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M.NURİ ÇOBANOĞLU SALİH UZ

''BÜTÇENİZ İÇİN KÜÇÜK, GELECEĞİNİZ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM''

NASIL KIYDINIZ?

Yukarı Park diye bildiğimiz Nu-
ri Akın Parkı’ndaki asırlık çıtlık 
ağaçlarının dibine kuruması için 
asit döküldü. 

ENGELLİLERE ENGEL OLMAYALIM

Engelliler uyarıyor, “Lütfen Engel Olmayın”

Engelliler kaldırımlarda bulunan tekerlekli sandalye geçiş noktalarının açık kalması 
için araç sahiplerini uyardı.  

Buldan Göğüs Hasta-
lıkları Hastanesine ata-
nan Anestezi ve Re-
animasyon Uzmanı 
Doktor Ayşenur Özer, 
ağrı polikliniğinde gö-
reve başladı.

 

AĞRILARINIZ 
DİNECEK

Gazetemizin yazarı, İzmir Buldan-
lılar Derneği Başkanı Avukat Meh-
met Seyrek’ten gelecek nesillere bir 
armağan geldi. 

MEHMET SEYREK 
BULDANLICANIN 

ALFABESİNİ YAZDIBuldan Göğüs Hastalıkları Hastane-
sine karın ağrısı şikâyetiyle gelen Hüs-
nü Çimkılınç, dünyada ender görülen çift 
safra kesesinin içinde taşlar bulunması ne-
deniyle,  Operatör Doktor A. İmdat Koç-
berber tarafından yapılan ameliyatla sağlı-
ğına kavuştu.

 

KARIN AĞRISIYLA GELDİ, 
ÇİFT SAFRA KESESİ ÇIKTI

Buldan’da piyasaya sahte 
para sürmeye çalışan 3 kişi-
lik çete yakalandı. 

SAHTE PARA ÇETESİ 
ELE GEÇİRİLDİ Geçtiğimiz aylarda gazetemiz ta-

rafından duyurduğumuz Tarakçı 
Evi’nin Denizli Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından satın alınması işlemi 
nihayet tamamlandı.

TARAKÇI EVİ RESMEN 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNİN OLDU

TEMİZLİK KAMPANYASI 
ÇOCUKLARLA DEVAM 
EDİYOR.

Buldan Belediyesi tarafından başla-
tılan Yeniden Yeşil Buldan projesinin 
1.etabı devam ediyor.

 



2 YAŞAMBuldan'daMayıs 2016

Derleyen: Suavi UYUM

SÜLEYMANLI CAMİ ÇEŞME

ÇEŞMELERİMİZ

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

Baskı Yeri: Tuna Ofset Matbaacılık
Saraylar Mh. 158. Sk. Kaleiçi Çar. No: 36 
DENİZLİ
Basım Tarihi :24.04.2016
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

Süleymanlı köy camii 
önündedir. Kaynağı Mestan 
Boğazı’nda, geriz yakınında-
dır.  Ayağı boşa akar.  Yap-
tıran belli değildir. Tahmi-
ni, köyün ilk yerleşimi olan 
1890’lı yıllarda yapılmıştır. 

Kaynakça : Rasim Yılmaz 
(1952-…)

NİSAN 2016'DA EVLENENLER
01-04-2016 Sibel Baycanlı – Hüseyin Toy
01-04-2016 Yasemin Nurlu – Ferdi Ulusoy
01-04-2016 Burçin Yılmaz – Rıdvan Uysal
03-04-2016 Seda Özyurtlu – Mehmet Sarıyer
04-04-2016 Fatma Nur – Aykut Mahmut Özkaya
07-04-2016 Özgün Duran – Samet Taş
08-04-2016 Asuman Acar – Hüseyin Boynikar
08-04-2016 Nermin Aslan – Mehmet Uluer

09-04-2016 Ezgi Damgacı – Cemal Var
10-04-2016 Tuğçe Özen – Ahmet Karaburun
11-04-2016 Gülya Özaydın – Ümit Girişçi
16-04-2016 Hatice Tezcan – Ahmet Çomuk
24-04-2016 Mehtap Yarangümeli – Adem Özünsal
24-04-2016 Simge Aygördü – Adil Balcı
25-04-2016 Duygu Özdoğan – Mehmet Tokgöz

NİSAN 2016'DA KAYBETTİKLERİMİZ
01-04-2016 Halil İbrahim Demirlioğlu – Kurtuluş Mahallesi
02-04-2016 Süleyman Özdoğan – İzmir
04-04-2016 Nazmiye Yılmaz – Gülalan Mahallesi
06-04-2016 Cennet Özakça – Yeni Mahalle
06-04-2016 Erdoğan Tıkıroğlu – Helvacılar Mahallesi
10-04-2016 İsmet Uyanık – Bursa Mahallesi
11-04-2016 Mustafa Baş – Kızıldere
14-04-2016 Muhittin Ayaydın – Çarşı Mahallesi
15-04-2016 Döndü Çöllü – Yeniçam Mahallesi

15-04-2016 Halit Davulcu – Denizli
19-04-2016 Mehmet Taşlı - Bozalan Mahallesi
19-04-2016 Mustafa Sarıkaya – Dımbazlar Mahallesi
21-04-2016 Fehmi Kırsoy – Kurtuluş Mahallesi
22-04-2016 Memiş Orhan – Karşıyaka Mahallesi
22-04-2016 Özhan Tıkıroğlu – Helvacılar Mahallesi
22-04-2016 Habip Mustak – Düzalan Mahallesi
23-04-2016 Fatma Karamuslu – Sarı Mahmutlu Mahallesi
23-04-2016 Ayşen Çelebi – İstanbul

24-04-2016 Elif Çelik – Karaköy Mahallesi
26-04-2016 Gülten Kavaklıoğlu – Almanya
26-04-2016 Şükriye Kırsoy – Yeşildere Mahallesi
28-04-2016 Cennet Kırık – Derbent Mahallesi
29-04-2016 Hüseyin Boynikar – Doğanköy Mahallesi
29-04-2016 Hüseyin Sevim – Yeni Mahalle
30-04-2016 Sultan Gürses – Boğazçiftlik Mahallesi

Yenice- Narlıdere köyünde il-
kokul müdürlüğü yapmaktadır İb-
rahim Alsoy hoca. Eğitim yılı ba-
şında iki  asker öğretmen okula 
tayin olmuştur. Okulda aynı za-
manda lise mezunu olup ta asker-
liğini yaptıktan sonra vekil öğret-
men olarak çalışan Sait Balaban 
adında biraz hoşça biri de bu 
okulda çalışmaktadır.

Sait Hoca hemen her gün te-
neff üslerde  Sivas Yıldıztepe’de 
24 ay nasıl askerlik yaptığını an-
latıp, millete gına getirmiştir. Bir 
gün Sait Hoca okulda yokken öğ-
retmenler müdürün odasında top-
lanırlar. Ona bir oyun oynamaya 
karar verirler. Askeriyeden gel-
miş  gibi bir resmi yazı taklidi ha-
zırlarlar. Daktilonun başına ge-
çen müdür İbrahim Alsoy aynen 
şöyle yazar. “ Sayın Sait Balaban, 
Okulunuzda görev yapan iki as-
ker öğretmen elemanımıza nazari 
ve ameli bilgiler vererek bir asker 
gibi yetiştirmenizi ve birer aylık 
raporlar hazırlayıp bir üst maka-
ma vermeni rica ederim.” Hazır-
lanan yazı bir sarı zarfa konur ve 
bilahare Sait Hocaya tebliğ edi-
lir. Yazıyı alıp okuyan Hoca he-

yecanla görevine 
başlar.  Durum-
dan haberdar olan 
iki asker öğretmeni 
çağırır ve durumu 
kendilerine bildirir. 
Bir ay boyunca okul 
bahçesinde ame-
li, öğretmenler oda-
sında nazari bilgi-
ler vererek herkesin 
kafasını şişirir. As-

ker öğretmenler yabancı ve yeni 
öğretmen olduklarından ve müdü-
re söz verdiklerinden ordu bozan-
lık etmeden olanlara katlanırlar.

Bir ayın sonunda yaptığı çalış-
maları içeren hazırladığı raporu, 
okuldakilerin haberi olmadan ka-
rakol komutanına götürür. Raporu 
okuyan komutan Sait Hoca’yı iyi 
tanıdığı için “ Hocam çok güzel 
rapor hazırlamışsınız! Sen şim-
di okuluna git. Öğrencilerin se-
ni bekliyordur. Ben bu raporunu-
zu üst makamlara göndereceğim 
“ der. Aynı gün bir asker gönde-
rip, okul müdürünü yanına çağır-
tır. “ Müdür bey! Nedir bu reza-
let! “ der Sait Hoca’nın verdiği 
raporu önüne koyar. Raporu oku-
yan müdür “Şakanın buralara ka-
dar geleceğini tahmin etmemiştim 
komutanım. Okulum adına sizden 
özür dileriz” dese de öfkesi geç-
meyen komutan “ Sait Hoca’ya 
bir şaka yapmışınız ama şakanın 
dozunu kaçırmışsınız. Sizleri okul 
olarak Mili Eğitim’e şikayet ede-
ceğim. Komutandan beklemediği 
bir tepki alan müdür olayı tatlıya 
bağlamak istese de komutanı ikna 
edemez. Doğru kahveye gider ve 
durumu ona anlatır. “ Ben komu-
tanla konuşurum müdür bey, sen 
merak etme hallederiz” der.

Ali dayının araya girmesiyle 
komutan yumuşar ve olay tatlıya 
bağlanır bağlanmaz  okul müdürü 

İbrahim Alsoy Sait Hoca’yı oda-
sına çağırır.” Hocam aylık ra-
porları makam atlayarak vermek 
suçtur. Bundan sonra yıl sonuna 
kadar raporlarını bana ver. Ben 
göndereceğim.”  Makaraya al-
ma işi okul kapanana kadar de-
vam eder.

İbrah�m Alsoy’a teşekkürler…

buldan  efsaneleri

Ahmet Kızılöz

ASKER  ÖĞRETMEN

Buldan Gençlik Spor Kulübünün sı-
kıntı ve güçlükle mücadele yaptığı fut-
bol oynadığı yıllar.

Bir gün Alaşehir’den davet gelir. 
Maç yapmak için maça gidilecek ama 
para yok, araba tutulacak, zahmetli. Ze-
ki EFEOĞLU abi gene kulüp başka-

nı. Oraya koşar, buraya müraca-
at eder para yok. Aklına bir fikir 
gelir. İplikçi birinde (paket iplik 
satan ham vaziyette) 15-20 pa-
ket alır onları nakte çevirip, Ala-
şehir dönüşü verilmek üzere. 
Çünkü misafir takımın ev sahibi 
kulüp tarafından karşılanır. Ye-
dirilir, içirilir ona güvenerek bu 
işe girişilir.

Araba tutulur binbir güçlükle 
Alaşehir’e varılır. Şehir turu, bi-
raz gezintiden sonra maça çıkı-
lır fakat seyirci hiç yok denecek 

kadar azdır. Maç biter hasılat yapılama-
dığı için Alaşehir para veremez. Tabi-
ki Zeki Abi için tam bir yıkım ve hayal 
kırıklığıdır bu. Buldan’da nakte çevri-
len iplik paraları ancak araba parası ve 
futbolcuların yemek içmek masrafl arını 
ancak karşılayacak. Almıştır Zeki abiyi 

bir düşünce iplik paraları nasıl verile-
cek diye neyse futbolcuları bir köfteci-
ye götürür. Nasıl ucuz karınlarını duyu-
rurum hesaplarını yapar.

Kafilede takımı daima maçlara gö-
türen menejer rahmetli Süleyman Gül-
şen ve yanındaki Meşhur Yaşar kapıdan 
içeri girerler. Yaşar abi her zaman uçuk-
larda yaşamayı seven ve palavrayı sa-
nat haline getirirdi.

Derki “ulan Zeki getire getire bu köf-
teciye mi getirdin, filan yerde bu lo-
kanta varken buraya tıktın” diye sitem 
eder, Yaşar abinin bu dedikleri o dö-
nemin lüks lokantalarıdır. Zeki abi za-
ten yanıktır dönüşte ipliğin parası nasıl 
ödenecek diye düşünür. Sesini çıkarta-
maz zaten sakin hoşgörülü bir insandı, 
Yaşar abinin nasıl birisi olduğunu bil-
diği için. Buldan’a gelinir zor zahmet 
para toplanır imece usülüyle ama top-

lanan para 70 liradır. İplikçiye verile-
cek ise 150 lira. Giderler durumu anla-
tırlar zor zahmet kabul ettirirler. Zaten 
o da gerisini almayacağı için kabul eder 
ne yapsın.

KAYNAK: İstanbul Buldanlılar Der-
neği Başkanı

Rahmi TERZİOĞLU
NOT: Sohbet esnasında Rahmi 

abi ben, Belediyeye birkaç defa Ze-
ki EFEOĞLU’NUN isminin stadımı-
za verilmesini rica ettim ama olumlu 
bir haber alamadım diye sitem sitem-
de bulundu. Zeki abinin Buldan Genç-
liğe Fahri olarak güç şartlarda çok bü-
yük hizmetleri olmuştur. Ben de bir 
Buldan’ı seven olarak aff ınıza sığınarak 
bu durumun Belediyemizce tekrar bir 
gözden geçirilip ortaya olumlu bir gö-
rüş çıkacağını zannediyorum.

Bütün Buldanlılara saygı ve selamlar.

Sayın Mustafa Gülbay
Buldan Belediye Başkanı
Sayın Başkan, Yeşil Buldan Proje-

nizi yürekten destekliyorum ama pro-
jeler araştırılmadan acele ile yapılma-
malı, şöyle ki; Yeşil Buldan’ın yeşil 
olabilmesi için, ilk önce Karşıyaka 
köprüsünden başlayıp, Akçeşme mev-
kiine kadar, derenin iki yakalı ağaç-

landırılması, ekseriyetle çınar, 
ceviz ,söğüt ve akasya ağaç-
ları başta olmak üzere, arala-
rı da çam ağaçları  ile süslenir-
se daha güzel olur. İnanıyorum 
ki bunu başardığımızda burası 
Buldan’ın oksijen deposu, akci-
ğeri olur. 

Şehrin belirli yerlerine, me-
sela parklara ve çocuk parkları-
na ve  münasip alanlara çam ve 
çınar ağaçları dikilmeli ki Ye-
şil Buldan olsun.  Ayrıca köy-
lerimiz mahallelerimiz oldu; 

oralarda da park ve çocuk parkla-
rı ile caddeler ve bilhassa kabristan-
lıklar çam ağaçları ile süslenmeli.  Bu 
işi yaparken planlı projeli bir şekilde 
ağaçlandırılmalı ki Buldan yöresi Ye-
şil Buldan olabilsin.  

Şimdi siz diyeceksiniz ki bunun 
mali kaynağı nasıl karşılanacak? 

1-İlk önce Orman Şefl iği Bölge 

Müdürlüğü ile temas kurulacak. 
2- Ceviz için ilçe Tarım İlçe 

Müdürlüğü’nden yardım alınacak. 
3- Devlet Su İşleri ile temas kuru-

lacak.
4- Kaymakamlıkla iletişim halin-

de olunacak.
5- Sivil Toplum Kuruluşları ile te-

mas kurulacak.
Ve Buldan’ı yapmış oldukları ile 

Dünyaya örnek haline getiren hayır-
sever iş adamlarımız ile bu işi başa-
racağımıza inanıyorum. Dahası var; 
İstanbul’da bulunan Buldanlılar Der-
neği, İzmir’de bulunan Buldanlılar 
Derneği, Denizli’de bulunan Buldan-
lılar Derneği ile iş birliği yapılarak bu 
işin üstesinden gelinilir.

İşte bu şekildeki bir proje ile Yeşil 
Buldan’ın yeşil bir Buldan olması ha-
yal değildir

İnsanlar geçmişlerini hatırlayarak 
yaşarlar. Geriye dönüp bir bakın; yet-

miş yıl önce dikilen çam ağaçlarına 
bir bakın, 35-40 yıl önce dikilen zey-
tin ağaçlarına bir bakın ki bu işin ba-
şarılmaması için bir neden yoktur.

Sayın Başkan, eğer ki bu işi başa-
rırsanız, Buldan size minnettar ka-
lır. Buldan’da böyle halk yararına iş-
leri gönülden yaparsanız, size herkes 
destek olur.

Bu söylediklerimi bir göz atarsanız 
cesaretiniz artar 

Sayın Başkan, Buldan’a yapılmış 
olan kamu kuruluşlarının binalarının 
%90 Buldanlı hayırseverler tarafından 
yapılmıştır.

Bu projeye kendi gücümüzle yapa-
bildiğimiz kadar başlatalım ve amacı-
mızı bu hayırsever hemşehrilerimize  
anlatalım, mutlaka destek verecek-
lerdir. 

Saygılarımı sunarım…

Atilla ARABACI

REŞAT 
ÇALIŞKAN

Konuk Yazar

GENE 1950 
YILLARI

BELEDİYE 
BAŞKANINA 
AÇIK MEKTUP

KUR-AN DAN ÖRNEKLER
(Gidin de) ona yumuşak yumuşak 

söz söyleyin. Olur ki nasiyhat dinler, 
yahut (Allahtan korkar.)

(Taha suresi ayet 44)
Gidilecek olan kişi firavun, Allahım 

diye kendine taptırıyor. Böyle bir kişi-
ye rabbimiz yumuşak söz söyleyin di-
yor;  gidecek olanlar Musa ve Harun 
Peygamberler.

Nezaketle mülayimetle hitap ediniz, 

şiddette ünfi muamelede 
bulunmayınız, çünkü hid-
detle hitap, hak sözü kabu-
le mani olabilir. Muhatabın 
hiddetini, inadını, tekebbü-
rünü artırabilir.

2- (Mü'min kullarıma 
söyle: (Kafirlere) en güzel 
(söz) ne ise onu söylesin-
ler.) çünkü şeytan aralarına 
fesat sokar. Zira şeytan in-
sanın apaçık bir düşmanı-

dır. (İsra suresi ayet 53)
Habibim mü'min kullarıma de ki: " 

muhalifl ere karşı hüccet irat etmek is-
tedikleri zaman delilleri en güzel bir 
yolda serdessinler, sövüp saymiya ve 
hiddet göstermeye kalkmasınlar.

3- Ne ( Her) iyilik ne de (Her) kötü-
lük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel 
( hastlet ne ise ) onunla önle. O zaman 
görürsün ki seninle arasında düşman-
lık bulunan kimse bile sanki yakın 

dost (un olmuş) olur. (Fusulet 
suresi ayet 34)

Şu kuralları da dikkate alarak hare-
ket edelim:

Gazaba sabr ile, cehle hilim ile, kö-
tülüğe afv ile mukabele edelim, çünkü 
iyilik ve kötülük bir olmaz. İyi söz kö-
tü kalpleri yumuşatır. Kötü, kaba söz 
düşmanlık uyandırır. Onun için ayet-
le hakk'a çağıran peygambere ve bütün 
mü'minlere, davalarını en güzel tarzda 
savunmalarını, böylece düşman olan 
kimselerin dahi güzel sözlerin etkisiy-
le samimi dost oluverecekleri buyrul-
maktadır.

AZİZ OKUYUCU TOPLUM HA-
YATIMIZDA GÖRÜLMÜŞTÜR 
Kİ OLUMSUZ TAVIR SERGİ-
LEYEN İNSANLAR, BU HARE-
KETLERİYLE HUZURSUZLUK 
ÇIKARMIŞ,KARDEŞLİK BAĞLA-
RINI KESMİŞ, İFTİRA ETMEK SU-
RETİYLE DE O MASUM İNSAN-

LARI TOPLUM İÇİNDE KÜÇÜK 
DÜŞÜRMÜŞ OLURLAR. BU TÜR 
İNSANLARA KARŞI NASIL HA-
REKET EDECEĞİMİZİ YUKARI-
YA YAZDIĞIM AYETİ KERİME-
LERLE İZAH ETMEYE ÇALIŞTIM 
ÖZELLİKLE PEYGAMBER EFEN-
DİMİZİN HAREKETİ BİZİM İÇİN 
TARİHİ BİR ÖNEM TAŞIMAKTA-
DIR. ZİRA O BİZİM İÇİN BİR ÖR-
NEKTİR. BUNU DA KUR-AN’DA 
GÖRÜYORUZ. AND OLSUN AL-
LAHIN ELÇİSİNDE SİZİN İÇİN AL-
LAH İLE BULUŞMAYI VE AHİRE-
Tİ UMAN VE ALLAHI ÇOK ANAN 
KİMSELER İÇİN EN GÜZEL BİR 
ÖRNEK VARDIR. (AHZAB SURE-
Sİ AYET 21)

Ayrıca Allah'a şöyle bir duada bu-
lanmayı faydalı görüyorum: Yarab, 
sözleriyle, hareketleriyle bu vatana, bu 
devlete, bu millete zarar veren bu in-
sanlara hidayet eyle.

   

Bizden Bir Ses 
Salih GEYİK 
(Emekli Din Görevlisi)

GÜZEL KONUŞALIM
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Buldan İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ile Denizli Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele 
Ekiplerinin ortaklaşa yaptıkla-
rı operasyonda kaçak içki ele ge-
çirildi. 

Vatandaşlardan gelen ihbarla-
rı değerlendiren emniyet ekiple-
ri Buldan'da bazı işyerlerine bas-
kın düzenledi. Denizli İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılıkla Müca-
dele (KOM) ekiplerinin da katılı-
mıyla yapılan baskınlarda iki iş-
yerinde 200 litre ev yapımı kaçak 
şarap ele geçirdiler. 

Bandrolü ve etiketi olmayan iç-
kilere el konulurken, iki işyeri sa-
hibi de yapılan işlemlerin ardın-
dan adliyeye sevk edildi. 

Güngör Cerit İmam Hatip Or-
taokulu öğrencileri tarafından 
Diyarbakır’da yaşanan terör olayları 
nedeniyle kahraman emniyet görevli-
lerine destek mektuplarına karşılık te-
şekkür cevapları geldi.

Kahramanlara destek mektupla-
rı yerini buldu. Buldan Güngör Cerit 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ta-
rafından Diyarbakır’da görev yapan 
kahraman emniyet görevlilerine yaz-
dıkları mektuplara Diyarbakır İl Em-
niyet Müdürü Adnan Taşdan imzalı 

teşekkür mektubuyla cevap geldi. 
Buldan İlçe Milli Eğitim Müdür-

lüğü kanalıyla gönderilen teşekkür 
mektubunda Diyarbakır Emniyet Mü-
dürü Adnan Taşdan, “Güngör Cerit 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine, 
terörle mücadelede görev alan perso-
nele büyük bir moral motivasyon kay-
nağı olan ve milletçe birlik ve bera-
berliğimizin ayrı bir temsili olarak 
görülen söz konusu faaliyetiniz ile il-
gili olarak emeği geçenlere teşkilatım 
olarak teşekkür ederim” dedi. 

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, Buldan'da 100 TL’lik sah-
te paraları piyasaya sürmeye çalı-
şan 3 kişilik çeteyi kıskıvrak ya-
kaladı. 21 ve 22 yaşlarındaki ve 
Denizli’den geldikleri tespit edilen 

E.İ, M.D. ve O.Y  isimli şahıslar 
Buldan’daki esnaftan alışverişler 
yaparak sahte 100 TL’leri satmaya 
çalıştılar. Bunu haber alan Buldan 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
kısa bir takipten sonra her üç şahsı 

da kıskıvrak yakaladı. 
Babadağ ve Sarayköy’de de ayni 

işleri yaptıkları belirlenen şahıslar, 
polisteki işlemlerin ardından adli-
yeye sevk edildiler. 

Konuyla ilgili olarak bir açıkla-
ma yapan Buldan İlçe Emni-
yet Müdürü Mustafa Tolun, 
son zamanlarda gerek kendisi-
ni polis ve savcı gibi tanıtarak 
telefon yoluyla dolandırıcılık 
yapanlar gerekse de piyasa-
ya sahte para sürmeye çalışan 
kişilere karşı emniyet olarak 
mücadele verdiklerini, ancak 
bu konuda en büyük görevin 
vatandaşa düştüğünü, böy-
le durumlara karşı vatandaşla-
rın çok uyanık olması gerekti-
ğini ve en kısa zamanda polise 
başvurmasını istedi. 

SAHTE PARA ÇETESi ELE GEÇiRiLDi
Buldan’da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 kişilik çete yakalandı.

ÖĞRENCİLERDEN 
KAHRAMANLARA DESTEK

BULDAN’DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
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Zamanda YolculukZamanda Yolculuk
1940’lı yılların so-

nu… Yer Turan Mahal-
lesi.. Evlek Güler, Aptal 
Ahmetlerin Aliye, Gar-
hep Şükrü’nün kızı Neri-
man Durusoy, Süleyman 
Çıltık, Ayşe Çıltık, Evlek 
Zehra, Evlek Şükrü’nün 
kızı Şaizer, Vicdan Çıltık, 
Keleşlerin Hayriye, Ya-
rangümelilerin Kamil, Şı-
lakların Kemal. (Özcan 
Durusoy arşivi)

Saçaklının Mürüvvet, 
Aptal Ahmetlerin Aliye, 
Garheplerin Neriman Du-
rusoy, Ayşe Çıltık, Ke-
leşlerin Hayriye, Vicdan 
Çıltık, Evlek Şükrü’nün 
Güler. (Özcan Durusoy 
arşivi)

Sadettin Mahsun, Bahri 
Ören (Çakal Bahri) (vefat 
etti), Reşat Durusoy(vefat 
etti). (Özcan Durusoy ar-
şivi)

31 Mayıs 1971’de Nurhak Dağlarında öldürülen THKO’nun li-
derlerinden Sinan Cemgil ve eşi, eski Buldan Belediye Başkanların-
dan Asım Yazıcıoğlu’nun kızı geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Şirin 
Cemgil. (Şirin Cemgil arşivi)(Bu fotoğraf, ölmeden önce Şirin Cemgil 
tarafından Duran Değirmenci’ye hediye edilmiştir.)

Dönemin THK Buldan şubesinin yöneticileri. Soldan sağa: Salih Gönendi 
(Goca Salih), Mustafa Cabaroğlu, İbrahim Başbuğ, Yusuf Atlamaz ve Musa 
Dönmez (Teyyareci Musa). Bu fotoğrafta yer alanlardan hayatta kalan Yu-
suf Atlamaz’a sağlık dolu uzun ömürler, aramızdan ayrılarak ebediyete göç 
edenlere de Allah’tan rahmet diliyoruz.(THK Buldan şubesi Arşivi)

Ayaktakiler soldan sağa: Ali Atmaca, Mehmet Karcıer, Meltem Karcıer, 
Dudu Kıyar, Esin Atmaca, …, Işık Karcıer, Mürüvvet Karcıer(vefat etti), 
Suat Karcıer(vefat etti), Zehra Çelebi, Hatice Sakallı(vefat etti). Oturanlar 
soldan sağa: Yılmaz Karcıer, Mustafa Seyrek, Ümmü Seyrek, Gülşah At-
maca, Güler Karcıer(vefat etti), Düriye Karcıer. (Özcan Durusoy arşivi)

Arka sıra soldan sağa; Erol Bozbay (vefat etti), Reşide Bozbay (vefat 
etti), Kemal Durusoy, Suat Özdemir (vefat etti), Rabia Özdemir(vefat 
etti) , Hatice Durusoy (vefat etti), Suat Durusoy(vefat etti) , Ali Duru-
soy (vefat etti). Alt sıra soldan sağa; Mehmet Durusoy, Raziye Özdemir, 
Halil Özdemir, Fadime Durusoy (vefat etti), Zahide Durusoy, Reşat Du-
rusoy (vefat etti), Sadike Durusoy Nerman, Neriman Durusoy (vefat et-
ti), Zerrin Durusoy Nerman, Özcan Durusoy. (Özcan Durusoy arşivi)

Aptal Ahmetlerin Aliye, Garhep-
lerin Neriman Durusoy, Vicdan Çıl-
tık, Keleşlerin Hayriye, Çıltık Iraz, 

Evlek Şükrü’nün Güler, Ayşe Çıltık, 
Şeytanların Zehra, Süleyman Çıltık, 
Yarangümelilerin Zeliha, Garheple-
rin İfakat Balsarı, Çıltık Mürüvvet. 

(Özcan Durusoy arşivi)
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Ankara’da yaşayan hemşerimiz Avu-
kat Osman Buldan, Ankara bölge Avuka-
tı olduğu Türkiye Jokey Kulübüne Bul-
danlı çocukları davet etti.

Buldan’dan davet var. Ankara’da yaşayan 
hemşerimiz Avukat Osman Buldan, Anka-
ra bölge Avukatı olduğu Türkiye Jokey Ku-
lübü Ankara tesislerine Buldanlı çocukla-

rı davet etti.
Geçtiğimiz yıl kurucu başkanı olduğu 

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği tara-
fından organize edilen “Ankara’da Bir Ar-

kadaşım Var” projesiyle Buldanlı çocukla-
ra Ankara gezisi düzenleyen Avukat Osman 
Buldan,  bu yılda Ankara Türkiye Jokey 
Kulübü tesislerinde Buldanlı çocukları ağır-
lamak ve tesisler ve atlar hakkında bilgilen-
dirme gezisi düzenlemeyi planladığını açık-
ladı.

Buldan ve Buldanlıları çok sevdiğini di-
le getiren hemşerimiz Avukat Osman Bul-
dan “Soyadı olarak taşımaktan her zaman 
büyük onur duyduğum Buldan’a hizmet et-
mek, Buldanlı çocuklarımızın bilgi ve gör-
güsünün artmasına katkıda bulunmak be-
nim için kutsal bir görev. Ben bu amaçla 
geçtiğimiz yıl kurucu başkanlığı görevin-
de bulunduğum GGYD tarafından organize 

ettiğimiz gezimizle Buldanlı çocuklarımı-
zı Anıtkabir, Anıtkabir Müzesi, İlk Mec-
lis ve çocuk oyun parkında eğlenceli ve gü-
zel bir gün geçirdik. Bu yılda Ankara bölge 
Avukatı olarak görev yaptığım Türkiye Jo-
key Kulübünde Buldanlı çocuklarımızın 
hayvanlar hakkında bilgi sahibi olması ve 
hayvan sevgisi aşılamak amacıyla bir ge-
zi düzenlemek amacındayım. Hipodrom ge-
zimizde at yarışlarını izleme, pony atlara 
binme, padokta atları seyretme, jokeylerle 
söyleşi yapma, at hastanesini gezme planla-
malarını yapıyorum. Güzel bir gezi olacağı-
nı ümit ediyor, değerli Buldan halkımıza ve 
Buldanlı çocuklarımıza selam ve saygıları-
mı sunuyorum” dedi.

Yaz aylarında ya-
şanması olası su 
kıtlığına çare ama-
cıyla yürütülen ça-
lışmalar çerçeve-
sinde Derbent’te 

yeni su kuyusu 
açıldı.

Denizli Büyük-
şehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon 
İdaresi (DESKİ), 

Buldan'da 
yaz ayların-
da su sıkıntısı 
yaşanmama-
sı için çalış-

malarına devam edi-
yor. Bu çerçevede 
Derbent mahalle-
sinde yürütülen ça-
lışmalarda saniyede 
19 litre veren ye-
ni su kuyusu açıldı. 
Bu kuyunun en kı-
sa zamanda şebeke-
ye bağlanacağı açık-
landı.

Ayrıca gene 
DESKİ tara-
fından kana-
lizasyon şe-
bekesi eksik 
olan mahalle-
lerdeki çalış-
malar da de-
vam etmekte. 
Kadıköy ma-
hallesinde yü-
rütülen çalış-
malarda şu 

ana kadar 400 met-
re kanalizasyon hattı 
döşendi. Bu mahal-
ledeki çalışmala-
rın tamamlanması-
nın ardından diğer 

mahallelerde devam 
edecek olan alt yapı 
hizmetlerinin Bul-
dan’daki maliyetinin 
5,5 Milyon TL’ye 
ulaşması bekleniyor. 

BULDAN’DAN DAVET VAR

DESKİ’DEN YENİ SU KUYUSU
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Demokrat Parti 
Buldan İlçe Kongre-
si Kaptan Lokal’de 
yapıldı. 

Kongre Divan Baş-
kanlığını Genel ida-
re kurulu üyesi Aş-
kın Çelik'in Yaptığı 
Kongrede Yusuf On-
gan Güven tazeledi.

Aşkın Çelik yaptığı 
konuşmada Demok-
rat Parti’nin  ülkenin 
demiri, çimentosu ol-

duğunu be-
lirterek, bu-
nun gün 
geçtikçe 
vatandaş-
lar tarafın-
dan daha 
iyi anlaşıl-

dığını görülmekte ol-
duğunu söyledi. Çe-
lik devamla şunları 
söyledi:  “Esnafımız, 
köylümüz, işçimiz 
Kır At’ın iktidarını 
özlemiştir. Demokrat 
Parti milliyetçi, mu-
hafazakar, demok-
rat olanların partisi-
dir. Vatandaşlarımızın 
huzurunu, güvenini, 
istikrarı sağlayacak 

olan genç, inançlı, 
kararlı, cesur siyaset 
bilimcisi Genel Baş-
kanımız Sayın Gülte-
kin Uysal ile Demok-
rat Parti’dir. Doğru 
yolda olanların gö-
rünmez orduları var-
dır. Sayın Genel Baş-
kanımız Gültekin 
Uysal’ın 
katılımıy-
la 29 Ma-
yıs 2016 
da yapıla-
cak olan 
İl kongre-
sine Tüm 
dava arka-
daşlarımı-
zı Kır At’ı 

özlemiş vatandaşları-
mızı, tüm Denizlile-
rin katılımlarını bek-
liyoruz.”

Yeniden göreve 
getirilen Buldan İl-
çe Başkanı Yusuf 
Ongan’da yaptığı te-
şekkür konuşmasın-
da, kendisine göste-

rilen 
güven 
ve ilgiye teşekkür 
ederek, Demok-
rat Parti’yi yeni-
den Buldan'da birin-
ci parti yapmak için 
ellerinden geleni ya-
pacaklarını söyledi.

Buldan Göğüs Hastalık-
ları Hastanesi bir polikli-
niğe daha kavuştu. Aneste-
zi ve Reanimasyon Uzmanı 
Doktor Ayşenur Özer, ağ-
rı polikliniğinde kadrolu he-
kim olarak göreve başla-
dı. Buldan’ı çok sevdiğini 
ve burada çalışmaktan dola-
yı mutluluk duyduğunu ifa-
de eden Uzman Doktor Ay-
şenur Özer “ Hastanemizde 
boyun, bel, diz, omuz ve 
kol ağrıları ile birlikte ağ-
rı duyulan her bölgeyi teş-

his ve tedavi etmekteyiz. 
Stimuplex cihazı ile ağrıyan 
siniri bularak, bölgeye özel 
ilaçlar enjekte ederek has-
talarımızın tedavilerini yap-
maktayız. 7 ila 8 seans uy-
guladığımız tedavilerden 
hastalarımızın yüzde doksa-
na varan ağrılarının gerile-
diğini gözlemliyoruz” dedi.

Denizli Devlet Hastane-
sinin ardından Denizli’de 
ilk kez Buldan’da ağrı po-
likliniğinin hizmet verme-
sinin çok önemli olduğuna 

vurgu yapan Buldan Gö-
ğüs Hastalıkları Başhekimi 
Doktor Alpaslan Alsoy’da 
“Buldan ilçemizde özellik-
le yaşlı vatandaşların yoğun 
ağrı şikâyetleri bulunuyor-
du. Açtığımız ağrı poliklini-
ği ile gerek Buldan gerekse 
de Güney ve yakın bölge-
lerden hastalarımıza hizmet 
vermekteyiz. Ağrı polikli-
niğimiz vatandaşlarımıza 
özellikle yaşlılarımızın ya-
şadığı ağrı sorunlarını çöze-
cektir” dedi.

DE
GiDi
DE İBRAHiM ACIKARA                                        

i.acikara@hotmail.com

DEN DEDİRMEN
- Esgidenmiş onla, neede hinci-

ki gibe vesayet mi vaadı, diye anla-
tıyordu Avralların Hilmi, Acemlerin 
Feyzi’ye. Bahar havası Moramıdın 
Kahvesinin neşesini getirmiş, mu-
habbetler gezme tozma, yeme içme 
üzerineydi hep.

- Hinci bi biniyon uçağa yarım sa-
at, kırkbeş dakkada İsdanbul’a varı-
veriyon, dedi Bicililerin Kemal. “ üle 
esgiden bi Denizli’ye gitmeye ödü-
müz kopaadı. Gışın soğukdan donar-
dık, yazın ıscakdan gan terinin içinde 
galırdık. Bide yolda araba bozluve-
edimi gününü görüydün.Geçen gün 
bizim garının amcasının oğlunun dü-
ğünü vaadı İsdanbul’da. Garı dud-
durdu illeme gidcez deye. Oğlan alı-
vemiş evelden biletleri, öncüden 
alırsan ucuz oluyomuş. Bindik galan 
teyyareye. Hiç binmediydim, kaka-
ken accık korkdum emme, bek güzel 
oluyo. Çay bişirmişle, tost edivemiş-
le, üleee hem yidik hem etrafı seyre-
de seyrede gittik” 

Acemlerin Feyzi şaşkın şaşkın bak-
tı Bicililerin Kemal’in yüzüne.

- Usda çayda mı veriyoola üle 
herkeslere. Naha bu bizim Yörük 
İbram’ın işleri, diye güldü.

- Ne olmuş Yörük İbram’a Fey-
zi abe. Senin dilinin altında bi bakla 
va emme çıkaa bakalım, deyve biyon 
diye dürttü Bicililerin Kemal, Acem-
lerin Feyzi’ye.

- Annadıveren de dinlen, hem söy-
len bakalım bire gave hurdan, de-
di Acem Feyzi. Kahveler söylendi, 
ağır ağır başladı anlatmaya Acemle-
rin Feyzi.

- Bizim Yörük İbram her hoota 
İzmir’e gidee, peynir, keşlik, çökülek 
satmaya. Sarayköy’den binmişle tre-
ne. Kompartımana oturmuşla üç Bul-
danlı akıdeş. Onda yanlarına bi köylü 
gelmiş. Safça bi adamcık. Bizimkinle 
kırk baharın yoğurdunu yimiş adam-
la. Neyse tren hareket etmiş, bunla 
başlamış selam kelam muhabbet soh-
bet derken, sofrayı guralım akıdeş-
le galan demişle. Çıkınlarını açmışla. 
Adamcığı da buyur etmişle. Emme 
adamcık- Benim garnım tok, siz yi-
yin afiyet olsun- demiş. 

Aan, demiş Yörük İbram, biz ne 
yirsek sen de yicen, buyur bakam, 
demiş. Adamcıklan hepsi bir yimiş-
le içmişle. Meğersem adamcığın gar-
nı açmış. Sofrayı toplamışla, emme 
adamcık erinmiş,

-Akıdeşle sizden yidik içdik, ney-
se parası veren- deye dutturmuş. Ol-
maz, demiş bunla emme adam illaki 
parasını veecen, dermiş. Dur çüş der-
ken Yörük İbram,

-Akıdeş, madem sen para veecen 
debban, bize gave ısmala ozman- de-
miş. “Eh akıdeş, ısmalıyam emme, 
nereye söylencek gaveler.

“Kapıyı aç, dışarda bi gol va, onu 
hıphızlı asıl, gaveciler gelir” demiş 
Yörük İbram. Adamcık çıkmış dışarı 
çekmiş golu. Tren şakkıdak durmuş. 
Yolcular bile olduğu yerden sallan-
mış galan. Hemen kondöktör goşmuş 
gelmiş, 

- Ne oldu, bi şey mi vaa, golu kim 
çekdi- diye sormuş. 

Adamcık gelen kondöktöre “Oğ-
lum bize dört dene sade gave gap ge 
bakan, kaç paraysa ben veecen” de-
miş. Kondöktör bi bağırmış buna 
“Üle utanmaz herif, bizde bişey ol-
du sandık, en aşaya, git gaveni ner-
de içeesen iç” deye çıkışmış. Epey bi 
ceza yazmışla adamcığa. Bizimkinle 
de hiç bişey olmamış gibe etrafı sey-
redeelemiş hinayetle.

Geçen sayıdan devam… 
Ömrü boyunca beş vakit nama-

zını kaçırmayan Hebbağa aynı za-
manda aydınlık düşünceli biri ve 
tam bir Cumhuriyetçiydi. Yunan 
işgalini ve çekilen sıkıntıları unut-
madığı için Atatürk’ü ve İsmet 
İnönü’yü çok severdi. Atatürk’ten  
“GAZİ” diye söz eder ve bulun-

duğu meclislerde onun aley-
hine konuşulmasına asla izin 
vermezdi. İsmet İnönü’yü 
de çok severdi ve onu da her 
ortamda savunurdu. Ancak 
onun polemik konusu yapıl-
masına ses çıkarmazdı. GA-
Zİ söz konusu olduğunda ise 
birden ciddileşir ve ona söz 
söyletmezdi.

Sağlam bir inanca sahip 
olduğundan ve haksızlıkla-
ra göz yummadığından ba-
şı sık sık derde girer ancak 
bundan asla yılmazdı. Me-
deni cesareti çok yüksekti. 
Köroğlu’nun  Ayvaz’a “Hiç 

korkmaz beyden paşadan” dediği 
gibi  devlet erkanı dahil hiç kim-
seden korkusu çekincesi olmayan 
fütursuz biriydi.

Bir gün Buldan’a bir Kay-
makam gelir. Yeni yetme tam 
bir Cumhuriyet Kaymakamı-
dır ama halkla ilişkilerde henüz 

deneyimsiz bir Kaymakamdır. 
Hebbağa’nın Hükümet Konağın-
da bir işi vardır. Bu sırada ba-
kar ki Kaymakamın kapısı aralık. 
Şöyle kapıda durur ve “Selamün 
aleyküm”der. Kaymakam günay-
dın demesini bile bilmeyen bu ge-
rici zannettiği kişiden hoşlanmaz 
ve ona çıkışır: “Şeyh misin ? Şıh 
mısın ? Ne selamün aleykümü” 
diye karşılık verir. Hebbağa du-
rur. Bakar : “ Ne şeyhi, ne şıhı, 
halis kaba bir türküm” diye kar-
şılık verir ve oradan ayrılır. Kay-
makam bu sözler üzerine yaptığı 
hatayı fark eder. Çevreden bu ki-
şinin kim olduğunu araştırır. Ona 
Hebbağa’nın gerçek bir Atatürk 
hayranı olduğunu ve şeyhlikle, 
şıhlıkla ilgisinin olmadığını söy-
lerler. Kaymakam Hebbağa’yı zi-
yarete gelir ve yaptığının yanlış 
olduğunu belirterek özür diler.

Yine bir gün Arap Hasan 
Mehmet sudan bir sebepten 

Hebbağa’yı şikayet eder. O za-
manlar Emniyet Müdürü yok. 
Başkomiser var. Başkomiser bir 
bekçi göndererek Hebbağa’yı ka-
rakola çağırır. Daha içeri girer 
girmez Başkomiser :”Biz gide-
lim, siz iplikçiler memleketi idare 
edin” diye kendisine çıkışır. Heb-
bağa hiç fütur getirmez : “Komi-
ser Bey sen ne diyorsun. Al ifade-
mi , tut zaptını ver mahkemeye. 
ADALET BENİ TERBİYE ET-
MEKTEN ACİZ DEĞİL” der. 
Komiser bunu duyunca işi faz-
la uzatmaz. Memura “evladım ifa-
desini al, gönder. Benim acele bir 
işim var” diyerek karakoldan ay-
rılır.

Bir gün de memleketin ileri ge-
lenleri oturup sohbet ediyorlarken 
yoldan bir kamyon geçer. O sı-
rada Buldan’da görev yapan Laz 
Vaiz :”Hebbağa sen bir TIR al” 
der. Hebbağa lafın altında kalmaz: 
“Olur Hocam. Ben bir TIR ala-

yım. Sen de bir tren al” der. Laz 
vaiz bu söze fena alınır. Gücen-
miştir. Müftüye söyler. Müftü de 
Hebbağa’ya: Ağa böyle böyle de-
mişsin, Vaiz sana gücenmiş” der. 
Hebbağa; “Müftü Bey, vaiz bana 
durup dururken “ hebbağa sen bir 
TIR al’ dedi. Eğer samimi bir ifa-
de ise ben ona daha iyi bir dilek-
te bulundum. Ama eğer aksi ise 
ki alınmasından öyle anlaşılıyor. 
Ben de ona misliyle iade ettim “ 
der. Bunun üzerine müftü: “Haklı-
sın ağa” diyerek yanından ayrılır.

Eşinin ölümü üzerine yalnız ka-
lan Hebbağa zaman zaman ço-
cuklarının yanına gitse de Bul-
dan özlemi ağır bastığından her 
seferinde Buldan’a geri dön-
mek istemiştir. Yaşama sevincini 
hiç yitirmemiştir. Seksen iki ya-
şında yağmurlu bir haziran günü 
İzmir’de hayata gözlerini yumdu. 
Buldan’da toprağa verildi. Işıklar 
içinde yatsın.

SEREK HEBİP (HEBBAĞA) 

DENİZ SEYREK TÜTÜNCÜBAŞI 
“GEÇMİŞ ZAMANIN İZİNDE” 

Değerli Hemşehrilerim,
Bundan beş altı yıl önce amatör-

ce bir hevesle başladığım Buldan 
Ağzı çalışmam sonuçlanalı iki yılı 

geçmişti. Bu hay huy 
içinde bir türlü kitap 
olarak bastırmayı ba-
şaramamıştım. Hep bir 
şeyler oluyordu ve ki-
tabın basımı erteleni-
yordu. Sonunda bu yıl 
festivalden önce bası-
mını yaptırmaya karar 
vermiştim.

Önceleri bir spon-
sor bulma düşüncesin-
deydim. Sevgili kızım 
Deniz : “Baba sen ne 
sponsor arıyorsun. Sen 

kendin sponsor olacak adamsın” 
deyince işin rengi değişti. Tüm ba-
sıma hazırlık ve matbaa masrafları-
nı da kendim üstlendim. Memleke-

tim için helal hoş olsun. Belirtmek 
isterim ki kitabımız parayla satıl-
mayacak. İlgilisine, derneklerimi-
ze, Kaymakamlığa, Belediyeye , 
Ticaret odasına ve diğer ilgili ku-
rumlara ücretsiz verilecek. 

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler 
Derneği Genel Merkez yöneticisi, 
editör, grafiker , matbaacı yani ki-
tap basımı ile ilgili her türlü çalış-
mayı yapan arkadaşım Rıfat Güler 
yardımcı oldu. Sonunda kitap gün 
ışığına çıktı.

Buldan Ağzı yöresel özellikle-
ri fazla olan bir ağızdır. Kimi söz-
cükler vardır ki yalnızca Buldan’a 
özgüdür. Başka bir yerde rastla-
mak olası değildir. Bunun yanın-
da bize özgü deyimler ve atasözle-

rimiz de mevcuttur. Bunların yok 
olup gitmesine gönlümüz el ver-
medi. Yalnızca anlamlarıyla ilgi-
lenmedik. Cümle içinde kullanış-
larıyla ilgili örnekler de sunduk. 
Sözcük kullanıldığı bağlama gö-
re anlam kazanır. Bu nedenle bolca 
örnek kullandık.

Buldan’a ilişkin gelenek göre-
nek ve yaşam biçimlerimizi de 
kısa notlar halinde kitaba ekle-
dik. Kaybolmaya yüz tutan yöre-
sel özelliklerimizi yazıya geçirmek 
önemliydi. Önce radyo, arkadan 
televizyonun yaygınlaşması ile yö-
resel dil özelliklerinin birer ikişer 
yok olmaya başladığı günümüzde 
böyle bir çalışmayı yapmak, bitir-
mek ve kitaplaştırmak önemliydi. 

Bunu yaptık. İleriki kuşaklara ya-
zılı olarak kalmasını sağladık.

Biliyorum ki bu kitapçık asla, 
hiçbir iddia taşımıyor. Çok fazla 
eksiklikler ve kusurlar vardır. Bun-
ları ileriki basımlarda gidermeye 
çalışacağız. Yada  daha başarılı biri 
bu kitabı temel yaparak çok daha 
başarılı çalışmalar yapabilir. Üni-
versitelerimizin dil bölümleri, dok-
tora ya da lisansüstü öğrencileri 
için bir başlangıç kitabı olabilir.

Kaybolmaya yüz tutmuş değer-
lerimizin unutulup gitmemesi için 
bir küçücük adım attım. Doğup 
büyüdüğüm topraklara karşı olan 
borcumu bir nebze daha ödeyebil-
dimse kendimi bahtiyar hissede-
ceğim.

BULDAN 
AĞZI

AV. Mehmet Seyrek

İZMİR MEKTUBU

AĞRILARINIZ DİNECEK
Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine atanan Anestezi ve Reanimas-
yon Uzmanı Doktor Ayşenur Özer, ağrı polikliniğinde göreve başladı.

DEMOKRAT PARTİ’DE YUSUF 
ONGAN GÜVEN TAZELEDİ

Başkan: 
Yusuf Ongan
Yönetim Kurulu 
(Asil): 
Ahmet Güngör
Tuncer Özyurt
İbrahim 
Çomukoğlu
Kadir Karaburun
Mehmet 
Karatosun
Mutlu Akçalı
İbrahim Araç
Ali Çetinel
Adem Ercan
Yıldıray Bilir
Yusuf Boylu

Murat Zorlu
İzzet Akyol
İbrahim Öznur

Yönetim Kurulu 
(Yedek):
Mehmet Gedik
Adnan 
Çelikkıran
Adem Saltıker
Muharrem Gül
Yusuf Moğul
Mehmet 
Yeşildağ
Serkan Efeoğlu
Servet Özçiçek

Haysiyet Divanı 
(Asil):
Behçet Çağlar
Serhat Takmaklı
Mustafa Çağlar
İbrahim Başbuğ
Mehmet Tütüncü
İsmail Boyacı

Haysiyet Divanı 
(Yedek):
Halil Damgacı
Ali Demirlioğlu
Ali Baştunçoğlu

İl Kongre 
Delegeleri:

Yusuf Ongan
Halil Efeoğlu
Tuncer Özyurt
Behçet Çağlar
Haluk 
Çakmacıoğlu
Eza Koray 
Dinçer
Serkan Efeoğu
Serhat Takmaklı
Ali Rıza 
Kaymak
Ali Çetinel
Kadir Karaburun
Mehmet Tütüncü
Mutlu Akçalı
Mehmet Karatosun

Emin Akansu
Rıza Akdağ
Mehmet Güngör
İbrahim Başbuğ
İbrahim 
Çomukoğlu
İbrahim Araç
Yusuf Boylu
Yıldıray Bilir
İzzet Akyol
Murat Zorlu
İbrahim Öznur
Mehmet 
Yeşildağ
Adem Ercan
İbrahim Moğul

Demokrat Parti Buldan İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu:
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ne-
deniyle Buldan Belediyesi çalışanları 
kahvaltıda buluştular. 

Tüm Yerel-Sen ve Genel-İş Sendika-
sı temsilcilikleri tarafından organize edilen 
kahvaltı Talat Tarakçı Parkı’nda gerçekleş-
ti. Sabah saat 10.00’da başlayan kahvaltıya 
Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay 
ile belediye çalışanları katıldı. 

Kahvaltının başlangıcında bir konuşma 
yapan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, 
1 Mayıs nedeniyle geçmişte büyük bedel-
ler ödendiğini belirterek, çalışanların bir-
lik ve beraberlik içinde mevcut kazanımla-
rını korumak ve yeni kazanımlar elde etmek 
için mücadele etmeleri gerektiğini, bu uğur-
da çıkabilecek tüm engelleri aşabilecek 
azim ve kararlılığın emekçilerde var oldu-
ğunu söyledi.

Genel-İş Sendikası Buldan Belediyesi 
temsilcisi Osman Gülsün de yaptığı konuş-
mada, belediyede çalışan mesai arkadaşları-
nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 
kutladı.

Son olarak konuşan Tüm Yerel-Sen Sen-
dikası Denizli İl Temsilcisi Süleyman Çiz-
meci şunları söyledi: “Gün etnik ve dinsel 
kimliklerin ortaya çıkarılacağı gün değil, 
tıpkı 1886’da olduğu gibi sınıf dayanışma-
sının öne çıkarılacağı; sömürgeciliğe karşı 
bağımsızlık bayrağının dalgalandırılacağı; 
emperyalizme 
karşı mazlum 
ulusların daya-
nışma içerisinde 
olacağı gündür. 
1 Mayıs birlik-
te hareket etme-
nin neler kazan-
dıracağının, işçi 
sınıfının sınıfsız 
bir toplum kur-
ma mücadele-
sinin, etnik, di-
ni, siyasi, ırk, 
dil ayrılıklarını 
yok edilerek ya-
ratacağımız sı-

nıf dayanışmasının sembolüdür. Cumhu-
riyetimizin kazanımları, ülkenin birliği ve 
bütünlüğü ve tam bağımsız Türkiye için 1 
Mayıs’ta tüm kamu emekçilerini, iççileri, 
işsizleri, emeklileri, gençleri Birlik, Müca-
dele ve Dayanışma Günü’nü kutlamaya da-
vet ediyoruz.”

BELEDİYE ÇALIŞANLARI 1 MAYIS NEDENİYLE KAHVALTIDA BULUŞTU

23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı tüm 
yurtta olduğu gibi ilçemiz-
de de çeşitli törenlerle kut-
landı.

İlk tören sabah sa-
at 9.30’da Alanyazı 
Meydanı’nda düzenlendi. İl-
çe Kaymakamı Hacı Uzkuç, 
Belediye Başkanı Mustafa 

Gülbay ile res-
mi dairelerin 
amirleri ve va-
tandaşların ka-
tıldığı tören, İl-
çe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer 
Kölemen’in 
Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
koyması il baş-
ladı. Yapılan 

saygı duruşu ve birlikte söy-
lenen İstiklal Marşı’nın ar-
dından Sağlık Bakanlığı ta-
rafından başarılı öğrencilere 
gönderilen bisikletlerin dağı-
tımı yapıldı. 

İlçedeki her okulun ken-
di bünyesinde kutladığı 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nın res-
mi kısmı Yusuf Gökçe Zafer 
İlkokulu’nda gerçekleştirildi. 
Saat 10.00’da başlayan bu-
radaki törende ilk olarak il-
çe genelinde düzenlenen re-
sim, kompozisyon ve şiir 
yarışmalarında dereceye gi-

ren öğrencilerin ödülleri ve-
rildi. Ardından Yusuf Gökçe 
Zafer İlkokulu öğrencileri ta-
rafından hazırlanan gösteriler 
sunuldu. Yarışmada dereceye 
giren eserlerin sergilendiği 
resim sergisinin gezilmesi ile 
buradaki tören sona erdi. 

Protokol ve davetliler son 
olarak Ahmet Tuncay Yatı-
lı Bölge Ortaokulu’nun bu 
yıl 31.si düzenlenen ve artık 
geleneksel hale gelen “Pilav 
Günü”ne katıldılar. Burada 
ilk olarak okul öğrencilerinin 
yapmış oldukları resim ve 
elişi sergisinin açılışı yapıldı. 

Buldan Ticaret Odası Baş-
kanı Halil Baştürkmen, Bul-
dan Ticaret Odası web site-
sinin tüm dünya tarafından 
takip edildiğini, ilk üç sırada 
da Amerika, Rusya ve Çin ol-
duğunu belirtti.

Dünya Buldan’ı takip ediyor. 
Buldan Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen, düzenlediği 
basın toplantısında, Buldan Tica-
ret Odası web sitesinin dünyanın 
her ülkesinden takip 
edildiğinin gözlendi-
ğini, ayrıca izlenme 
oranlarının da her ay 
artış gösterdiğini di-
le getirdi.

Buldan Ticaret 
Odası web sitesin-
de,  Buldan Tica-
ret Odası üye ihra-
catçı firmaların link 
bağlantılarının bu-
lunduğuna da dikkat 
çeken Baştürkmen 
“ Buldan Ticaret 
Odası olarak sürek-
li güncellediğimiz web sitemi-
ze dünyanın önde gelen ülkele-
rinden sırasıyla Amerika, Rusya, 
Çin, İngiltere, Güney Kore, Ja-
ponya, Yunanistan, Hollanda, 
Romanya, Katar, Cezayir, Mı-
sır, İtalya, Fransa, İspanya ve 
Avustralya’da ziyaret ediliyor. 
Tekstil üretiminde ülkemiz ve 

dünyada hayli öneme sahip Bul-
dan’ımızın özellikle son zaman-
larda peştamal, bornoz, şal, fular 
ve ev tekstiliyle gündemde ol-
masından dolayı büyük memnu-
niyet duymaktayız. Odamız üye-
si ihracatçı firmalarımızın link 
bağlantılarıyla erişimlerine kat-
kıda bulunuyoruz. Web sitemiz-
de ihracatçı üye listelerimiz, üye-
lerimizin ürünleri, katalogları 
bulunmaktadır. Bu konuda ihra-

cat yapmakta olan 
ve web sitemizde 
link bağlantısı yap-
mak isteyen firma-
larımızla birlikte 
ve kendilerini ihra-
cata hazır hisseden 
firmalarımıza fuar, 
danışmanlık, tercü-
me desteği ve teş-
vik uygulamala-
rı hakkında bilgiler 
tarafımızdan sağ-
lanmaktadır. Tüm 
firmalarımızla iş-
birliğine hazır du-

rumdayız. Buldan’ın ekonomik 
kalkınması, istihdamın artma-
sı, herkesin işinin, aşının artma-
sı, dolayısıyla refah seviyesinin 
yükselmesi bizim temel amacı-
mızdır. Bu anlamda beş yıldız-
lı, akredite olmuş Buldan Ticaret 
Odası olarak çalışmalarımız de-
vam edecektir” dedi.

DÜNYA BİZİ İZLİYOR

23 NİSAN TÖRENLERLE KUTLANDI
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Gazetemizin yazarı, İz-
mir Buldanlılar Derne-
ği Başkanı Avukat Mehmet 
Seyrek’ten gelecek nesillere 
bir armağan geldi. 

Mehmet Seyrek, Buldan'da 
konuşulan ve başka hiç-
bir yerde kullanılmayan söz-
cük ve terimlerden oluşan ve 

de bunların açıkla-
malarının yer aldı-
ğı kitabı “Buldan 
Ağzı”nı yayınla-
dı. Televizyonla-
rın yaygınlaşma-
sı, sosyal medyanın 
yaygın kullanılma-
ya başlanması ile 
giderek unutulma-
ya yüz tutan, buna 
rağmen çoğumuzun 
konuşmalarımızda 
kullandığımız ba-
zı sözcükler ve de-
yimleri derleyen 
Seyrek, bunları ge-

lecek kuşakların daha iyi kav-
rayabilmesi için cümle içle-
rinde kullanarak açıklamaya 
çalıştı. 

Uzun yıllardan beri üze-
rinde çalıştığı “Buldan Ağzı” 
kitabını kendi imkanları ile 
bastıran Seyrek kitabın önsö-
zünde şunları yazıyor: “Rad-

yonun yaygınlaşması ile 
başlayan ve televizyon-
ların evlerimizin içine ta-
mamen yerleşmesi ile de-
vam eden süreçte Buldan 
Ağzı’nın kullanımdan 
kalkmaya başlaması böy-
le bir çalışmanın gerekli-
liğini ortaya çıkardı. An-
nemizden öğrendiğimiz 
dilin kimi sözcük, deyim 
ve atasözlerimizin artık 
kullanılmaz oluşu üzü-
cü geliyor insana. Bu ne-
denle vakit çok geç ol-
madan böyle bir çalışma 
yapmak ve gelecek kuşakla-
ra aktarmak benim için görev 
oldu.  Belki bizden sonra böy-
le bir çalışma yapacak ardıl-
larımıza küçücük bir katkımız 
olabilirse kendimizi doğduğu-
muz topraklara olan borcumu-
zun bir kısmını ödeyebilmiş 
sayacağız.”

Kitap para ile satılmayacak. 

Kitaptan edinmek isteyen-
ler Mehmet seyrek ile iletişim 
kuracaklar. Mehmet Seyrek’in 
iletişim bilgileri şöyle:

Av. Mehmet SEYREK – 
Halim Alanyalı İşhanı Kat: 3 
No: 308/3 Konak/İZMİR Tel: 
0 232 4890911 

Faks: 0 232 4834768 
Cep: 0 542 4217585 e pos-

ta: mehmetsey@gmail.com 

Buldan Göğüs Has-
talıkları Hastane-
sine karın ağrısı 
şikâyetiyle gelen Hüs-
nü Çimkılınç, dünya-
da ender görülen çift 
safra kesesinin için-
de taşlar bulunması 
nedeniyle,  Operatör 
Doktor A. İmdat Koç-
berber tarafından ya-
pılan ameliyatla sağlı-
ğına kavuştu.

Karın ağrısıyla Bul-
dan Göğüs Has-
talıkları Hastane-
sine gelen Hüsnü 
Çimkılınç’ta yapılan 
ultrason muayene-
sinde çift safra kesesi 
olduğu meydana çık-
tı. İki ayrı safra kese-
sinin kanalarının da 
ayrı olduğunu belir-
leyen Operatör Dok-

tor A. İmdat 
Koçberber, iki 
safra kesesinin 
de alınmasına 
karar verdi.

Yapılan la-
paroskopik 
ameliyatın ba-
şarılı geçtiği-
ni ifade eden 
Operatör Dok-
tor A. İmdat 
Koçberber “ 
Bugüne kadar 

dünyada ender görülen 
çift safra kesesini ultra-
son görüntüsüyle belir-
ledik. Daha önceleri iki 
safra kesesinin tek ka-
nallı olmasına rastlan-
mıştı. Ama bu hastamı-
zın iki ayrı safra kesesi 
iki ayrı kanallı ve her 
ikisinde de taş oluş-
muştu. Başarılı geçen 
bir ameliyatın ardından 
hastamızın genel sağlık 
durumu gayet iyi. Yo-

ğun bakımdan çıktı ve 
günlük beslenmelerine 
başladı. Dünyada ender 
görülen böyle bir vaka-
nın Buldan Göğüs Has-
talıkları Hastanemiz-
de gerçekleşmesinden 
ve hastamızın tekrar es-
ki sağlığına kavuşma-
sından dolayı mutluluk 
duyuyorum” dedi.

Yapılan operasyon-
la sağlığına kavu-
şan 76 yaşındaki Hüs-
nü Çimkılınç’da zaman 
zaman ağır sancılar 
çektiğini dile getirerek 
“Sancılarım dayanıl-
maz hale gelince Bul-
dan Göğüs Hastalıkla-
rı Hastanemize gittim. 
Bu yaşıma kadar hasta-
lık ve hastane nedir bil-
mezdim. Ultrason gö-
rüntülerimde çift safra 
kesesi olduğunu öğre-
nince ben de çok şaşır-
dım. Babam da sarılık-

tan vefat etti. Beni 
sağlığıma kavuştu-
ran Operatör Doktor 
İmdat Koçberber’e, 
ameliyathane perso-
neline ve hastanemiz 
yetkililerine teşek-
kür ediyorum. Allah 
hepsinden razı olsun” 
dedi.

Engelliler uyarıyor, “Lüt-
fen Engel Olmayın”

Engelliler kaldırımlarda bu-
lunan tekerlekli sandalye ge-
çiş noktalarının açık kalma-
sı için araç sahiplerini uyardı.  
Özellikle Belediye binasına 
giriş ve çıkışlarda tekerlek-
li sandalyeleri ile büyük sı-
kıntı yaşadıklarını ifade eden 

engelli vatandaşlar “ Araç 
sahiplerini defalarca uyarma-
mıza rağmen bizlere engel ol-
maya devam ediyorlar. Biz-
ler de bu toplumda yaşıyoruz. 
Araç sahipleri sadece kendi-
lerini ve araçlarını düşünü-
yorlar. Tekerlekli sandalyele-
rimizle kaldırımlara çıkmakta 
zorlanıyoruz. Ayrıca Talat Ta-

rakçı Parkının Belediye bina-
sına bakan tarafında engelli 
araç park alanı bizim kullan-
mamız için ayrılmasına rağ-
men üstelik levhasının da ol-
masına rağmen araç sahipleri 

tarafından işgal edilmektedir. 
Bizler engelli bireyler olarak 
vatandaşlarımızdan bu konu-
da duyarlı olmalarını, herke-
sin engelli adayı olduğunu be-
lirtiyoruz” dedi.

Etiyopya’ya ekmek pa-
rası kazanmak için ça-
lışmaya giden Buldanlı 
gençlerden selam var.

Gurbetçi gençlerimiz-
den selam var. Ekmek 
parası kazanmak ama-
cıyla Etiyopya’ya giden 
Buldanlı gençler sağlık 
durumlarının çok iyi ol-
duğunu tek özlemleri-
nin aileleri ve memleket 
hasreti olduğunu belirt-
ti. Etiyopya’da şoför ola-
rak çalışan Emin Çam-

kır, Özgür Gezici, Hasan 
Genç ve Murat Ekin-
ci bir yıldır Etiyopya’da 
çalıştıklarını belirterek “ 
Hepimiz şoförlük yapı-
yoruz. Etiyopya’da yi-
yecek konusunda sı-
kıntılar yaşanıyor. Ama 
bizim kampımızda her 
türlü yiyecek bulundu-
ğu için hiçbir sorun ya-
şamıyoruz. Buraya ek-
mek davası için geldik. 
Kazancımız da Türkiye 
şartları göz önüne alın-

dığında çok iyi. Burada 
masrafımız da pek olmu-
yor. Tek sorun aileleri-
mize ve memleketimize 
duyduğumuz hasreti-
mizdir. Buldan’da YA-
ŞAM Gazetemiz aracılı-
ğı ile Buldan’da yaşanan 
olayları ve güncel ha-
berleri takip edebiliyo-
ruz. Gazetemiz aracılığı 
ile sevenlerimize ve tüm 
hemşerilerimize selam 
ve sevgilerimizi sunuyo-
ruz” dedi.

Buldan’da ecza-
neler yaz tatili uy-
gulamasına baş-
ladı.

Yaz tatili uygula-
masına başladılar. 
Buldan’da bulunan ecza-
neler hafta sonu yaz tati-
li uygulamasına başladılar. 
Buldan’da bulunan ecza-
cılar adına yetkili Başdağ 
Eczanesi sahibi Şerif Do-
ğan eczanelerin aldıkla-
rı karar uyarınca, yaz tatili 

uygulamasına başladıkla-
rını, vatandaşların sıkıntı 
yaşamaması için Cumarte-
si ve Pazar günleri dönü-
şümlü olarak tek nöbetçi 
eczanenin açık olacağı-
nı, diğer eczanelerinde yaz 
ayları boyunca hafta sonu 
tatili yapacaklarını belirtti.

YAZ TATİLİ UYGULAMASI 
BAŞLADI

Buldan Vergi Daire-
sinde 1981 yılından be-
ri görev yapan Hüseyin 
Demirhan emekli oldu.

Buldan Vergi Dairesinin 
sevilen memurlarından 

Hüseyin Demirhan emekli 
oldu. Yoklama memurlu-
ğu görevine 1981 yılında 
başlayan 1985 yılında da 
vergi memuru oldu.

Hüseyin Demirhan 

için birlikte görev yap-
tığı mesai arkadaşları ve 
Buldan’da bulunan ser-
best muhasebeci ve mali 
müşavirlerin katıldığı bir 
tören düzenlendi. 

Duygusal anla-
rın yaşandığı Aytemiz 
Restaruant’ta düzenle-
nen törende konukları-
na teşekkür eden Hüseyin 
Demirhan “1981 yılında 

başladığım görevimi layı-
kıyla tamamlamanın mut-
luluğunu yaşıyorum. Bu 
güne kadar İsa Aksoy, İb-
rahim Yağcıoğlu, Nezir 
Balcı, Hulusi Tosun, Me-
tin Olcay, İhsan İnan, Mu-
zaff er Cılız, Aydın Aba-
lı, Hasan Hüseyin Kurban 
ve son olarak 3 yıldır Bi-
rol Başbay olmak üze-
re 10 müdürümüzle ve 
pek çok personel arkadaş-
larımla çalıştım. Aranız-
dan çok güzel anılarla ay-
rılıyorum.Bugünde yeni 
bir hayata, emekliye adım 
atıyorum. Bugüne kadar 
şahsıma gösterdiğiniz ilgi 
ve sevgiye ve bu törenin 
düzenlenmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi,

El dokumalarıyla dünya 
çapında ün kazanan ilçemiz 
Japon pazarına açılma ha-
zırlığında.

Dünyanın pek çok ülkesine 
ihracatı yapılan Buldan doku-
ma ürünlerine Japonlar da ilgi 
göstermeye başladı. Amerikan 

başkanından, Hollywood’un 
ünlülerine kadar pek çok ünlü 
kişinin ilgi gösterdiği ve kul-
landığı Buldan dokumalarına 
bu kez de Japon halkından il-
gi var. Japon tüccarlar bizzat 
gelerek Buldan'da konu ile il-
gili ön çalışmaları yapmaya 

başladılar. Türkiye’den ken-
di ülkesine bazı malların it-
halatını gerçekleştiren Japon 
işadamı Shnichi Kobayashi 
Güney Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA) aracılığıyla Buldan’a 
gelerek BELSAM; BELKÜM 
gibi dokuma merkezlerinde 

incelemelerde bulundu. İlçe 
Kaymakamı Hacı Uzkuç tara-
fından ağırlanan Shnichi Ko-
bayashi el dokuması ürünle-
ri çok beğendiğini belirterek 
ilerleyen günlerde bu ürünler-
den Japonya’ya ithalat yap-
mayı düşündüğünü söyledi. 

DEMİRHAN VEDA ETTİ

JAPON PAZARINA AÇILIYORUZ

MEHMET SEYREK BULDANLICANIN 
ALFABESİNİ YAZDI

ENGELLİLERE ENGEL OLMAYALIM

GURBETTEN SELAM VAR

KARIN AĞRISIYLA GELDİ, ÇİFT SAFRA KESESİ ÇIKTI
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EL SANATLARI FESTİVALİ

FESTİVAL PROGRAMI   
3 HAZİRAN 2016 CUMA  
14:00 ÇELENK KOYMA  TÖRENİ (BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜ)
14:10 BELEDİYE BAŞKANIN FESTİVAL AÇILIŞ KONUŞMASI  
14:20 ATATÜRK CAD KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ 
15:00  FEHMİ  MEHMET ŞÜKRİYE ERENSOY ORTAOKULU HALK OYUNLARI  GÖSTERİSİ 
15:20 ALİ TUNABOYLU METEM ÖGRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI  DEFİLE GÖSTERİSİ 
15:40 BELKÜM SERGİ AÇILIŞLARI -BERİYE BAŞAK CUMHURİYET  GELİNLERİ 
                                              İPLİKLERİN DİLİ SERGİSİ   -DOÇ.DR. EMİNE UTKUN 
16:10  BULDAN HALK EĞİTİM MERKEZİ  SERGİSİ AÇILIŞI  (GÜZELLEŞTİRME  DÜĞÜN SALONU)
20:30  BULDAN DÜĞÜNÜ KINA GECESİ 
21:00 SÜLEYMAN TANSÖKER  ANMA ETKİNLİKLERİ
21:30 KONSER :NACİ ÖZKAN 
22:30 KONSER :FARUK DEMİR 

4 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ 
09:00 DOKUMA SANATINDAN GÖSTERİLER 
10:00  BULDAN TİCARET ODASI  BULDAN BEZİ COĞRAFİ İŞARETİ BASIN AÇIKLAMASI -MİNİ       DEFİLE  (BELKÜM)
11:00 YÖRESEL  YEMEK YARIŞMASI 
14:00 BULDAN DÜĞÜNÜ GELİN ALMA (ÇARŞI CAD)
20:00 KONSER ......................POPSTAR HARUN 
21:00 KONSER ..................... HADİSE

5 HAZİRAN PAZAR  
12:00  ESNAF KEFALET KOPARATİFİ  KEŞKEK  HAYIRI 
14:00  CANLI EL DOKUMA  TASARIM YARIŞMASI 
15:00 TÜRK SANAT MÜZİĞİ  FASIL PROGRAMI 
17:00  CANLI EL DOKUMA TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ 
20:30  GAZİ ÜNİVERSİTESİ MUZAFFER ŞENDURAN  TÜRK MUZİĞİ TOPLULUĞU-TASAVVUF MÜZİĞİNDEN ESERLER  
21:30  AHMET YESEVİ  ÜNİVERSİTESİ  YESEVİ SANAT TOPLULUĞU TÜRK DÜNYASINDAN ESERLER
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19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı Buldan'da coş-
kulu kutlandı.

Mustafa Kemal Ata-
türk ve silah arkadaşla-
rının Samsun’a ayak ba-
sışlarının ve Kurtuluş 
Savaşı’nın başlangıcı olan 
19 Mayıs 1919 tarihi Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin dö-
nüm noktalarından biridir.  

24 Mayıs 1935’te "Ata-
türk Günü" adı altında ya-
pılan ilk kutlamadan son-
ra  Beşiktaş Kurucu Üyesi 
Ahmet Fetgeri’nin önerisi 
ve Atatürk’ün de onayıyla 
"19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı" olarak kutlanma-
ya başlayan bu Bayram’ın 
bu yıl ki yıldönümü etkin-
likleri ilçemizde  çeşitli et-
kinliklere kutlandı.

İlk tören Alanyazı 
Meydanı’nda yapıldı. Ata-
türk Anıtı’na çelenk koy-
manın ardından yapılan 
saygı du-
ruşu ve 
toplu hal-
de söyle-
nen İstiklal 
Marşı’nın 
ardın-
dan okul-
ların hal-
koyunları 
ekiplerinin 
gösterile-
ri sergilendi. Günün anlam 
ve önemini anlatan konuş-
malarla devam eden tören, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından açılan resim 
ve kompozisyon yarışma-
larında dereceye giren öğ-
rencilerin ödüllerini veril-
mesi ile sona erdi. Törene 
katılan protokol, öğrenci-

ler ve vatandaşların bando 
eşliğinde, Atatürk caddesi, 
14 Mayıs caddesi güzerga-
hını takip eden yürüyüşle-
ri günün en ilgi çeken ha-
reketi oldu.

Akşamki törenler yi-
ne Alanyazı Meydanı’nda 
gerçekleşti. Buldan Bele-
diyesi tarafından organize 
edilen etkinlikte, meydanı 
hınca hınç dolduran kala-
balığa ilk olarak Moğolis-
tan ve Fas Akrobasi grup-
ları hünerlerini sergilediler. 
Daha sonra sahne alan sa-
natçı Tayfun Tunç ile Ana-
dolu Rock Müzik Grubu 
ve Göksel Doğançay iz-
leyenlere müzik ziyafeti 
sundular. Gece havai fişek 
gösterileri ile son buldu. 

19 MAYIS’A MUHTEŞEM KUTLAMA

“Daha Yeşil Buldan İçin” 
kampanyasının ikinci aşa-
masında çocuklar Baş-
kan Gülbay’la birlikte çi-
çek dikti.

“Daha Yeşil Buldan İçin” 
kampanyasının ikinci aşama-
sı yapıldı. Çevre gönüllüsü 
bir grup öğrenci ve Belediye 
Başkanı Mustafa Gülbay’ın 
da katıldığı çiçek dikme et-
kinliğinde yüzlerce çiçek 
Alanyazı Meydanında bulu-
nan yeşil alana dikildi. Ço-
cuklarla birlikte önce toprağı 
bel küreği ile kazan Başkan 
Mustafa Gülbay, daha sonra 
çocuklarla birlikte çiçekler-
den dikti.

Çocuklarla birlikte “Daha 
Yeşil Buldan İçin” kam-
panyasının ikinci aşa-
ması olan çiçek dikme 
etkinliğinde çocuklar-
la sohbet eden Gülbay 
“Buldan sizlerle güzel. 
Buldan’ın daha da gü-
zel olması için sizle-
re ihtiyacımız var. Bun-
dan sonraki aşama da 
ağaç dikme etkinliğidir. Ayrı-
ca sizlerden geri dönüşümün 
çevre kirliliğin önüne geçme-
sini sağlanması ve atıkların 

ekonomimize kazandırılma-
sı için gereken önemin gös-
terilmesi anlamında büyükle-
rinize anlatmasını istiyorum. 
Unutmayın ki Buldan, siz ço-
cuklarımızla güzelleşecek” 
dedi.

Buldan’ın güzelleş-
mesi için yapılacak tüm 
çalışmalara katılacak-
larını belirten öğrenci-
ler adına söz alan çevre 
gönüllüsü öğrenciler-
den Selin Özet de “ Biz 
çocuklar büyüklerimiz-
den Buldan’a sahip çı-
kılmasını, çevremizi temiz 
tutmalarını istiyoruz. Oyun 
alanlarının ve parkların da-
ha da çoğalmasını istiyoruz” 

dedi.
Daha sonra çocuklar festi-

valde yapılacak Hadise kon-
seri için Başkan Gülbay’ a te-

şekkür ederken, hep 
birlikte meyve sula-
rını içerek yorgun-
luk attılar. 

Bu arada çocuk-
larla birlikte ağaç 
dikme ve orman 
oluşturma proje-
si kapsamında 1000 
adet sedir fidanı 

alındı. Kısa bir süre sonra ço-
cukların istediği bölgeler se-
dir fidanları dikilerek hem 
Buldan’ın yeşilliğinin art-
ması hem de çocukların ağaç 
ve orman sevgisinin artma-

sı sağlanacak. Proje ile ilgili 
bilgiler veren Belediye Baş-
kanı Mustafa Gülbay “ Daha 
Yeşil Buldan İçin projemiz-

le ilgili olarak çocukla-
rımızdan çok iyi fikirler 
çıkıyor. Geçtiğimiz gün-
lerde çocuklarla yaptı-
ğımız toplantılarda bir 
çocuğumuz elinde atık 
kimyasal madde kabıyla 
geldi. Bunların çevreye 
zarar vermeden bertaraf 
edilmesini istedi. Birde 

çocuk oyun parklarının plas-
tik malzemelerden yapılma-
sından dolayı statik elektrik 
oluştuğunu ve bu parklarda 
oyun oynamak istemedik-
lerini söylediler. Belediye-
miz bünyesinde oluşturduğu-
muz ekibimizle birlikte oyun 
gruplarının ahşaptan ve ge-
ri dönüşüm malzemelerinden 
yapılması için çalışmalara 
başladık. Bundan böyle her 
konuda çocuklarımızla bir-
likte hareket edeceğiz” dedi.

Buldan Belediyesi tara-
fından başlatılan Yeniden 
Yeşil Buldan projesinin 
1.etabı devam ediyor.

Buldan Belediyesi önün-
den başlayan, başta Beledi-
ye Başkanı Mustafa Gülbay 
olmak üzere, belediye per-
soneli ve de özellikle çocuk-
ların katıldığı temizlik kam-

panyası, her hafta bir başka 
mahallede devam ediyor. 

Davul zurna ekibinin de 
katılımıyla şenlik havasında 
geçen bu kampanya ile ön-
celikle çocuklar olmak üze-
re, vatandaşlarda çevre te-
mizliği bilincini arttırarak 
daha yeşil ve daha temiz bir 
Buldan hedefleniyor.

Kampanya ile ilgili ola-
rak konuşan Belediye Baş-
kanı Mustafa Gülbay, “Her 
hafta artan sayıda katılım-
cı ile kampanyamız daha da 
ilgi çekici olmaya başladı. 
Adeta şölen havasında geçen 
bu kampanyada özellikle ço-
cukların ilgisi, ilerisi için be-
ni çok umutlandırıyor” dedi.

Yenicekent mahallesin-
deki sulama amaçlı kulla-
nılan regülatörün yanın-
daki piknik alanı belediye 
ekipleri tarafından temiz-
lendi. 

Kestane Deresi, Yay-
la Gölü, Kestaneoluk, Ki-
razoluk, Büyük Vakıf gibi 
pek çok mesire alanına sa-
hip olan ilçemizde bir di-
ğer alternatif piknik alanı 

da Yenicekent mahallesin-
de, Büyük Menderes nehri 
üzerindeki regülatörün ya-
nındadır. Büyükşehir yasası 
ile mahalleye dönüşmeden 
önce mevcut kendi beledi-
yesi tarafından düzenlenen 
Yenicekent’deki bu piknik 
alanı sadece bu bölgenin in-
sanları tarafından değil, ci-
vardaki bölgelerden gelen 
insanlarca da kullanılmakta. 

Ovada yazın serin bir yer 
arayanlar için ideal bir pik-
nik alanı olan bölge, geçti-
ğimiz günlerde Buldan Be-
lediyesi ekipleri tarafından 
temizlendi. Etraftaki çöp-
ler toplandı, ağaçların kuru 
dalları alındı, tuvaletler el-
den geçirildi ve yeni çöp bi-
donları konuldu. 

Konu ile ilgili olarak bil-
gi veren Buldan Belediye-

si Zabıta Müdürü Süleyman 
Çizmeci, piknik alanını es-
kisinden daha güzel ha-
le getirdiklerini belirterek, 
Yenicekent, Mahmutlu, Te-
peköy gibi yerleşim yerle-
rindeki insanlarla birlikte 
özellikle Tripolis’i gezmeye 
gelenler için de çöldeki bir 
vaha gibi alanı vatandaşla-
rın hizmetine sunduklarını 
söyledi. 

REGÜLATÖRDEKİ PİKNİK ALANI TERTEMİZ OLDU
TEMİZLİK KAMPANYASI ÇOCUKLARLA DEVAM EDİYOR

BULDAN ÇOCUKLARLA GÜZELLEŞECEK
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Geçtiğimiz ay-
larda gazetemiz ta-
rafından duyur-
duğumuz Tarakçı 

Evi’nin Denizli 
Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından sa-
tın alınması işlemi 

nihayet tamam-
landı.

Bundan bir sü-
re önce Buldan’ı zi-
yaretinde gezdi-
ği Buldan’ın tarihi 
evlerinden Tarakçı 
Evi’ni Denizli Bü-
yükşehir Belediyesi 
adına satın almayı 
karar veren Deniz-
li Büyükşehir Bele-
diye başkanı Osman 
Zolan sözünü tuttu. 

Tarakçı Evi’nin sa-
tın alınmasıyla ilgili 
tapu işlemleri niha-
yet tamamlandı. 

Yapılacak olan 
restorasyon çalış-
malarının ardın-
dan turizm amaçlı 
kullanılması düşü-
nülen Tarakçı Evi, 
Buldan’ı ziyaret 
eden turistlerin en 
önemli ilgi odakla-
rından biri olacak.

Beraberinde Vali Yardım-
cısı Kemal İnan ve Kültür 
ve Turizm İl Müdürü Meh-
met Korkmaz ile birlikte 
Tripolis Antik Kentine gelen 
Vali Şükrü Kocatepe, An-
tik Kent Kazı Heyeti Başka-
nı Doç. Dr. Bahadır Duman 
ve kazı heyeti ekibi tarafın-
dan karşılandı. Buldan Kay-
makamı Hacı Uzkuç’un da 
hazır bulunduğu inceleme 
gezisinde, Kazı Heyeti Baş-
kanı Doç. Dr. Bahadır Du-
man, son yapılan kazı ve 
restorasyon çalışmaları hak-

kında Valimiz Şük-
rü Kocatepe’ye bil-
giler verdi. 

Kazı çalışmala-
rında gelinen nokta 
hakkında Vali Şük-
rü Kocatepe’ye bil-
gi veren Kazı He-
yeti Başkanı Doç. 
Dr. Bahadır Duman; “2016 
yılı kazı çalışmaları prog-
ramına jeo radar taramaları 
sonucu alınan Agora, Ken-
tin merkezinde doğu ba-
tı yönlü 90 m. uzunluğun-
da, kuzey güney yönlü 50 

m. genişliğinde ve 
M.S.2.yy’da dik-
dörtgen planlı ola-
rak inşa edilmiştir. 
Roma Dönemi’nde 
ion nizamında ya-
pılmış olan antik 
kentin üçüncü ago-

rası,  kentin stratejik nokta-
da olması nedeniyle ticari 
faaliyetlerin yoğun 
olarak yapıldığını 
gösteriyor. Ayrıca 
kent ve çevresinde-
ki yerleşimler için 
ticari bir öneme sa-
hiptir. Agoranın do-
ğu ve batı kısa ke-
narlarında 18’er 
sütun, kuzey ve gü-
ney uzun kenarla-
rında 36’şar sütunla 
yer almaktadır. 2016 yılında 
gerçekleştirilecek kazı ça-

lışmalarıyla Agora kazısının 
tamamlanmasını planlan-
maktayız” dedi.

Tripolis Antik Kenti’nde-
ki kazı ve restorasyon çalış-
malarında beşinci sezonda 
olduklarını hatırlatan Doç. 
Dr. Bahadır Duman; “Ça-
lışmalarımız bilimsel veri 
ve metotlar ışığında 30 ki-

şilik ekip ile Denizli Müze 
Müdürlüğü gözetiminde de-

vam ediyor. Çalışmalarımız-
da Denizli Valiliği Yatırım 
İzleme Koordinasyon Kuru-
lu Başkanlığı (YİKOB) ta-
rafından sağlanan destekle 
Antik Kentin ana caddele-
rinden biri olan Hierapolis 
Caddesi’nin restorasyon ça-

lışmalarını büyük 
oranda tamamla-
dık. Bu çalışmalar 
kapsamında cad-
denin doğu biti-
şiğinde yer alan 
17 sütun da aslı-
na uygun biçimde 
restore edilerek 
orijinal yerleri-
ne konuldu”  diye 
konuştu. 

Kazı ve restorasyon ça-
lışmalarının hızlı bir şekil-

de devam ettiğini gözlemle-
diğini söyleyen Vali Şükrü 
Kocatepe ise “İlimiz, kül-
tür turizmi açısından önem-
li medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış bir kent. Şehrimiz-
deki antik kentlerde yapılan 
çalışmalarla önemli tarihi 
eserler gün ışığına çıkarı-
lıyor. Tabi bu çalışmaların 

yerelde kendi bilim insan-
larımız tarafından yapılma-
sı da ayrı bir önem taşıyor. 
Çalışmalarınızı yakından ta-
kip ediyorum. Size ve tüm 
çalışma arkadaşlarınıza te-
şekkür ediyorum. Kazı he-
yetinde bulunan tüm ar-
kadaşlarımıza kolaylıklar 
diliyorum” dedi.

Buldan Yörük Türkmen 
Derneği tarafından 6-7 
Ağustos tarihleri arasın-
da yapılacak Yörük Türk-
men Şenliği için çalışmalar 
başladı.

Yörükler Buldan’da bulu-
şacak. 6-7 Ağustos tarihinde 
yapılacak Yörük Türkmen 
Şenliği ile ilgili çalışma-
lar dernek olarak çalışmala-
rın tüm hızıyla devam etti-
ğini belirten Buldan Yörük 
Türkmen Derneği Başka-
nı Osman Ören “ Buldan ta-
rihinde ilk kez yapacağımız 

Yörük Türkmen Şenliği 6-7 
Ağustos tarihlerinde yapıla-
cak. Şölenimizin alt yapısını 
oluşturmak ve programların 
planlamasını yapmak ama-
cıyla Antalya’da bu yıl 23. 
Yörük Türkmen Şölenine ve 
bölgemizde yapılan şenlik-
lere katıldık. Buralarda tüm 
Türkiye’de bulunan Yörük 
Türkmen Derneklerini şöle-
nimize davet ettik. 

 Şenliğimizin ilk günü 
olan 6 Ağustos Cumartesi 
günü Alanyazı Meydanında 
Atatürk anıtına çelengimi-

zin sunumuyla başlayacak 
daha sonra şehrimizin cad-
delerinde kortej eşliğinde 
Yörük göçü ile devam ede-
cek. Yörük göçünde dışa-
rıdan gelen dernek üyeleri 
ve Buldanlı hemşerilerimiz-
le birlikte atlarımızla, deve-
lerimizle eşeklerimizle, bir-
likte temsili Yörük göçünü 
sergileyeceğiz. Bu yürüyüş-
te özellikle Buldan’ımızın 
yöresel ürünleriyle birlik-
te gıda ürünlerinin de tanı-
tılmasını amaçlıyoruz.  Bu 
şölenimizle hem Buldan’ın 

tanıtımına katkıda bulunmak 
ve aynı zamanda nüfusunun 
neredeyse tamamına yakı-
nın Yörük Türkmen olduğu 
Buldan’da tarihi ve kültürü-
müzü gelecek kuşaklara ak-
tarmaktır. Yörük göçünün 
ardından Yörük Türkmen 
sanatçılarımızın Nuri Akın 
Parkımızda vereceği halk 
konseri ile hep birlikte co-
şacağız. Şölenimizin ikinci 
günü Süleymanlı Yaylasın-
da kuracağımız şenlik ala-
nında çeşitli Yörük Türkmen 
Derneklerinin halk oyunla-

rı gösterilerini sunacaklar. 
Yayla gölümüze Nasreddin 
Hocamız maya çalacak, ay-
rıca yine ses ve saz sanatçı-
larımız konserleri ile türkü 
ve şarkılarını seslendirecek-
ler. Şölenimiz Buldan tari-
hinde bir ilki yaşatmak için 
davet ettiğimiz cirit takım-
larının müsabakalarıyla son 
bulacaktır. Buldan içerisin-
den ve dışarıda yaşayan tüm 
halkımızı 6-7 Ağustos 2016 
tarihinde yapacağımız Yö-
rük Türkmen Şölenimize da-
vet ediyoruz” dedi.

DENİZLİ VALİSİ ŞÜKRÜ KOCATEPE 
TRİPOLİS’DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Vali Şükrü Kocatepe, yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde incelemek ve yetkililer-
den bilgi almak amacıyla Buldan’daki Tripolis Antik Kentine gelerek incelemelerde bulundu. 

ŞÖLEN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

TARAKÇI EVİ RESMEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN OLDUNASIL KIYDINIZ?

Yukarı Park diye bildiği-
miz Nuri Akın Parkı’ndaki 
asırlık çıtlık ağaçlarının di-
bine kuruması için asit dö-
küldü. 

Yukarı Park’taki çıtlık 
ağaçları, bu parkın tarihi ka-
dar eskidir. Bu ağaçların 
çok geç büyüdüğü göz önü-
ne alındığında bu çaptaki bir 
ağacın asırlık olduğu söyle-
nebilir. 

Bu ağaçlar Yukarı Park’ın 
adeta sembolü gibidirler. 
Parkın doğu tarafında, Es-
ki Hükümet Konağı’na kom-
şu olan bu ağaçların ağzı di-
li olsa da Yukarı Park’ta şahit 
olduklarını anlatabilseler… 
Kim bilir ne muazzam hika-
yeler dökülecektir ağızların-
dan. 

İşte bu muazzam ağaçla-
ra, kendini bilmezin biri mi 

diyelim, yoksa doğa düşma-
nı bir hain mi demek doğru 
olur; asitli saldırıda bulunul-
du. Bu iki ağacın kuruma-
sı için diplerine asit dökül-
dü. Parkın işletmecilerinin 
asit döküldüğünün farkına 
varması ile müdahale edildi. 
Ancak yaklaşık 10 gün sonra 
gene tekrarlandı. Gene mü-
dahale edildi. Ancak müda-
halenin zamanında yapılıp 

yapılmadığı ilerleyen günler-
de belli olacak. Eğer ağaçlar 
müdahaleye cevap vermezse 
maalesef kuruyacaklar. 

Gece geç vakitlerde ger-
çekleşen saldırılar nedeniy-
le güvenlik kameraları, yeni 
bir saldırı olabilir kaygısıyla 
ağaçlara çevrildi. 

Umarız ağaçlar bu saldırı-
ları yara almadan atlatmış-
lardır. 
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Denizli Büyükşehir Belediye-
si, 121 Dev Proje kapsamında 
Buldan'a katı atık aktarma is-
tasyonu yapacak.

Denizli genelinde 3 ilçede katı 
atık aktarma istasyonu ile 1 ilçede 
katı atık bertaraf tesisi kurulacak.

Denizli Büyükşehir Belediye-
si, 2016-2017 Eylem Planı içe-
risinde yer alan 121 Dev Proje 
kapsamında Acıpayam, Bul-
dan ve Sarayköy ilçelerinde ka-
tı atık aktarma istasyonu, Tavas 

İlçesi’nde ise katı atık bertaraf te-
sisi kuracak. Denizli Büyükşehir 
Belediyesi’nin Acıpayam, Bul-
dan ve Sarayköy’de inşa edece-
ği katı atık aktarma istasyonlarıy-
la; Acıpayam, Serinhisar, Buldan, 
Güney, Sarayköy ve Babadağ il-
çelerinin katı atıkları da bu bölge-
lerdeki istasyonlarda toplanacak. 
Toplanan atıklar düzenli depola-
ma sahalarında bertaraf edilecek.

Denizli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Osman Zolan’ın 121 

Dev Projesi kapsamında Tavas’a 
da katı atık bertaraf tesisi inşa 
edecek. İlçede hayata geçirilecek 
bu projeyle Tavas’la birlikte Ka-
le ve Beyağaç’ta toplanan evsel 
atıklar kontrollü bir şekilde berta-
raf edilecek. Ayrıca 121 Dev Pro-
je ile yapılacak Acıpayam Katı 
Atık Aktarma İstasyonu’nda top-
lanan Acıpayam ve Serinhisar il-
çelerinin atıkları da Tavas Katı 
Atık Bertaraf Tesisi’nde yok edi-
lecek.

Kurtuluş Mahallesi 
Atatürk Caddesinde es-
ki belediye binasının ya-

nında bulunan küçük 
meydanda, 2014 yerel 
seçimleri öncesi mey-

dan düzenlemesi yapıla-
cak denilerek bir çalışma 
başlatılmıştı. Bu çalışma 

kapsamında meydanda-
ki ağaçlar kesilmiş, or-
tadaki havuz yıkılmış-

tı. Ancak yerel seçimlere 
yetişmeyen bu çalışma 
öylece kalmış ve ortada 
hoş olmayan bir görüntü 
kalmıştı. 

Geçtiğimiz ay burada 
yeniden bir çalışma baş-
latıldı. Meydandaki taksi 
durağı yıkıldı. Meydan-
daki yeşillik alan biraz 
daha küçültülerek yeni-
den düzenlendi. Çimlen-
dirme ve yeniden ağaç-
landırma yapıldı. Taksi 
durağı için yeni proje çi-
zildi. Buldan’ın gelenek-
sel mimarisine uygun 
olarak durak ahşaptan 
yeniden yapıldı. Dura-
ğın önüne de vatandaşla-
rın oturması için kanepe-
ler konuldu. 

Meydan düzenlemesi-
nin maliyetini belediye 
üstlenirken, taksi dura-
ğı binasının yapımını da 
Merkez Taksi çalışanları 
üstlendi. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığının ortaklaşa 
yürüttüğü "Temiz Okul ve Sağ-
lıklı Okul Sloganıyla" yola çı-
kılan "Beyaz Bayrak Projesi" 
kapsamında il genelinde sertifi-
ka almaya hak kazanan okulla-
ra sertifikaları verildi.

Pamukkale Gülay Kaynak 
Sarıkaya Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde gerçekleşti-
rilen sertifika törenine Vali Yar-
dımcısı Ali Cergibozan, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 
İl Halk Sağlığı Müdürü Veli 

Kılınçarslan, Milli Eğitim Şu-
be Müdürü Azmi Koçoğlu, il-
çe milli eğitim müdürleri, Halk 
Sağlığı Müdürlüğü yetkilile-
ri ve sertifika almaya kazanan 
okulların müdürleri katıldı.

İlçemizden Ahmet Terzioğlu 
İO, Kadıköy İO, Güngör Cerit 
Cumhuriyet İO, Ahmet Tuncay 
YBO,Yusuf Gökçe Zafer İO ve 
Buldan Halk Eğitimi Merkezi 
Beyaz Bayrak Almaya Hak ka-
zandı.

Konuşmaların ardından ser-
tifika almaya hak kazanan okul 

müdürlerine sertifikaları, prinç 
levhaları ve beyaz bayrakla-
rı Vali Yardımcısı Ali Cergi-
bozan, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mahmut Oğuz, İl Halk Sağlı-
ğı Müdürü Veli Kılınçarslan ve 
diğer protokol tarafından ve-
rildi.

Beyaz Bayrak Projesi ile; 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
resmi ve özel her derece ve tür-
deki okul ve kurumların temiz-
lik ve hijyen konusunda teşvik 
edilmesi ve okul sağlığının iyi-
leştirilmesi hedeflenmekte. 

Süleymanlı, Kovanoluk, Yay-
la, Aktaş ve Çatak mahalleleri ile 
Yayla Gölü, Kestaneoluk, Kira-
zoluk gibi piknik alanlarının ana 
yolu durumundaki yol, bazı yer-
lerinde iki aracın yan yana geçi-
şine izin vermiyordu. Bu durum 

sürücüler açısından risk yarat-
maktaydı. Bu durumu göz önü-
ne alan Denizli Büyükşehir Bele-
diyesi ekipleri yolda çalışmalara 
başladılar. Yoldaki virajlar ile dar 
yerlerde genişletme çalışmaları 
bitirildikten sonra asfaltlama ça-

lışmaları yapılacak. Yayla mahal-
lesi üzerinden, Kirazoluk’tan ge-
çerek Alandız’a kadar uzanacak 
bu yol çalışmalarının bir ayda bi-
tirilmesi hedefleniyor. 

Çalışmalar nedeniyle araçlara 
kontrollü geçiş sağlanmakta. 

YAYLA YOLU GENiŞLETiLiYOR
Yayla yolunda genişletme çalışmaları başladı.

BULDAN'A KATI ATIK AKTARMA İSTASYONU

OKULLARDA BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI
İlçemiz okullarından Ahmet Terzioğlu İO, Kadıköy İO, Güngör Ce-
rit Cumhuriyet İO, Ahmet Tuncay YBO, Yusuf Gökçe Zafer İO ve 
Buldan Halk Eğitimi Merkezi beyaz bayrak almaya hak kazandı.

MERKEZ TAKSi DURAĞI YENiLENDi
İlçemiz Atatürk Caddesi üzerindeki Merkez Taksi durağı yıkılarak yerine yenisi yapıldı.
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Ankara’da düzenlenen 
Turizm Fuarında Buldane-
vi firması tarafından Buldan 
bezinden üretilen dokuma 
ürünlerimiz sergilendi.

Başkent Ankara’da düzen-
lenen Turizm Fuarında Bul-
dan rüzgârı esti. ATO’da 
düzenlenen Turizm Fua-
rına çeşitli illerin yanı sı-
ra Buldan’dan Buldanevi 
firması dokuma ürünleri-
ni tanıttı. Yoğun ilgi gö-

ren Buldanevi standını fu-
ar katılımcıları ile birlikte 
Ankara’da yaşayan hemşe-
rimiz Avukat Osman Buldan 
ile işadamı Nasıf Can’da zi-
yaret etti.

Fuar organizasyonları ile 
ilçe tanıtımıyla birlikte do-
kuma ürünlerimizin de ta-
nıtımının yapılmasına katkı 
koymaktan duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Bulda-
nevi firmasının sahibi Meh-

met Mustak “Ankara’da 
yapılan fuara Buldan’ımı-
zı temsilen katılmaktan onur 
duydum. Fuarda kendi üre-
timimiz olan peştamal, şal, 
fular ve Buldan bezinden 
yapılmış elbiselerimizi ser-
giledik. Tüm ürünlerimiz 
el emeği göz nuruyla yapıl-
mış ürünlerimizdir. Özel-
likle ürünlerimizin koza 
bağlamaları Buldanlı kadın-
larımız tarafından yapılmış-

tır. Bunları ziyaretçilerimize 
anlattık. Buldan’ın kültürü-
nü, doğasını, tarihi evleri-
ni ve dokumalarını aktardık. 
Başkent bürokrasisi ve iş 
dünyasının ilgisi çok yoğun-
du. Burada fuardaki standı-
mızı ziyaret ederek bizlere 
destek veren Avukat Osman 
Buldan’a, işadamı Nasıf 
Can’a ve Buldan Esnaf Oda-
sı Başkanı Nuri Ertekin’e te-
şekkür ederim” dedi.

Denizli Buldanlılar Der-
neği tarafından düzenlenen 
birlik ve beraberlik yemeği 
Pamukkale Richmond Ter-
mal Otel’de gerçekleşti.

Denizli Buldanlılar Derne-
ği tarafından düzenlenen bir-
lik ve beraberlik yemeği Pa-
mukkale Richmond Termal 
Otel’de yapıldı. Yaklaşık iki 
yüz davetlinin katıldığı gece-
de Denizli Buldanlılar Der-
neği Başkanı Halil Yüksel ve 
yönetim kurulu üyeleri ko-
nuklarıyla tek tek ilgilenir-
ken, yemeğe Belediye Başkan 

yardımcısı Hikmet Şenözen, 
Belediye Meclis üyeleri, Kent 
Konseyi Başkanı Meryem 
Salman, Ticaret Odası Başka-
nı Halil Baştürkmen, CHP İlçe 
Başkanı Musa Ünsal, Buldan 
Doğal Hayatı ve Kültürü-
nü Koruma Derneği Başkanı 
Salih Atlamaz ile Denizli ve 
Buldan’da yaşayan Buldanlı-
lar katıldı.

Yapılan çekilişle Buldan ve 
Denizli’den firmaların çeşitli 
hediyeleri sahiplerini buldu. 

Gecede sahne alan O 
Ses Türkiye yarışmasında 

Denizli’yi temsil eden Yeşim 
Tok, birbirinden güzel Bul-
dan türkü ve şarkılarıyla ge-
ceye katılanları coştururken, 
Denizli Buldanlılar Derneği 
Başkanı Halil Yüksel yaptığı 
konuşmasında “ Bu yıl derne-
ğimizin 12. Yılını kutluyoruz. 
Bu tür etkinliklerle hemşerile-
rimizle bir arada bulunmaktan 
büyük onur duyuyoruz. Etkin-
liklerden elde ettiğimiz gelir-
le maddi durumu iyi olmayan 
çocuklarımıza burs veriyoruz. 
Katılımlarınızdan dolayı her-
kese teşekkür ediyorum” dedi.

Buldan Ticaret Oda-
sı organizasyonuyla inşa-
atçılar, TURKEYBUILD 
İstanbul 39. Yapı Fuarına 
çıkarma yaptı.

İnşaatçılar TURKEYBU-
ILD İstanbul 39. Yapı Fua-
rına çıkarma yaptı. Buldan 
Ticaret Odası tarafın-
dan organize edilen geziy-
le 39. Yapı Fuarına katılan 
Buldan’da faaliyet göste-
ren sektör temsilcileri inşa-

at teknolojileriyle ilgili bil-
giler aldı.

Her yıl İzmir ve 
İstanbul’da yapılan inşa-
at fuarlarına Buldan Tica-
ret Odası üyeleri ve inşaat 
sektöründe faaliyet gös-
teren firma temsilcileri-
nin katılımlarını sağladık-
larını dile getiren Ticaret 
Odası Genel Sekreteri Ay-
han Emirdağ “İnşaat Fuar-
larına yaptığımız katılımlar 

artık geleneksel hale gel-
di. Buldan’da istihdamın 
en yoğun yapıldığı ikin-
ci sektör olan inşaat sektö-
rünün usta, kalfa ve şirket 
temsilcilerinin de yeni tek-
nolojik gelişmeleri yerin-
de görmelerini sağlamakta-
yız. Buldan Ticaret Odası 
olarak misyonumuz olan ti-
cari hayatının gelişiminin 
sağlanması, üyelerimizin 
Türkiye’de ve dünyada ya-

şanan teknolojik gelişme-
leri takip etmelerini sağla-
mak en temel görevlerimiz 
arasındadır. Buldan’da in-
şaat sektöründe çok güzel 
gelişmeler sağlanmakta-
dır. Bu gelişmelere katkı-
larda bulunmak amacıyla 
fuar organizasyonları yapı-
yoruz. Katılımlarıyla des-
tek olan tüm inşaat sektörü 
çalışanlarına teşekkür ede-
rim” dedi.

22. İstanbul Uluslarara-
sı Ev Tekstili Fuarına ka-

tılan Buldanlı firmaları 
İstanbul Buldanlılar Der-
neği Başkanı Habip Sa-
dık Kızılöz ve yönetim 
kurulu üyeleri yalnız bı-
rakmadı. Ev tekstil fu-
arına Buldan’dan katı-
lan Pupilla Havlu, Şıkel 
Havlu, Ödel Tekstil, Bul-
dans, Buldan Belediye-
si BELKÜM ile birlikte 
İstanbul’da tekstil üreti-
mi yapan Secret House 
ve Bakkal ailesine ait fir-
maları ziyaret eden heyet 
fuarın başarılı geçmesi 

temenni-
sinde bu-
lundu.

Dün-
ya çapın-
da büyük 
firmala-
rın boy 
gösterdiği 
22. İstan-
bul Ulus-
lararası 
Ev Tekstil 
Fuarında 
Buldanlı 

firmaların yer almasından 
büyük mutluluk duyduk-
larını dile getiren İstanbul 
Buldanlılar Derneği Baş-
kanı Habip Sadık Kızılöz 

“ Buldanlı firmalarımızla 
iftihar ediyoruz.  Üretim-
leri, tasarımları ve fuarda 
yer alan stantlarıyla ger-
çekten Buldan’ın kalite-
sini sergilemişlerdir. Biz-
lerde İstanbul’da yaşayan 
Buldanlılar olarak yanla-
rında olduğumuzu, birlik 
ve beraberlik içerisinde 
aslolanın Buldan olduğu 
anlayışının göstergesi ola-
rak dernek üyelerimizle 
birlikte ziyaret ettik. Ka-
tılan tüm firmalarımızla 
birlikte Buldan’ımıza iş, 
aş sağlayan istihdam ya-
ratan tüm hemşerilerimi-
ze başarılı çalışmalar dile-
riz” dedi. 

PAMUKKALE’DE 
MUHTEŞEM BULUŞMA

BAŞKENTTE BULDAN RÜZGÂRI ESTİ

İNŞAATÇILAR TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

YALNIZ BIRAKMADILAR
İstanbul Buldanlılar Derneği Başkanı Habip Sadık Kızılöz ve yönetim kurulu üyeleri 
22. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarına katılan Buldanlı firmaları ziyaret etti.
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Buldan’da kurulması istenilen 
Araç Muayene İstasyonu için ya-
pılan taleplere Ulaştırma Bakan-

BAKANLIK “OLMAZ” DEDi

lığından olumsuz cevap geldi.
Ulaştırma Bakanlığından olum-

suz cevap geldi. Kısa bir süre ön-
ce Buldan Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Nazif Çakar tarafından 
Buldan ilçesinde Araç Muayene 
İstasyonunun mutlaka kurulma-
sı gerektiğinin, kayıtlı araç sayı-
sının 10.000 olduğu ve halen ya-
pılan muayenelerde zaman darlığı 
nedeniyle sıkıntılar yaşandığı dile 
getirilmişti.

 Ayrıca kurulacak istasyondan 
Buldan’da bulunan araçların mu-
ayenelerine ilave olarak Güney 
ve Sarıgöl ilçelerinden de araç-
ların muayenelerinin yapılabile-
ceğini bunun da ilçe sanayisine 
ve ekonomisine olumlu katkı-
larda bulunacağı yönünde kana-
at oluşmuştu. Yapılan müracaat 
neticesinde Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı, Ka-
rayolları Düzenleme Genel Mü-
dürlüğünden gelen cevabi yazıda, 
Buldan’da 2015 yılı sonu itiba-
riyle 10.249 tescilli araç bulundu-
ğu, bölgeye sabit araç muayene 
kurulmasının gerekli olmadığı ve 
kaynak israfına neden olacağı ka-
naatine varıldığı bildirildi. 

Sabit Araç Muayene İstasyonla-
rı Denizli’de Merkez,  Acıpayam 
ve Çivril’de bulunuyor.
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FIRINLAR-
FIRINCILAR (2) 
Geçen sayıdan devam…
Fırıncıların Piri: Somun-

cu Baba
“Bir gün gelir, yedikle-

ri insanların tuzağı olur.” Hz. 
Davut A.S

HATIRA
1960 yılı. Küçük 

Bursa(Bursa Mahallesi)’de 
“Guk Dayı” diye bir adam 
yaşarmış. Guk Dayı evin-
den çıkınca çarşıya gel-
mek için Bahadırlar sokak-
tan geçer, Gevreğin hanının 
önünden(Zafer Okulu ar-
kasından) geçer. Helvacı 
Kadir’in fırının önünden ge-
çerek çarşıda işlerini görür-
müş. Guk Dayı çok zengin 
bir adammış, bir anda ser-
vetini kaybetmiş, psikolojik 

bunalıma girmiş. Bu ruh ha-
li içinde bazı takıntıları var-
mış. Guk sözüne de takılır-
mış. Herneyse.  Guk Dayı 
fırının önünden gelip geçer-
ken Helvacı Kadir’in fırı-
nında çalışanlar(ustalar, kal-
falar, çıraklar) yola bakan 
pencereden başlarını çıka-
rırlar Guk Dayının ardından 
“Guk Guk” diye seslenirler-
miş. Bir gün şakanın dozu 
çok aşınca Guk Dayı kayma-
kama şikâyete gitmiş. Kay-
makama  “Helvacı Kadir’in 
işçilerinin kendisiyle dalga 
geçtiklerini, bunun yapılma-
ması için yardımcı olmasını” 
istemiş. Kaymakam Helva-
cı Kadir’i makamına çağırt-
mış. Durumu izah etmiş. 
Helvacı Kadir de iki defa ge-
çiyorsa üçe dörde beşe… çı-
karmış geçiş sayısını. Bu de-
fa insanların kendisine Guk 

Guk dememesin-
den rahatsız ol-
muş. Tekrar kay-
makama gitmiş. 
Helvacı Kadir’in 
işçilerine koydu-
ğu yasağı kaldır-
masını rica etmiş. 
Kaymakamda 
Helvacı Kadir’i 
çağırtarak Guk 
Dayının ricasını 
iletmiş. Guk Dayı 
da rahat etmiş.

   
HATIRA

Yıl 1964. Ha-
ziran ayı. Bul-
dan’daki fırın-
larda çalışan 
işçiler(usta, kal-
fa, çırak) haftalık-
larına zam almak 
için bir günlüğü-
ne işi bırakmış-
lar. İşe gitmeyen-
lerden 15 kişilik 

bir grup Topdamı tarafından 
Yayla Gölüne yürüyüş yap-
mak için yola koyulmuşlar. 
Amaçları günlerini farklı şe-
kilde değerlendirmekmiş.

Kayalıdökük denilen yer-
den geçerlerken yol kenarın-
da bir tilkinin yatmakta ol-
duğunu görürler. Bu tilki bir 
gün önce avcıların vurduk-
ları ve yol kenarına bıraktık-
ları ölü bir tilkiymiş. Grup-
takilerde Ümmetler’in Salih 
SOYSALER (Girne-Düza-
lan)  güya arkadaşlarına şa-
ka olsun diye “Ben bu uyu-
yan tilkiyi yakalayacağım” 
diye bağırarak, tilkinin üze-
rine atlamış ve sarılmış. Bas-
mışlar kahkahayı. Gruptan 
herkes tilkiyi bir süre taşı-
mış. Varmışlar göl kenarına. 
Ama başlamışlar kaşınmaya. 
En çok ta Ümmetler’in Sa-
lih kaşınıyormuş. Meğer ölü 
tilkide pire varmış. Grupta-
kilere pire sarmış. Tilkiyi pi-
reli diye göle atmışlar. Fazla 
eğleşmeden şehre dönmüş-
ler, evine varan hemen ban-
yo yapmış.

   
HATIRA

Çoban Ahmet, 1937 yılın-
da Helvacı Kadir’in fırınının 
yanına fırın yapmış. 1953 yı-
lında burayı kapatarak Kar-
şıyaka Mahallesine kayınpe-
derinden kalan bahçeye iki 
katlı bina yapmış. Alt katının 
yarısını pide-simit fırını ya-
rısını kahvehane yapmış. Bu 
bina 1990 yılında satıldı ve 
yıkıldı.

TATLI MAYA: Ramazan 
ayına has üretilen bir ekmek 
çeşididir. Önce nohut mayası 
hazırlanır.

Nohut mayası hazırlanışı: 
Nohut dört parçaya ayrılacak 
şekilde kırılır. Elekte elene-
rek kabuğu ve tozu atılır. Kı-
rılan nohutlar, içi boşaltılmış 
ama yıkanmamış rakı şişesi-
ne yarıdan az(çeyrek) doldu-
rulur.  Nohut konmadan şişe 
ısıtılır ya da sıcak suda bek-
letilir. Sebebi içine kaynar su 
konduğunsa çatlamasın kı-
rılmasın diye. Nohutlar kon-
duktan sonra şişe ağzına iki 
parmak oluncaya kadar sı-
cak su doldurulur. Böyle ha-
zırlanmış birkaç şişe düz bir 
yere yan yana konur, üzerine 
ağzı açılmış teneke geçirilir. 

Teneke üzerine kilim, çu-
val vs. örtülür. Akşamdan 
sabaha tahmin 8-12 sa-
at beklenir. Bez ve teneke 
alındığında şişe içindeki 
nohut mayalandığında ağ-
zından köpük çıkar. Köpük 
beyaz renkteyse mayalan-
ma güzel gelmiştir. Köpük 
sarı renkteyse mayalanma 
geçmiştir. Maya süzülür, 
pasası atılır. Mayanın ren-
gi ıhlamur suyunun ren-
gindedir. Bu maya birinci 
kalite un ile yoğrulur. İçi-
ne tuz girmez. Elde edilen 
hamurun içine yatırılır. Üç 
saat bekletilir. Bu hamur 
un içinde kabarır, unun üst 
tarafları çatlar.

Bu hamur tekrar yoğ-
rulur. Tekrar un içine ya-
tırılır. Fırıncının amacına 
(üreteceği tatlı maya mik-
tarına göre) her üç saat-
te kabaran hamur yoğrulur. 
En som oluşan hamur fı-
rıncının çıkaracağı tatlı maya 
miktarına göre yarım veya 
bir çuval un ile kaynar su ila-
ve edilerek yoğrulur. Fırın-
cının göz kararı birkaç boy 
kesilir.  Bu hamurlar tavala-
ra konur. Üzerine “pekmez 
haşılı” sürülür. Bazı fırıncı-
lar pekmez haşılı sürüldük-
ten sonra çörekotu veya su-
sam serperler. Fırına verilen 
Tavalar pişince tatlı maya sa-
tışa hazırdır. Rakı şişelerine 
konan nohutlar mayalanmış 
mı diye arada sırada açılıp 
bakılmaz. Açılırsa mayalan-
ma bir daha hiç olmaz. Her 
mayalanma (Fermantasyon) 
olayında güneş ışığı olmayan 
karanlık bir oda, sabit bir sı-
caklık, her mayalanma için 
sabit bir süre olması gerekir.

PEKMEZ HAŞILI: Un 
sıcak su ile duru olacak şe-
kilde karılır. İçine pekmez 
konur tekrar karıştırılır. Pek-
mezli haşıl hamur üzerine 
fırça üzerine sürülür.

TATLI MAYA NASIL 
YENİR?

1955’li yıllara kadar şehir 
halkından bazı aileler has-
ta bakmaya, yaşlı ziyareti-
ne giderken yalık (mendil)
içine ekmek sararak götürür-
lerdi. Toplumumuzda ekmek 
kutsaldır. Yere çöp atılmaz. 
Böyle görülürse hemen alınır 
ya yol kenarına konur ya boş 

araziye bırakılır.
   

HATIRA
Yıl 1986. Erzurum Üni-

versitesi son sınıftayım. Ma-
len Ruj(kırmızı değirmen 
) lokantasında dört arka-
daş yemek yiyoruz. Ankaralı 
Melik Bazi denilen arkadaş 
habire ekmek ile dudakla-
rındaki bulaşıkları siliyordu. 
Bir iki ikaz ettik. Ama hem 
ukalaca cevap verdi hem sil-
meye devam etti. Ben kendi-
mi kontrol edemedim, bir to-
kat patlattım. Lokantanın içi 
karıştı. Malum olayları da 
çok olurdu. Durumu takip 
eden lokantacı, o arkadaşı 
lokantadan dışarı attı. Bizler 
çocukluğumuzda seferberlik 
yaşayan dedeler neneler ya-
nında büyüdük. Açlıktan at 
pisliği içindeki arpaları top-
layıp yiyen atalarımızı din-
ledik vs. Şimdi TV program-
larında gördüklerimiz farklı 
değil.

    
HATIRA

Evlerde yufka yapılırken 
en sona kalan hamur fark-
lı şekilde değerlendirilir. İlk 
yufkalık hamurdan açılan 
yufkaya BEZİRME denir. 
Bezirme içine süzme yoğurt 
sürülür veya tereyağı sürülür 
veya zeytinyağı sürülür toz 
şeker serpilir veya pekmez 

tahin sürülür vs. 
yenir.

Yine hamur-
dan katmer ha-
zırlanır; Otlu, ka-
baklı, kıymalı, 
kuyruk kaklı vs. 
yenir. Küçük ço-
cuklar için simit 
yapılır. Darı unu 
varsa “darı çöre-
ği” yapılır. Darı 
çöreği sıcak iken 
üzerine tereyağı 
sürülür yenir. So-
ğuk halde, tarha-
na çorbası içine 
doğranır yenir. 
Bezirme yerken 
yanında kesin-
likle kıvırcık do-
mates yiyeceksin 
gadeşim…

İlk işler ayak 
işleridir. Odun 
taşımak, odun 
kırmak, un çu-

valı taşımak, ocak yakmak, 
ocak külü temizlemek. Eski-
den ekmek sadece fırında sa-
tılırdı. Çıraklar ise 1960’lı 
yıllardan sonra Perşembe 
günleri pazar yerinde ekmek 
satarlardı. Ekmeğin bak-
kalarda satılması 1970’ler-
den sonra başladı.  Fırınlar 
ekmek satış büfeleri açma-
ya başladılar. Çıraklar fırın-
lara ekmek dağıtımı ve pa-
zar yerinde satışlarda önce 
sele ve tahta sandıklar kul-
landı, sonra profil ve saclar 
bisiklet**,insan gücüyle ça-
lışan kullandık, günümüz-
de minibüsler ile dağıtım ya-
pılıyor.

Tatlı maya, kendisinden 
en az iki kat büyük ve çu-
kur tencere içine konur. Ha-
zırlanan ağda(şerbet) ılık 
veya soğuk olarak üzeri bı-
çak veya çatal ile çokça de-
linmiş maya üzerine dö-
külür. Delmekteki ****, 
ağda(şerbet)’nın mayanın iç 
kısımlarına kadar girmesini 
sağlamaktır.

Maya üzerine ceviz, fıstık, 
fındık ezmesi(dövmesi) de 
dökülebilir. Böle hazırlanan 
tatlı maya kaşıkla yenir. Afi-
yet olsun…

   
HATIRA

Yıl 1966. Sepet Nazmi’nin 
fırını.  Yaşar KANAT İlko-

kulundan sonra fırıncı yanı-
na verilmiş. Fırıncılar arasın-
da mesleğe yeni başlayanlara 
bir şaka yapılırmış. Birkaç 
ay sonra “maya taşı” şekeri 
denilen şakayı Yaşar’a yap-
mışlar.  Fırın işletmecisi ve 
baş usta Sepet Nazmi, yeni 
çırak Yaşar KANAT’a “Hay-
di oğlum Molla Hasanlar fı-
rınından maya taşı iste getir” 
demiş. Yaşar, hemen koşarak 
Molla Hasanlar fırınına git-
miş. Çalışan işçilerin birisi-
ne, ustasının maya taşı iste-
diğini söylemiş. Hemen her 
fırıncı çırak iken bu olayı ya-
şadığı için, Yaşar’ın sözlerini 
tebessümle karşılamışlar. Bir 
kenarda beklemesini söyle-
mişler. Yaşar’ın zorla taşıya-
bileceği tahmini 20 kg ağır-
lığındaki tek bir dere taşını 
bir un çuvalının içine koy-
muşlar. Ağzını bağlamışlar. 
“Haydi, götür oğlum” de-
mişler. Yaşar çuvalı omzuna 
almış. Zoraki çalıştığı fırına 
götürmüş. Daha omzundan 
yere koymadan fırındaki ça-
lışanların hepsinin katılarak 
güldüğünü görmüş. Çuva-
lın ağzını Yaşar’a açtırmış-
lar. Yaşar, kendisine adi bir 
dere taşı taşıttırdıklarını gör-
müş. Kızmış ama o zamanda 
büyüklere bir şey söylenme-
diği için kimseye bir şey di-
yememiş.

HAMUR DUASI
Sabahleyin hamur tekne-

sine un dökmek için çuvalın 
ağzı açılınca hamur yoğu-
racak işçiler unu dökmeden 
önce şöyle dua ederlerdi.

El bizim elimiz değil
Pirimizin elleri Hz. 

İbrahim’in
Allah’ım hayırlı nasip
Hayırlı kısmet ver
Alım- satım melaikeleri 

gönder Bismillah

Kaynakça: Mehmet Ali 
YILMAZKOÇ-1944, Halil 
BABACAN-1938, Kaymak 
Ali(Tepeli)-1942, Ali İh-
san YALÇINER-1945, Nafiz 
KÜÇÜKDAĞDELEN-1938, 
Alihsan Şenözen-1937, Ah-
met KAVAL-1955, Ayhan 
ÇOMUK-1947, Yaşar KA-
NAT-1954

1950 -51 senelerinde çarşı 
yani Sultanhamam, Aşirefen-
di, Mahmutpaşa,Rızapaşa yo-
kuşu ve Yeşildirek tarafları o 
kadar çok dolmuştu ki  her ha-
nın tuvaletinin yarısı kapatıla-
rak, merdiven altlarını açarak 
veya bodrumları kazarak ma-
ğaza yapıyorlardı. O sıralarda 
Remzi  Peker, Refik Edin gibi 
on arkadaş birleşerek bir ko-
operatif kurup, bir çarşı yapa-
bilmek amacıyla çalışmalara 
başladık.

      Bu girişimimizi  duyan 
herkes katılmak için bize baş-
vurmaya başladı.Bunun üze-
rine arkadaşlarla bir hesap 
yapmaya karar verdik. İş Ban-
kası Yeni camii şubesine git-
tim. Cari hesaplar şefi Rıza 
bey’e bir kooperatif kurma-
ya çalıştığımızı ve bu neden-
le bir hesap açtırmak istedi-
ğimi söyledim. Bir hesabın 
mukavelelerini,kuruluş bel-

gelerini getirdiğimiz takdirde  
açılabileceğini söyledi. Kuru-
luş belgeleri henüz hazır olma-
yınca  “ O zaman senin adına 
geçici bir hesap açalım.” De-
di. Böyle bir hesap açtık.  Bize 
başvuranlara “ 30, 60, 90, 120 
binlik dükkanlar var. Hangine 
girmek istiyorsanız %10’unu 
yatırıp, makbuzunu bize geti-
rin” dedik.

     Çok fazla başvuru olma-
ya başlayınca, biz de avukat 
Muvakkar Bey’i bulduk. Bir 
kooperatif statüsü hazırlaması-
nı istedik. Kooperatifi kurduk 
ve işe başladık. İstanbul Ma-
nifatura ve kumaşçılar Çarşı-
sı kooperatifi böylece kurul-
du.Kuruluştan iki sene sonra, 
1958- 60 senelerinde sanayi 
Odası’nı, Ticaret Odası’ndan 
ayırma çalışmalarına başla-
dık. Üç beş sanayici arkadaş 
ayrı bir sanayi odası kurmak 
üzere toplandık. Sirkeci’de bir 

otel odasında bunu gerçekleş-
tirdik. Bir müddet çalışmaları-
mızı burada yürüttükten son-
ra  Sanayi Odası merkezini 
Tepebaşı’na taşıdık. Bu ara-
da kurulan işçi sendikaları kar-
şısında  İşveren Sendikaları-
nın kurulması gerekiyordu. 
Birkaç ünlü iş adamıyla Teks-
til İşverenleri Sendikasını kur-
duk. Çalışmaları yürütmek 
için Tepebaşı’nda bir handa  
bir oda tuttuk. Avukat Menan 
Bey’i de sendikanın genel sek-
reteri yaptık.

     Bu  kurumlarda bana 
başkanlık, ikinci başkanlık gi-
bi görevler teklif edilse de, şir-
ketimizin başında bulunmam 
gerektiği için  kabul etmiyor-
dum. Kurucu oluyor, idare he-
yetlerinde  görev alıyordum, 
bu tür kurumların Türkiye için 
şart olduğuna inandığımdan.

     Tekstil İşverenleri Sendi-
kası kurulduktan sonra ihtilâl 

oldu. Mallar satılmamaya baş-
ladı. Sümerbank’ın patronaj-
lığında ilk ihracatçılar der-
neğini kurduk. Zamanla bu 
dernek önemini kaybetme-
ye başladı. Çünkü bizim teks-
til ürünlerimiz kaliteli olma-
dığından ihraç edilebilecek 
durumda değildi. İhtilâlin  et-
kisi yavaş yavaş kaybolma-
ya başlayınca,işler açıldı ve 
ihraç etmeye ihtiyaç kalma-
dı.  Böylece dernek  de önemi-
ni kaybetti.  1972-73 yıllarında 
fabrikayı kurup ta iplik satma-
ya başlayınca, Avrupalılar bi-
zi malınızı ucuza satıyorsunuz 
diye zorlamaya başladılar. On-
ların hükümetlerine karar al-
dırmak için neler yaptıklarını 
görmek istediğimizde. Gördük 
ki kiminde sendika, dernek ve 
birlikler olduğunu gördük. 

      Bizde böyle kuruluş-
lar yoktu. Fuat Bezmen ile 
İzmir’de  Dünya Pamukçular 

Birliği  Kongresinde bu duru-
mu  öğrendik.Bunu nasıl ger-
çekleştireceğimizi araştırdık.
Yunanlılar bize yardımcı ola-
caklarını söylemişlerdi. Bu ko-
nuyu  o zamanlar sendika yö-
netim kuruluna götürdük.  Bu 
sendikada derneği kurmaya 
çalıştık ve  Tekstil İhracatçıları 
Derneği’ni kurduk. O zaman-
lar Halit Narin sendika başka-
nıydı. Bizimle bu birliğin ku-
rulma çalışmalarında bulundu. 
Birliğin başkanlığında benim 
bulunmamı istediler. Benim fi-
ili olarak bir yerlerde çalışacak 
vaktim olmamasına rağmen, 
başkanlığı kabul ettim ve yıl-
larca çalıştım.

    Bu teşkilat beni çok uğ-
raştırdı.İzmir ve Adana da bir-
lik kuruldu.Hepsi ayrı müesse-
selerdi. Dışarıda yapacağımız 
teşebbüslerde hepsi ayrı ayrı 
tellerden çalıyorlardı. Bunla-
rı bir araya getirip federasyon 

şeklinde çalışmaya ikna ettim. 
Bunun için kanun müsait de-
ğildi.Biz bu federasyonu ya-
bancı bir isim altında yürüttük.

     Buldan’da bir lise yap-
tırdık.Bu lise annemin hayatta 
iken bir hayır yaptırmak iste-
mesiyle gerçekleşti. Buldanlı-
lar da bir lisenin olmadığını ve 
bu eksikliklerinin giderilmesi-
ni istiyorlardı. Kabul ettik ve 
şirket olarak gerçekleştirdik. 
Adın Akın Lisesi koyduk ve 
annemin teşviki ve hepimizin 
parası ile gerçekleşti. 

      Yine Buldan’da dedemin 
yaptırdığı derviş tekkesini ca-
mii yapma girişimlerine baş-

ladık. Bu tekke 1925 senesin-
de çıkan kanunla kapanmıştı.O 
günden bu yana kapalı olarak 
duruyordu. İçindeki eşyalar , 
müzik aletleri, halı ve kilimler 
kaybolmaya başlamıştı. Bütün 
bu miras kaybolup giti ve bina 
da eskimeye başladı. Burayı 
tamir ettirip, camii haline ge-
tirmeye karar verdik. Tekkenin 
yolu çok dardı.Binayı tama-
men yıktırıp, kendi arazimiz-
den 3m. yola verip,yolu geniş-
lettik. Camii bitince yanına bir 
lojman yaptırdık. Bahçesin-
de  dedemin mezarını yenile-
dik. Böylece Derviş Ali cami-
sini yapmış olduk.

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

YAYINA HAZIRLAYAN : AHMET KIZILÖZ              BÖLÜM: 26      SOSYAL FAALİYETLERİM…
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Suavi UYUM

Yapılacak hayırların kalı-
cı olması için vakıf  kurmayı 
kararlaştırdım. Vakfın senedi-

ni Koç ve Eczacıbaşı vakıfları-
nın senedini hazırlayan Hulki 
Abdullah beyden istirham et-

tim. Bir taraftan da İstanbul’da 
kendi adıma bir okul yaptırma 
çalışmalarına başladım. Nis-

betiye caddesinde tahsis edilen 
arsaya Rüştü Akın Anadolu 
Kız Meslek Lisesini yaptım. 

      Akın Tekstil mensupları-
nı ev sahibi yapmak amacıyla 
Merter’de bir arsa alarak koo-

peratif kurduk. Yenibosna’da 
ikinci bir yer satın alarak bir 
kooperatif daha kurduk. Uzun 

süre hissedar bulamadık ama 
sonunda 6blok 180 dairelik bir 
site yaptık…

Banka kurmak fikri 
Nuri’den çıktı. 1983-84 yılla-
rında  izin pek verilmiyordu. 
Bu nedenle eskiden kurulmuş 
ama pek işlemeyen bankalar 

satın alınıyordu. İzmir Tütün-
cüler Bankası’nı almak için 
epey para harcadık ama olma-
dı. 1985 yılında  müracaatta 
bulunduk.  Bu ara Adabank’ın 

izni çıkmıştı. Nuri bunu almak 
istedi ama vermediler. 1986 da 
Nuri Turgut Özal ile İran ge-
zisinde bu konuyu görüştü. 
Tekstil Bank’ın bizim olduğu-

nu öğrenince izin vereceğini 
belirtmiş ve 4 milyar sermaye 
iile bankayı kurduk. Manifatu-
racılar Çarşısında boş bulunan 
iki mağazayı teşkilatlanmak 

için genel merkez yaptık. Per-
sonel alımı yaparak işe başla-
dık. İşler büyümeye başlayın-
ca  bankayı Teşvikiye Cami 
yanındaki binaya taşıdık. Da-

ha sonra Şişli’de bir arazi satın 
aldık ve üzerine merkez  bina-
sını yaptık…

---  BİTTİ  ---
           

RÜŞTÜ AKIN’I 
MİNNETLE ANIYORUZ, 
RUHU  ŞÂD OLSUN…..

BÖLÜM: 28  BANKACILIĞIMIZ….

BÖLÜM:27  RÜŞTÜ AKIN VAKFININ KURULMASI
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SATILIK

Şampiyonlar Ligi develerin-
den Pargalı devesi Buldan’da. 
Pargalı’yı Buldanlı devecilerden 
Safi İşçioğlu satın aldı.

Şampiyonlar Ligi develerinden 
Pargalı artık Buldan’da. Buldanlı 
devecilerden Safi İşçioğlu tarafın-
dan Dikili’den Kalleş Dünya de-
velerinin sahiplerinden satın alı-
nan Pargalı bundan sonra “Olukçu 
Bey Pargalı” ismiyle arenalarda 
mücadele edecek.

14 yaşında olan Olukçu Bey 
Pargalı’nın sol tekçi olduğunu ifa-
de eden Safi İşçioğlu “Bu deve-
yi Buldan’ımıza kazandırmak-
tan dolayı çok mutluyum. Olukçu 
Bey Pargalı, sol tek güreşleriy-
le ünlü aynı zamanda sol tekin-
den kendini bağlatır, çatal ka-
pan yapar, yarım bağlayanları ise 
sök kapa yapar. Olukçu Bey Ana-
tolia devemizi Kalleş Dünya de-
veleri sahiplerine verdik, Olukçu 
Bey Pargalı devemizi satın aldık. 
Şu anda Olukçu Bey Aslan, Oluk-

çu Bey Paşa ve Olukçu Bey Par-
galı olmak üzere 3 adet devemiz 
var. Yaz aylarında bol bol yeşillik-
le beslenecekler. Bir ay sonra ku-
ru fiğ, burçak ve hamur besilerine 
başlayacağız. Bu arada yürüyüş 
antrenmanlarımızı da yaparak ye-
ni sezona en iyi şekilde hazırla-
nacağız. Ben bu yıl üç devem-

le iddialı maçlar çıkaracağımıza, 
Buldan ismini arenalarda başarıy-
la duyuracağıma yürekten inanı-
yorum. Yeni develerimizle birlikte 
tüm develerimizin ayaklarının düz 
basmasını diliyor, develerimizin 
Buldan’ımıza ve devecilik camia-
mıza hayırlı olmasını temenni edi-
yorum” dedi.

Akın Lisesi karşısından, Gölbaşı Mahallesine  geçit veren köprü tehlike arz ediyor. 
Akın Lisesi karşısında BULDAŞ tarafından yaptırılan Hoşgör konutları yanındaki köprü korkulukla-

rının yeterli uzunlukta olmaması, her an buradan birinin dereye düşmesi tehlikesini doğuruyor.
Özellikle burada oynayan çocuklar için büyük tehlike arz eden bu durumun bir an önce düzeltilme-

si gerekiyor. Belediye yetkililerinin bir an önce köprü korkuluklarını yenilemeleri, olmazsa tehlike arz 
eden yerlere ilave korkuluklar koymaları gerekiyor. 

İlçemiz Sarımahmutlu ma-
hallesinde her sene Mayıs ayı-
nın ilk haftası gerçekleştirilen 
yağmur duası ve hayır yemeği 
bu yıl da şölen havasında geçti.

Uzun yıllardan beri yapılarak 
geleneksel hale gelen Sarımah-
mutlu-Kocagöl Yağmur Duası et-
kinliklerine çok sayıda vatandaş 

katıldı. Buldan ve ci-
var ilçelerden gelen va-
tandaşlar yapılan dua ve 
yenilen yemeğin ardın-
dan ailecek güzel hava-
nın tadını çıkardılar. 

Bu yıl yağmur dua-
sının ardından vatan-
daşlara dağıtılmak üze-
re pişirilen yemekler 
için 28 küçükbaş , 2 de büyükbaş 
hayvan kesildi. 180 Kg pirinç, 3 
teneke 18 kg’lık çiçek yağı, 150 
kg buğday, 50 kg çorbalık, 70 kg 

nohut, 30 kg salça, 10 kasa do-
mates, 30 kg soğan, 25 kg biber, 
30 kg tereyağı yemeklerde kul-
lanılırken, 8000 adet ekmek da-
ğıtıldı. Hayırsever işadamı İbrahim 

Çelebi’nin katkılarıyla yapı-
lan İmam Hatip Lisesi ile dev-
let tarafından yaptırılan Sos-
yal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Buldan şubesinin binalarının 
yapımı tamamlandı.

İlçemiz Gölbaşı mahallesin-
de, Bademlik Konutları arkasın-
da hayırsever işadamı İbrahim 
Çelebi’nin katkılarıyla yaptırı-

lan İbrahim Çelebi İmam Hatip 
Lisesi’nin inşaatı tamamlandı. 
Bu ay içerisinde öğrencileri-
ne kavuşması planlanan binanın 
gelecek öğrenim sezonu ile bir-
likte tam olarak faaliyete geç-
mesi bekleniyor. 

Yine Gölbaşı mahallesi, oto 
garaj arkasındaki SGK inşaa-
tı da tamamlandı. İnşaat aşa-

masında bazı engeller nedeniy-
le sıkıntılar yaşansa da inşaatın 
bitmesi yüzleri güldürdü.  Bul-
dan’daki işyeri sahipleri ile iş-
çilerin Sarayköy ve Denizli’ye 
gitmek zoruna oldukları sigorta 
işlemleri, binanın faaliyete geç-
mesi ile Buldan'da yapılacak. 
Binanın önümüzdeki günlerde 
faaliyete geçmesi bekleniyor.

BİRİ ÖĞRENCİLERİNİ, DİĞERİ 
PERSONELİNİ BEKLİYOR

GÖLBAŞI KÖPRÜSÜ SIKINTI YARATABİLİR

“PARGALI”, OLUKÇU BEY DAMINDA

KOCAGÖL’DE DUALAR YAĞMUR İÇİN YAPILDI



Havaların uygun olması 
nedeniyle bu sene erik bol-
luğu yaşandı.

Kıştan bahar aylarına ilk 
girildiğinde, ağaçların yeni 
yeni çiçeklendiği zamanlarda 
yaşanan soğuk hava ve don-

dan dolayı meyve ağaçlarının 
özellikle badem ve erik ağaç-
larının etkilenmesi nedeniyle 
geçtiğimiz yıllarda doya doya 
erik yiyememiştik. Ancak bu 
sene bu hasretimizi giderdik. 
Havaların uygun olması, erik 

bolluğu yaşattı. Pek çok yer-
de ağaçların dalları erik yükü-
ne dayanamaz hale geldi. 

Erik bolluğu pazarda da fi-
yatları ucuzlattı. Umudumuz 
seneye de bu bolluğun yaşan-
ması.

BU YIL ERİĞE DOYDUK

İstanbul Buldanlılar Derneği ta-
rafından organize edilen Boğaz ge-
zisinde Buldanlılar bir araya geldi.

İstanbul’da yaşayan Buldanlı-
lar Boğazda buluştu. İstanbul Bul-
danlılar Derneği tarafından düzenle-
nen Boğazda buluşma etkinliğinde 
İstanbul’da yaşayan Buldanlılar ge-
mi ile İstanbul Boğazının muhte-
şem manzarası eşliğinde birbirleriyle 
hasret giderdiler. Etkinlikte İstanbul 
Buldanlılar Derneği kurucu Başkanı 
Burhan Erensoy’un da katılarak ve 
kendisine Başkan Habip Sadık Kı-
zılöz tarafından plaketle onurlandı-
rıldı.

Buldan türkü ve 
şarkılarıyla coşan 
Buldanlılar zaman 
zaman oyun hava-
larına eşlik eder-
ken, kadınlar ve 
erkekler Kerimoğ-
lu, Harmandalı, Et 
aldım elim yağ-
lı türkülerinde zey-
bek oyunlarıyla katıldılar. Yaklaşık 
150 dolayında Buldanlı hemşerile-
rin katılımıyla güzel bir gün geçir-
mekten ve hemşerileri ile birlikte ol-
maktan duyduğu memnuniyeti dile 
getiren İstanbul Buldanlılar Derne-

ği Başkanı Habip 
Sadık Kızılöz “İs-
tanbul Buldanlılar 
Derneği yeni yö-
netimi ve başkanı 
olarak düzenledi-
ğimiz bu ilk ge-
cemize katılımla-
rıyla bize onur ve 
çalışma azmi ve-
ren tüm misafir-
lerimize teşek-

kür ederim. Her zaman söylediğim 
gibi bir olmak, birlikte olmak çok 
önemli. Dernek olarak amacımız da-
ha çok Buldanlı ya ulaşmak ve ileti-
şim halinde olarak daha kalabalık or-
ganizasyonlarda bir araya gelmektir. 
Aynı sokakta aynı sitede oturan Bul-
danlıların birbirinden haberinin ol-
madığını duyuyoruz. İnşallah bu-
na bir son vereceğiz. Dernek olarak 
yeni üye kayıtlarımız da başlamış-
tır. Bize sayfamızdan ulaşabilirsi-
niz. Bizi onurlandıran Derneğimizin 
ilk kurucu başkanı Burhan Erensoy 
büyüğümüze ve DEN BİR Başkanı 
Hüseyin Reşit Öz e teşekkür ederim. 
Ramazan ayında düzenleyeceğimiz 
iftarda görüşmek dileğiyle sevgiler 
selamlar sunarım” dedi.

BULDANLILAR BOĞAZDA BULUŞTU


