
SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
90,000 TL DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA “SATILIK LÜKS DAİRELER”

Merkez: 0 552 502 50 56  Buldan İrtibat: 0 541 646 38 92

M.NURİ ÇOBANOĞLU SALİH UZ

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

ÇOCUKLAR HAYAL ETTİ
ÖDÜL BULDAN’A GELDİ

BULDAN KENT KONSEYİ’NE ULUSLARARASI ÖDÜL

Buldan kent Konseyi’nden uluslar arası başarı. Kent konseylerine yönelik “En İyi 
Uygulamalar” konulu yarışmada, buldan kent Konseyi “Kentte İyi Yönetişim” katego-
risinde, “Hayalimdeki Buldan” projesiyle  “özel ödül”e layık görüldü. 

Bu yıl 16.sı gerçekleşecek olan Buldan Dokuma 
Kültür ve El Sanatları Festivali’nin as solisti Ha-
dise olacak. 

3-4-5 Haziran 2016 günlerinde düzenlenecek olan 
festivalde, Hadise 2. gün olan 4 Haziran Cumartesi 
günü sahne alacak. 

Fehmi, Mehmet, Şükrüye Erensoy Ortaokulu Halk Oyunları ekipleri 
18-26 Haziran tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid kentinde yapıla-
cak Halk Oyunları festivaline katılacak.

MAKEDONYA’YA HAZIRLANIYORLAR

BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU İLK DOÇENTİNİ YETİŞTİRDİ

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi 
Emine Utkun, doçentlik sınavlarını başarıyla vererek, okulun yetiştirdi-
ği ilk doçent olma unvanını kazandı. 

ESKİ TEZGAHLAR YENİDEN KIYMETLENDİ

Bir zamanlar kırılarak hurdaya 
çıkarılan kara tezgahlar bugünler-
de yeniden aranılır hale geldi.

Buldan deve güreşlerinden elde edilen yaklaşık 
30.000 TL ile Buldan Göğüs Hastanesine iki adet 
cihaz alınması kararlaştırıldı.

İKİ CİHAZ ALINACAK

BABALARININ ADI YAŞAYACAK

Sivrioğlu İnşaat fir-
ması Buldan Beledi-
yesi tarafından tahsis 
edilen alana babala-
rı merhum Veli Sivri-
oğlu adına çocuk par-
kı yaptı.

Buldan Yörük 
Türkmen Derne-
ği tarafından bu 
yıl ilk kez düzen-
lenecek Yörük 
Türkmen Şenli-
ği 6-7 Ağustos tarihinde Yayla gö-
lü gerçekleşecek. Özel olarak davet 
edilen Nasrettin Hoca, Yayla Gölü-
ne yoğurt çalacak.

YÖRÜKLER YAYLADA BULUŞUYOR

10'da

12'de

16'da

11'de
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Derleyen: Suavi UYUM

ÇELTİKLER ÇEŞMESİ

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 :21.04.2016
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

1977 Mayıs ayında suyu akıtıl-
dı. Çeşmenin kaynağı 1500 met-
re batısında Bakacak bölgesin-
dedir. Çınarların dibinden çıkar. 
Bu suyu 1920’li yıllarda Cevat 
BULDANLIOĞLU’nun babası 
Necip Ağa hayır yapmak amacıy-
la kazdırmış. Çeşitli sebeplerden 
çeşme suyu olarak akıtmak ger-
çekleşmemiş. Çeltik Salih ÖZDİL 
bu suyu hayrına çeşme yaptır-
mak için Belediye Başkanı Ce-
vat BULDANLIOĞLU’nun yanı-
na gitmiş ama Başkan su hayrını 
kendisinin yapacağını söyleye-
rek dilekçeyi kabul etmemiş. Üç 
gün sonra tekrar dilekçe verin-
ce Başkan dilekçeyi kabul etmiş 
fakat bu suyu ne amaçla götürece-
ğini sormuş. Çeltik Salih “5 köyün 
ve birçok bahçenin yolunun geç-
tiği anayol kenarına hayır amaçlı 
çeşme yaptıracağını depodan artan 

suyu bahçesinde kullanacağını” 
söylemiş. Belediyeden karar çıka-
rılarak çeşme hayrı gerçekleşmiş. 
Ayrıca bu çeşmeden bir boru ile su 
alınarak 150 metre aşağıya Çayır 
Deresine Beyler Konağının yanına 

bir çeşme konmuş. Çevredeki ev-
ler çeşme suyu ile evlerinin önüne 
bahçe yapınca 2000 yılında bu çeş-
menin suyu iptal edilmiş.

Kaynakça: 
Ali İhsan ŞENÖZEN-1938

MART 2016'DA EVLENENLER
2-3-2016 Tuğçe Süt – Veli Koç
16-3-2016 Zeynep Yüreci – Ersin Öz
17-3-2016 Turna Karaduman – Özcan Bal
25-3-2016 Özlem Zeybekler – Mesut Şen
29-3-2016 Havva Bedil – Utku Çakın

MART 2016'DA KAYBETTİKLERİMİZ
2-3-2016 Fadime Karaca – Kadıköy Mahallesi
5-3-2016 Raife Demircioğlu – Dörteylül Mahallesi
7-3-2016 Gülseren Küçük – Cumhuriyet Mahallesi
8-3-2016 Mustafa İnanç – Kadıköy Mahallesi
9-3-2016 Şeref Atsız – Helvacılar Mahallesi
10-3-2016 Mehmet Eyvaz – Yeşildere Mahallesi
11-3-2016 Çetin Bozdağ – Dımbazlar Mahallesi
11-3-2016 Musa Bozdağ – Dımbazlar Mahallesi
12-3-2016 Meryem Tokgöz – Karaköy Mahallesi
12-3-2016 İbrahim Yeleser – Gölbaşı Mahallesi
14-3-2016 Ayşe Özaydın – Aktaş Mahallesi
15-3-2016 Ali İhsan Onat – Kadıköy Mahallesi
16-3-2016 Duran Emirdağ – Dörteylül Mahallesi
16-3-2016 Abdullah Yayla – Çaybaşı Mahallesi
17-3-2016 Mehmet Kaya – Karaköy Mahallesi
17-3-2016 Veli Demir – Eziler

19-3-2016 Meryem Erkan – Yenicekent Mahallesi
22-3-2016 Fatma Fırtına – Karşıyaka Mahallesi
24-3-2016 Alime Al –  Helvacılar Mahallesi
24-3-2016 Nuray Erdemil – Dörteylül Mahallesi
25-3-2016 Bilal Uz – Kadıköy Mahallesi
25-3-2016 Şevket Yeşildağ – Girne Mahallesi
26-3-2016 Gülizar Ulutaş – Karşıyaka Mahallesi
27-3-2016 İrfan Esmer – Turan Mahallesi
29-3-2016 Ahmet Tireli – Cumhuriyet Mahallesi
30-3-2016 Zehra Emirdağ – Güroluk Mahallesi
30-3-2016 Aysel Akyar – Denizli
31-3-2016 Hüseyin Gökdağ – Dımbazlar Mahallesi
31-3-2016 Neslihan Uysal – Sazak
31-3-2016 Raziye Gürses – Gölbaşı Mahallesi

Kumarbaz istedikten sonra her 
yerde, her ortamda kumar oynar 
derler ya işte yıllar önce şehir içi 
veya şehir dışı mekanlarda yöre-
nin kumarbazları belirlenen gün 
ve mekanlarda buluşurlarmış. O 
mekanlardan biri de Abbas Mey-
danındaki Hoca’nın kahvesinin 
üst katıydı.

              Buluşma sırası 
Buldan’a geldiğinde Abbas Mey-
danında Kadillak taksiler dikkat 
çekerdi. Aydınlı çiftlik ağaların-
dan biri de  o gün Buldan’a erken 
gelmiş.  Kahveye oturmuş ve et-
rafına kahve söylemiş ve muhab-
bet sırasında sürek avcılığına me-
raklı olduğunu, yanına alabileceği 
keskin nişancı bir avcı aradığı-
nı söylemiş. Mahalle sakinlerin-
den biri “ Mahallemizde Efe Dayı 
lâkaplı bir yiğidimiz var. İstersen 
çağırtalım. Gelsin”  Efe Dayı’yı 
evden ağanın yanına  alıp getirir-
ler. “ Anlat bakalım Efe!  Ne tür 
marifetlerin var?  “ Tek tüfekle 
ilanı üç kere selam verdikten son-
ra alnı çatısından vururum uzak-

tan !”  “ Neden üç 
kere selam ver-
dikten sonra vu-
ruyon?”  “ Üçün-
cü selamdan sonra 
ilan yanına yakla-
şan adamı sokar 
ağam!”  Bu cevap 

ağanın çok hoşuna gider. O gece-
ki seanstan sonra Efe Dayı’yı ya-
nında götürür. Ertesi günde sü-
rek avına çıkarlar. Efe’ye domuz 
sürüsünün  geçtiği  gediğin orta 
önezesinde pusuya yatmasını söy-
lerler. Av başlar, atılan kurşunlar 
ürken domuz sürüsü Efe’nin yat-
tığı yerden geçer. Tüfeğini ken-
dine siper ederek korunmaya ça-
lışsa da yara bere içinde ve tozun 
toprağın için-
de kalır. Yardı-
ma gelen avcılar 
“ Dayı’ Sen bu 
tüfeği domuz-
lara gösterdin 
herhalde. Do-
muz tüfeği gör-
dü mü insanın 
üstüne yürür.Sen 
acemi avcı çık-
tın be!“ diye dal-
ga geçerler.Bel-
li etmez o sırada 
ama tufaya ge-
tirildiğini düşü-

nür.
        “ Nasıl ol-

sa bir gün bu deyus-
lar Buldan’a gelirler. 
Ben biliyom  onlara 
ne etceme!” Kendin-
ce bir plan yapar ve 
gelecekleri günü bek-
lemeye başlar. 

          Abbas Mey-
danında Kadillak’la-
rı gören Efe Dayı 
gumarcıların geldiği-
ni fark eder. Hemen planı uygu-
lamaya başlar.  Bir heybe dolu-
su afyon otu  ve  ablasına götürür. 
“ Bizim gız!  Bu otlardan bene 
bir tepsi dolusu bezirme yapıve, 
bol keşlik gat, tadı yerinde olsun. 
Acele et!”  Ablasının yaptığı be-
zirmeleri akşama yetiştirir ve lo-
kalin kapısını çalar. “ Hayır ge-
tirdim! Açın kapıyı!”  “ Akşam 
akşam hayır mı olur bilader!” der 
kapıyı açan işletmeci. “Hayırın 
sabahı akşamı mı olur, Gelen ha-
yır geri çevrilmez. Al şu tepsi-
yi misafirlere dağıt, sevabına!”  
Tepsiyi bırakıp, evine döner. Or-
talığın iyice kararıp, el ayağın çe-
kilmesini bekler.

    Gece olunca bağ testeresi-
ni çıkarır. Ağanın arabasının kapı 

kilidine ucunu sokar ve  bir ham-
lede açar. Torpido gözünün içine 
bir torba esrarı zula eser. İz bırak-
madan arabadan ayrılır. O yıllar-
da yukarı parkın altında, eski hü-
kümet binasının, kapı girişinin 
solundaki bölümde hizmet ve-
ren karakola gider. “ Aziz komi-
seri görcem! Mühim bir ihbarda 
buluncem!”  Komiserin odasına 
alırlar Efeyi.  Kumarcıların esrar 
satıcısı ve içicisi olduklarını, şu 
anda lokalde kumar oynadıklarını  
söyler. Lokali basan polis, afyon 
otundan yedikleri bezirmelerle 
kafaları bir hoş kumarcıları toplar 
ve nezarete atar. Arabadaki esra-
rı aramada bulurlar. Efe Dayı da 
kendine yapılan oyunun intikamı-
nı fazlasıyla almışolur.

buldan  efsaneleri
Ahmet Kızılöz

GUMARCILAR

İnsanoğlu çeşitli sebeplerle birbirleriyle temas ve ilişki 
halinde olurlar. Bu sosyal hayatın bir gereğidir. Bu ilişkile-
rimizde iyi hallerle karşılaştığımız gibi olumsuz olaylarla 
da karşılaşabiliriz.

Bu şu ayette açıklanmaktadır.
-De ki herkes kabiliyetine göre amelde bulunur. Rabbin 

doğru yolu takip edenleri ziyade bilendir. (Isra Suresi Ayet 
84)

-Diğer bir ayette de şöyle buyrulmuştur. 
-Sizin işiniz başka başkadır.  (Leyl Suresi Ayet 4)
     YORUM
Bir zümrenin çalışması rızayı ilahiye muvafık (Allah’ın 

rızasına uygun) ve kendileri için selamet ve saadete vesi-
le bulunuyor.

Diğer bir zümrenin çalışması ise isyankârane olup kendi-
lerinin mesuliyetlerine sebep oluyor.

(Bilmın tefsiri cilt 8 Sayfa:4049)
Bir başka yorumda şöyle deniyor:
İnsanların amelleri birbirinden uzak ve ayrıdır. Çünkü 

biri hidayet (doğru yola girme, diğeri dalalettir(doğru yol-
dan çıkma). Biri mezmum (beğenilmemiş), diğeri mem-
duhtur (övülmüş). Bazısı sevap, cezası cennet, bazısı gü-
nah cezası cehennemdir. Binaen aleyh insanların sa’yleri 
muhtelif olduğu gibi cezaları da muhteliftir.   
 (Hülasatül Beyan Cilt 15-16 sayfa 6468)

Peygamber Efendimizin örnek bir hareketi
Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki sen onlara yumuşak 

davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın çevrenden dağı-
lır giderlerdi. Öyleyse onların kusurlarından geç, onlar için 
mağfiret dile.

(İmran Suresi Ayet 159)
Resulü Ekrem Efendimizin bu yüksek ahlakı ile ittisafı 

Uhud gazvesinde de tecelli etmişti.
Hasbel beşeriye inhizama (bozulma) uğrayıp badehu 

nâdim (pişman) olarak huzuru nebeviye avdet eden gazi-
lere karşı haşiname (katı, sert) muamelede bulunmuş ol-
saydı, Resulü Ekrem’in heybetinden hiddetinden sıkıla-
rak etrafından tamamen dağılır giderlerdi. Böyle bir hal ise 
Müslümanlar için muzır(zararlı)olurdu. Düşmanların ise 
işine yarardı. 11.04.2016Devam edecek…

   

Bizden Bir Ses 
Salih GEYİK 
(Emekli Din Görevlisi)

GÜZEL KONUŞALIM
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Peygamberimizin doğum haf-
tası olan 14-20 Nisan arasında 
Buldan'da pek çok kurum, kuru-
luş ve şahısların yaptıkları hayır-
lar nedeniyle Buldan hayır cenne-
ti haline geldi. 

Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 
İlçe Müftülüğü tarafından organize 
edilen ve konuşmacı olarak Pamuk-
kale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Karataş’ın 
konuşmacı olarak katıldığı “Tevhid, 
Vahdet Gelin Birlik Olalım” konu-
lu konferansın ardından hafta içinde 
başta Buldan İmam Hatip Ortaoku-
lu olmak üzere pek çok kurum, kuru-
luş ve şahıs değişik hayırlar yaptılar. 
Buldan’ın her köşesinde yapılan bu 
hayırlar nedeniyle Buldan adeta hayır 
cennetine dönüştü.

Körfez Dershanesi Buldan şubesi 
kapatılarak kapısına mühür vuruldu.

5580 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları 
Kanunu’na göre özel 
eğitim kurumuna dö-
nüşmediği gerekçe-
siyle, daha önce ka-
patıldığı açıklanan 
dershane, bugün İlçe 
Milli Eğitim Müdü-
rü Ömer Kölemen’in 
başkanlığında, ara-
larında emniyet, jan-
darma, belediye, mal 
müdürlüğü gibi ku-
rumların temsilcile-

rinin de bulunduğu bir heyet tarafından 
resmen kapatıldı. 

Türk Emniyet Teşkilatının kurulu-
şunun 171. Yıldönümü tüm yurtta ol-
duğu gibi ilçemizde de törenlerle kut-
landı.

Güneydoğu Anadolu’daki terör olayla-
rında hergün  gelen polis ve asker şehit 
haberleri nedeniyle buruk kutlanan tö-
renlerin ilki Alanyazı Meydanı’nda ger-
çekleşti. İlçe protokolü ile sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinin ve emniyet 

personelinin hazır bulunduğu tören, İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa Tolun’un Ata-
türk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı. 
Ardından yapılan saygı duruşu ve söyle-
nen İstiklal Marşı ile ilk tören sona erdi. 

İkinci etkinlik Ahmet Terzioğlu Güzel-
leştirme Düğün Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. Burada şehitler için Kuran’ı Ke-
rim okutuldu ve misafirlere yemek ikram 
edildi. 

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa 
Tolun’un tebrikleri kabulü ile törenler 
sona erdi. 

KÖRFEZ DERSHANESİNİN 
KAPISINA MÜHÜR VURULDU

KUTLU DOĞUM HAFTASINDA BULDAN HAYIRLARA DOYDU

POLİSLER GÜNLERİNİ BURUK KUTLADILAR
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Zamanda YolculukZamanda Yolculuk
Bu sayımızda kullandığımız fotoğrafl ar Sayın Yaşar Sağlık’ın arşivinden alınmıştır. Kendisine teşekkür ederiz.

Ethem Yüce, Keskin Ali, İhsan 
Uğurlu, Yaşar Sağlık, Kıncı Ahmet, 
Çimenci Ahmet, Mehmet Danış-
man. Yer Demirci Sadıklar Mağa-
zası (Yeni İş Bankası’nın önü)

Ali İhsan Uğurlu, Ahmet Üzrek, 
Cimo Ahmet Gökmen, Cevat İğde-
li, İbrahim Yapıcı, Şadi Çıplakoğ-
lu, Ethem Yüce, Yaşar Sağlık, Ah-
met Danışman.

Terzioğlu Salih, Ali Kayalı, Toti Memiş, Gök Kemal, 
Süleyman Çelikkıran, Yaşar Sağlık, Kene Orhan, Diş 
Doktoru Yılmaz Tuncer, Cimo Ahmet Gökmen, Şadi 
Çıplakoğlu, Hacıbekir Metin Yalçın, Ethem Yüce.

 Mekikspor.  Arap Ahmet Kaya, Sadettin Akyar, Suat, 
Bodiri Halla, Buruşuk Salih Tarakçı, Ali Tunç, Ramazan 
Sağlık, Gasserci Yavuz, Cevat Buldanlıoğlu.

Alefali Cahit Başsayın, Yaşar Sağ-
lık, Yaşar Araç, Süleyman Çelikkı-
ran, Kamuran Yüce, Yusuf Danış-
man, Şadi Çıplakoğlu, Ethem Yüce, 
Terzioğlu Salih, Iban Süleyman. 

Habip Kızılöz, Ali İhsan 
Uğurlu, Ethem Yüce, Şa-
di Çıplakoğlu, Yaşar Sağlık, 
Mehmet Danışman, Deli 
Mehmet, Kamuran Yüce.

Kamuran Yüce, Arap Ahmet, Et-
hem Yüce, Şadi Çıplakoğlu, Bekir 
Sert, Mustafa Morca, Yaşar Sağlık.

İbrahim Alsoy, Kadir, Süleyman Çelikkıran, Po-
lis Ahmet, Hilmi, Ali Kayalı, Kamuran Yüce, Ci-
mo Ahmet Gökmen, Reşat, Yaşar Sağlık.
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Pamukkale Üniversitesi 
Buldan Meslek Yüksekokulu 
öğretim üyesi Emine Utkun, 
doçentlik sınavlarını başarıy-
la vererek, okulun yetiştirdi-
ği ilk doçent olma unvanını 

kazandı. 
2004 yılında Ege Üniversi-

tesi, Mühendislik Fakültesi, 
Tekstil Mühendisliği Bölümü, 
Konfeksiyon Opsiyonu’ndan 
mezun olan Doç. Dr. Emine 

Utkun, 2007 yılında ayni fa-
külteden ‘Farklı Model ve Di-
kim Özelliklerinin Giyim Kon-
foruna Etkisi’ konulu tezi ile 
Yüksek Mühendis unvanını al-
dı.  2007 yılında Buldan Mes-

lek Yüksekokulu’nda Öğre-
tim Görevlisi ve Moda Tasarım 
Bölüm Başkanı olarak çalış-
maya başladı.  2008 yılında 
Ege Üniversitesi’nde dokto-
ra eğitimine başlayan Emine 
Utkun, 2013 yılında  ‘0-1 Yaş 
Aralığındaki (İnfant) Bebekle-
rin Giyim Konforuna Yönelik 
Giysilerin Geliştirilmesi’ ko-
nulu tezi ile Doktorasını verdi. 
Kendisinin bu zamana kadar 
yayınlanmış  10 adet ulusla-
rarası makalesi, 6 adet ulusal 
makalesi, 17 adet uluslarara-
sı tebliği,  11 adet ulusal tebli-
ği, 3 adet araştırma projesi ve 
1 adet kitabı bulunmaktadır.  
Emine Utkun,  Finlandiya’nın 
Tampere şehrinde bulu-
nan  Tampere Teknik Üniver-
site’sinde 3 ay, Amerika’nın  
New York eyaletinde bulu-

nan Cornell Üniversitesi’nde 
6 ay ve İngiltere’nin Londra 
şehrinde bulunan Londra Mo-
da Akademisi’nde 1 ay olmak 
üzere, akademik çalışmaları-
nın 10 ayını  yurt dışında ta-
mamladı.

Akademik araştırmaları-
nın çoğunda materyal olarak 
kendine özgü kumaşımız olan 
Buldan Bezi’ni ve Buldan’da 
üretilen çeşitli Buldan doku-
malarını inceleyen Utkun, ba-
şarısına, araştırmalarını Buldan 
dokumaları üzerine yoğunlaş-
tırmaya borçlu olduğunu be-
lirtmektedir. Konu ile ilgili 
konuşan Emine Utkun şunla-
rı söyledi: “Öncelikle gerek 
doktora gerekse yurt dışı ça-
lışmalarımın tamamlanma-
sı konusunda benden destek-
lerini esirgemeyen Pamukkale 
Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’ya 
teşekkür ederim.  2007 yı-
lında elimden tutarak beni 
İzmir’den Buldan’a getiren, 
ve bana Moda Tasarım Bölüm 
Başkanlığı’nı emanet eden, 
akademik hayatımın bütün aşa-
malarında değerli görüşleriy-
le ve tecrübeleriyle çalışmala-
rıma katkıda bulunan, benimle 
her an ilgilenen ve en başın-

dan beri bana sonsuz derecede 
inanan, güvenen, destek ve yol 
göstericiliğine her zaman ihti-
yaç duyacağımı düşündüğüm 
Buldan Meslek Yüksekoku-
lu kurucu müdürü Sayın Doç. 
Dr. İrfan Ertuğrul’a teşekkürle-
rimi ve şükranlarımı sunarım. 
Yüksek lisans ve doktora ça-
lışmalarımın tamamlanmasın-
da her türlü katkıyı sağlayan 
hocam Sayın Prof. Dr. Ziynet 
Öndoğan’a, doçentlik sınavı-
na hazırlık aşamalarında bana 
gerekli kolaylıkları sağlayan 
Meslek Yüksekokulumuzun 
önceki müdürü Sayın Doç. Dr. 
Ercan Haytoğlu’na ve şimdiki 
müdürümüz Sayın Yrd. Doç. 
Dr. Kemal Göz’e, bu zorlu sü-
reçte beni her zaman yüreklen-
diren değerli meslektaşım ve 
mesai arkadaşım Sayın Yrd. 
Doç. Dr. Serkan Özdemir’e te-
şekkürü bir borç bilirim. Araş-
tırma çalışmalarımın gerçek-
leşmesinde bana ihtiyacım 
olan her türlü malzemeyi, alt 
yapıyı ve bilgi birikimini sağ-
layan dokuma duayenleri Sa-
yın İbrahim Duruay’a, Sa-
yın Selahattin Kaçanoğlu’na, 
Sayın Habip Özet’e, Sa-
yın Halil Efeoğlu nezdinde 
Genç Efeoğlu Tekstil’e, Sa-

yın Okan Demirbağ nezdin-
de Buldan 1 Nolu Dokumacılar 
Kooperatifi’ne, Buldan Bele-
diye Başkanlığı’na, ve Buldan 
Kaymakamlığı’na teşekkürle-
rimi sunarım. Son olarak Bul-
dan ilçemizde böyle teknik bir 
altyapının ve kültürel bir mira-
sın oluşmasına katkısı olan, ça-
lışkanlığını her zaman kendi-
me örnek almaya çalıştığım, 
ilçelerinde kendimi bir gün bi-
le misafir gibi hissetmediğim, 
geldiğim ilk günden beri bana 
kapılarını sonuna kadar açan, 
her türlü heyecanımı benim-
le paylaşan çok değerli Buldan  
halkına, dokumaya gönül ver-
miş o usta ellere teşekkürlerimi 
ve şükranlarımı sunarım. Bu 
yükselişin arkasındaki herke-
se ne kadar teşekkür edersem 
edeyim haklarını ödeyemem, 
elimden gelen tek şey bundan 
sonra hem kendi akademik ha-
yatıma hem de Buldan’a kat-
ma değeri yüksek araştırmalar 
yapmak, Buldan Bezi’nin tek-
nik özelliklerinin, kullanılabi-
lirliğinin ve giyilebilirliğinin 
arttırılmasına yönelik daha de-
taylı projeler hazırlamak ve bu 
konunun literatürde daha faz-
la yer almasını sağlamak ola-
caktır.”

BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU İLK DOÇENTİNİ YETİŞTİRDİ

Yeniçam köyünde ya-
şayan asırlık çınar Meh-
met Tuncer, geçirdiği mi-
de ameliyatının ardından 
iyileşme dönemini Buldan 
Göğüs Hastalıkları Hasta-
nesinde geçiriyor.

Asırlık çınar Mehmet 
Tuncer sağlığına kavuştu. 
Denizli’de geçirdiği mide 
ameliyatının ardından iyi-
leşme dönemini Buldan Gö-
ğüs Hastalıkları Hastanesin-
de geçiren Mehmet Tuncer, 
yeniden sağlığına kavuşa-
rak Yeniçam köyünde işi-
nin başına geçmek istedi-
ğini ifade etti. 20 yıl önce 
eşini kaybettiğini dile geti-

ren Mehmet Tuncer “ Ben 
106 yaşındayım. Ama be-
ni nüfusa geç yazdırmışlar. 
Yunanlıları köyümüzden 
kovarken yaşadığım heye-
canı ve sevinci hiç unuta-
mıyorum. Dört oğlum, bir 
kızım ve sayısını unuttu-
ğum torunum var. Toru-
numun torununu gördüm. 
Allah bana sağlık ve huzur 
verdi bugünleri gördüm. Be-
ni sağlığıma kavuşturan De-
nizli’deki ve Buldan Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi dok-
torları ve hemşirelerine te-
şekkür ediyorum. Allah hep-
sinden razı olsun” dedi.

Asırlık çınar Mehmet 

Tuncer’in genel sağlık du-
rumu ile ilgili bilgiler veren 
Buldan Göğüs Hastalıkla-
rı Hastanesi Başhekimi Uz-
man Doktor Alpaslan Alsoy 
“ Mehmet Tuncer amcamız 
Denizli’de geçirdiği mide 
ameliyatının ardından iyi-
leşme dönemini hastane-
mizde geçirmektedir. Hasta-

mızın idrar yapma sıkıntısı 
vardı. Biz o sorunu çözdük. 
İdrar ve kan tahlilleri yap-
tığımız testler neticesinde 
hiçbir sorunu görünmemek-
tedir. Kısa zamanda sağlığı-
na kavuşarak kendisini ta-
burcu edebileceğiz” dedi.

ASIRLIK ÇINAR
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Hiçbir annenin hakkı ödenmez, 
gayemiz bugünkü annelerle o dö-
nemin annelerini mukayese et-
mek değil. Sadece o eski yıllarda-
ki annelerinizin yaşadığı sıkıntılı 
çileli yılları bir nebze olsun bu-
günkü genç  annelere  anlatmak. 

Evi çekip çevirmek, bu eski ya-
rı toprak evlerin temizliği, tahta-
ların fırçalanması, el tezgahlarıy-
la üretimde yardımcı olması, her 
hafta veya 15 günde kesilen yu-
maklarını yeniden hazırlanması, 
eğer evinde suyu yoksa mahalle-
nin çeşmesinden teneke kovalar-

la evine su taşıma-
sı,  içme suyunu ayrı 
doldurması. 

Evde su olmadığı 
için yeni yumaklarını 
mahallenin çeşmesi-
nin başında kocasıyla 
beraber haşılını bo-
yasını, tokulamasını, 
kurutma ve sermesi, 
kurduktan sonra ora-
dan tekrar toplanma-
sı, yeni çözgüyü ha-
zırlamak gibi işlerle 

uğraşmak. 
Sabah namazından sonra kalkıp 

çocukların okula okul zamanına 
kadar el tezgahlarında  çalışmak, 
okul saatinde çocukların kahval-
tılarını yaptırıp okula gönder-
mek.  Eğer tezgahın yanında sa-
rılmış masura yoksa çıkrık başına 
oturup sarmak, el tezgahına  girip 
öğleye kadar çalışmak, kış günü 
ise bir taraftan da soba veya man-
gal üzerinde yemek hazırlamak. 

Öğle yemeğinden sonra tekrar 
tezgah çukuruna girip çalışmak, 

akşam yemeğinden sonra günlük 
ürettiği malı kozasını komşu zi-
yaretine götürüp yapmak. Nerede 
buzdolabı?  (O’nun yerine tel do-
lap farelerden kedilerden korun-
mak için) Nerede tüplü ocak?  

Perşembe sabah erkenden kal-
kar, ocağa çamaşır suyu için kay-
natmayı hazırlar ve tekrar çamaşır 
suyunu mahallenin çeşmesinden 
temin eder, bir taraftan da çama-
şırlarını yıkar. Nerede bugünkü gi-
bi çamaşır ilaçları?  Küllü sularla, 
çamaşır sodası ile iflahı kesilir.

Bu arada evin beyi pazar ihti-
yaçlarını hamalla göndermiştir. 
Tabii ki yoğurt kesesi ile beraber. 
Hamal, “Yenge yoğurt kesesini 
boşaltıver bekliyorum” der.  İşte 
biz çocukların en zevkli ve güzel 
anısıdır yoğurt kesesinin boşaltıl-
ması, kesede  kalan yoğurtların bı-
çakla sıyrılması.. Annenin yanında 
eller uzatılır, avuçlar açılır, bıçakla 
avuçlara yoğurtlar konur. Onu ya-
lamak, kapı önüne çıkıp oynayan 
arkadaşlar arkadaşları seyretmek 
en büyük zevktir.  

Öğle olmuştur, çocuklar okul-
dan gelirler. Karınları doyurulur, 
okula gönderilir. Tekrar teknenin 
başına oturulup çamaşırlar yıkanır, 
serilir. Sıra kendisinin teknede yı-
kanmasına gelir. Geri kalan saatle-
rini biraz istirahate ayırır. Eğer eli 
dayaklı bir kocası varsa,  gece eve 
sarhoş gelir, yoktan sebepten dola-
yı dayak yemesi de cabası. 

Cuma sabahı tezgah çukuru tek-
rar onu bekliyordur. Genelde ço-
cuklar pazar günleri banyo yapar. 
Yakalar ve kızların saçlarına ta-
kılan kelebekler, kurdeleler kola-
lanır. 

Ya, işte zamanımızın genç anne-
leri, bir de sizin döneminize bakın. 
Bol bol dualar yapın, şükredin. El-
bette döneminizde de çalışan an-
neler var ama imkanlarınız çok 
geniş ve en güzeli evlerimiz yeni. 
Banyonuz, mutfağınız düzenli, su-
larınız şarıl şarıl akıyor. Ev temiz-
liği kolay. Bir çoklarınızın televiz-
yonlarının yanında laptop, tablet, 
cep telefonu var. Zaten olmaya-
nı da neredeyse dövecekler. O dö-

nemde nerede televizyon? Rad-
yo o mahallede 3-5 ailenin evinde 
var. Tek eğlencesi pazar günü Nu-
mune Kardeşler sinemasının  öğle-
den sonraları olan aile matinesinde 
Türk filmlerine gitmek. 

Sizler çalışıyorsunuz ama ayın 
başında elinize para geçiyor, iste-
diğiniz gibi harcayabiliyorsunuz, 
rahatça dolaşabiliyorsunuz,  se-
yahat edebiliyorsunuz.  Mağaza-
larda, pazarlarda istediğiniz gü-
zel giysileri alıp giyebiliyorsunuz. 
Onların elleri de para görmüyor-
du. En güzel giysileri bir yere gi-
decekleri zaman kullandıkları 
ipekli peştamallarıdır. Eş, dost, ak-
raba  düğünleri olunca  aylar ön-
ceden  evlerde olan bayan terzilere  
kumaş verilir,  iki üç defa  prova-
lara gidilir.  

Ya, güzel Buldan'ımızın genç 
anneleri, onlarla bir de kendinizi 
mukayese ediniz.  Ne kadar şanslı 
olduğunu göreceksiniz.  Ne kadar 
şükretseniz  azdır.  

Hepinize  sağlıklı  ve huzurlu 
bir yaşam dileriz.

Atilla ARABACI
Konuk Yazar
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TENGİL TOKMAK
- Gaç aman deyenlerin, biz-

den geçmiş bu işle, bek yoruldem 
ben böğün, diye girdi geldi Moramı-
dın Kahvesine Gıymıkların Fehmi.

- Ne ettin de yoruldun hey 
akıdeş, diye seslendi Abdalların Ke-
mal, Gıymıkların Fehmi’ye. İkisi iyi 
arkadaştı. Mektepte beraber okumuş-
lardı.

- Üle akıdeş, söğlenme, benim 
torun ille dede bene bazaa gün civciv 
alıve deye dutturdu. Eh alıveren de-
dim. Aldık beş altı dene, haney altına 
gatı goduk. Emme benim garı, oraya 
buraya pislebba bunla deye söğlen-
di durdu. Onda benim garının çeğiz 
sandığı vaadı gullenmebbaadık. Saa-
balan geçtik başına, kapağını söktük, 
önünü de bi tel geedik. Kümes yaptık 
senin annıceğin hey akıdeş, bek yo-
ruldum ondan,  hurdan bi gave içem 
deye geldim.

Muhabbet başlamıştı artık. Yan 
masadan Beylerin Üsen’de karış-
tı sohbete.

- Gaveleri ben ısmalayam ga-
lan, sen baya yorulmuşsun, dedi. 
Söylendi kahveler. Beylerin Üsen 
başladı muhabbete.

- Üle bizim oğlan bu çeğiz 
sandıkları hincileede bek gullanılme-
yo. Ya kümes ediyoola ya da içine 
girip avcılık ediyola.

Merakla sordu Gıymıkların Fehmi, 
Beylerin Üsen’e. 

- Hadi kümesi annadık da av-
cılık nasıl oluyo akıdeş sandıkda?

Beylerin Üsen gevrek gevrek gül-
dü. 

- Sen duymadın yalım bizim 
Gökcülerin Yılmaz’ın başına gelene. 
Du biyon annadıverem, diye başladı 
anlatmaya.

“ Bizim Yılmaz bek meraklıdır guş 
avlımeye. Evin dışında çeğiz sandı-
ğı atılıp duruymuş. Hinayetlik gelmiş 
aklına. Almış gelmiş kapının önü-
ne goomuş sandığa, içine girmiş ka-
pağı üsdünden örtmüş, elinde tüfek 
bekleemiş gara tavukla gelcek vur-
cen deye. 

Onda garısı sabaalan kalkmış bi 
bakmış sandık kıpırdanıp duru. Öyle 
ya, ne bilsin Yılmaz’ın içinde oldu-
ğuna.  Ödü kopmuş buncazın, cinle 
perile va yalım içinde deye Bismil-
lah çekmiş bi dekme çıkaddırmış 
sandığa. Zaten Yılmaz’ın evi bayı-
rın tepesinde. Sandık yukardan yuva-
alanmaya başlamış, Yılmaz’da için-
de, çıkımamış dışarıya. Elinde tüfek 
tengil tokmak, tengil tokmak. Doğ-
ru aşaaya. Dereye doğru gidiyoo-
muş Yılmaz. En nihayet gari Güllüle-
rin evi vaadır deren başında. Onların 
yüznumaranın üsdüne çönmüş ta or-
da durmuş sandık. Yılmaz içinden 
enmiş emme elcezleri, golcazları hep 
yüzülmüş. Beli golu epey acımış, 
dokdora gitmiş onda bişeyciğin yok 
demiş dokdor, yaşın süree demişle. 
Evde yatıp duru”

- Yaşın süree ne demek, diye 
sordu Gıymıkların Fehmi gülerek.

- Üle ne olcek dedi Beylerin 
Üsen. “Kaç yaşındaysan o gada gün 
ağrıların devam ede, deyelim altmış 
yaşındasın altmış gün süree demek”.

Geçen sayıdan devam… 

İlkokulu bitiren küçük Habip 
tezgahın başına geçer. Dokuma-
cılığa başlar. Babası Gök Meh-
met çok uzun yıllar askerlik yap-
tığından evlerin içinde ve kapalı 
alanlarda fazla duramaz. Her fır-
satta kendini açık alanlara atardı. 
Günlerini Sarıçalı’daki Seyrek-
ler Deresi’nde bulunan küçü-
cük üzüm bağında ve İçme De-
resi’ndeki eşine ait bahçede ve 
buraya yakın Topulaklı adlı bah-
çede geçirdiğinden ailenin ge-
çim sorumluluğu çok erken yaşta 

Habip’in sorumluluğuna ge-
çer. Bu sorumluluk yirmi se-
kiz yaşına kadar devam eder. 
Bu arada evlenmiştir. Eko-
nomisini babasından ayır-
mak istediğinde ise babası 
ödünç olarak bile dört top ip-
lik vermekten kaçınır: “Sen 
genç adamsın  çalışır kaza-
nırsın” der.

Askerliğini Çivril Asker-
lik Şubesinde yapar. İkin-
ci Dünya Savaşı çıktığın-
da ise tekrar askere alınır ve 
Gelibolu’ya gider. Kendi as-
kerliğinde ilginç olaylar fazla 
olmadığından genellikle ba-

basının askerlik anılarını anlatma-
yı tercih ederdi. Seyreklerden olan 
ilk eşini kaybedince yeniden bu 
kez yukarı bucaktan yapıcı usta-
sı Çolakoğlu İbrahim’in kızı Naile 
Hanımla evlenir. İlk evliliğinden 
Bilal, sonraki evliliğinden Zehra, 
Mehmet, Celal ve Sadık olur.

Çok çalışkan ve tutumludur. Or-
ta yaşa doğru birikimleri ile İplik-
çi dükkanı açar. Artık ağadır. Ama 
ağalığın hakkını vererek gerçek 
ağadır. Fakir fukarayı kollar, gö-
zetir. “Ağalık vermekle” sözünü 
dilinden düşürmez. Kendine özgü 
bir yaşam felsefesi vardır. “Oğlum 

Mehmet , paranın iyisi eşle dostla 
yenilip içilendir” der. “ Baba pa-
ranın kötüsü de mi oluyor” diye 
sorduğunda ise

-Bak oğlum paranın kötüsü 
doktora gider, ilaca gider, benzeri 
harcamalara gider diye yanıt verir.

Arkadaşlığa çok önem verir. Ar-
kadaşlarını çok severdi. “Bir arka-
daşın insana ya kârı olmalı ya da 
zararı olmalı, yararsız zararsız ar-
kadaşlığın ne önemi var” sözü ün-
lüydü. Arkadaşlarıyla sık sık ye-
meğe, toplantılara gider. Arifane 
karşılanan masrafları o paylaştırır, 
kimseye hak geçirmezdi. Kuzu ya 
da oğlak çevrilecekse önce kendi-
si bir kuzu alır. Sonrakileri de ar-
kadaşlarının durumuna göre sıra-
ya koyardı.

Yine bir gün arkadaşlarından 
birinin bağına kuzu çevirmeye gi-
deceklerdir. Arkadaşları toplanır-
lar ancak Hebbağa yoktur. Kah-
vede biraz beklerler ama Hebbağa 
gelmez. Meğer o gün evde ek-
mek edilecektir. Eşi sabah bir tek-
ne hamur yoğurur. Ancak nasılsa 
yardımcı kadının işi çıkar ve ge-
lemez. Komşulardan hiç biri de 
tesadüfen o anda müsait değildir. 
Bir tekne hamura yazık olacaktır. 
İster istemez sacın başına geçer ve 

yufkaları pişirmeye başlar. Bu sı-
rada arkadaşları merak ederek eve 
gelirler. Şimdiki gibi telefonlar 
yoktur. Bir de ne görsünler kosko-
ca Hebbağa ekmek ediyor.

Hebbağa derdini anlatmaya ça-
lışır ama arkadaşları anlamaya 
yanaşmaz. Öncelikle bir sonraki 
toplantı için besili bir kuzu alma 
cezası verilir. Ancak bununla kur-
tulamaz. O yemeğe Buldan’ın öne 
gelenlerinin hemen hepsi çağrı-
lır ve gizlice Denizli matbaasında 
bastırıp düzenledikleri bir “KILI-
BIKLIK DİPLOMASI”nı törenle 
verirler. Arkadaşlarının bu tür şa-
kalarına hiç kızmaz; anlayışla kar-
şılardı. Dükkanının önünde diki-
lirken yoldan geçenler: “Hebbağa, 
çek göbeğini de geçelim” derler. 
Bunlara asla kızmaz, kah kah kah 
diye gülerdi,

Buldan’ın sayılı şişmanların-
dandı. Belki de çocukluğunda 
çektiği açlık ve sıkıntılar nedeniy-
le yemeye aşırı düşkündü. Bir gün 
pazardan iki kilo bal alır eve ge-
tirir. Ertesi gün eşi Naile Hanım 
: “Habip bal aldım diyordun, gö-
remedim nerde o“ der. Hebbağa : 
“Ben onu girip çıkarken yiyiver-
dim, çanağını da yıkadım” der.

Yine bir gün bir mevlide gider. 

Mevlitte şerbet dağıtılmaktadır. 
Kendi şerbetini içtikten sonra ko-
nuklardan biri .”Bende şeker var, 
benimkini Hebbaa’ya ver” der. 
Onu da içer. Bunu gören başkaları 
da kendinin şerbetini Hebbağa’ya 
havale ederler. Hiçbirini geri çe-
virmez. Sayı dokuza ulaştığında 
konuklar arasında bulunan Doktor 
Abdullah Bey: “Hebbağa bundan 
fazlasını tıp adına men ediyorum” 
der. Doktorun bu yasağına uyar 
ama bıraksalar daha içecektir.

Aşırı kilolu olmasına karşın çok 
çevikti. Eve gelirken doğru yol-
dan gelmek yerine bahçe duvarın-
dan atlamayı  tercih ederdi.

Sesi çok gür ve güzeldi. Duygu-
larını türkülerle anlatmayı tercih 
ederdi.  Eğer eşiyle arası iyiyse 
neşeli türküler söylerdi. Özellikle 
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HEBBAĞA
DENİZ SEYREK TÜTÜNCÜBAŞI 
“GEÇMİŞ ZAMANIN İZİNDE” 
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lerimizin bir araya gel-
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olay. Mayıs ayında da 
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ten sonra güz aylarına 
kadar ara vereceğiz.
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ra ne kadar teşekkür 
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ler arasında iletişim ve 
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mek için gayretlerimi-
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için yapılan çalışmalarda yer alan  

başta Ticaret Odası Başkanı Sa-
yın Halil Baştürkmen olmak üzere 
emeği geçen tüm hemşehrilerimi-
zi kutluyorum. Buldan için iyi bir 
imaj olacağı kesindir. Bu tür çalış-
malar Buldan’ımızı ülke çapında 
ve dünya çapında iyi bir yere geti-
recektir.

Her yıl yapılan deve güreşleri bu 
yıl da başarılı bir organizasyonla 
gerçekleştirildi. Emeği geçen her-
kese teşekkürler. Geliriyle hasta-
nemize yeni ekipmanların alınma-
sı da iyi düşünülmüş bir projeydi. 
Buldan’ımızın kendi göbeğini ken-
di kesmesine yeni bir örnek oluş-
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Her yıl sabırsızlıkla beklediği-
miz festival de yaklaşmakta. Dı-
şarıdan gelen esnafın satış yapma-
sının yanında Buldan esnafının da 
azami satışı yapabilmesi için ge-
rekli önlemler alınmalı. Yuka-
rı Çarşı her zaman üvey evlat mu-
amelesi görmekten yakındığı için 
bu konuda da gerekli destek ve-
rilmeli.

Buldan turizm konusunda 
Denzli’nin hatta çevredeki ilçele-
rin en iddialısı. Bunun için her şey 
mevcut. Bütün koşullar lehimize. 
Ancak bir de tuvalet sorununu hal-
ledebilsek çok yerinde olur. Sözü-
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Tuvalet olan her yere mutlaka bir 
tane alafranga tuvalet konulmalı. 
Yaşlısı var. Hastası var. Ayağından, 
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şeyi yapmak boynumuzun borcu-
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Buldan’ımız ve insanlarımız mutlu 
, müreffeh olsunlar. İyi yaşasınlar.

Dostlukla kalın.

Değerli 
Hemşehrilerim,

AV. Mehmet Seyrek

İZMİR MEKTUBU

Büyük Birlik Partisi'nin 
(BBP), 7 yıl önce helikopter ka-
zasında hayatını kaybeden kuru-
cu Genel Başkanı Muhsin Yazıcı-
oğlu dualarla anıldı.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 7 
yıl önce helikopter kazasında ha-
yatını kaybeden kurucu Genel Baş-
kanı Muhsin Yazıcıoğlu,  BBP İl-
çe Başkanlığı ve Alperen Ocakları 
tarafından düzenlenen lokma ha-
yır ve dualarla anıldı. Çarşı Camii 
önünde düzenlenen lokma hayrına 
BBP İlçe Başkanı Mehmet Gon-
ca, BBP üyeleri, Alperen Ocak-
ları üyeleri ile vatandaşlar katıl-
dı. Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatı 
dolayısıyla gerçekleştirilen an-
ma törenine katılan vatandaşla-
ra teşekkür eden BBP İlçe Baş-
kanı Mehmet Gonca “Siyaset ve 
düşünce tarihimizin sembol ismi, 
Nizam-ı Alem Ülküsünün ve Bü-

yük Birlik Yürüyüşünün öncüsü, 
Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğ-
lu “Sonsuzluğun Sahibi”ne ulaşalı 
tam 7 yıl oldu. 

Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcı-
oğlu ve helikopterde onunla bir-
likte şehadete yürüyen Erhan Üs-
tündağ, Yüksel Yancı, Murat 
Çetinkaya, İsmail Güneş ve Kaya 
İstektepe’nin 7’nci sene-i devriye-
sinde hepsini rahmetle anıyor, bu 
münasebetle yapmış olduğumuz 
“Lokma Hayrı”mızın kabulünü 
Yüce Allah(C.C.)’tan niyaz ediyor 
ve emeği geçen tüm gönül dostla-
rına şükranlarımı sunuyorum. Al-
lah hepsinden razı olsun. Liderim 
Muhsin Yazıcıoğlu, siyaseti mes-
lek algısıyla yapmayan, güçlü bir 
kul hakkı duyarlılığına sahip, kut-
salı için tatlı canını feda etmek-
ten çekinmeyecek kadar teslim 
olmuş, para, mal ve mülk ile mesa-

feli, ekip çalışmasına ve istişareye 
önem veren, kibirden uzak ve öz-
güven sahibi, kendinden emin ve 
erdemli bir adamdı. Umutsuzluk-
la yoğrulmuş yarınların Türkiye’si-
ni, yarının yüreksiz adamlara bıra-
kıldığını bilerek gitti. Çağın Gazi 
Dervişi mayayı atmış, maya tut-
muştur. Vazife sırası bizlerdedir.

Muhsin Başkan bize, Kürt, 
Türkmen, Alevi, Sünni herkesin 
ay-yıldızlı bayrağın altında kucak-
laşma ve Adriyatikten Çin Seddine 
kadar kaynaşmış bir Türk Dünyası 
hayalini gerçekleştirme azmi ve ar-
zusu kazandırdı. Ondan, siyasetin 
yalansız ve garazsız da yapılabile-
ceğini öğrendik. Nizam-ı Alem Ül-
küsünün kuru bir cihangirlik dava-
sı olmadığını öğrendik. Kur’ana ve 
Peygamber ahlakına bağlılığın Al-
perenliğin mutlak şartı olduğu der-
sini aldık. Evet ! Yetim kaldık, kal-
bimiz bu yüzden kırık, gözlerimiz 
bu yüzden nemli. Ama azimle dim-
dik yürüyoruz Muhsin Başkanı-
mızın ardından. Bizler Alperenler 
olarak bu suikast sürecinin aydın-
latılıp Muhsin Başkanın katilleri 
bulunana kadar, adalet tecelli ede-
ne kadar, ucu nereye giderse gitsin, 
kime dokunursa dokunsun, ister 
içerden, ister dışarıdan olsun ceza-

sının verilmesi için sonuna kadar 
bu mücadelemizi sürdürmeye ant 
içtik. Bizim tek istediğimiz ada-
letin gecikmeden tez verilmesidir. 
Muhsin Başkana yapılan suikas-
tı aydınlatmak bizim namus bor-
cumuzdur diyen siyasi iktidardan, 
namus borçlarını bir an evvel öde-
melerini bekliyoruz. Biz ondan ra-
zı olduk, Allah(C.C.)’ta ondan razı 
olsun. “Kişi sevdiği ile beraberdir” 
dedi Allah Resulü(s.a.v.). Allah şa-
hit ki, bizler herkesin hüsn-ü şeha-
detine mazhar olmuş Muhsin Baş-
kanımızı çok sevdik.

Derin acımıza gelince; bunu da 
Yunus’umuz fısıldadı Fatihalarla 
bize: “Geldi geçti ömrüm benim, 

şol yel esip geçmiş gibi,
Hele bana şöyle geldi, şol göz 

yumup açmış gibi
Bu dünyada bir nesneye, yanar 

içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere, gök ekini 

biçmiş gibi.
Şehit Liderimiz Muhsin Yazı-

cıoğlu, M.Akif Ersoy’un İstik-
lal Marşımızı yazdığı Tacettin 
Dergâhının bahçesinde, başucun-
da dalgalanan Şanlı Bayrağımızla, 
omuzlarındaki emanete sahip çık-
manın ve gelecek kuşaklara ema-
net etmenin saadetini yaşamakta-
dır. Kabri pür nur, makamı Cennet 
olsun. Amin.” dedi.

YAZICIOĞLU UNUTULMADI
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TİRYAKİ
 ÇAY   

¨17.95

NUTELLA

750 gr

¨12.90

TULUM 
PEYNİR

kg ¨14.90

DOMESTOS

4 kg

¨7 .90



8 YAŞAMBuldan'daNisan 2016 Nisan 2015YAŞAMBuldan'daNisan 2015 98

Başkanımız Mustafa Gülbay’ı ziya-
ret eden anaokulu öğrencileri çizgi film 
kahramanlarının olduğu oyun parkı is-
tediler.

İlçemiz Salih Gökçe Anaokulu 5 yaş 
grubu A-B sınıfları belediye başkanımız 
Mustafa Gülbay’ı ziyaret ettiler. Keyif-
li ve eğlenceli bir havada geçen ziyaret-
te minikler başkanımızdan kum havuzu  
trambolin, çizgi film kahramanlarının 
olduğu park gibi isteklerde bulundular.

Başkanımız Gülbay, “Miniklerin is-
teklerini yerine getirmek boynumuzun 
borcudur. En kısa zamanda yapmaya 
çalışacağız” dedi. 

İlçemiz Doğan mahallesinde ta-
şımalı eğitime geçilmesi sebebi ile 
eğitim amacı ile kullanılmayan an-
cak mahalle halkının düğün, nişan 
ve toplu yemek gibi etkinliklerde 
kullandığı okul bahçesi belediyemiz 
tarafından betonlandı. 

Betonlama çalışmalarındaToplam 
olarak 25,200 TL harcama yapıldı. 
Bu paranın 10,000 TL’sini BUL-
DAN DOĞAN MAH.ÜZÜM ÜRE-
TİCİLERİ YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKA-
NI aynı zamanda Doğan mahal-

le muhtarımız Ahmet Boynikar 
öncülüğünde imece usulü mahalle 
halkı karşıladı. Belediye Başka-
nımız Mustafa Gülbay muhtarlar 
toplantısında, mahalle muhtarımız 
Ahmet Boynikar'a plaket vererek 
teşekkür etti.

Buldan Belediyesi “Daha 
Temiz Bir Buldan” adıyla kam-
panya başlattı. 

Dokumalarıyla ve tarihi 
evleri ile ülke çapında ün yapan 
Buldan’ın turizmde de marka 
olması için çalışmaların yürütül-

düğü bu günler-
de, hem dışarıdan 
gelenlere daha 
temiz bir Bul-
dan görüntüsü 
sunmak, hem de 
daha temiz ve 
daha sağlıklı bir 
ortamda yaşamak 
amacıyla beledi-
ye yeni bir kam-
panya  başlattı. 

Kampanya 
çerçevesinde, vatandaşlara örnek 
olması düşüncesiyle başta Bul-
dan Belediye Başkanı Mustafa 
Gülbay ve tüm belediye personeli 
olmak üzere bazı vatandaşların da 
katılımıyla çöp toplama gerçek-
leştirildi. Ellerine aldıkları çöp 

torbaları ile başkan ve beraberin-
dekiler Alanyazı Meydanı’ndan 
başlayarak, İsmetpaşa Caddesi’ni 
takiben, Celal Bayar Caddesi bo-
yunca yerdeki çöpleri topladılar. 

Konu ile ilgili olarak konu-
şan Belediye Başkanı Mustafa 
Gülbay şunları söyledi: “Beledi-
yemizin temizlik işleri her gün 
rutin temizlik işlerini yapmakta. 
Dolayısıyla yaptığımız eylemin 
sembolik bir anlamı var. Daha te-
miz ve daha sağlıklı bir Buldan'da 
yaşamak istiyorsak her şeyi be-
lediyeden beklemeden, vatandaş 
olarak da yapabileceklerimiz var. 
Herkes sadece kendi işyerinin 
ve evinin önünü temizlese bile 
yeterli. Umarım bu etkinliğimiz 
bazı şeylerin fitilini ateşler.”

İlçemizde kilitli parke taşı 
olmayan ender bölgelerimiz-
den olan Bademlik konutları 
ve civarında oturanlar en kısa 
zamanda pırıl pırıl yollarına 

kavuşacaklar. 
Denizli Büyükşehir Bele-

diyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi’nin (DESKİ) bölgedeki 
alt yapı çalışmalarını bitirme-

sinin ardından belediyemiz 
burada kullanacağı kilitli parke 
taşı ihalesini tamamladı. 25.000 
m2 taşın döşemesine en kısa 
zamanda başlanacak.

Gölbaşı mahallesi Karadere  
mevki ve  Gölbaşı mahallesi Kanal 

Yoluna  kilitli parke taş döşeme 
işlemi bitirerek, “taş döşemesi 

olmayan yol kalmayacak” hedefine 
adım adım yaklaşıyoruz.  

Göreve geldiği günden 
bu güne Buldan için 
birlik ve beraberlik 
içerisinde hizmetlerini 
gerçekleştiren Belediye 
Başkanımız Mustafa Gül-

bay mahalle muhtarları-
mızla bir araya gelerek, 
isteklerini ve yapılması 
gerekenleri dinledi. Aylık 
olarak gerçekleşen top-
lantıda 6360 Büyükşehir 

Yasası ile hizmet ağının 
genişlediğini söyleyen 
belediye başkanımız, tüm 
mahallerimize eşit şe-
kilde hizmetlerin devam 
edeceğini belirtti.

Belediyemiz bünyesinde oluştu-
rulan sağlık ekibimiz uzak mahal-
lelerimizde sağlık taramalarına 
devam ediyor. 

Bölmekaya,  Doğanköy,  Oğuz,  

Sarımahmutlu , Türlübey,  Kadı-
köy  mahallerinde;    ülkemizde  her 
üç kişiden birinde görülen  yüksek 
tansiyon ve şeker hastalığına karşı 
Buldan Belediyesi sağlık ekibimiz 

sağlık taramaları gerçekleştirdi. Risk 
görülen vatandaşlarımız devletin sağ-
lık kuruluşlarına yönlendirildi. Sağlık 
taramalarımız diğer mahallelerimizde 
devam edecek. 

“BULDAN’I MUHTARLARIMIZLA 
BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ.”

BELEDİYE SAĞLIK EKİBİMİZ İŞ BAŞINDA

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gös-
teren BULDAŞ A.Ş tarafından belediye 

araç filomuza geri dönüşüm hizmetle-
rinde kullanılmak üzere bir adet sıkıştır-

malı ambalaj atığı toplama aracı alındı. 
İlçemize hayırlı uğurlu olsun.

ARAÇ FİLOMUZA YENİ BİR ARAÇ DAHA KATILDI

“MİNİKLERİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR.”

BULDAN BELEDİYESİ’NDEN TEMİZLİK KAMPANYASI

DOĞAN OKUL BAHÇESİ PIRIL PIRIL OLDU

BADEMLİK KONUTLARI SAKİNLERİNE MÜJDE..!

TAŞ DÖŞEMESİ OLMAYAN YOLUMUZ KALMAYACAK
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ARAÇ FİLOMUZA YENİ BİR ARAÇ DAHA KATILDI

“MİNİKLERİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR.”

BULDAN BELEDİYESİ’NDEN TEMİZLİK KAMPANYASI

DOĞAN OKUL BAHÇESİ PIRIL PIRIL OLDU

BADEMLİK KONUTLARI SAKİNLERİNE MÜJDE..!

TAŞ DÖŞEMESİ OLMAYAN YOLUMUZ KALMAYACAK
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Buldan kent 
Konseyi’nden uluslar ara-
sı başarı. Kent konsey-
lerine yönelik “En İyi 
Uygulamalar” konulu ya-
rışmada, buldan kent Kon-
seyi “Kentte İyi Yönetişim” 
kategorisinde, “Hayalimde-
ki Buldan” projesiyle  “özel 
ödül”e layık görüldü.

İstanbul’da, Aydın Üniver-

sitesi Türkiye Araştırmalar 
Merkezi, Dünya Yerel Yöne-
tim ve Demokrasi Akademi-
si Vakfı (WALD), Avrasya 
Üniversiteler Birliği (EU-
RAS), Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA), UNESCO 
Kültürel Diplomasi Yöneti-
şim ve Eğitim Kürsüsü işbir-
liğiyle düzenlenen”Uluslar 
arası kent Konseyleri ve 
Kentler Kongresi” başladı.

ÇOCUKLARIN HAYA-
Lİ BULDAN’A KAZAN-
DIRDI

Kongrenin tematik çalış-
tay bölümünde, kent kon-
seylerine yönelik altı kate-
goride “En İyi Uygulama 
Yarışması” da gerçekleşti-
rildi. Buldan Kent Konseyi, 
“Hayalimdeki Buldan” isimli 
projesiyle Birleşmiş Kentler 

ve Yerel Yönetimler Orta 
Doğu ve Batı Asya Böl-
ge Teşkilatı’nın (UCLG-
MEWA) özel ödülüne la-
yık görüldü.

SALMAN: ÖDÜL 
KOLEKTİF ÇALIŞ-
MANIN ÜRÜNÜ

İstanbul’daki tören-
de ödülü Ruşen Keleş’in 
elinden alan Buldan Kent 
Konseyi Başkanı Mer-
yem Salman, yaşadıkları 
sevinci “Buldan’da sivil 
toplum kuruluşları, kamu 
kurum ve kuruluşları ile 
Kent Konseyimiz kolek-
tif bir çalışma sergiledi. Ço-
cuklarımızın hayal ettiklerini 
projeye dönüştürdük. O pro-
jemiz de uluslar arası bir or-
ganizasyonda ödül kazan-
dı” dedi.

Salman, Çocuk Mecli-
si üyelerine, Buldanlı çocuk-

lara, Kent Konseyi Sekrete-
ri Çiğdem Nalbant Kordon, 
projeyi yazan Fulya Uysal, 
Kent Konseyi Yürütme Ku-
rulu üyeleri Ayhan Emir-
dağ, Beraat Emirdağ, Öznur 
Duman Tuncay ve Mustafa 
Zorlu’ya teşekkür etti.

Buldan Yörük Türkmen Derneği ta-
rafından düzenlenen Çanakkale gezi-
sine katılan dernek üyeleri kahraman 
ecdadıyla buluştu.

Yörükler dedeleriyle koştu. Buldan 
Yörük Türkmen Derneği tarafından dü-
zenlenen Çanakkale gezisinde dernek 
üyeleri şehit mezarlarını ve abideleri zi-
yaret etti.

Alanyazı Meydanından dualar eşli-
ğinde yola çıkan grup, Çanakkale, Ece-
abat, Kanlısırt, Seyit Onbaşı, Yahya Ça-
vuş, 57. Alay Şehitliği, Şehitler Abidesi, 
Conk Bayırı ile şehitliklerde ve Aynalı 
Çarşıda ziyaretlerde bulundu.

Buldan Yörük Türkmen Derneği ola-
rak Yörük Türkmen kültürünü tanıtmak 
ve bu kültürü yaşatmayı sağlamak ama-

cında olduğunu dile getiren Başkan Os-
man Ören “ Buldan nüfus yapısının yak-
laşık olarak tamamı Yörük Türkmen’dir. 
Buldan, hemen her cephede olduğu gi-
bi, Çanakkale’de de vatanı uğruna kanla-
rını ve canlarını veren ve sayı olarak da 
en fazla şehit veren bir beldemizdir. Bu 
amaçla düzenlediğimiz gezimizle kahra-
man ecdadımızın mezarlarını ziyaret et-
tik. Onlara olan sevgi ve saygılarımızı 
sunduk. Buldanlı şehitlerimizin mezarla-
rını da burada ziyaret ettik.

 Çanakkale Zaferimizin 101. Yıldönü-
münde başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere, bu vatan toprakla-
rı için şehit olan tüm Mehmetçiklerimizi 
saygı ve minnetle anıyor, aziz hatıraları 
önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

YÖRÜKLER DEDELERİNE KOŞTU

Buldan Kent Konseyi’ne uluslararası ödül
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Yıllar önce sıradan bir konunun, bir işimin çözümlen-
mesi için resmi bir kuruma müracat etmiştim. Her yurt-
taşın hakkı olan, müracatında çözümlenecek basit bir ko-
nu idi.

Ancak bir az zaman geçtiğinde kurumdaki kişilerin ko-
nuya yaklaşımlarında bazı tuhaflıklar sezinlemeye başla-
dım...Müracat ettiğim kurumun kararını belirleyici, yön-
lendirici merci İzmir'de bulunan başka bir resmi kurum 
idi. Bir görevli ile birlikte İzmir'deki bu kuruma gittik. 
Şahıs her nedense, yolda bana ne kadar zeki olduğundan, 
mevcut paralarını daha iyi faiz geliri için nasıl bir banka-
dan diğerine aktardığı gibi beni hiç ilgilendirmeyen konu-
lardan söz etme gereği duymuştu.

Benim İzmir'deki kurumda ne görüştüklerini görme, 
izleme olanağım yoktu. Çok iyi hatırlıyorum; dönüş-
te Buharkent yakınlarında bana aynen şöyle dedi: Sen bu 
İzmir'e daha çok gelip gidersin; çünkü ben, işinin çözüm-
lenmemesi için üç ayrı engel ortaya attım. Ne demek is-
tediğini çok iyi anlamıştım; kendi kullandığım arabanın 
firenine aniden basıp, durarak aynen şöyle dedim: Ben se-
nin namını daha önce çok duydum, neyi kastettiğini, ne 
istediğini biliyorum. Sana karşı savaş açarım!

Hakikaten öyle olmuştu; rüşvet beklentisi içinde olan 
bu şahsa karşı bir mücadele başlattım. Elbette benim işim, 
memleketime daha faydalı olmak amacıyla yapmaya ça-
lıştığım işim de hiç bir zaman görülmedi. Konuyu İdare 
Mahkemesine götürdüm; talep ettiğim konuda defalarca 
dava kazandım. Ancak bahse konu şahsın yönlendirme-
si altındaki kurum, mahkeme kararlarını hiç bir zaman uy-
gulamadı.

Aradan yıllar geçti, mücadeleme devam ettim. Faali-
yette bulunduğum iş kolu, sektörümüzle ilgili Denizli'de-
ki üç ayrı meslek kuruluşuna haklılığımı gösteren belge-
ler ilişiğinde dilekçeler yazdım. Bana destek olmalarını ve 
memlekete, içinde bulunduğum tekstil iş kolu yoluyla, da-
ha da faydalı olmam için önümün açılmasının gerekliliği-
ni anlattım. Çok iyi hatırlıyorum, o tarihte  bana yalnız-
ca Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı olan rahmetli Raşit 
Güntaş "Raşit Ağabey" telefonla dönmüştü, o kadar. Di-
ğerleri dilekçelerimi dahi okumamışlar, hatta başvurum-
dan bile haberleri olmamıştı. Bu nedenledir ki Türkiye'de 
"Meslek Örgütlenmesi”nin “Sivil Toplum Kuruluşu 
Dayanışması”nın henüz emekleme safhasında olduğuna 
karar vermiştim...

Konuyu o dönemki ………… Valisine açtım, ilgilene-
ceğini söylemesine rağmen hiç bir gelişme olmadı. Va-
li Bey zannedersem, meşguldü; açılışlar, ziyaretler, hatta 
yurtdışındaki fuarlar... Aradan yıllar geçti, ben hâlâ mü-
cadeleme devam ediyordum. Bir dönem sonraki Vali çok 
duyarlı, insan odaklı ve sade bir yapıya sahipti. Kendisi-
ni makamında ziyaret ettim. Anılan şahsın benden rüşvet 
beklentisi dahil, her şeyi açık açık anlattım. Çok ilgilendi; 
"Şimdi ……….. Emniyet Müdürünü arayıp, konuyu ilet-
meniz için randevu alayım" dedi. "Arayınız Sayın Valim, 
ancak ben randevuyu aldım bile" dedim.

Valilikteki görüşmeden hemen sonra ………. Emniyet 
Müdürlüğüne gittim. Karşıma çok duyarlı, beyefendi bir 
Emniyet Müdürü çıktı. Kırk beş dakikaya yakın beni dik-
katle dinledi ve konu ile ilgili Emniyet Müdür Yardımcı-
sını çağırdı. İlgili şubede de iki saate yakın açıklamalar-
da bulundum. Hukukî süreçte şikayetçi olduğum şahsın 
çalıştığı kurum incelendi. Bir kaç ay sonra, yıllardan beri 
süre gelmekte olan mücadelemdeki haklılığım kanıtlandı; 
sonuç "müsbet" idi. Emniyet Teşkilatımız bir çok şeyi gün 
yüzüne çıkarmıştı. Ancak, hani derler ya "rüşvetin belgesi 
olmaz"; bazı şeyler de tam anlamıyla ispatlanamamıştı.

Sonuçta, anlattığım şahıs çalıştığı kurumdan alelace-
le emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Böylelikle o kurum, 
bundan sonra oluşabilecek suistimallerden arınmış ol-
du. Ben de rüşvet vermeme temelindeki mücadelemi uzun 
yıllar da sürse kazanmıştım. Resmi kurumda çözülmesi 
gerekli konu ise, iş hacmimin genişlemesi nedeniyle öne-
mini ve güncelliğini yitirmiş, kendiliğinden gereksiz ha-
le gelmişti.

Dedikleri gibi, "herkes kendi evinin önünü temizlese, 
ülke tertemiz olur". Bu anlamda ben bir yurttaş olarak, 
bir kurumun kötü zihniyetli bir şahsın uygulamaları sonu-
cu oluşan, rüşvet zannı ile kirletilmişliğini temizlemiştim; 
her yurttaşın benzer bir hadise ile karşılaştığında yapması 
gerekenin benim yaptığım gibi, karşı çıkmak ve kirlilikte 
mücadele etmek olduğunu düşünüyorum.

Son zamanlarda, rüşvet dağıttığı iddiası ile bir şahıs ül-
kemizde, hatta ülkemiz sınırlarını da aşarak bir hayli nam 
saldı; Reza Sarraf. Yüz ifadelerine bakıldığında pek de 
zeki olduğu izlenimi vermeyen, daha ziyade maşa ola-
rak kullanıldığını düşündüğümüz bu kişi, şimdi de Ame-
rika Birleşik Devletlerinde tutuklandı ve çeşitli suçlardan 
yetmiş beş yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bu ül-
kenin adalet mekanizmasının "Kuvvetler Ayrılığı" prensi-
bine uygun işlediğine inanmak istiyoruz. Mahkemenin ve-
receği kararın, bu ülkenin siyasi otoritesi tarafından baskı 
altında kalmayacağını düşünüyoruz.

Hiç bir kötülük karşılıksız kalmaz! Gerçekler er ya da 
geç bir gün ortaya çıkar, güneş balçıkla sıvanmaz ve ila-
hi adalet yerini bulur. Eskiler derlerdi: Ne kötülük yapıl-
dıysa bir gün ya kendinden ya da soyundan çıkar… Tanrı 
eskisi kadar sabırlı değil! Bir çok örneğine şahit olduğu-
muz üzere; üç, beş yıl gibi kısa bir sürede bile yapılanla-
rın bir şekilde karşılığını, cezasını bulduğunu görüyoruz. 
Hani ne demişler ; keser döner, sap döner, gün gelir he-
sap döner.

Saygı, sevgi ve selamlarımla

Kütüphaneler 
Haftası nedeniyle 
açık havada kitap 
okuma etkinliğin-
de, katılanlar gü-
zel bir günde açık 
havada okumanın 
keyfini doyasıya 
yaşadılar.

Buldan İlçe Halk 
Kütüphanesi tara-
fından düzenlenen etkinli-
ğe İlçe Kaymakamı Hacı 
Uzkuç, Belediye Başkanı 
Mustafa Gülbay, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Kö-
lemen, Ali Haydar Akın 
İlçe Halk Kütüphanesi 
Müdürü Hamza Çepni, öğ-
renciler ve vatandaşlar ka-
tıldı. 

Yaklaşık iki saat sü-
ren kitap okumadan son-
ra İlçe Halk Kütüphane-
si müdürlüğü tarafından 
en çok kitap okuyanla-

ra ödüller verildi. 2015 yı-
lı içinde Buldan İlçe Haik 
Kütüphanesi’nden en çok 
kitap okuyan çocuk öğren-
ci 220 kitapla Dörteylül 
Ortaoku-
lu öğrenci-
si Ceyhun 
Emre Cirit, 
en çok ki-
tap okuyan 
yetişkin öğ-
renci 58 ki-
tapla Bul-
dan Akın 
Anadolu Lisesi öğrencisi 

Nagihan Er-
miş, en çok 
kitap okuyan 
yetişkin 84 ki-
tapla emekli 
Habip Şatır ve 
kütüphaneden 
en çok yarar-
lanan oku-

yucu olarak emekli İsma-
il Topaloğlu oldu. Ödüller 
İlçe Kaymakamı Hacı Uz-
kuç tarafından verildi. 

Kütüphane Müdürü 

Hamza Çepni, kütüphane 
ile bilgiler verirken 6 per-
sonel  olarak hizmet ver-
mekte olduklarını belirte-
rek 2015 yılı rakamlarına 
göre 26692 kitaplarının 
bulunduğunu, 23625 oku-
yucu sayısına ulaştıklarını 
ve halen 2053 üyeleri ol-
duğunu söyledi. 

Orman Haftası etkinlikle-
ri çerçevesinde Sincap Ço-
cuk Tiyatrosu oyunlarıy-
la, miniklere hem tiyatroyu 
hem de ormanı sevdirdi.

Orman Genel Müdürlü-
ğü tarafından organize edilen 

ve Orman Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde gerçekleştirilen 
Sincap Çocuk Tiyatrosunun 
gösterileri minik öğrenciler 
tarafından çok sevildi. Bul-
dan Orman İşletme Şefli-
ği kontrolünde Ahmet Tun-

cay Yatılı Bölge Ortaokulu ve 
Alacaoğlu İlkokulu’nda ser-
gilenen oyunlarda miniklere 
ağacın ve ormanın faydaları 
anlatıldı ve ağaç sevgisi ve-
rilmeye çalışıldı. 

İlçe Kaymakamı Hacı Uz-

kuç ile İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Ömer Kölemen’in de iz-
lediği oyunlarla ilgili olarak 
konuşan Buldan Orman İş-
letme Şefi Nurullah Kara-
göl, Orman Genel Müdürlü-
ğü tarafından organize edilen 

bu etkinliğin, çocuklara ağaç 
ve orman sevgisini aşılamak 
amacıyla düzenlendiğini be-
lirterek, gösterinin çok neşeli 
ve eğlenceli bir havada geç-
tiğini, minik öğrencilerin çok 
mutlu olduğunu ifade etti. 

Fehmi, Mehmet, Şükrü-
ye Erensoy Ortaokulu Halk 
Oyunları ekipleri 18-26 Ha-
ziran tarihleri arasında 
Makedonya’nın Ohrid kentinde 
yapılacak Halk Oyunları festi-
valine katılacak.

Halk Oyunları ekibimiz yurt dı-
şına açılıyor. Bugüne kadar katıl-
dığı tüm yarışmalarda Buldan’ı 
başarıyla temsil eden Halk Oyun-
ları ekibi bu yılda Makedonya’nın 
Ohrid kentinde 18-26 Haziran ta-
rihleri arasında düzenlenen Halk 
Oyunları Festivaline katılacak.

Festivale katılacak Fehmi, 
Mehmet, Şükrüye Erensoy Ortao-
kulu Halk Oyunları ekibi çalışma-
larını aralıksız sürdürüyor. 

Geçtiğimiz iki yıl üst üste De-

nizli bölge birincisi oldukla-
rını dile getiren Halk Oyunla-
rı ekibi öğretmeni Emin Baloğlu 
“Ekibimiz yıllardır birlikte ça-
lışmalarımız neticesinde başarı-
lı çalışmalara imza attı. Bu yılda 
Makedonya’nın Ohrid kentin-
de yapılacak olan Halk Oyunları 
Festivaline 30 dansçı öğrencimiz, 
10 öğretmen ve 10 veli ile birlik-
te katılacağız. Yurt dışında ulus-
lararası boyutta düzenlenen bu 
festivalde okulumuzu, ilçemizi, 
ilimizi ve ülkemizi en iyi şekil-
de temsil edeceğiz. Bu anlamda 
ekibimize yardım ve desteklerini 
esirgemeyen okulumuz müdürü 
Mehmet Gürsoy’a, öğretmenleri-
mize ve öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz” dedi.

RÜŞVET; 
KESER DÖNER, 
SAP DÖNER

Halis ÖdelÇOCUKLARA ORMAN SEVGİSİNİ VEREN TİYATRO GÖSTERİSİ

MAKEDONYA’YA HAZIRLANIYORLARAÇIK HAVADA OKUMA KEYFİ

Buldan Ziraat Odası Başkanı 
Muammer Al “Sağlıklı Yaşam İçin, 
Süt İçin” kampanyası başlattı.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Mu-
ammer Al “Sağlıklı Yaşam İçin, Süt 

İçin” kampanyası başlattı. Ali Tuna-
boylu METEM Salonunda başlatılan 
kahvaltılı kampanyaya Kaymakam 
Hacı Uzkuç, Kent Konseyi Başkanı 
Meryem Eroğlu Salman, sivil toplum 
örgütleri yöneticileri, mahalle muh-
tarları ile daire amirleri ve Buldan’da 
bulunan bankaların yetkilileri  katıl-
dı. Buldan Göğüs Hastalıkları Has-
tanesi Başhekimi Dr. Alpaslan Ağ-

soy sütün insan sağlığına faydalarını 
anlattı.

 Kahvaltılı toplantıyla başlatı-
lan kampanya ile bilgiler veren Baş-
kan Al “Sağlıklı bir yaşam için sütün 
önemli bir yeri vardır. Bu sebep-
le, daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek 
için geleceğimize yatırım yapmak 
için süt ve süt ürünlerini daha faz-
la tüketmeliyiz. Bu düşüncelerle hay-

vancılıkla geçimini sağlayan süt üre-
ticilerimize destek vermek amacıyla 
hem gelecek nesiller için hem de 
kendimiz için süt içiyorum kampan-
yasını başlatıyorum. Sağlıkla yaşa-
mak için süt için diyorum” dedi.

Sağlıklı yaşamak için süt için kam-
panyasında düzenlenen törende katı-
lan sivil toplum örgütleri yöneticile-
rine süt ve peynir ikramı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu-
mu Kaybettim. Hükümsüzdür.
Afet Ödel

KAYIP

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN, SÜT İÇİN
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Business Channel Türk tele-
vizyonunda yayınlanan “İşkolik” 
programına konuk olan Kuru-
oğlu Dokumaları firması sahi-
bi, Buldan Ticaret Odası Mec-
lis üyesi Behçet Çağlar, peştamal 
üretiminde Buldan’ın önemli po-
tansiyele sahip olduğunu belirte-
rek peştamal üretimine teşvik ve-
rilmesini istedi.

Kuruoğlu Dokumaları firma-
sı sahibi ve Buldan Ticaret Oda-
sı Meclis üyesi Behçet Çağlar, 
Business Channel Türk televiz-
yonunda yayınlanan “ İşkolik” 
programına konuk oldu. İşkolik 
programında Sema Baysal’ın ko-
nuğu olan Kuruoğlu Dokumala-
rı firması sahibi Behçet Çağlar, 
Buldan’da son yıllarda üretimin-
de büyük aşamalar kaydeden peş-
tamal üretimi konusunda bilgi-
ler verdi.

İşkolik programında Buldan 

dokuma tarihi 
ve kültürüyle il-
gili bilgiler ve-
ren Çağlar “Ku-
ruoğlu firmamız 
1910’lu yıllar-
da kuru yarım do-
kuyarak kendi 
ismini veren de-

demin babası, Kuru Hafız tarafın-
dan kurulmuştur. Daha sonra oğ-
lu dedem Kuru Salih ve babam 
Mustafa Çağlar tarafından de-
vam ettirilmiştir. Dördüncü ku-
şak olarak da ben firmamızda 
Buldan yöresel dokumaları yap-
maktayım. Firmamızda peşta-
mal, peştamal bornoz, plaj elbise-
leri ve pike üretimi yapmaktayız. 
Buldan’da her ev bir fabrika-
dır. Özellikle yaşlılarımız ve ka-
dınlarımız dokuma üretiminde 
hem tecrübeleri, hem de el eme-
ği göz nuru büküm, bağlama ve 
koza işlerine yardımcı olmakta-
dırlar. Eski ahşap tezgâhlarda ta-
mamen beden gücü kullanılarak 
dokunan ürünlerimizin ünü ül-
kemizde ve tüm dünyada duyul-
maktadır. Dokuma sektörümüzde 
üreticilerimiz büyük sorunlar ya-
şamaktadır. Bana göre yaşanılan 

sorunların çözümü için Buldan’ın 
yatırım teşvik bölgesi ilan edil-
mesi gerekmektedir. 2023 yılı ih-
racat hedefimiz olan 500 milyar 
dolar rakamlarına ulaşabilme-
miz için üreticiye destek teşvikle-
rinin artırılması bizlere can suyu 
olacaktır. Devletimiz tarafın-
dan bizlere verilecek teşvik des-
teği istihdam artışına da destek 
olacak, yatırımlarımızın artışı-
na katkı yapacaktır. Özellikle 20 
ye yakın ülkeye yaptığımız ihra-
catın en önemli kalemi peştamal 
ve bu kumaştan üretilen ürünler-
dir. Bu konuda devletimizden teş-
vik desteğini vermelerini bekli-
yoruz” dedi.

Sivrioğlu İnşaat firması Bul-
dan Belediyesi tarafından tahsis 
edilen alana babaları merhum 
Veli Sivrioğlu adına çocuk par-
kı yaptı.

Sivrioğlu İnşaat firmasından 
örnek davranış. Uzun yıllardır 
Buldan’da inşaat sektöründe fa-
aliyet gösteren Sivrioğlu İnşaat, 
Cumhuriyet Mahallesinde yaptığı 
binanın yan tarafında Buldan Bele-
diyesince tahsisi edilen alana baba-
ları merhum işadamı Veli Sivrioğlu 
adına çocuk parkı yaptı.

Babalarının adını yaşatmak ve 

çocuklar için oyun alanı yapmak 
amacıyla Veli Sivrioğlu çocuk par-
kını yaptıklarını ifade eden Siv-
rioğlu İnşaat firması yetkilileri 
Süleyman, Zülfikar, Bilal ve Su-
at Sivrioğlu kardeşler “Babamız 
merhum Veli Sivrioğlu, çocukları 
çok sever, onların oyunlarına eşlik 
eder, adeta çocuklarla çocuk olur-
du. Bizlerde onun evlatları olarak 
hem anısını yaşatmak hem de ço-
cukların apartman yaşamında so-
luk alabilecek, doyasıya çocukluk-
larını yaşayabilecekleri bir park 
yapmayı amaçladık. Veli Sivrioğ-

lu çocuk parkımıza oyun grupla-
rı yerleştirdik, zeminine yumuşak 
kum takviyeleri yaparak çocukla-
rımızın kullanımına sunduk. Bize 
bu imkânı sağlayan Belediyemize 
teşekkür eder, tüm çocuklarımıza 
ve ailelerimize hayırlı olmasını te-
menni ederim” dediler.

Buldan Yörük 
Türkmen Derneği 
tarafından bu yıl 
ilk kez düzenlene-
cek Yörük Türk-
men Şenliği 6-7 
Ağustos tarihinde 
Yayla gölü gerçek-
leşecek. Özel ola-
rak davet edilen 
Nasrettin Hoca, 
Yayla Gölüne yo-
ğurt çalacak.

Buldan Yörük Türkmen Der-
neği tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenecek olan Yörük Türk-
men Şenliğinin tarihi belli ol-
du. Buldan Yörük Türkmen 
Derneği Başkanı Osman Ören 
düzenlediği basın toplantısın-
da tüm Buldan halkı ile Buldan 
dışında yaşayan Buldanlıları ve 
kendisini Yörük, Türkmen his-
seden herkesi şenliğe davet etti.

Şenliğin ilk günü olan 6 

Ağustos Cumarte-
si günü öğleden son-
ra çevre il ve ilçe-
lerden gelecek olan 
Yörük Türkmen 
Dernekleri üyele-
ri ile birlikte Atatürk 
anıtına çelenk su-
numu, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşımı-
zın okunmasının ar-
dından, Buldan şe-

hir merkezinde temsili Yörük 
göçü yapılacağını di-
le getiren Yörük Türk-
men Derneği Başkanı 
Osman Ören “ Tem-
sili Yörük göçümüz-
de Nasrettin Hocamız, 
eşeğine ters binerek 
kortejimize eşlik ede-
cektir. Ayrıca aynı gün yöresel 
sanatçılarımız tarafından halk 
konseri programı yapılacaktır. 

7 Ağustos Pazar günü Yay-

la gölü çevresine kuracağımız 
Yörük çadırlarımızda misa-
firlerimizi ağırlayacak, yöre-
sel sanatçılarımızın seslendire-
ceği türkülerimizle coşacağız. 
Burada zeybek ekipleri ve halk 
oyunları ekipleri de oyunla-
rı ile şenliğimize renk katacak-
lar. Kendisini özel olarak davet 
ettiğimiz Nasrettin Hocamız 
da Yayla Gölümüze yoğurt ça-
lacaklardır. Şenliğimizin son 
bölümünde ise bugüne kadar 

Buldan’da hiç bilin-
meyen cirit müsabaka-
ları yapılacaktır. Bul-
dan Yörük Türkmen 
Derneği olarak amacı-
mız halkımıza Yörük 
Türkmen kültürünü ta-
nıtmak ve bir nebze 

de olsa yaşamasını sağlamak-
tır. Kendisini Yörük Türkmen 
addeden tüm halkımız davetli-
dir” dedi.

BABALARININ ADI YAŞAYACAK

YÖRÜKLER YAYLADA BULUŞUYOR

TEŞVİK İSTEDİ

KYK Buldan Öğrenci 
Yurdu’nda kalmakta olan öğren-
cilerden oluşan bir grup, başların-
da KYK Buldan Yurdu Müdürü 
Ahmet Koç’la birlikte, şehit Ta-
mer Çimencioğlu’nun annesini zi-
yaret ettiler.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 101. yı-
lı dolayısıyla KYK öğrencileri, an-
lamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. 
Güneydoğu’da askerlik yaptığı sıra-
da teröristlerle girdiği çatışmada şe-
hit düşen Tamer Çimencioğlu’nun 
Karşıyaka mahallesinde bulunan an-
nesinin evini ziyaret eden öğrenci-
lere, yurt müdürü Ahmet Koç da eş-
lik etti. 

Şehit annesi Ergül Çimencioğlu, 

bu ziyaretten çok memnun olduğu-
nu belirterek, Tamer’in şehit olduğu 
yaşlarda olan üniversite öğrencile-
rinin bu ziyaretinin kendisi için ayrı 
bir anlamı olduğunu söyledi. 

Yurt Müdürü Ahmet Koç da üze-
rinde yaşadıkları bu topraklarda, bu 
vatan için canlarını seve seve ve-
ren aziz şehitlerin sayesinde var ol-

duklarını belirterek, “hayata atılmak 
üzere olan öğrencilerimizin bu duy-
guyu yaşamalarını istedik. İlçemiz-
deki şehitlerimizden biri olan Tamer 
Çimencioğlu’nun annesi Ergül hanı-
mı ziyaret ederek hem onun acısını 
paylaştık, hem de bir şehit annesinin 
duygularını öğrencilerimiz bire bir 
hissetsinler istedik” dedi.  

KYK BULDAN YURDU ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ZİYARET
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FIRINLAR-
FIRINCILAR
Fırıncıların Piri: Somun-

cu Baba
“Bir gün gelir, yedikle-

ri insanların tuzağı olur” Hz. 
Davut A.S

FIRINLAR:
Molla Osman (Mol-

la Hasan)’lar fırını(Sefa 
ekmek-Lokman İyilik-
çi), Hacaşı Mehmet Fırını 
(Çörilerin Fırını),Ekmekçi 
Ahmet’in Fırını, Sepet 
Nazmi’nin Fırını, Helva-
cı Kadir’in Fırını, Ekmek-
çi Hacının (Ahmet EMİR-
DAĞ)Fırını, Sepet Osman’ın 
Fırını(Kocapir Abdullah 
Fırını),Ekmekçi Mehmet-Re-
şat Kardeşler Fırını (hapis-
hane bitişiği), Holla Rıza’nın 
Fırını(Güroluk Mahallesi), 
Kalaycı Ömer Fırını (Güro-
luk Mahallesi), Yanık Osman 

Fırını (Camızların Fırını-Gü-
roluk Mahallesi),Alların Fı-
rını (Helvacılar Mahallesi), 
Mehmet Ali KÜÇÜKDAĞ-
DELEN Fırını(Helvacılar 
Mahallesi), TOKETLİ Sa-
lih Fırını (Bekir AK babası - 
Hamamdere Boğazı), Emin 
Hoca’nın Fırını (Abbas Ca-
mii altı), Eski Lale Fırını 
(Sadık KOCADOKUR’un, 
Abbas Camii yanı ), Şerif-
lerin Fırını(Kurtuluş Ma-
hallesi), Kara yeğenler 
Fırını(Bursa Mahallesi-Sa-
buncu), Aşçı Asım Gürsoy 
Fırını (Yeni Mahalle-Şo-
för Sarı Rıfat evi altı),  Aş-
gel Ethem fırını (Dörteylül 
mahallesi), Yanık Salih fırı-
nı (Çaybaşı mahallesi Nadir 
KESKİN evi), Çoban Ahmet 
Fırını (Karşıyaka mahallesi), 
Keyik Ethem fırını (Karşıya-
ka mahallesi), Kazak Habip 
fırını (Yenimahalle - Gedik 

Ahmet evi ya-
nı), Ömer Süren 
fırını (Yeni ma-
halle), Mehmet 
Çavuş ve Ahmet 
Çavuş kardeş-
ler fırını (süren 
ailesi dedeleri, 
Çarşı Camii ya-
nında, Mestan 
Şükrü’nün ma-
ğazasının oldu-
ğu dükkan, şu 
anda yolcu pey-
nir dükkanı), 
Güzelleştirme 
fırını, Beledi-
ye hamam fırını, 
Belediye simit-
pide fırını, Kı-
zılay pide fırını, 
Halkevi pide fı-
rını, Çarşı simit 
fırını, Yeni Lale 

fırını, Karşıyaka Ahmet Ka-
val simit pide fırını, Meydan 
pide fırını, Azgın Kasım pide 
fırını, Yayla pide fırını, Garaj 
pide fırını Pamukkale ekmek 
fırını, Erkaraca ekmek fırını, 
Buldan ekmek fırını, Yenice-
kent belediye ekmek fırını.

FIRINCILAR
Mehmet Çavuş ve Ahmet 

Çavuş Kardeşler(Süren ai-
lesi dedeleri), Sepet Naz-
mi, Sepet Osman, Yanık Os-
man, Kanat Kazım, Molla 
Osman, Molla Osman’ın 
Ruhi, Hocaşı Mehmet ÇÖ-
NOĞLU, Ekmekçi Ahmet 
Çakmak, Ekmekçi Meh-
met Çakmak ve Reşat Çak-
mak kardeşler, Ekmekçi Ha-
cı (Mehmet EMİRDAĞ), 
Ekmekçi Abdullah, Hol-
la Rıza Alların Ali, Fırıncı 
Mehmet Ali KÜÇÜKDAĞ-
DELEN ve oğlu Nafiz, Barut 
Ali, Barut Rıfat, Kocapir Sa-
dık KOCADOKUR (oğlan-
ları Ali ve Kadir KOCADO-
KUR) torunları,Şerif'lerin 
Habip, Karayeğen Kadir, 
Aşgel  Ethem Ünlü, Koca-
pir Abdullah ve oğlu Rah-
mi, Çoban Ahmet ve oğlu 
Çoban Üsen, Ekmekçi Na-
dir KARACASU ve kardeşi 
Hilmi, Keyik Ethem ve oğlu 
Mehmet, Molla Osman Ha-
bip, Fırıncı Mehmet Ali..., 
Ali Çomuk, Ayhan Çomuk, 
Hamamcı Mustafa, Hamam-
cı Süleyman, Şerif Babacan 
ve oğlu Ethem, Halil Baba-
can, Mustafa Araç (Kartal), 
Selehattin Güldiken, Musta-
fa Güldikin, Adil Algan, Arif 
Ali ve oğlu Hilmi DEMİR-
LİOĞLU, Dilborlu Mehmet, 
Ezilerli Ramazan, Keret-
mez Yusuf, Yorgancı Osman 
Tuncay, Şoför Sırrı, Şoför 
Fatma'nın Nadir, Tarakçı Ali, 
Rıza Süren, Ahmet Kaval, 
Halil Akaner, Kannı Ahmet, 
Kannın Ali, Kannı Hasan 
Dağdelen, Selami Ülkü (Ko-
cakız), Yaşar Ülkü (Kartal), 
Kannın Üsen(Duduş), Hüs-
nü Çelebi, Evyakan Kemal 
Durusoy, Arap Zeki ve abi-
si Selahattin,Koves Mustafa, 
Kürt Ramazan , Yanık Salih, 
Dombay Al, Kemal Özdil 
(Sümüklü), Gül Ali (Ali İh-

san Yalçıner), Yahya Cemal, 
İsmail Döker , İbrahim Tak-
maklı, Muammer Sivrioğlu 
(Çöp), Muhtar Sedır Süley-
man, Bekçi Bekir, Kene Or-
han, Kölem Mehmet, Yaylalı 
Kazım, Fanti Ramazan, İz-
zer Durnal ve kardeşi Habİp 
Durnal,Efe Hikmet, Bekçi-
başı Ali damadı İzzet, Rama-
zan Küçük, Karnıyarık Meh-
met ve kardeşi Süleyman 
Al, Kaymak Ali (Tepeli), 
Mehmet Eldemir, Abdullah 
Uğurcu, Süleyman Uğurcu, 
Bayraktar Aliksa'nın İrfan, 
Karaahmetli'nin Adnan, Ah-
met Kızıltan, Osman Karato-
sun, Feridun Karatosun, Ha-
san Mert, Şemsettin(Şemo), 
Salih Danışman, Muammer 
Danışman, Hasan Kaymakçı, 
Erol onat, Hafız Yahya, Kar-
cı Kemal, Necip Koç, Emin 
hoca, Dilborlu Ali Çetinka-
ya ve oğlu Erol, Monik Ha-
san, Fırıncı Cengiz, Dilbor-
lu Halil,Dilborlu Hüseyin, 
Mustafa Çal, Dilborlu Se-
lahattin Araç, Ahmet Emir-
dağ, Hacı Ahmet Barutçu-
oğlu, Hulki, Gebe Ali'nin 
Hüsnü, Tunalı Duran'ın Sü-
leyman, Bahri Kaymak-
çı, Metin Kaymakçı, Kara-
yeğelerin  Kadir, Mustafa 
Var (Panço) ve babası Ha-
lil Hafız,Arap İdris ve karde-
şi Arap Osman, Ümmetler'in 
Slih, Haldan İbrahim, Tahsin 
Özbilgiç, Alefali Cahit, Ya-
şar Kanat, Pat İbrahim, Sa-
rı Ahmet(Afyonlu), Metin 
Mert, Ömer Koç, Raşit Er-
miş.

YENİCE FIRINCILAR: 
Halil Soyhan, Ünal Aydın-
dağ, İsmail Avcı, Mehmet 
Ünlü, Osman Erkan.

Fırın işlerinde Hamurcu, 
Kürekçi ve yardımcı eleman-
lar vardır. Bir çuval una 500 
gr tuz girer. Un içine gire-
cek suyun kışın ılık olmasına 
dikkat edilir. 

Maya çeşitleri: Doğal ma-
ya, Ekşi maya, Nohut maya-
sı, Çiçek mayası.

Ekşi maya hazırlanışı: Bu-
gün yapılan hamurdan ihti-
yaç kadar yani 5-10 kg, erte-
si gün un içine maya olarak 
hazırlanarak ayrılan hamura 

Eksi maya denir.
Nohut maya hazırlanışı: 

Rakısı boşaltılmış rakı şişe-
si yıkanmaz. Şişe içine dört 
parçaya bölünmüş nohut par-
çaları şişenin yarısına yakın 
doldurulur. Üzerine ağzına 
kadar kaynar su doldurulur. 
12 saat veya daha kısa süre 
bekletilir. Şişenin ağzından 
köpükler taşarsa mayalan-
ma olmuştur. Suyu süzülerek 
maya olarak kullanılır. Ek-
şi mayaya HAMUR TURUŞ 
da denir. Doğal maya, Nohut 
mayası ve Ömer otu bitkisiy-
le hazırlanır.

Ekmekte maya kullanmak 
sadece tadı için değil hazmı-
nı kolaylaştırmak için de ge-
reklidir. Ekmeğin pişmeden 
önce kömür üzerine; yumur-
ta, pekmez sürmek, çöreko-
tu, zencefil, anason, keten 
tohumu, kakule, dereotu to-
humu, haşhaş, susam gibi 
süslemeye yönelik bitkiler 
kullanmak hazmı kolaylaştır-
maya yöneliktir. Buğday to-
humunda (tanesinde) bütün 
vitaminler, enzimler, mikro 
elementler vardır.

Vücudumuzun ekmekten 
alması gereken faydalı un-
surlar büyük oranda kabuk 
ile nişasta arasında toplan-
mıştır. Buğdayı un yaparken 
kabukları (kepek) eleyerek 
atmak, sadece ölü nişasta-
yı kullanmak maalesef lezzet 
uğruna insanoğlunun buldu-
ğu en zararlı keşiflerden biri-
dir. Beyaz un (has un-kepek 
alınmış un)dan yapılan ek-
mek; kandaki asit oranını ar-
tırır. Vücut bu asitti kulla-
namaz. Dolayısıyla bu asit 
safra kesesi, böbrek ve me-
saneye taş oluşumuna yol 
açar. Kılcal damarlarda da-
ralmalara ve kasılmalara ne-
den olur. Beyaz undan ya-
pılmış ekmekler sıcak olarak 
yendiğinde, bağırsaklarda B 
vitamini eksikliğinin en be-
lirgin özelliği asabileşme-
nin ve kansızlığın görülme-
sidir. Hazır mayalı ekmek 
pişirildikten en az 3 saat son-
ra yenmelidir. Mayasız yufka 
ekmek veya doğal mayalar-
la yapılmış ekmeklerin sıcak 
yenmesinde sakınca yoktur.

Fırında bulunan malze-

meler: Un, tuz, su, kürek, 
hamur teknesi, ısrana, bı-
çak, odun(kömür, doğalgaz, 
elektrik vs.), terazi, Pasa, fı-
rın ocağı, bez.

Fırınların Piri Somun-
cu Baba’dır. Dünyanın bir-
çok yerinde Somuncu Ba-
ba denilen kabirler vardır. 
Osmanlı Döneminde ya-
şayan Somuncu Baba(…) 
Bursa’da yaşamış. Oradan İç 
Anadolu’ya, Aksaray’a ora-
dan da Malatya-Darende’ye 
gitmiş.

Fırınlarda ekmekten baş-
ka kadayıf, tatlı maya, tahin 
helva da satılırdı.

Helva olarak: Çöven hel-
vası, irmik helvası, köpük 
helvası satılırdı. Fırıncı hel-
vayı kendisi yapabildiği gibi 
helva yapanlardan alır satar-
dı.  Genelde şehrimizde işçi 
olarak çalışanlar, şehrimize 
günübirliğine ticarete ziya-
rete gelenler, şehre köylerin-
den odun satmaya gelenler 
fırına giderek yiyebileceği 
kadar tam, yarım, çeyrek ek-
mek arası helva satın alarak 
açlıklarını giderirler. Bugün-
kü anlamda “tost” yerlerdi. 
1970’li yıllara kadar ekme-
ğin gramajı bir kiloya yakın-
dı. Dolayısıyla yarım ekmek 
alan kişi karnını rahatça do-
yuruyordu. 

 
HATIRA
1 Mart 1980 tarihi ve 

günlerden perşembe. Ah-
met KAVAL ve Süleyman 
UĞURLU ortak olmuşlar. 
Dörteylül mahallesindeki 
Aşgel Ethem’in fırınını kira-
lamış. İlk ekmeklerini çıkar-
mak için fırın ocağını yak-

mışlar. Hamuru yoğurmuşlar. 
Ekmek hamurlarını ocağa at-
madan bir bilene soralım di-
ye Bostancıların kahvehane-
sinden (şimdiki meydan pide 
fırını) Necip KOÇ’u çağır-
mışlar. Necip KOÇ gelmiş, 
elini ocağın içine uzatmış 
“İçerisinin sıcaklığı tamam 
tamam” demiş. Ortaklar da 
bir parça hamuru üç kürek-
te ocağa atmışlar. Ocağın içi 
normalden çok kızgın oldu-
ğu için ekmeklerin üzeri he-
men kızarmış ama içleri ha-
mur kalmış. Ocağa tekrar 
atmak için yarım saat bekle-
mişler. Ocağın sıcaklığı bi-
raz düşmüş, sonra diğer ha-
murları ocağa vermişler. 
1985 yılı eylül ayında Aşgel 
Ethem’in fırınını bırakmışlar 
ortaklık bitmiş.

   
HATIRA

1955 yılı yaz mevsimi . 
Pamukkale’de festival ya-
pılıyor. Fırıncı Mehmet Ali 
KÜÇÜKDAĞDELEN ve 
oğlu Nafiz, Pamukkale fes-
tivaline simit satmaya git-
mişler. Kendi fırınlarında pi-
şirdikleri yuvarlak ve uzun 
simitleri sandıklara yerleş-
tirmişler. Buldan’dan festi-
vale giden arabaya binerek 
Buldan simitlerini festiva-
le gelenlere satmışlar. Fırıncı 
Mehmet Ali KÜÇÜKDAĞ-
DELEN, normal zamanlarda 
fırında pişirdiği ekmek ve si-
mitleri, birkaç gün satılma-
yanları sandığa yerleştirir. 
Sandığı arkasına sarınarak 
yaya olarak köylere gider, 
yumurta, buğday, un ile de-
ğiş yaparmış.

Devam edecek…

İlk çocuğum Nuri 20 hazi-
ran 1944 senesinde Alma n 
Hastanesinde doğmuş. Nü-
fus kaydımız Buldan’da oldu-
ğundan  Buldan doğumlu diye 
yazdırdık. Ailede ilk çocuğun 
oğlan olması sevinç ve hayırla 
karşılandı. Hastanenin  dokto-
ru Hadi Gediz  bir hafta hasta-
nede tuttu bizi. Bir hafta bo-
yunca sabah akşam hastaneye 
geldim. Bir gün dış kapıdan 
girdim. Binaya girmekte olan 
sarı büyük bir yılan gördüm. 
Bir sopayla vurarak onu öldür-
düm ama bu olay herkeste bü-
yük bir şaşkınlık yarattı.

 Yılanla ilgili bir çocukluk 
anımı aktarayım. Bizim tek-
keye gelen seyyahların arasın-
da yılana şerbetli olanlar vardı. 
Onların avucundan su içerek 
ben de şerbetlenmiştim. O za-
manlar bahçemizde yılanlar 
varmış, gerçi ben rastlamadım. 
Yalnız küçükken Hatice Ha-
lamların bağına gitmiştik bir 
yaz günü. Halam bağı sulamak 
için havuzun suyunu açmaya 
gidince bir yılan gördü ve so-
payla vurarak  öldürdü. Yıla-
nı ilk defa orada görmüştüm. 
1947 yılında Bakırköy’de Ba-
kırcılar apartmanında oturur-
ken, evin yakınlarındaki çam-
lıkta da bir yılan görmüştüm.

 Nuri doğduğunda Vali Ko-
nağı  Caddesi’nde oturuyor-

duk. Evin karşısında muaye-
nehanesi olan çocuk doktoru  
İhsan Hilmi Bey’e gidiyor-
duk. Onun önerileri doğrultu-
sunda hareket ediyorduk. Bu 
arada  evde annem ve kardeş-
lerim de kalıyordu. Çocuk bü-
yütmede annem bize yardımcı 
oluyordu ama disiplin konu-
sunda  gevşek davranıyor bu 
durum karşısında hanım sesi-
ni çıkartamıyordu. Ben dokto-
run tavsiyeleri doğrultusunda 
disiplinli yetişmesini istiyor-
dum. Doktorun önerisi emzir-
me, mama ve uyku düzeni ile 
ilgiliydi. Bu düzeni annem bo-
zuyor kendi zamanında gördü-
ğü gibi yetişsin istiyordu. Her 
ihtiyacı giderildiği halde ba-
zen ağladığında “ Bırakın, ağ-
lasın” diyordum. Annem ise “ 
Çocuğu ağlatmayın, sonra fı-
tık olur” diyorsa da  onu dinle-
miyordum.

 Nuri büyürken, biz 
Nişantaşı’nda, kayınvalide ise 
Laleli’de oturuyordu.  Onu zi-
yarete giderken Harbiye’ye 
kadar yaya yürüyor,  Oradan 
Şişli- Aksaray tramvayına bi-
niyorduk. Birinci  ve ikinci 
mevkii olmak üzere iki çeşit 
tramvay vardı. Birinci  5kuruş, 
ikinci 3 kuruştu.. Tasarruf et-
mek için ikinci mevkiyi tercih 
ederdik. 1950 senesinde Ni-
şantaşı  Selim Sırrı Tarcan İl-

kokuluna yazdırdık Nuri’yi.
      Erenköy’de bir yaz-

lık almıştık. Orada oturuyor-
duk. Nuri’ye Erenköy’den 
Nişntaşı’na nasıl gidip gele-
ceğini öğretmem gerekiyor-
du.  Erenköy’den tramvayla 
Kadıköy iskelesine, vapur-
la Karaköy iskelesine, ora-
dan Maçka tramvayına  bine-
rek Nişantaşı’na geldik. Bu 
şekilde yol güzergahını  öğren-
di v sonra kendi gidip gelmeye 
başladı.Ekim sonuna kadar bu 
böyle devam etti ve biz kışlığa 
taşındık. Oradan okula gitmeyi 
de öğrendi.

 İkinci oğlum Ragıp  1948 
senesinde dünyaya geldi. 
1947 ekim ayında Amerika’ya 
gitmiştim. 1948 martında 
İngiltere’ye geçtim. 5 nisan 
1948 de İstanbul’a döndüm. 
Eşim ve asker arkadaşım eşiy-
le beni karşılamaya geldiler. 
Hep birlikte eve döndük. Dön-
düğümü duyan komşu ve akra-
balar eve doluştular. Aynı gece 
eşim sancılanınca  hastaneye 
kaldırdık. İkinci oğlumun ol-
duğunu müjdelediler.

 Ragıp biraz daha güç ve na-
rin büyüdü. Çok sık hastalanır-
dı. Hatta bir defasında ölecek 
diye çok korktuk. Okul  za-
manı geldiğinde abisi ile aynı 
okula gönderdik.

1955 senesinde Alman has-

tanesinde kızımız Füsun doğ-
du. Hastaneden çıkışta doğru-
ca yazlığa gittik. Kışa doğru 
Samson  apartmanındaki  eve 
taşındık.

Mali durumumuz düzelince 
Füsun’a bir dadı tuttuk. Diğer-
leri dadısız büyümüştü. Okul 
zamanı gelince yalnız başına 
okula göndermeye cesaret ede-
medik. 1961-62 yıllarında ço-
cuk kaçırma  olayları artmıştı. 
Füsun’u Şişli Terakki’ye ver-
dik. Okul ile evin arası 300 
metre kadardı. Fakat o kadar  
yere bile kapıcı ile gidip geli-
yordu.

Nuri ilkokulu bitirince Ro-
bert Kolejine gitmek iste-
di. Okula sınavla giriliyordu. 
Tam sınav günü Nuri hastalan-
dı. Buna rağmen ilaç alarak sı-
nava girdi ve kazandı. Orta ve 
liseyi orada okudu. Karakte-
rinde liderlik vasfı varmış,  o 
yıllarda ortaya çıktı. Zamanın 
birlik ve derneklerine katılır ve 
başkanlıklarına  aday olur ka-
zanmak için uğraşırdı. Sporla 
çok yakından ilgilenirdi. Uzun 
atlamada madalya kazanmış-
tı. Hocalarıyla çok iyi anlaşır-
dı. Okulda bir yenilik yapıla-
cağı zaman hocaları mutlaka 
Nuri’yi yanlarına alırdı.

Ragıp ilkokulu bitirince Te-
rakki Lisesine yatılı verdik. 
Ragıp ailesine çok düşkündü. 

Bu yüzden birkaç ay yatılı ka-
labildi. Onu yatılıdan almak 
zorunda kaldık. Aynı lisa-
nin gündüzlüsünü bitirdi. Ma-
dem mesleğimiz dokumacılık 
sende kimya oku dedik.  Da-
ha iyi yetişsin diye özel üni-
versiteye verdik. Üniversi-
te bitince lisan öğrensin diye 
İngiltere’ye gönderdik. Altı ay 
sonra Amerika’ya geçti. Bir 
sene de orada kaldı. Alman-
ca öğrenmesini de istedik. Altı 
ay ders aldıktan sonra, bir se-
ne Almanya’da kaldı v dönüşte 
Akın Tekstil’de işe başladı.

Nuri koleji bitirince  
Amerika’da okumaya karar 
verdi. Ben de “  nerede okur-
san oku, ikinci bir lisan öğren” 
dedim   Yaz tatilinde Alman-
ya Goethe Enstitüsünde oku-
maya başladı. Orayı beğenin-
ce “ Ben burada okuyacağım “ 
dedi ve tekstil idareciliği oku-
maya başladı. Fransızca öğren-
mesi için  bir boya fabrikası-
na gönderdik. Orada birkaç ay 
kalabildi.

Füsun ilkokulu bitirince sı-
navlara girdi ve birkaç yeri ka-
zandı.Fakat biz onu karma 
okullar yerine Avusturya Kız 
Lisesine verdik. Başarıyla oku-
lunu bitirince işletme fakülte-
sini kazandı. O yıllarda okullar 
çok karışıktı ve göndermeye 
cesaret edemedik. Kendisi de 

birkaç gün gitmeyi denediyse 
de olmadı. Okulu bıraktı.

Çocuklarımın yetişmesin-
de en büyük destekleri anneleri 
olmuştur. Öğretmenleri ile ya-
kın ve sıcak ilişkiler kurmuş, 
onlara piyano, jimnastik vb. 
dersler aldırdı.. Okul dışı kül-
türlerini arttırmada da kendile-
rine çok yardımcı olmuştur.

Çocukların yetişmesi es-
nasında kaldığımız evlerde 
bir oda bakıcının, bir oda bi-
zim, bir oda kızımızın, bir oda 
da oğullarımıza ayrılırdı. Biri 
yüksek sesle ders çalışır, diğe-
ri etraf sessiz olursa dersini an-
layabilirdi. Bu yüzden sorunlar 
çıkardı. Bir daha sonra  yapa-
cağımız evde bu sorunları göz 
önüne alarak yapmaya karar 
verdik.Biz bunları düşünürken 
evlilik işleri çıkmaya başladı.
Nuri İzmir’de askerlik yapar-
ken tanıştığı  Engin’le  evlen-
di.  Ragıp arkadaş gurubundan 
Müjgan ile evlendi. Düğünle-
ri gösterişsiz ve sade bir şekil-
de yapıldı. Füsun’a o sıralar 
çok talip geldi. Çoğu zengin 
çocuğu ve şımarık tiplerdi. Kı-
zımızı hiçbirine vermeye cesa-
ret edemedik.  Ragıp’ın arka-
daşları arasında olan şimdiki 

eşiyle  tanışmış ve aralarında 
anlaşmışlar. Damat adayının 
aklı başında ve çalışkan oldu-
ğunu gördük ve evlenmeleri-
ne müsaade verdik. Çocukla-
rımızın her şeyiyle her zaman 
iftihar ederiz.  Bugün çocuk-
larımız yaşını başını aldı. Şu 
an yedi torunum var.İki tane-
si Nuri’nin, üç tanesi Ragıp’ın, 
ikisi de Füsun’un evlatları.  
Ragıp’ın ilk kızı Billur benim 
en büyük torunum. Akın Teks-
tilde çalışmakta. İkincisi Rüştü 
ise İtalyan Lisesinde okumak-
ta.En küçük Emel ise ortaokul-
da okuyor. Füsün’un  kızı İpek 
Avusturya Lisesinde okuyor. 
Oğlu Ömer de Alman Lisesin-
de öğrenim görüyor. Nuri’nin 
oğulları en küçük torunlarım. 
Büyük olan Ali bu sene ilkoku-
lu bitirecek, Ahmet ise ilkoku-
la devam ediyor. Hepsi sağlık-
lı , başarılı ve iyi terbiye alarak 
yetişiyorlar. İnşallah sonuna 
kadar böyle giderler. İçlerin-
den hiç biri sanatçı olmak gibi 
veya başka bir meslek seçme-
yi düşünmüyorlar. Bizler gibi 
kendilerini sanayi ve ticarete 
hazırlıyorlar. Torunlarımın bu 
şekilde yetişmesi bana ayrıca 
bir gurur ve sevinç veriyor.

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

YAYINA HAZIRLAYAN : AHMET KIZILÖZ              BÖLÜM. 25   ÇOCUKLARIM….

HER
EVİN
BİR
HİKAYESİ
VAR

Suavi UYUM
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Buldan Orman İşletme 
Şefliği fidan dikme şenliği 
düzenledi.

Türlübey köyünde ger-
çekleşen şenliğe Kaymakam 
Hacı Uzkuç, Buldan Cum-

huriyet Başsavcısı Tolgay 
Döğer, İlçe Orman İşletme 
Şefi Nurullah Karagöl, İl-

çe Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü Mehmet Özgür 
Akkan, KYK Buldan Yurdu 

Müdürü Ahmet Koç, KYK 
Buldan Yurdunda kalan öğ-
renciler ve köylüler katıldı-

lar. Gençlere ve vatandaşla-
ra ağaç sevgisini aşılamak, 
ağaç dikmeyi öğretmek 

amacıyla düzenlenen etkin-
likte sembolik olarak 150 
adet fıstık çamı dikildi. 

Buldan deve güreşlerin-
den elde edilen yaklaşık 
30.000 TL ile Buldan Gö-
ğüs Hastanesine iki adet 
cihaz alınması kararlaş-
tırıldı.

Buldan Göğüs Hasta-

nesine iki yeni cihaz alı-
nıyor. Geçtiğimiz günler-
de gerçekleşen ve sezonun 
en büyük deve güreşi olan 
Buldan deve güreşlerin-
den elde edilen gelirle Bul-
dan Göğüs Hastanesine 

Kulak Burun 
Boğaz polik-
liniğinde kul-
lanılmak üzere 
KBB muayene 
ünitesi ve la-
boratuvar bö-
lümünde kul-
lanılmak üzere 
dik tip otoklav 

buharlı sterilizatör alımına 
karar verildi.

Buldan Göğüs Hastane-
sinde bir araya gelen ve 
Belediye Başkanı Musta-
fa Gülbay, Belediye Meclis 
üyesi Hasan Coşan, Buldan 
Göğüs Hastanesi Başheki-
mi Doktor Alpaslan Alsoy,  
Başhekim yardımcısı Uz-
man Doktor Nurettin Şahin 
ve deve güreşi tertip ko-
mitesi üyelerinin katıldığı 
toplantıda iki cihazın mali-
yetinin deve güreşlerinden 
elde edilen gelirle alınabi-
leceği, bu amaçla cihazla-
rın Buldan Göğüs Hasta-
nesine kazandırılmasının 

uygun olacağı kararı alındı.
Toplantıda ayrıca,  iki 

blok arasında bulunan ve 
toplantı salonu olmasına 
uygun olan yerin sıva ve 
tefrişatının yapılması ge-
rektiği, bu konuda da ge-
rekli çalışmaların yapılma-
sı, bu alan için yapılacak 
çalışmaların giderinin kar-
şılanması için değerlendir-
meler yapıldı. 

Yapılan güreşlere katılan-
ların duyduğu memnuni-
yetin çok önemli olduğunu 
dile getiren Belediye Baş-
kanı Mustafa Gülbay “De-
ve güreşlerimize her bölge-
den misafirlerimizin yanı 

sıra İstanbul, İzmir, Denizli 
ve diğer yerlerden Buldan-
lı hemşerilerimiz katılarak 
destek verdiler. Hepsi de 
organizasyonu çok beğen-
diklerini ifade ettiler. Beni 
en çok sevindiren diğer bir 
unsur da birlik ve beraber-
lik içinde tüm siyasi görüş-
ten arkadaşlarımızla oluş-
turduğumuz tertip komitesi 
olarak bu gelirin tamamı-
nın Buldan Göğüs Hastane-
sine aktarılmasıdır. Buldan 
tarihimizde çok önemli ye-
ri olan ve merhum Doktor 
Abdullah Sayıner’in ve bü-
yüklerimizin imece yoluy-
la fedakârca çalışmalarıy-

la kazandırdığı ve bizlere 
emanet ettiği hastanemize, 
bizlerde torunları olarak bu 
emanete sahip çıkıyoruz. 
Bu amaçla güreşlerimizi 
tertip ettik. Hastanemizin 

ihtiyacı olan yeni cihazları 
hastanemize kazandıraca-
ğız.  Ben deve güreşi tertip 
komitemize ve katkı koyan 
değerli halkımıza şükranla-
rımı sunuyorum” dedi.

Menderes Tekstil Genel Mü-
dürü, hemşehrimiz Ali Atlamaz 
ve fabrikanın İnsan Kaynak-
ları Müdürü Mehmet Alptekin 
üniversite öğrencilerine haya-
ta atılma aşamasında neler yap-
maları konusunda tecrübelerini 
aktardılar. 

KYK Buldan Yurt Müdürlüğü 
tarafından organize edilen ve 
Buldan Meslek Yük-
sekokulu Konferans 
Salonu’nda gerçekle-
şen söyleşide, Mende-
res Tekstil Genel Mü-
dürü Ali Atlamaz ve 
İnsan Kaynakları Mü-
dürü Mehmet Alptekin 
çoğunluğu KYK Bul-
dan Yurdu öğrencile-
rinden oluşan dinleyi-
cilere, mezun olduktan 
sonra iş bulma iş mü-
racaatlarında nelerin 

önemli olduğunu, öğrencilerin 
nelere dikkat etmesi gerektiği-
ni anlattılar. Özgüvenin önemi-
ne dikkat çeken konuşmacılar, 
yabancı dilin şart olduğunu be-
lirttiler. Uygulamanın teoriden 
çok farklı olduğunu belirten Ali 
Atlamaz ve Mehmet Alptekin 
öğrencilere okul bitiminde atı-
lacakları yeni hayatlarında ba-

şarılar dilediler.
KYK Buldan Yurdu Müdü-

rü Ahmet Koç, düzenledikle-
ri bu söyleşiye katılan Atlamaz 
ve Alptekin’e, kendilerini kır-
mayarak katıldıkları için teşek-
kür ederek, öğrencilerin hayata 
daha iyi hazırlanmaları için bu 
tür etkinlikleri daha sık yapma-
yı düşündüklerini söyledi.

Buldan Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerine KOSGEB Denizli İl 
Müdürlüğü Kobi Uzmanı Selim 
Erkoç tarafından girişimcilik des-
tek programı anla-
tıldı.

Buldan Meslek 
Yüksekokulu kon-
ferans salonunda 
gerçekleşen konfe-
ransa Buldan Kay-
makamı Hacı Uz-
kuç, Pamukkale 
Üniversitesi Rek-

tör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yıl-
maz, Buldan Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Yard. Doç Dr. Kemal 
Göz, ilçedeki bazı kurumların da-

ire amirleri, sivil tolum 
örgütlerinin yöneticileri, 
öğretim üyeleri ile öğ-
renciler katıldı. 

KOSGEB tarafın-
dan girişimcilere verilen 
desteklerin ve bu des-
teklerin hangi şartlarda 
gerçekleştirildiğinin an-
latıldığı konferansla öğ-

rencilerin mezun olduktan sonra 
kendi işlerini kurmak istedikle-
rinde ne gibi destekler alabilecek-
lerini bilmelerini istediklerini be-
lirten okul müdürü Yard. Doç. Dr. 
Kemal Göz, “biz öğrencilerimizin 
mezun olduktan sonra da yaşam-
ları boyunca başarılı olmalarını 
istiyoruz. Başarılı birer birey ol-
maları için de alabilecekleri des-
tekler var. Bu tür konferanslar ve 
bilgilendirmelerle bunları öğren-
cilerimize aktarmaya devam ede-
ceğiz” dedi. 

Buldan Ticaret Odası, Bul-
danlı sanayicilere Sanayi Sicil 
Belgesi Bilgilendirme toplantı-
sı yapıldı.

Buldanlı sanayiciler bilgilen-
dirildi. Buldan Ticaret Odası ta-
rafından düzenlenen Sanayi Sicil 
Bilgilendirme toplantısına Buldan 
Ticaret Odası Başkanı Halil Baş-
türkmen, Belediye Başkan yar-
dımcısı Hikmet Şenözen, Ticaret 
Odası yönetim ve meclis üyele-
ri Muharrem Karapınar, Metin 
Ödel, İbrahim Acıkara,  sanayici-
ler, tekstilciler ile muhasebeci ve 
mali müşavirler katıldı.

Denizli Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı İl Müdürlüğü 
Sanayi Sicil Uzmanı Müfit Ma-
naz tarafından verilen bilgiler-
de Buldan’da Sanayi Sicil Belgesi 
sayısının 144 olduğu, bu sayının 

Denizli’nin diğer ilçelerine oran-
la çok düşük olduğu belirtildi. Sa-
nayi Sicil Belgesi olan şirketlerin 
kullandıkları elektrik bedellerinin 
yüzde yirmi oranında düşük öde-
neceğini dile getiren Uzman Ma-
naz “Amacımız, yasal bir zorun-
luluk olan Sanayi Sicil belgesinin 
üretici firmaların yararına oldu-

ğunu anlatmak, küçük firmala-
rın büyümelerine yardımcı olmak, 
pazarda rekabet ortamlarına daha 
iyi hazırlanmalarına yardımcı ol-
maktır” dedi. 

Toplantının soru cevap bölü-
münde Buldan’da ihracat yapan 
firmaların Mısır hükümetiyle ya-
şadığı belge sıkıntıları görüşüldü.

BU FİDANLAR AĞAÇ OLACAK

ÖĞRENCİLERE GİRİŞİMCİLİK DERSİ

SANAYİCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

 İKİ CİHAZ ALINACAK

ALİ ATLAMAZ’DAN ÖĞRENCİLERE HAYAT DERSİ
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Sezon başında ilk 
beş hedefiyle yola çı-
kan Buldan Beledi-
yespor ligi dördüncü 
sırada tamamladı. 
Başkan Ümit Ak-
dağlı “Yeni sezon-
da BAL ligine çık-
mayı hedefliyoruz. 
Buldan’a BAL yakı-
şır” dedi.

Sezon başında 
bu yıl çıktığı Süper 
Amatör ligde ilk be-
şi hedefleyen Buldan Belediyespor 
amacına ulaştı. Geçtiğimiz yıllar-
da da yer aldığı Süper lige tutuna-
mayan Buldan Belediyespor, bu 
yıl elde ettiği başarıyla adından sık 
sık söz ettirdi.

Düzenlediği basın toplantısın-
da geçtiğimiz sezonu değerlendi-

ren ve elde edilen başarıdan dolayı 
futbolcularını ve teknik yöneti-
mi kutlayan Buldan Belediyes-
por Başkanı Ümit Akdağlı “Se-
zon başında ilk beş takım arasına 
girmeyi hedefliyorduk. Sezonun 
ilk yarısında takım olarak başarı-
sız maçlar çıkardık. Bunlara ha-

kem hataları da ek-
lenince istediğimiz 
sonuçları alamadık. 
Sezonun ikinci ya-
rısında takım ola-
rak toparlandık. İlk 
beş hedefimize li-
gi dördüncü ola-
rak ulaştık. Artık 
yeni sezonda şam-
piyonluğu hedefli-
yoruz. Geçtiğimiz 
yıllarda çıkmayı 

başarmış ancak bu ligde tutuna-
mamıştık. Artık bu ligde şampiyon 
olup, BAL ligine çıkmak istiyo-
ruz. Buldan’a BAL yakışır diyo-
ruz. Önümüzdeki günlerde yapaca-
ğımız genel kurulda yeni ve güçlü 
bir yönetim kurulu oluşturacağız. 
Yeni yönetim kurulumuzla mevcut 
kadromuzu bozmadan yeni trans-
ferlerle görüşmelere başlayacağız. 
Ağustos ayında başlayacağımız ça-
lışmalarla,  Ekim ayında başlaya-
cak Süper Lige hazır hale gelece-
ğiz. Bu arada stat çalışmalarımızla 
ilgili olarak Denizli Gençlik Spor 
İl Müdürlüğü ile görüşmelerimiz 
devam etmektedir. Ben elde edilen 
başarımızdan dolayı futbolcu kar-
deşlerimize, teknik yönetimimize 
ve taraftarlarımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Yeşil sahaların efsane oyun-
cusu İbrahim Gonca jübile ya-
parak aktif futbolculuk hayatı-
na noktayı koydu.

İbrahim Gonca faal futbolcu-
luk hayatına noktayı koydu. Fut-
bola 1978Yilinda Almanya’nın 
FC Memmingen takımında baş-
layan İbrahim Gonca, 1983 
te Türkiye’ye döndükten son-
ra Buldanspor'da oynadı. Fut-
bolculuk hayatında bir zamanla-
rın usta oyuncularından olan ve 
unutulmaz kaptan merhum (Süt-
çü)(Mehmet Yangöz’ün emek-
leri olduğunu dile getiren usta 
oyuncu İbrahim Gonca “1983-
84 sezonunun benim için ayrı bir 
önemi vardır. Rahmetli Mehmet 
Yangoz(Sütçü)  abimizin üzeri-
mizde çok emeği vardı. Çok gü-
zel ve başarılı bir sezonun ardın-
dan Denizlispor’a transfer oldum.

İki sezon Denizlispor Genç 
Takım kaptanlığının ardından 
Denizlispor’da profesyonel ol-
dum.1986-90 arasında 1.Lig ve 
küme düştükten sonra 2.ligde oy-
nadım. 1988 yılında antrenman-
da Ali Yalçın’la bir ikili mücade-
le esnasında dizimden sakatlanıp 
ameliyat oldum. Tam iyileştim 

ve büyük takım-
ların beni istediği 
90yilinda dizimden 
ikinci kez sakat-
landım. Ardından 
3.ligde oynayan 
memleketim olan 
Buldanspor’a kiralık olarak ge-
ri dondum.

1990-91 sezonunda Ankara 
Beypazarı Belediyespor’da 91-92 
yıllarında Keçiörengücü, 92-95 
yıllarında Polatlıspor’da oynadık-
tan sonra Nazillispor’a transfer 
oldum.

3 sezon Nazillispor’ da oy-
nadıktan sonra 1999 yılında 
Buldanspor’da antrenör futbolcu 
olarak göreve başladım.

2000 yılında antrenörlük kur-
sunu bitirdim ve o günden bugü-
ne aralıklarla Buldanspor’a hiz-
met etmeye devam ediyorum.  49 
yaşında olmama rağmen geçti-
ğimiz haftalarda son kez de olsa 
Buldanspor’da forma giydim.

Bu sene Süper amatörde ligi 
dördüncü bitirerek başarılı bir se-
zonu geride bıraktık. Bizim için 
zor bir sezondu çünkü ilk yarı-
da maçlarımızın tümünü dışar-
da oynadık. Bütün antrenmanları-

mızı Sarayköy’de yaptık. Yorucu 
ve stresli bir sezonun ardından 
önümüze daha umutla bakıyoruz. 
İmkân ve destek verildiği takdir-
de Buldanspor’u Bal ligine ora-
danda3.lige çıkarmak çokta zor 
olmayacaktır.

Bütün ilçelerde futbola büyük 
yatırımlar yapılmaktadır. Biz Bul-
danspor olarak biraz geride kal-
dık. Umarım bundan sonraki se-
nelerde Buldanspor’u hak ettiği 
yerlere hep birlikte çıkaracağız. 
Beni bu göreve getiren ve bize 
maddi manevi destek olan bas-
ta Başkanımız Ümit Akdağlı’ya 
ve yönetim kurulu üyelerine te-
şekkür ederim. Bu sene büyük bir 
özveriyle oynayan futbolcu kar-
deşlerime ayrı bir parantez açmak 
isterim. Karakterli bir oyuncu 
grubuyla çalışmaktan dolayı çok 
mutlu oldum. Gelecek yıllarda bir 
kaç takviyeyle bu takımın büyük 
başarılara imza atacağını söyleye-
bilirim” dedi.

Ilgın Spor Kulübü Oto Sant-
ral Garajı yanında bulunan 
merkezde çalışmalarına baş-
ladı.

Ilgın Spor hizmete girdi. Oto 
Santral garajı yanında bulunan 
ve daha önceleri Bodrum Cafe 
olarak kullanılan merkezde açı-
lan kulüpte etkin antrenörler-
le eğitimler verilecek. Ilgın Spor 
Kulübünde 5 yaşından 70 yaşı-
na kadar herkese spor yaptırmayı 
amaçladıklarını ifade eden Ilgın 

Spor Kulübü antrenörü Timuçin 
Ilgın “ 4. Dan Karete, AIKI, Ju-
jutsu ve IAI Jutsu antrenörü ve 
aynı zamanda Uluslararası ha-
kem Taner Buzacı ve Kıkk Box, 
Muay Thai antrenörü Fatih Said 
Başol ve ben 2. Dan Antrenörü, 
hakem Timuçin Ilgın hocaları-
mızla birlikte eğitimler verece-
ğiz. Ayrıca pilates, zumba, kilo 
alma ve kilo verme ve özel sa-
vunma derslerimizde de eğitim-
lerimiz olacaktır. 

Beş yaşından yetmiş ya-
şına kadar her yaş grubuna 
yönelik çalışmalarımız baş-
lamıştır. Özellikle spor ku-
lübümüz, ailelerin gelip iz-
leyebileceği sıcak bir ortam 
sunmaktadır. Etkin antre-
nörlerle ve işini doğru ya-
pan eğitmenlerimizle dersler 
verilmektedir. Çocukları-
mız yaptıkları branşlarla il-
gili yarışmalara ve turnuva-
lara götürülüp, ufuklarının 
açılması sağlanacaktır. Spor 
kulübümüzde yer alan Uzak-
doğu sporları karmaşık öğ-

renmeyi içerdiği için çocukla-
rın zekâ seviyelerini yükselterek 
dikkatlerini artırmaktadır. Ken-
dilerine olan özgüvenlerinin art-
masını sağlayarak, derslerindeki 
başarılarına olumlu katkılar sağ-
lamaktadır. Ilgın Spor Kulübü 
olarak amacımız Buldan’ın ço-
cuklarının spor yapmasını sağ-
lamak ve sağlıklı, disiplinli ve 
topluma faydalı bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamaktır” dedi.

UltrAslan Buldan taraftara grubu ku-
ruldu.

Buldan’da Galatasaray kulübü taraf-
tarları UltrAslan taraftar grubunu kur-
du. Yüksel Tosun, Murat Gülsoy ve Onur 
Hiçyılmaz UltrAslan taraftar grubu tem-
silciliğini kurdu. Buldan’daki Galatasaray 
taraftarlarını tek çatı altında birleştirmeyi 
esas aldıklarını belirten UltrAslan Buldan 
taraftar grubu temsilcileri “ Güzelleştir-
me Lokalinde Galatasaray’ımızın maçla-
rını izleyebileceğiz. Buraya grubumuzun 
levhalarını astık. Grubumuz çalışmala-
rı olarak maç organizasyonları yapaca-
ğız. Ayrıca UltrAslan ürünlerini biz temin 

edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimiz 
kapsamında Ramazan ayında iftar yemeği 
düzenlemeyi planlıyoruz. Okullara kırtasi-
ye yardımları yapacağız. Maddi durumları 
yetersiz çocuk taraftarlarımıza ve engelli 
taraftarlarımıza forma, eşofman yardımın-
da bulunacağız. Loklimizin açılışını önü-
müzdeki sezonun açılışında Galatasaray 
Kulübü yöneticilerinin ve UltrAslan taraf-
tar grubunun yöneticilerinin de katılacağı 
bir törenle yapacağız. Tüm Galatasaraylı 
taraftarlarımızı ve sporsever halkımızı yan 
yana omuz omuza maçlarımızı izlemeye 
ve takımımızı desteklemeye davet ediyo-
ruz” dedi.

BULDAN’A BAL YAKIŞIR VEDA ETTİ

ULTRASLAN BULDAN KURULDU

ILGIN SPOR KULÜBÜ AÇILDI

Buldan KYK Yurdu Bayır 
Bucak Türkmenleri için top-
lanan insani yardım malzeme-
leri gönderildi. 

Suriye’de yaşanan iç sa-
vaş  sonrasında zor günler ge-
çiren Bayır Bucak Türkmen-
lerine bir destek de Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Buldan Öğren-
ci Yurdu’nda kalan üniversite 
öğrencilerinden geldi. Yurt Mü-
dürü Ahmet Koç önderliğinde 
başlatılan kampanya çerçeve-

sinde öğrenciler ve vatandaşlar 
tarafından toplanan malzeme-
ler Bayır Bucak Türkmenleri-

ne ulaştırılmak üzere kamyonla 
gönderildi. 

Yurt Müdürü Ahmet KOÇ 
kampanya ile ilgili olarak şun-
ları söyledi: “Biz millet olarak 
her zaman mağdur ve zulme uğ-
rayanın yanında olduk olmaya 
da devam edeceğiz. Kampan-
yaya destek olan öğrenci, per-
sonel ve Buldanlı hayırsever-
lere teşekkür ederim. Türkmen 
kardeşlerimizin özellikle de ço-
cukların savaştan olumsuz et-
kilendiler. Şimdi yaraları sarma 
zamanıdır.” 

KYK YURDUNDAN BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE YARDIM



Bir zamanlar kırılarak 
hurdaya çıkarılan kara tez-
gahlar bugünlerde yeniden 
aranılır hale geldi. 

Teknolojinin hızla değiş-
mesi ve çok daha modern 
tekstil makinalarının devre-
ye girmesi neticesinde da-
ha 15-20 yıl öncesinde nere-
deyse her evin altında üretim 
yapan eski kara tezgahlar kı-

rılarak hurdaya çıkarılmıştı. 
Kara tezgahlarda bir haftada 
dokunan mal, modern maki-
nalarda bir günde dokunu-
yor ve sonuçta rekabet şansı 
yok oluyordu. Kara tezgah-
lardan para kazanmak, aile 
geçindirmek çok zorlaşmış-
tı. Sonuç olarak, dokumacı-
lar ellerindeki kara tezgahla-
rı hurdaya çıkarmak zorunda 

kaldılar. İmkanları olanlar 
modern makinalar satın ala-
rak mesleğe devam ederken, 
imkanı olmayan pek çok do-
kumacı da başka iş kollarına 
yöneldi. Bir zamanlar 3500-
4000 kara tezgahın bulun-
duğu Buldan'da 350-400 ka-
ra tezgah kaldı. Ancak ne var 
ki el emeği ağırlıklı ürünle-
rin son zamanlarda daha faz-

la ilgi görmesi ve bazı ince-
lik isteyen dokumaların kara 
tezgahlarda daha iyi dokuna-
bilmesi nedeniyle kara tez-
gahlara ilgi yeniden arttı. 
Dokumacılar hurdaya verip 
kırdıkları tezgahları yeniden 
aramaya başladılar.  Buldan 
dışından zorlukla bulunarak 
getirtilen bu tezgahlar kapış 
kapış alınmaya başlandı. 

FESTİVALDE HADİSE İLE COŞACAĞIZ

Bu yıl 16.sı gerçekleşecek olan Buldan Dokuma Kültür ve El Sanat-
ları Festivali’nin as solisti Hadise olacak. 

3-4-5 Haziran 2016 günlerinde düzenlenecek olan festivalde, Hadise 
2. gün olan 4 Haziran Cumartesi günü sahne alacak. Belediye tarafından 
yaptırılan vatandaşlar arasında yaptırılan ankette ilk tercih edilen sanatçı 
Hadise olunca, sanatçının ajansı ile anlaşmaya varıldı. Hadise’ye ödene-
cek olan para konusunda net bir rakam öğrenilemedi. 

Festivalin son günü olan Pazar günü Ramazan’ın ilk teravih namazı kı-
lınacağı için o geceki program tasavvuf müziği ağırlıklı olacak. 

ESKİ TEZGAHLAR YENİDEN KIYMETLENDİ


