi tara-
fından organize edilerek 
ilçemize getirilen, İçişleri Ba-
kanlığı bünyesinde kurulan 
100 Yıl. 1915 Çanakkale 
Gezici Müzesi’nin açılışına 
İlçe Kaymakamı Hacı Uzkuç, 
Buldan Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay ile resmi 
dairelerin amirleri ve vatan-
daşlar katıldı. 

26 Ekim Pazartesi ile 31 
Ekim Cumartesi günleri 
arasında, sabah saat 09.00, 
akşam saat 18.00 arasında 
açık kalacak olan müzeye 
vatandaşlar ücretsiz gezebi-
lecekler. 

Konu ile ilgili olarak 
konuşan Buldan Belediye 
Başkanı Mustafa Gülbay, 
Çanakkale Savaşlarının 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
dönüm noktalarından biri 
olduğunu belirterek şunları 
söyledi: “Cumhuriyetimizin 
çok zorluklarla karşılaştığı 
bu günlerde, neredeyse her 
evden bir şehit verilerek 
kazanılan Çanakkale sa-
vaşları ve akabinde kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti’ne 
daha sıkı sarılmak 
onu her zamankinden 
daha fazla korumak 
için gençlerimizin ve 
özellikle çocuklarımızın 
o günleri öğrenmesin-
de çok büyük fayda 
olduğunu düşünüyorum. 
Bu müzenin o günlerin 
öğrenilmesine katkı ya-
pacağına inanıyorum.”

ÇANAKKALE 
UNUTULMASIN
İlçe Kapalı Spor Salonun-

da açılan sergiden sonra bir 
Çanakkale sergisi de seyyar 
tır ile Alanyası Meydanı’nda 

açıldı. 
Alanyazı Meydanında 

Çanakkale 100. Yıl gezici 
müzesini ziyaret eden vatan-
daşlar  “ Çanakkale destanı 
unutulmasın” dedi.

Çanakkale Belediyesi 
tarafından hazırlatılarak tüm 
Türkiye’yi dolaşarak Çanak-

kale savaşlarında kulla-
nılan savaş malzemeleri 
ve savaşta yaşanılan 
olayların konu edil-
diği canlandırmaların 
yer aldığı gezici müze 
Alanyazı Meydanında 
ziyaret edildi. 

Buldan Belediyesinin 

daveti üzerine Buldan’a gelen 
Çanakkale 100. Yıl müzesini 
genç yaşlı Buldanlılar ziyaret 
ederken duygu dolu anlar 
yaşandı. Kaymakam Hacı 
Uzkuç’un eşi ve çocuklarıyla 
birlikte Buldanlılarla birlikte 
ziyaret ettiği gezici müzede 
Türk ordusunun ve işgal dev-
letlerinin kullandıkları silah, 
mühimmat, kıyafet ve mutfak 
malzemeleri ile cephedeki 
Mehmetçikler ile savaşta ya-
ralanan gazilerimize yapılan 
tıbbi müdahalelerin anlatıldı-
ğı canlandırmalar yer aldı. 

Çanakkale savaşlarının 
ülkemiz ve Buldan tarihinde 
çok önemli yerinin olduğunu 
belirten Buldanlılar “Çanak-
kale savaşlarında 260.000 
dolayında şehit verilmiştir. 
Buldan’dan da 300 dolayında 
askerimiz şehit düşmüştür. 
Neredeyse her haneden her 
aileden şehit ve gazimiz 
bulunmaktadır. Bugün bu 
cennet vatanda huzur içinde 
yaşayabiliyorsak bunu kah-
raman gazi ve aziz şehitleri-
mize borçluyuz. Çanakkale 
savaşlarımızın ve ecdadımı-
zın kanlarıyla yazdığı zaferin 
unutulmamasını istiyoruz. 

Böylesine anlamlı bu müzeyi 
bizlerle buluşturarak ecda-
dımızın aziz hatıralarını yâd 
etmemizi sağlayan Kayma-
kam Hacı Uzkuç’a, Bele-
diye Başkanımız Mustafa 
Gülbay’a, Buldan Belediyesi-
ne ve Çanakkale Belediyesi-
ne teşekkür ediyor, kahraman 
gazi ve aziz şehitlerimizi 
saygıyla anıyoruz “dedi. 

ÇANAKKALE MÜZESİ BULDAN’DA

AŞURE HAYIRLARINDA BULUŞTUK
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ÇAKIR MEHMET
 Kimileri zeybekler için 

“Eski bir halkın kalın-
tısıdır.” dedi. Kimileri: 
“Selçuklularının kurdu-
ğu bir örgüttür.” Dedi.  
Kimileri “Osmanlıydı.” 
; kimileri “korsandı” 
dedi ama bize sorarsanız 
zeybekler Ege’nin temeli. 
Zeybek, asilliğin düşmana 
başkaldıranın, ezilmeyi ka-
bullenmemenin, yiğitliğin 
sembolüdür. Dans değil yaşam 
stilidir.

Zeybekler (efeler) Selçuk-
lu devleti zamanında Batı 
Anadolu’da sınırlara yerleşti-
rilen göçebe Türkler arasından 
oluşturulan hafif silahlı asker-
lerdi. Bunlar hem sınırları ko-
rurlar hem de yeni yerleri almak 
için akıncılıkta kullanılırlardı. 
Bunların ortaya çıkmasındaki 
en büyük neden Uç beyleridir. 
Osmanlılar zamanında ise 
zeybeklerin durumu daha 
değişik görüntüdedir.

Cumhuriyetin ilanından 
sonra zeybeklik, sürecini 
tamamlayarak tarihe ka-
rışmıştır. Bugün için folk-
lorik giysileri, türkü ve 
oyunları ile yalnızca tarihi 
bir hatıra ve semboldürler. 
Kimilerinin söylediği 
gibi zeybeklik; eşkıyalık 
ve çapulcuk ta değildir. 
Zeybeklik Batı Anadolu 
halkımızın öz yapısını 
mertliğini yardımsever-
liğini ve gurur veren yönlerini 
ortaya koyan toplumsal bir 
kurumdur. Kuşkusuz tarihte 
zeybek kılığında dağlarda 
dolaşmış eşkıyalar (Çalıkakıcı-
lar) görülmüştür. Ancak onlar 
hiçbir zaman bu tarihi toplumsal 
kurumun yapısını kirletecek 
çoğunlukta ve güçte olmamış-
tır. Üstelik gerçek zeybekler 
tarafından yok edilmişlerdir. 
Bu nedenle efeler (zeybekler) 
günümüzde olmamasına karşın 
hatıraları şimdi de halkımızın 
arasında  yaşamaktadır. Zeybek-
ler yüksek dağların yaylalarında 
yaşayan zalimlere karşı yaman 

acizleri koruyan, cesur ve mert 
insanlardı.

Cumhuriyetin ilanından sonra 
Atatürk'ün Cumhurbaşkanı ola-
rak oturduğu binanın çevresinin 
koruması işini Atatürk; Ege’nin 
efeleri ile Karadeniz uşağı 
insanlardan oluşan bir silahlı 
birliğe görevlendirmiştir. 

Avşar yörüklerinin Karaca 
boyundan Hacı Hüseyin ağa 
elinde çakısı, ilerideki göçükten 
kestiği iki karış uzunluktaki 

kamışın bazı yerlerine delikler 
açıyor kaval yapmaya çalışıyor. 
Bu kavalı on adım ileride oğlak-
ların içinde dolaşan, oğlakları 
yere yıkmaya çalışan dört yaş-
larında en küçük oğlu Mehmet 
için hazırlıyor. Bir taraftan da 
gönlünden şunları geçiriyor “Ey 
yüce yaradanım! İlk hanımım 
ihtiyarladı çoluk çocuk büyüdü 
nasip ettiğin ikinci evlilikten de 
Mehmet’imi verdin. Nasip olur-
da Mehmet’in büyüdüğü günleri 
görür müyüm?” bu düşünce-
ler içindeyken gözü Akçam 
gediğindeki (Çatak gediğindeki) 

Çatal Çam’a ilişti. 
Aydın Dağları’nın tepelerin-

den bu bölgeye ilk geldiklerinde 
Çatal Çamın yanından ilk kez 
görmüştü Buldan’ı. Büyükleri 
sıkça bahsederdi çok merak 
ederdi. Buldan’ı görünce yüreği 
hızla çarpmış heyecanlanmıştı. 
Mahiyetindekilere biraz soluk-
lanmak için yükleri indirmele-
rini söylemiş, kendisi de Çatal 
Çam’ın dibine askerce oturmuş-
tu. Buldan’a uzun uzun bakmış-
tı. Bu bakış belki buralar benim 

Yurtluğum olacak der 
gibiydi. Aile çevresinden 
kimisi Mestan yöresine, 
kimisi Bostanyeri yöresi-
ne, kimisi Çatak köyüne, 
kimisi Armutlugedik yö-
resine, Muratdağı tarafına, 
kimisi Bereketli köyüne 
(Alaşaehir-Sarıgöl arası) 
kimisi Taşoluk bölgesine 
dağılmıştı. Kendileri yurt 
olarak Buldan’ın batı-
sında Karapınar yöresini 
seçmişti. 

Hüseyin Ağa’nın üç oğlu bir 
kızı vardır. Kızı Mastan’a gelin 
gider, kocası ölünce Kuruoluk’a 
kocaya varır. Oğlanlarından 
Ahme,t Armutlugediğe yerleşir. 
Mehmet yanında kalır. Diğer 
oğlu Halil, Çatak köyüne yer-
leşir. Hüseyin Ağa Buldan’da 
yoğurt, peynir, tereyağı ve 
hayvanlarını satarak geçimini 
sağlarmış. Buldan halkı ile 
sıcak dostluklar kurarak dostluk 

çevresini geliştirmiş. 
Hacca gitmeye niyet-
lenmiş, para biriktir-
miş, ama eşkıyalar 
çadırını basak parasını 
almışlar. Niyetini 
değiştirmemiş. Tekrar 
para biriktirmiş, hac 
zamanı yaklaşınca pa-
rasının yetmeyeceğini 
düşünmüş. Sürüsün-
den dokuz koyun 
daha satarsa para kafi 
gelecekmiş. Kasap-
lara satılık koyunu 
olduğunu haber salmış 

Buldan’dan bir kasap çobanı 
ile çıka gelmiş. Sürüden dokuz 
koyun seçilmiş, koyunlar ayrıla-
rak ilerideki armut ağacı altına 
sürülmüş, pazarlık yapılmış, 
parası verilmiş. Kasap koyun-
ları şehre sürmeden, çobanına 
koyunları saymasını söylemiş. 
Çoban on koyun saymış. Kasap, 
Hüseyin Ağa’ya bir koyun para-
sı daha vermiş. Kasap çobanına 
bir daha dikkatli say demiş. 
Çoban saymış onbir koyun 
demiş. Kasap bir de kendisi 
saymış. Onbir koyun sayınca 
bir koyun parası daha vermiş, 
aklı karışmış. Ama kendini 

toparlamış, çobanına hemen 
koyunları şehre sürmesini 
söylemiş. Kendi kendine 
şöyle dermiş.” Bu işte bir 
keramet var paramızın 
bereketinin hepsini burda 
bırakmayalım.” 

Hüseyin ağa öldükten 
sonra Karacaoğlu Mehmet 
Vakıf bölgesi ile Geleyli-
tepe arasındaki Karapınar 
bölgesine Buldanlılardan 
arazi satın alarak yerleş-
miş. Topraktan ev yapmış, 
yerleşik düzene geçmiş. 
Karacaoğlu Mehmet’in iki 
hanımı varmış. İlk hanımından 
dört oğlan dört kızı vardır. 
Oğlanlarından üçü savaşlarda 
şehit olmuştur. Bekir adındaki 
oğlu Buldan Tekke bölgesi-
ne, Çanakçı’ya yerleşmiştir. 
Buldan’daki Mendilci ve Duru 
soyadındaki aileler Bekirin 
(Molla Bekirler) torunlarıdır. 
Buldan’daki Kararca, Erkaraca, 
Karacaoğlu soyadlı aileler , Ka-
racaoğlu Mehmet’in torunları-
dır. Kızlarından birisi Buharken 
Kızıldere köyündeki Hacı 
Hüseyin Sarı’nın hanımıdır. 
İkici hanımını aldığında, hanı-
mının ilk eşinden Bekir adında 
taygeldi bir oğlu gelmiştir. 
Sonra ikinci hanımından kendi 
adını verdiği Mehmet adında bir 
oğlu doğmuştur. Gözleri çakır 
olduğu için Çakır Mehmet diye 
çağırılırmış.

Karacaoğlu Mehmet 
aAğa’nın 600 keçilik bir sürüsü 
varmış. Çok hayırsever imiş. 
Kurban Bayramında Bul-
dan’daki yoksullara dinimizin 
emir ettiği kırkta bir hesaptan, 
en semiz keçileri dağıtırmış. 
Buldan’a Cuma Namazı için 
gideceği zaman önceden ha-
zırladığı çıraları dilimler, şehre 
girişten camiye varıncaya kadar 
fakir fukara, öksüz yetim ve 
ihtiyarlara dağıtır, onların hayır 
duasını alırmış. O zamanlar 
elektrik olmadığı için çıralar 
geceleri aydınlatmada ve ocak 
odunu tutuşturmada kullanılır-
dı. Karaca yörükleri bölgede 
1800’lü yılların başlarında 
yerleşik düzene geçmişlerdi.

Çakır Mehmet anasının 
küçük oğlu, babasının en küçük 
çocuğu, abi ve ablalarından en 
az 15 yaş küçük olduğundan 
şımarık büyümüş, bir dediği 
iki edilmemiş. Sütün kay-
mağı ona yedirilmiş, en taze 
yoğurtlardan bol bol kaşıkla-
mış, şehirden getirilen şehir 
ekmeği ona yedirilmiş. Bol 
oksijenli çam havası içinde bol 
çeşitli meyveler içinde serbest 
büyüyen Çakır Mehmet, abileri 
ile görüşmekte, çam ağaçlarının 

tepelerine çıkmakta, vücutça 
da gelişmekte gözü kara bir 
delikanlı olmakta . Bu durum 
Karacaoğlu Mehmet’in hoşuna 
gitmemekte , kimseye de bir şey 
diyememekte. Dostlarına dert 
yanarmış ‘’ Bu oğlan bizden 
değil mi acaba?’’ Haklıdır da. 
Zira onun büyüğü evlatları ağır 
başlı ,söz dinleyen, şehirde 
medrese eğitimi almış, saygıda 
kusursuz gençler imiş. Kara-
caoğlu Mehmet Ağa biraz da  
kendi çocukluğunu düşünmüş. 
Kendisi de evin en küçüğü imiş. 
Şımarık büyümüş ele avuca 
sığmazmış. Biraz gülümseyince 
kendi kendine şöyle demiş‘’ 
Dama çıkan keçinin çama çıkan 
oğlağı olur’’ 

1895 li yıllar… Çakır Meh-
met gözü kara, iri yapılı, kaytan 
bıyıklı, atılgan, saldırgan bir 
yiğittir. Sanki doğuştan efedir. 
Dağlarda akranı olan veya 
daha büyük yaştaki çobanları 
bilek güreşinde yenmekte, çam 
ağaçlarına kırk adımdan bıçak 
atarak vurmakta namı çevreye 
yayılmakta imiş. Anacığı koyun 
yününden yatak hazırlamasına 
rağmen kışın kara toprakta 
yazın çam ağaçlarının tepele-
rinde yatarmış. Kışın kar yağdı 
mı göğsünün kılları üzerine bir 
karış kar yığılır, bir oturuşta 
yarım oğlak, ondan fazla yufka 
yermiş. Ağalarının en büyüğü 
bu yıllarda Trablusgarp cephesi-
ne sevk edilmiş geri dönmemiş.

Avşar yörükleri, Karacaoğ-
lu boyundan aileler Buldan 
Karapınar yöresine yerleşince, 
Karapınar ve çevresinde bağı 
bahçesi, tarlası olan Buldanlılar 
tedirgin olmuşlar, mallarının 
mülklerinin zarar göreceği 
endişesine kapılmışlar. Haklıdır-
lar. O zamana kadar arazileri 
istedikleri gibi ekmişler, 
vergilerini vermişler, arazilerine 
zarar verenleri devlet eliyle 
etkisiz kılmışlar. Yeni yerleşen 
yörükler de yüzlerce keçi, az da 
olsa koyun ve sığır ile ister iste-
mez zarar vermeye başlamışlar. 
Özellikle bölgede geniş araziler 
elde eden Molla Ahmetler, Hacı 
Bekirler, Menemenler, Allar 

aileleri ve diğer aileler 
ile kavgalar başlamış. Bu 
aileler şehirde nüfuzlu 
oldukları için kaymakam, 
zaptiye, kadı ve ulema-
ya şikayette bulunarak 
yörükler üzerinde baskı 
kurmuş, bu bölgeden 
attırmaya çalışıyormuş.

Yörükler de yerleşik 
düzene geçince çevreleri 
ve devlet adamları ile iyi 
ilişkiler kurarak bu baskı-
ları kırmaya çalışmışlar. 
Gerek Hacı Hüseyin 

Ağa, gerekse oğlu Karacaoğlu 
Mehmet Ağa şehirdeki nüfuzlu 
aileler ve devlet adamları ile 
iyi ilişkiler kurmuşlar, hatırlı 
birer yörük imiş. Çevrelerin-
deki Buldanlı aileler ise ne 
yapıp edip yörükleri oralardan 
kovmak niyetinde oldukların-
dan her fırsatta saldırgan tutum 
izlemişler. Bu durum yörük 
insanını üzüyormuş. Aile bü-
yükleri sürekli durum değerlen-
dirmesi yapıyormuş Yörükler 
hayvanlarını nereye otlatmaya 
götürürlerse karşılarına bir 
şehirli çıkmakta, ‘’Şu tepedan 
şu tepeye benim, hayvanlarınızı 
buraya sokmayın” demekte; dar 
alanlarda hayvanlarını otlatmak 
için mücadele veriyorlarmış. 

Çakır Mehmet her ne kadar 
deli dolu da olsa büyüklerinin 
yanında sessizliğini korumakta, 
olayları takip etmekte, bü-
yüklerin düşüncelerine saygı 
göstermekte ama bu baskıları 
gururuna, insanlığına, delikan-
lılığına yedirememekte imiş. 
Büyüklerin yaşadığı zor anlar 
onu üzmekte, kendine göre 
planlar kurarak çıkış yolları ara-
maktadır. Babası ihtiyarlamış, 
gün görmüş evlatlarına sabrı 
tavsiye etmektedir. Babasının 
bir arkadaşının şöyle dediğini 
hatırlamış.

 “Kalmadı bu tende 
takat kısmet araya aray senin 
neyine lazım gezmek Semerkant 
ile Buharaya, bana kısmet ise 
gelir kendi, araya araya.”

 Günlerden bir Cumar-
tesi çobanlar keçileri sürmüşler. 
Armutlugedik’ten yukarılara, 
Kuyulutepe taraflarına hayvan-
larını otlatmaktadırlar. Kocaman 
Kuyulu Dağı’nı sahiplenen 
Molla Ahmet tepeden çobanlara 
bağırmakta, tehditler savur-
makta, arazisinden çıkmalarını 
istemektedir. Bu durumu gören 
Çakır Mehmet, elinde kama-
sı öyle bir fırlar ki ok gibi, 
varır Molla Ahmet’in yanına , 
tutar çam ağacına bağlar. Çakır 
Mehmet’in ağası Hüseyin de bir 
olay işlenmesin diye peşinden 
koşar. Çakır Mehmet, Molla  

Ahmet’in çevresine çam pürüle-
rini yığar, ateşler. Molla Ahmet 
yalvarır, özür diler, sözler verir. 
Ancak Çakır Mehmet çeker 
gider, ileriye oturur, seyreder. 
Ağası Hüseyin ateşi söndürür. 
Çakır Mehmet’in amacı göz 
dağı vermektir. Molla Ahmet 
amca, Çakır Mehmet’in yanına 
varınca, zaptiyeye gitmemesi, 
olayı kimseye anlatmayacağı, 
gelen çobanlara bağırmayacağı-
na söz verir.

Molla Ahmet amca ertesi 
gün Paşalıların Kahvehanesi’ne 
gelir, çay söyler. Çayı yarıya 
gelince ayağa kalkar, bağır-
maya başlar “KARNIMDA 
BİŞEYLER VAR, KARNIMDA 
BİŞEYLER VAR”.  Doğru 
tuvalete koşar , bu olay beş on 
kez tekrarlanır, masadaki ar-
kadaşları ne olduğunu bir türlü 
söyletemezler.

Bir Pazar günü çobanlar hay-
vanları Gevenni’de otlatıyorken, 
Menemen amca ormanından 
çıkmaları için bağırıyor, teh-
ditler savuruyormuş. Bir gün 
önce Çakır Mehmet sabahleyin 
sürüyü otlatmaya kendisinin 
gideceğini  söylemiş.  Keçi 
sürüsünü doğruca Menemen’in 
tarlanın içine sürmüş. Menemen 
amca evinden çıkarak yukarıla-
ra doğru bağıra çağıra çıkıyor, 
keçileri ormana sürüyor, tam 
ormana yakın bir yere geldi-
ğinde , çam ağacının ardına 
saklanan Çakır Mehmet ,Mene-
men amcanın önüne dikiliverir. 
Menemen amca afallar, korkar, 
kendini toparlar, başlar övücü 
sözler söylemeye “Oğlum Me-
medim senmiydin , ben keçiler 
zarar vermesin diye çıkarmaya 
geldim”. Çakır Mehmet adama 
öyle bir bakar ki adamcağız 
korkmuştur. Çakır Mehmet, 
Menemen amcaya şöyle 
der “Keçileri akşama kadar 
güdeceksin, tam sayı akşama 
çadıra getireceksin”. Menemen 
amca denilenleri yapar, bir daha 
çobanlara söz söylemez.

Bugün Karapınar, Gevenni, 
Cemet, Vakıf bölgesindeki ara-
ziler o zaman bölgeye yerleşen 
yörüklerin torunlarındadır.

Devam edecek…

1969-70 senesinde oğlum 
Nuri okulunu v askerliğini bi-
tirdi. Fabrikaya gelerek orada 
çalışmaya başladı. Avrupa’da 
okumuş, tekstil mühendisi 
olup gelmişti. Nuri fabrikaya 
geldikten sonra işletmenin 
bir hayli yerlerini düzenledi. 
Bizim henüz oturtamadığımız 
bir takım girdilerin çıktıların 
daha muntazam yazılmasını, 
çizilmesini sağladı. Bir buçuk 
sene kadar çalıştı. 1970-
71 senesinde hükümet bir 
yatırım teşvik sistemi çıkardı. 
Bu sistemin başında o zaman 
Turgut Özal vardı. Nuri bir 
gün bana geldi “ Siz burada 
amcamla beraber çalışıyor-
sunuz Bizim sizin aranızda 
büyümeme imkân yok. 
Çünkü ancak siz yaşlanır, iş 
bırakırsanız ondan sonra ben 
burada iş yapabileceğim. Bu 
nedenle ben ayrı bir fabrika 
kurmak istiyorum. Siz bana 
yardım eder misiniz?” diye 
sordu.

Gerek amcası, gerek ben 
kendisine yardım edeceği-
mizi söyledik. Böylece Nuri 
bizden ayrılmış oldu.  O 
zaman ki teşvik sisteminde 
İstanbul’da yeni bir fabrika 
kurulması için teşvik verilmi-
yordu. Ancak daha önce ku-
rulmuş olan  eski fabrikaların 

düzeltilmesi, istihdam yara-
tılması yenileme,darboğaz  
giderme, teknoloji değiştirme 
gibi sebepler için teşvik 
veriliyordu. 

İstanbul’da yeni fabri-
kaların kurulmasına teşvik 
verilmemesi üzerine Nuri 
fabrikayı Edirne’de kurmaya 
karar verdi. Bu fabrikayı 
Kiryoki  Pamukoğlu ile ku-
racaktı.İznimizi aldık fakat o 
sıralar sağcılık, solculuk ha-
reketleri başlayınca Kiryoki  
“Ortalık karışıyor, düzelsin 
de öyle başlayalım” dedi. 
Lisansımızı aldığımız için 
gidip Edirne’ye bir bakalım 
dedik. Ama Edirne’de ne 
elektrik, ne su, ne de yol var. 
Bizim bunları yapabilmemiz 
için bir devlet kudretine sahip 
olmamız gerekiyordu. Bunun 
üzerine Nuri gitti, Turgut 
Özal ile görüştü. “ Biz bu işi 
Edirne için yapmaya kalkış-
tık ama bizim kudretimiz 
dışına çıkan bir olay oluyor. 
Siz bize teşviği İstanbul 
için verirseniz yapabiliriz 
deyince Turgut Özal da “ 
Eğer İstanbul’da 50.000 
iğlik bir fabrika kurarsanız 
ve baban da sana yardımcı 
olacaksa veririm” demiş. 
Nuri de “ Kurarız ve babam 
da yardımcı olur” sözü verin-

ce bu iş gerçekleşmiş oldu. 
Böylece İstanbul’da yapmak 
üzere  Edirne  İplik lisansını 
aldık. İş makine seçimine 
geldi. İtalyanların Mazzuli, 
Amerikalıların Sakolovel 
marka makineleri vardı. 
Fiyatları aşağı yukarı aynı 
gibiydi. Fakat Amerikan malı 
almaya cesaret edemiyorduk. 
Bu arada kredi alabilmek için 
Sınai Kalkınma Bankası’na 
müracaat ettik. Fakat iş uzu-
yordu. Nuri Amerika’ya gitti. 
Eximbank’tan %6 faizle, 3 
sene ödemesiz, 5 sene öde-
meli, toplam 8 sene vadeli 
kredi buldu. Ama buradaki 
şart Amerikan malı makine 
almaktı. Biz o makineleri 
mi alalım, bu makineleri mi 
alalım diye düşünürken Sınai 
Kalkınma Bankası’ndan 
kredimiz çıktı. Amerikala-
rın faizi % 8, Eximbank’ın 
ki ise %6 civarındaydı. 
Eximbank’ın kefil  olmasıyla  
kredi % 7 lere iniyordu. Ala-
cağımız kredi 10 milyon do-
ları buluyordu. Sınai Kalkın-
ma Bankası ise krediyi % 17 
den veriyordu. Bu durumda 
% 10 gibi bir fark oluyordu. 
O zamanlar bankanın müdürü 
olan Reşit Bey “ Biz krediyi 
hazırladık. Gelin alın “dedi. 
“ Tamam, sizden krediyi 

almasına alalım ama  sizden 
alacağımız kredinin faizi ile 
Amerikan bankalarının kredi 
faizi arasında & 10 gibi bir 
fark var Zaten bizim fabri-
ka kazancımız % 10. Sizin 
kredinizle Reuter makineleri 
almak istediğimiz halde, 
aradaki faiz farkı nedeniyle 
öbür taraftaki kredi bize daha 
cazip geliyor” diyerek ona 
kanaatimizi bildirdim. 

Böylece Sakolovel makine-
lerini aldık. Bu firma sadece 
iplik makineleri yapıyordu. 
İhzar ve tarak makinelerini 
de Amerika’dan aldık. Fabri-
kayı Amerikan makineleri ile 
kurduk ve çalıştırmaya baş-
ladık. Bu makineleri almakla 
büyük hata yapmışız. Bunu 
sonra anladık.

İyi makine olmayınca fab-
rika illetli yani hastalıklı bir 
vücuda benziyordu. Çok zor-
luk çekiyorduk ve satışımız 
da bu nispette fark ediyordu.  
Yedek parçası fazla gidiyor, 
elektriği,işletme masrafı biraz 
daha ağır oluyordu. Faizden 
kazancımız var diye düşünür-
ken, kazanç başka yerlerden 
gitmiş oluyor ve kaliteli iplik 
yapmakta, makinelerin iyi 
çalışmasını sağlayamamaktan 
ötürü çok zorluk çekiyorduk. 
O hata nedeniyle yıllarca işi-

mizi çok zor yürüttük. Yavaş 
yavaş makineleri değiştirmek 
suretiyle işlerimizi düzelttik.

İhzar makinelerini de yavaş 
yavaş değiştirdik. Tüm bu 
işler hayli zamanımızı aldı. 
Bizim hatamız sanayicilik 
bilgimizin az olmasından, 
ticari bilgimize fazla güvenip 
faiz farkına tamah etme-
mizden ileri geldi. Teşvikler 
verilmeye başlayınca ve 
Türkiye’de  o zaman çok 
pamuk, az iplik fabrikası 
olduğu için, başkaları da iplik 
fabrikaları kurmaya başla-
dılar. Trakya İplik, Söktaş, 
Mensa, Ceytaş gibi fabrikalar 
o dönemde kuruldular.

 Bu arada Haydar’ın arka-
daşlarından  Ahmet İpeker, 
Şükrü Topçu, Yahya  Akel, 
Tevfik Ercan birleşerek 
Çerkezköy’de Akip fabrika-
sını  kurdular. Makinelerini 
İngilizlerden almışlardı. 
Trakya İplik ve Söktaş Rieter 
makineleri ile çalışırken,  
Edip ve Mensa Amerikan 
ile çlışıyordu. En iyi ipliği 
yapan Trakya İplik ve Söktaş 
olduğundan  İpliklerini daha 
fiyattan ve daha kolay; bizler 
ise  daha zor satıyorduk. 
Biz de Akip ve Mensa’ya 
göre daha kolay satıyorduk. 
Fabrika yakınımızda olduğu 

için makinelere daha iyi ba-
kılmasını, çabuk eskimeme-
sini sağlıyorduk. Fabrika da 
makine kalitesi çok mühim. 
Bu olaydan çık büyük bir 
ders alarak ondan sonraki 
işlerimizde bu konuda büyük 
dikkat göstermeye başladık. 
Akın Tekstil’de de böyle 
yaptık. Eskiden aldığımız 
Çekoslovak malı makineleri 
yavaş yavaş değiştirerek, 
yerine İsviçre malı makineler 
aldık. İplik departmanı da 
büyütmeye başladık. Önce 
10-15 bin iğe, sonra 20 bin 
iğe,daha sonra da 35 bin  iğe 
çıkardık. Kova tezgahları ye-
rine Sauter tezgahları aldık.
Zamanın en iyi tezgahlarının 
başında geliyordu bu tezgah-
lar. Boyahane makinelerinde 
de  en iyi makineleri almaya 
çalışıyorduk.

En iyi boyahane makinele-
rini Almanlar yapıyordu. Biz 
de onlardan aldık. Edip İplik 
fabrikasının yararları yanında 
zararları da oluyordu. Misal 
Merkez bankasında bir işimiz 
olsa, Edirne’den geliyor 

zannettiklerinden kolayca ve 
çabuk  bitiriyorlardı. Posta 
işlemlerinde  bizi Edirne’de 
oturuyor zannedenler ve 
gerekse bizi arayan kişiler 
öncelikle  Edirne’de arama-
ya başlıyorlardı. Fabrikanın 
adını daha sonra Edip olarak 
kısalttık.

Bu işe 1970 yılında başla-
dık. 71-72 de 25 bin iğliğe 
tamamladıktan sonra 73-74 
senelerinde 50 bin iğliğe 
çıkardık. 25 bin iğde kalmayı 
düşünmüştük ama bütün mu-
ameleler 50 bin iğ üzerinden 
yapıldığından tamamlamayı 
mecburen yaptık.

Pamuk ipliği Türkiye’de 
zaman zaman azalır ve çoğa-
lırdı. 1970 yılında bütün iplik 
fabrikaları dar boğazdaydı. 
Biz fabrikayı kurarken dolar 
9 TL, pamuk 7-8, pamuk 
ipliği de 20 TL civarındaydı. 
Pamuğu 8 liraya alır, 8 lira 
da masraf edersek 16 ya mal 
eder, 20 den satıp iyi kâr eder 
diye düşünürdük. Pamuk 
ipliğinde ilk dar boğazı 1937 
senesinde yaşamıştık.

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

YAYINA HAZIRLAYAN : AHMET KIZILÖZ              BÖLÜM : 20    EDİP İPLİK’İN   KURULMASI….

HER
EVİN
BİR
HİKAYESİ
VAR

Suavi UYUM
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Özellikle yaz günlerinde 
cenazelerin bozulmaması 
için ihtiyaç haline gelen iki 
adet klimalı tabuttan birini 
Buldan’ı Güzelleştirme ve 
Turizm Derneği, ir tanesini de 
isminin açıklanmasını isteme-
yen bir hemşehrimiz alarak 
hediye etti. 

Konuyla ilgili olarak bir açık-
lama yapan Buldan’ı Güzelleştir-
me ve Turizm Derneği Başkanı 
Mehmet Yakın şunları söyledi:

“Sıcak yaz gün-
lerinde vefat eden 
vatandaşlarımızın 
bazılarının uzaktan 
gelecek yakınlarının 
beklenmesi nede-
niyle defnedilmesi 
gecikiyor. Morglu 
cenaze yıkama 
araçlarımız da 
bekletmemiz sıkıntı 
yaratıyor. Cenaze 
araçta beklerken, 
aracın bir başka 

köyde işi çıkabiliyor. Bu nedenle 
de araçların kullanılması müm-
kün olmuyor. Bazı ailelerimiz de 
cenazelerinin hastane morguna 
gönderilmesini istemiyorlar. 
Cenazelerinin evden ayrılmasını 
istemiyorlar. İşte aldığımız bu 
klimalı tabutlarla bu sıkıntıyı 
aşacağız. Cenaze evine götüre-
ceğimiz bu tabutlara cenazeyi 
koyduktan sonra fişini elektriğe 
bağlayacağız ve aynen morg 

görevini görecek. Bu tabutlardan 
birini biz dernek olarak aldık. 
Diğerini de isminin açıklanma-
sını istemeyen bir hemşehrimiz 
alıp hediye etti. Kendisine teşek-
kür ederiz.”

Buldan Ali Tunaboylu Ana-
dolu Lisesi ile Akın Anadolu 
Öğretmen Lisesi 10. sınıf 
öğrencilerine tablet bilgisayar 
dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Fatih 
Projesi çerçevesinde Türki-
ye’deki tüm okulların 9. Sınıf-
larına dağıtılması planlanan 
tablet bilgisayarlar, ilçemizdeki 
okulların geçen yıl 9. sınıfında 
okuyan öğrencilerine dağıtıla-
mamıştı. Bu yıl 10. sınıfta oku-

yan öğrenci-
lere dağıtılan 
tabletlerden, 
eğitim yılının 
ikinci yarı-
sında 9. sınıf 
öğrencilerine 
de dağıtılması 
planlanıyor. 

Buldan Ali Tunaboylu Ana-
dolu Lisesi’nde yapılan tablet 
bilgisayar dağıtım törenine İlçe 
Kaymakamı Hacı Uzkuç, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Kö-
lemen, İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Himmet Cafer Küçük, 
Okul Müdürü Muzaff er Yüksel, 
öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı. 

Buldan Ali Tunaboylu Ana-
dolu Lisesi’nde 104, Akın Ana-
dolu Öğretmen Lisesi’nde 104 
olmak üzere toplam 208 tablet 
bilgisayarın öğrenci-
lere dağıtıldığı tören-
de bu zamana kadar 
ilçemizde toplam 416 
tabletin dağıtıldığı, ay-
rıca okullara 111 akıllı 
tahtanın yerleştirildiği 
belirtildi. 

Tablet bilgisayarlar, 
öğrenci ve öğretmen-
lere, birçok faydalı 
uygulama, yazılım 
ve Eğitim Bilişim 
Ağı (EBA) yüklü 

halde teslim edilecek. Ayrıca 
öğretmenlerin e-tahtalarla 
etkileşim içinde ders işlemesi-
ne ve öğrencilerle sınav, ödev, 
proje gibi veriler paylaşmasına 
imkan veren etkileşimli sınıf 
yönetim yazılımı da bu yıl veri-
lecek tabletlere yüklendi.

8 çekirdekli işlemciye ve 2 
gigabyte RAM´e sahip tablet 
bilgisayarlarda, 2 megapiksel 
ön, 5 megapiksel arka kamera 
bulunuyor. 1920X1200 çözü-
nürlük kalitesi, 32 gigabyte 
dahili bellek ve 10,1 inç ekran 
boyutuyla kullanıma sunulan 
bilgisayarların, aktif EMR 
kalem özelliği bulunuyor. 
Son nesil kırılmaya dayanıklı 
Gorilla Glass camla üretilen 
tabletler, öğrencilere bilgisayar 
üzerinden yazı yazma ve not 
alma imkanı da sağlayacak.

CENAZE HİZMETLERİNE İKİ ADET KLİMALI TABUT ALINDI

ÖĞRENCİLERDE TABLET SEVİNCİ

KYK Buldan Yurt Müdürlü-
ğünde kariyer sohbeti yapıldı. 
Sohbete Buldan kaymakamı 
Hacı Uzkuc  ve Yurt Müdürü 
Ahmet Koç katıldı.

Yurtta kalan öğrencilerin tam 
kadro katıldığı kariyer sohbetinde, 
Kaymakam Hacı Uzkuç ve Yurt 
Müdürü Ahmet Koç kendilerini 
örnek göstererek kariyer yapma 
konusunda öğrencilere yaşadık-
larını ve yapılması gerekenleri 
anlattılar. 

Yurt Müdürü Ahmet Koç 
öğrencilere kariyer planlaması 
için, bireyin öncelikli olarak 
vizyonunu(bireyin varmak istedi-
ği nokta ve bu noktaya ulaşırken 
izlemesi gereken yol) belirlemesi 

gerektiğini belirtti.  Bireyin kendi 
yetenek ve becerilerini bilme-
si gerektiğini belirtip, Yunus 
Emre’nin “İlim ilim demektir 
ilim kendini bilmektir sen kendini 
bilmezsen bu nice okumaktır” 
sözünden örnek verdi.  Kendini 
geliştirme planı olması ve o plana 
bağlı olarak çalışmanın gerektiği-
ni ve son olarak öz geçmiş hazır-
lamanın öneminden bahsetti.

Kaymakam Hacı Uzkuç özgeç-
mişinden bahsedip kaymakamlık 
makamına gelene kadar izlemiş 
olduğu yol yöntem ve zorluklar-
dan bahsetti. Öğrenciler kayma-
kam olmak için zeki mi olmak 
lazım, zengin bir aileye mi sahip 
olmak mı gerektiğini sordular. 
Kaymakam, fakır bir ailenin 

çocuğu olduğunu, ailesinin şu an 
çiftçilikle uğraştığını, öğrenim 
gördüğü süre içerisinde maddi 
zorluklar yaşadığını, fakat bu 
zorluklar kendisini ders çalışma 
için motive ettiğini belirtip, genel 
olarak makam ve mevki sahibi 
olan kişilerin ailelerinin maddi 
durumunun düşük olduğunu be-
lirtti. Kaymakam olmak için zeki 
olmanın yeterli olmadığını belirtip 
düzenli, planlı, çok çok çalışmak 
gerektiğini söyledi. “Yaşamda 
bir amacınız ve hedefiniz olursa 
başarıyı elde edersiniz” dedi.  
“Hedefi olmayan bir yelkenliye 
hiç bir rüzgarın faydası olmayaca-
ğını”  belirtti. Daha sonra  öğren-
cilerin hazırlamış olduğu çiğ köfte 
beraberce yenildi.

KAYMAKAMDAN KYK ÖĞRENCİLERİNE KARİYER DERSİ
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Milliyetçi Hareket 
Partisi Buldan İlçe 
Başkanı Mehmet 
Tuğrul, düzenlediği 
basın toplantısında 
“13 yıllık AKP döne-
minde ülkemizde ya-
şanan milli ve manevi 
tahribatı sizlere tam 
manasıyla anlatama-
dığımızdan dolayı 
özür diliyoruz” dedi

Milliyetçi Hareket 
Partisi Buldan İlçe 
Başkanı Mehmet 
Tuğrul, 1Kasım Genel 
seçimlerini değerlen-
dirdiği basın toplantı-
sında, MHP’ ye oy veren 
seçmenlere teşekkür 
ederek “13 yıllık AKP 
döneminde ülkemizde 
yaşanan milli ve manevi 
tahribatı sizlere tam ma-
nasıyla anlatamadığımız-
dan dolayı özür diliyoruz” 
dedi. Başkan Tuğrul basın 
toplantısında şu ifadelere 
yer verdi.

“1 Kasım Pazar günü 
26. Dönem milletvekili 
genel seçimleri yapıl-
mıştır. Bu seçimlerde 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Buldan’da,  Denizli ve 

Türkiye oy ortalamasının 
üzerinde bir oy almıştır. 
Bu seçimde Milliyetçi Ha-
reket Partisi’ne teveccüh 
gösterip bizlere oy veren 
Buldanlılara şükranlarımı-
zı sunarız.

1 Kasım seçimleri 
sonucunda Türk seçmeni 
7 Haziran seçimlerinde 
iktidardan düşürdüğü 
AKP yi 5 ay gibi kısa bir 
süre sonra anlaşılmaz bir 
şekilde tekrar iktidara ge-
tirmiştir. Bu baş döndürü-
cü değişim; AKP hala ikti-
darda iken terörün azdığı, 
bölgede ''öz yönetim'' adı 
altında devletleşmenin 

başlatıldığı, so-
rumlu belediye 
başkanlarının 
makamlarını ko-
ruduğu, vatan-
daşların evlerine 
hapsedildiği, 
kamu düzeninin 
işleyemediği, 
kanın su gibi 

aktığı ve şehit cenazele-
rinin yurdun 4 bir yanına 
taşındığı bir ortamda 
gerçekleşmiştir.

Adına, vatandaşı 
aldatmak için ''çözüm 
süreci'' denilen ülkemizin 
bölüşülmesi projesinde 
''yeni'' anayasa ile devletin 
kurucusu ve sahibi olan 
Türk milletinin adını ana-
yasadan çıkararak, ege-
menliğin tapusunu iptal 
edip ''çok ortaklı'' yeni bir 
devlet inşasından, başkan-
lık sistemi ile meclisi fes 
etme ve kanun gücünde 
kararname çıkarma (AKP 
nin partiler arası anayasa 
uzlaşma komisyonuna 
verdiği başkanlık sistemi 
önerisi) gibi yetkileri 
bir elde toplayan, çok 
partili demokratik düzene 
son veren ''başkanlık'' 
sisteminden vazgeçildiği 
açıkça söylenmediğine 
göre geleceğimize dair 
endişelerimiz artarak 
devam edecektir.

13 yıllık AKP döne-
minde ülkemizde yaşanan 
milli ve manevi tahribatı 
sizlere tam manasıyla an-
latamadığımızdan dolayı 
özür diliyoruz. Bu ülkenin 
ve bu ülke insanının 
zararına olacak her türlü 
hareket, sistem, proje 
vaktinde sizlerle paylaşı-
lacak kanaatlerimiz ortaya 
konacaktır. Takdir siz 
saygıdeğer hemşerileri-
mizindir. Özür diliyoruz. 
Çare MHP’ dir” dedi.

31162389542 TC KİMLİK 
NOLU NÜFUS CÜZDANIMI 

KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 
MUSA GÖKBEL    

KAYIP

İlçemizin merkez 
camii olan ve tüm 
cenaze namazlarının 
burada kılındığı Çarşı 
Camii’nin bahçesine, 
namaz kılanların ya-
zın güneşten kışın da 
yağmurdan korunma-
sı için çadır kuruldu.

Bilindiği gibi ilçe-
mizde cenaze namazları 
Çarşı Camii’nde vakit 
namazları sonrası kılın-
makta. Çok olağanüstü 

bir durum olmadığı 
takdirde ya öğle namazı 
sonrası yada ikindi 
namazı sonrası kılı-
nan cenaze namazları 
camiin bahçesinde 

olmakta. Yazın güneş, 
kışın da yağmur nede-
niyle namaza katılanlar 
sıkıntı yaşamakta idiler. 
Denizli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
kurulan çadır ile bu 
sorun çözüldü. Bahçeye 
kurulan açılıp kapanabi-
len çadır sayesinde artık 
cenaze namazları yazın 
güneş, kışın da yağmur 
sıkıntısı olmadan kılına-
bilecek.

Yaklaşan deve güreşleri se-
zonu öncesi hazırlıklarını ta-
mamlayan Nabi Barutoğlu’na 
ait Savarona 20 devesi dualar-
la havutlandı.

Savarona 20 havutlan-
dı.  Yaklaşan deve güreşleri 
sezonu öncesi bakımı ve 
idmanlarını tamamlanan Nabi 
Barutoğlu’na ait Savarona 
20 Yeni Mahalle’de yağılan 
törenle havutu giydirildi.

Törene Kaymakam Hacı 
Uzkuç, Belediye Başkan 
Yardımcısı Hikmet Şenö-
zen, CHP İlçe Başkanı Musa 
Ünsal, Belediye Meclis üyesi 
Dürdane Can, Kent Konseyi 
Başkanı Meryem Salman, 
deve güreşlerinin Buldan 
temsilcileri ile kadın, erkek 
çok sayıda misafir katıldı. 
Pilav ve ayran ikramının da 
yapıldığı törende Savarona 

20 devesinin başarılı güreşler 
çıkarması ve sezonun hayır-
lı, uğurlu olması için dualar 
edildi.

Savarona 20 nin yaz 
dönemini çok iyi geçirdiğini 
belirten Nabi Barutoğlu “Yaz 
dönemi boyunca Savarona 20 
nin beslenme ve idman proğ-
ramlarını tamamdık. Savarona 
20 devemiz Buldan’a ve ai-
leme hiç yabancılık çekmedi. 

Adeta Buldan’ın bir ferdi gibi 
oldu. Yeni sezonda devemiz 
Koçarlı, Sarıgöl, İncirliova, 
Germencik, Selçuk, Atça, 
Yenipazar, Edremit, Söke 
Köşk, Salihli arenalarında 
Buldanımızı başarıyla temsil 
edecektir. Ben yeni sezonun 
hayırlı olmasını diliyor, bütün 
develerimizin ayaklarının düz 
basmasını Yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum” dedi.

Buldan Ticaret Odası 
tarafından organize 
edilen 21. İzmir Yapı 
Fuarına katılan inşaat 
sektörü temsilcileri sek-
tördeki gelişmelerle ilgili 
bilgiler aldı.

Buldan Ticaret Odası 
tarafından organize edilen 
21. İzmir Yapı Fuarına 
katılan Buldanlı inşaat 
sektöründe faaliyet gös-
teren firma temsilcileri, 
sektördeki son gelişmeler 
hakkında bilgiler edindi.

21. İzmir Yapı Fuarında 
inşaat sektöründeki yaşa-
nan teknolojik gelişmeler 
ve yeni ürünle hakkında 
bilgiler alan inşaatçılar 
organizasyonu düzenleyen 
Buldan Ticaret Odasına 
teşekkür etti.

Çeşitli 
sektörlerdeki 
gelişmeler-
den Buldanlı 
firmaların-
da olumlu 
etkilenmeleri 
amacıyla 
fuar ziyaret-
leri organi-
zasyonları 
düzenledik-

lerini ifade eden Buldan 
Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Ayhan Emirdağ 
“Buldan’da inşaat sektörü 
tekstil sektöründen sonra 
en fazla istihdam sağlayan 
sektördür. Buldan’da ya-
pılaşmanın hızla arttığını 
gözlemlediğimizde yapı-

ların kalitesinin artırılması 
ve sektörde yaşanan tek-
nolojik gelişmelerin takip 
edilmesi gerekmektedir. 
İnşaat sektörü kendisine 
ilave olarak düşündüğü-
müzde pek çok sektöre 
destek vermektedir. Böy-
lelikle Buldan ekonomik 
ve istihdam artışında çok 
önemli bir yer tutmakta-
dır. Buldan Ticaret Odası 
olarak iş insanlarımızın 
en çok ihtiyaç duyduğu 
fuar ziyaretleriyle sektör 
temsilcilerini bir araya 
getiriyoruz. Bundan sonra 
her zaman olduğu gibi bu 
tür organizasyonlarımızı 
düzenlemeye devam ede-
ceğiz” dedi.

Üniversite öğrencilerinin 
kaldığı Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Buldan Yurdu’nda 
spor şenlikleri başladı.

Yurt öğrencileri arasında 

gerçekleşen müsabakalar, 
futbol, masa tenisi, voleybol 
ve basketbol dallarında ya-
pılmakta. Futbol maçlarında 
genellikle erkek öğrenciler 

mücadele verirken, 
diğer branşlarda kız 
öğrencilerin de yoğun 
katılımı olmakta.

Kıran kırana geçen 
maçlarla ilgili olarak 
konuşan Yurt Müdürü 
Ahmet Koç, spor mü-
sabakalarını gençlerin 

boş zamanlarını değerlendir-
meleri ve enerjilerini boşalta-
bilecekleri bir etkinlik olarak 
düşündük-
lerini be-
lirterek, 
öğrencilerin 
gerek kız, 
gerekse de 
erkek ola-
rak büyük 
ilgi göster-

diklerini, bundan sonra bu tür 
etkinlikleri daha sık düzenle-
yeceklerini söyledi. 

 Buldan Ticaret Odası 
meslek komiteleri ortak top-
lantısı yapıldı.  Ali Tunaboylu 
METEM toplantı salonunda 
gerçekleşen toplantıya katılan 
TKDK İl Koordinatörü Murat 
Kar ve İŞKUR İl Müdürü 
Feridun Giresun tarafından 
Buldan Ticaret Odası üyele-
rine yönelik Teşvik ve Hibe 
Destekleriyle ilgili bilgiler 
verildi. Kaymakam Hacı 
Uzkuç, Buldan Belediye Baş-
kanı Mustafa Gülbay, Buldan 

Ticaret Odası Başkanı Halil 
Baştürkmen, Buldan Ticaret 
Odası yönetim ve meclis 
üyeleri ve çok sayıda iş adamı 
katıldığı toplantıda Buldan iş 
insanlarını TKDK VE İŞKUR 
tarafından sağlanan destekler-
den yararlanmaları gerektiğini 
ifade eden Başkan Baştürk-
men “Gelişen dünyada artan 
rekabet ortamında Buldan’a 
yatırımların artması için bu 
destekler bizler için büyük 
önem taşımaktadır. Yatırım 

yapan veya yatırım planlayan 
tüm iş insanları istihdamımıza 
olumlu katkılar yapacaktır. 
Biz Buldan Ticaret Odası 
olarak her zaman Buldan’ın 
gelişimine ve istihdamının 
artmasına yönelik çalışmalar 
yapmaktayız ve yapmaya da 
devam edeceğiz” dedi.

TKDK Denizli İl Koordina-
törü Murat Kar, “15. Çağrıda 
Süt Üreten Tarımsal İşlet-
melere Yatırım, Yerel Ürün-
lerin ve Mikro İşletmelerin 

Geliştirilmesi, Kırsal Turizm 
ve Kültür Balıkçılığının 
Geliştirilmesi sektörlerinde 
ki yatırımlar desteklenecektir. 
Kısa süreli bu çağrıdan tüm 
Denizli ve Buldanlı yatırımcı-
larımızın faydalanmaları için 
yatırımcılarımızdan hızlı dav-
ranmalarını istiyoruz.” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Feridun 
Giresun’da katılımcılara 
İŞKUR destek programların-
dan, işbaşı eğitim, çalışanların 
mesleki eğitimi ve SGK prim 
desteği hakkında bilgiler 
verdi.

Toplantı daha sonra Buldan 
Ticaret Odası Danışmanı Ne-
zahat Türköz tarafından ger-
çekleşen sunum ve Buldan’ın 
gelişimi için Buldan Ticaret 
Odası tarafından sunulan 
katkılar konusunda soru ve 
cevaplar bölümüyle sona erdi.

TUĞRUL ÖZÜR DİLEDİ

BAŞTÜRKMEN DESTEĞE ÇAĞIRDI
Buldan Ticaret Odası meslek komiteleri müşterek toplantısı yapıldı.  Toplantıda Buldan Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen, iş insanlarını TKDK ve İŞKUR tarafından teşvik ve hibe desteklerinden yararlanmaya davet etti.

SAVARONA HAVUTLANDI
CENAZE NAMAZLARINDA ISLANMAYACAĞIZ

İNŞAATÇILAR ÇIKARMA YAPTI

ÜNİVERSİTE YURDUNDA SPOR GÜNLERİ BAŞLADI



Buldan Belediyesi Zabıta 
Müdürü Süleyman Çizmeci, 
zabıta memurlarına Buldan 
Yaylası’nda yemek verdi.

Belediyede zabıta olarak 
görev yapan personelin eşleri 
ile katıldığı yemek neşe içinde 
geçti. Zabıta memurlarının 
stresini ve yorgunluğunu atma-
sı amacıyla düzenlenen yemek-
te bir konuşma yapan Buldan 
Belediyesi Zabıta Müdürü 
Süleyman Çizmeci, zabıtanın 
vatandaşla en fazla karşı kar-
şıya kalan personel olduğunu 
belirterek, vatandaşı kırmadan, 
kanunları uygulamakla görevli 
olan arkadaşlarının çok zor bir 
görev üstlendiğini söyledi. Çiz-
meci, “böyle bir yemekle rahat 
bir nefes almak, işin stresinden 
uzak birkaç saat geçimek ve 

aramızdaki dayanışmayı arttır-
mak istedik. Umarım hedefimi-
ze ulaşmışızdır. Bundan sonra 

da bu tür yemekli buluşmaları 
daha sık yapmak istiyoruz” 
dedi. Buldan Ali Tunaboylu 

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Merkezi (METEM), ta-
rafından özel bir teknikle 
üretilen kestane şekerleri 
çok beğenildi. 

Alandız, Kaşıkçı, Ku-
rudere, Yayla gibi yüksek 
mahallelerimizde yetişti-
rilen ve tamamen organik 
olan Buldan Kestanesi 
nihayet vatanında işlen-
meye başladı. Yıllardan 
beri gerek organik olması, 
gerekse de özel aroması 
nedeniyle Bursa’nın ünlü 
firmaları tarafından satın 
alınıp, kestane şekeri 
olarak işlendikten sonra 
Bursa Kestane Şekeri 

olarak satılan  Buldan 
Kestanesi için nihayet 
kendi vatanında işlenerek 
satılması gündeme geldi. 

Her zaman bir ilki 
gerçekleştirme gayretin-
deki METEM bu konuda 
da öncülük yaptı. Okulun 
Gıda Ağırlama bölümü 
öğretmen ve öğrencileri, 
özel bir metotla Buldan 
Kestanesini, kestane şeke-
rine dönüştürdüler. Şeker 
oranının fazla yüksek ol-
maması ve ağızda kestane 
tadı bırakması nedeniyle 
çok beğenilen ürünle ilgili 
olarak METEM Müdürü 
Mehmet Sökmen, “öğret-
menlerimiz ve öğrencileri-

miz uzun bir zamandır bu 
ürün üzerinde çalışmakta 
idiler. Nihayet çalışmala-
rın meyvesini aldık. Orta-
ya greçekten çok güzel bir 
ürün çıktı. Bu konuda bize 
büyük bir destek veren 
Sayın Kaymakamımız 
Hacı Uzkuç’a çok teşek-
kür ediyorum” derken, 
Kaymakam Hacı Uzkuç 
da şunları söyledi: 

“METEM’in değerli 
öğretmen ve öğrencilerine 
gerçekten çok teşekkür 

ediyorum. Pek çok ko-
nuda olduğu gibi kestane 
şekeri konusunda da çok 
güzel bir iş çıkardılar. 
Artık bunun seri üretime 
dönüşmesi gerekiyor. Bu 
konuda yatırım yapmak 
isteyen işadamlarımıza 
ihtiyacımız var. Umarım 
bundan sonra Buldan’ın 
kestanesi Buldan’da 
işlenir ve katma değeri 
yüksek ve üreticiye iyi 
para kazandıran bir yeni iş 
kolumuz olur.”

BU DA METEM’İN BULDAN KESTANE ŞEKERİ
ZABITA MÜDÜRÜNDEN ZABITALARA YEMEK ZİYAFETİ


