
KURBAN 
İlçemizde, Kurban Bayramında kesmek 

amacıyla, insanlarımız evlerinde bir veya bir-
kaç koyun beslerler.Keçi beslemek geleneği 
yoktur. 1964-1974 yılları arasında evlerde 
beslenen koyunlar için, koyunun ağırlığı esas 
alınmak şartıyla, Kurban Bayramından birkaç 
hafta önce “KOYUN YARIŞMASI” düzen-
lenmiştir. Zamanın hükümet veterinerinin 
girişimiyle, ilçemizde koyun besiciliğinden 
anlayan üç kişi veteriner Mehmet Bey baş-
kanlığında seçici kurul oluşturulurdu. Yarış-
maya katılmak isteyenler, besledikleri koyun-
larını yarışma günü yarışma yerine getirirler, 
komisyon gözetiminde, halkın gözü önünde 
kantarda tartı yapılır, ağırlığı en fazla olandan 
itibaren ilk üç dereceye girenler ilan edilir-
di. İlk üç dereceye giren koyun sahiplerine 
para,arpa, besi yemi gibi hediyeler verilirdi. 
Dereceye giren koyunlar değerinin birkaç katı 
fazla paraya satılırdı. Dereceye giren hatta ya-
rışmaya katılan koyunların alıcıları genellikle, 
nişanlı oğlunun nişanlısı kız evine göndermek 
üzere zengin ailelerdi. Arada sırada ekonomi-
si iyi aileler hastaneye , hapishaneye, askeri 
birliğe, fakir ailelere vermek amacıyla bu ko-
yunlardan alırlardı.

        İlçemizde tanınmış koyun besicile-
rinden tespit edebildiklerimiz bazı isimler;  
Evyakan Süleyman DURUSOY (bilinen en 
meşhur koyun besicisi), Peynirci Sakar Os-
man SEYREK, Barut Hilmi,Dokumacı Galip, 
Kabaoğlan Mustafa, Erol AKŞİT, Kamsız Ali 

UYUM, Barut Ali, Hamal Hasan, Ekli 
Mehmet, Ethem PÜYE, Marangoz Be-
kir, Kaymak Behçet, Hattat Süleyman, 
Havlucu Cafer, Cabar Halil, Kaçan Et-
hem, Komur Hasan, Urgancı Hüseyin, 
Hüdü Ali ŞENER, Cabarların Küçük 
Hacı, Çopur Yaşar, Bayram Süleyman, 
Derbent Köyünden Ali AKGÜN, Dün-
darlı Hüseyin.

        Koyun besicilerinin besleyecek-
leri kuzuları satın alırken dikkat ettikleri 
özelliklerden bazıları: Burun üstü dışa 
çıkıntılı, iki boynuz arası geniş, arka 
bacak ön bacaktan daha yüksek, tüyler 

parlak ve düzgün.
       Koyunlar şu yiyeceklerle beslenir: Kuru 

iç bakla, arpa, arpa kırması, buğday, tuz, ke-
pek, saman ( buğday,yonca, efenk, fiy, nohut, 
börülce, burçak samanları).

       Beslenme şekli: Saman üzerine her gün 
aynı ölçüde arpa,buğday, arpa ezmesi dökü-
lür, iç bakla ıslatılır, kabarınca suyu süzülür, 
saman üzerine dökülür, üzerine kepek ve tuz 
ekilir, saman üzerine su serpilir karıştırılır, 
tavlanır, arpa kırması, tuz serpilir. Besicilikte 
koyunlar boynundaki kayıştan ip ile birbirle-
rine değmeyecek şekilde ayrı ayrı bağlanır, 
böylece hangi koyunun hangi besinden ne 
kadar yediği takip edilir. Her gün belirli sa-
atlerde su verilir. Evyakan Süleyman her gün 
sabah bir dilim bayat ekmek, bir adet kaba şe-
ker yedirir, bir saat sonra su verirmiş. Arpa su 
ile bir miktar kaynatılarak verilir.

       Yarışmaya katılacak besiciler gelecek 
sene yarışmaya koyacağı kuzuları, Kurban 
Bayramının öncesinde veya sonrasında satın 
alır, 10-12 ay beslenirdi. Yarışmaya 1-1.5 yaş 
arası kuzular katışır, 2 yaşını geçenler alın-
mazdı. Yarışlara sadece Buldan doğumlu ki-
şiler katılırdı. Yarışlara az zaman kala kendin-
ce uyanık(!) kişiler Denizli, Buharkent veya 
Sarıgöl’den koyun satın alarak yarışlara katı-
lırdı. Dürüst üreticilerin hakkını korumak için 
hükümet veterineri birkaç ay önce ilan ederek, 
yarışmaya katılacak besicilerin kayıtlarını alır, 
kayıt olanlar hakkında mahalle muhtarların-

dan güvenilirlik bilgisi alırdı. 
Koyun yarışlarına şeref mi-
safiri olarak vali yardımcısı, 
kaymakam, belediye başkanı 
davet edilir, dereceye girenle-
re hediyeleri verirlerdi.

       Koyun besicileri ya-
rışmaya girecek koyunlarını 
birkaç gün önce ılık suyla 
yıkarlar, yazın güneşte, kışın 
odada soba yanında kuru-
turlar, tarakla taranır, kay-
natılmış ipek boya (güvez 
boya) ile veya mendil boyası 
ile genelde geometrik şekil 
verilerek değişik renklerde 
boyanır. Boynuzlar yaldızlı 
boya ile boyanır ( Saatçi İlhan 
Ekli mahalle arasında para ile koyun boyardı), 
nazar değmesin diye koyun boynuna nazarlık 
takılır, kuyruğunun üst tarafına bir tutam tüye 
değişik renklerde şeritler toplu bağlanır, çıtlık 
şekiller ve nazar boncuğu da bağlanır.

       1948 yılında Evyakan Süleyman’ın 
beslediği koyunu (canlı 163,5 kg) Gasserci 
İbrahim TAKMAKLI satın alarak, şehir şe-
hir ailesi ile gezdirir, para ile halka gösterirdi. 
Bu gezilerde Boduk Mustafa Deniz kızı veya 
Tarzan kılığına girerdi.İzmir fuarında göste-
rildikten sonra gemi ile İstanbul’a götürülü-
yor. Gemiye binerken ve indirilirken koyun 
için vinç kullanılıyor. İstanbul’da Beşiktaş 
Kabataş iskelesi Akaret yokuşu başlangıcında 
şimdiki … oteli yerindeki boş arazide halka 
gösteriliyor. İzmir’e dönüşte vinç ile gemiye 
alınırken koyunun vücudu zedelenir, gemide 
hastalanır, gemi kaptanının izni ile kesilir, ge-
mide bulunanlara dağıtılır.

    Evyakanlar Ailesi koyun besiciliğinde ünlü 
bir ailedir. Tahminen 1935 veya 1936 yılında 
Mustafa Kemal Atatürk’e de Evyakanlar’ın 
beslediği bir koyun gönderilir. Mevsim kış 
olduğu için Sarayköy’den tren vagonuna soba 
kurularak Ankara’ya gönderilir. Atatürk kar-
şılığında birkaç top kumaş hediye eder. Aile 
bu kumaşlarla dikilen elbiseleri gururla uzun 

süre giyerler.
      Kurbanlık hayvan 

satıldıktan sonra, Bayram 
günleri kurbanlıklar kesilir. 
Daha sonraki günlerde ke-
silen hayvanın boyun kayışı 
ve ipi besi sahiplerine geri 
verilir. Besiciler için besle-
nen hayvanın kayışı ve ipi 
“uğur” sayılır.Geri alınmaz 
ise besiciliğin bereketinin 
olmayacağını inanılır.

     Dündarlı Hüseyin adlı 
şahıs verem hastalığının 
tedavisi için gezmedik şe-
hir ve doktor bırakmamış, 
en son Buldan Abdullah 
Sayıner Göğüs Hastalıkla-

rı Hastanesinde şifa bulmuştur. 1970 yılında 
Urgancı Hüseyin’in birinci Helen koyununu 
satın alarak, hastaneye bağışlamış, sonraki se-
nelerde ölünceye kadar kurbanlık satılan Pa-
zar yerinde ki en kaliteli koyunu satın alarak 
bağışlarını devam ettirmiştir.

     1966 yılında Çopur Yaşar’ın birinci ge-
len koyununu Belediye Başkanı Ethem Tüm-
bay ve parti yöneticileri tarafından satın alınır, 
şehir hamamında yıkanır, kurulanır, boyanır. 
Saraköy’lü Meşhur Yaşar Göçhan’ın dolmu-
şuyla şoför Boduk Ali, Kadir Duyucu, Camız 
Durmuş tarafından Ankara’ya götürülerek 
Başbakan Süleyman Demirel’e hediye edilir, 
Demirel’ de koyunu bir askeri birliğe hediye 
etmiştir.

Kaynakça; Nevin KAYMAKOĞLU 
(1939-…), Süleyman ÇILTIK(1937-…), Ali 
DURUSOY (1928-…), Demirci İlhan ÖZ-
BİLGİÇ (1929-…), Halil CABAR( 1939-…), 
Kömür Hasan BÜYÜKİŞÇİ(1948-…), 
Fevzi DURUSOY(1948-…), Ya-
vuz TAKMAKLIOĞLU(1947-…)
Halil DUYUCU(1939-…), Paşa 
DEĞİRMENCİ(1930-…), Adnan UYUM 
(1964-…..)
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