Manisa’nın Yaşayan ve Yaşamayan Değerleri yazı serim:
MERHUM MUSTAFA ÇAPRA ( 14)
Merhum Mustafa Çapra ağabeyimizi Kırkağaç Lisesi Müdürü iken Kirkağaç’ın
önemli simalarından merhum Kazim Kayadipli ağabey vasıtasıyla tanımıştım.
1975 yılında Kırkağaç Ortaokuluna müdür olarak atandığım yıl, okulun
bahçesinde uzun yıllar kendi kaderine terk edilen metruk binada lise de açılması
kararı geldi. Binanın içine girilecek gibi değildi. Durumu merhum Kazım
ağabeye ilettiğimde beni arabasına alarak doğru Manisa’ya getirdi ve merhum
Mustafa Çapra ağabeyle tanıştırdı. Durumu kendilerine anlattığımda hemen
telefonlara sarılarak en kısa zamanda ödenekleri çıkarttı. Kendileri de okulun
salonlarına yetecek kadar karo taşı hibesinde bulunmuştu. Rahmetli, eğitime
duyarlı eğitim gönüllüsü bir insandı.
Yıllar sonra nasipmiş Manisa Lisesi’ne atandıktan sonda daha sık görüşme
imkanımız oldu. Kızı öğrencim oldu, eşi sayın Firdevs hanım da okul müdürü
olduğum yıllarda kesintisiz aile birliğinde görev alarak eğitime çok büyük
desteklerde bulundu.
Çapra ailesi eğitime duyarlı bir aile olup, merhum
olanlarına rahmet, yaşayanlarına da sağlık ve afiyetler temenni ediyorum.
Manisa’ya Geldikten sonra daha yakından tanıma imkânı bulduğum Merhum
Mustafa Çapra kimdir? Mustafa Çapra Manisa ‘da inşaat kalfası Rahim usta ile
Akide Hanımın oğludur. Çocukluğu Yarhasanlar mahallesinde geçer. Orta
öğretimi Manisa’da ( Manisa Lisesi) geçti. Yüksek öğretimini İzmir Yüksek
Ekonomi ve Ticaret okulunda tamamladı. Yedek subay askerliğini
tamamladıktan sonra askerlik dönüşü 1960 ticarete başladı.
Genç yaşta siyasete de atılan merhum Çapra, Manisa’da AP gençlik kollarını
kurdu. Bilahare de partinin ilçe ve il başkanlıklarına getirildi.
1968 yılında yapılan Belediye seçimlerinde A.P. adayı olarak ülkemizin en genç
belediye başkanı olarak Manisa Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye
hizmetlerinde gösterdiği başarı kısa sürede Ankara’nın da dikkatini çeker.
Türkiye Belediyecilik Derneği tarafından ödüllendirilerek AID tarafından
Amerika’ya götürülerek 45 gün Amerika’daki belediyecilik hizmetleri üzerine
incelemelerde bulunur. 1971 Yılına kadar Manisa Belediyesi olarak çalışan
Merhum Çapra, ısrarlara rağmen ikinci defa aday olmayarak işinin başına

dönmüş, ticaret ve taahhüt işlerinin yanında aktif siyasetten çekilerek geri
kalan ömrünü siyasette Manisa’nın akil adamı olarak görevini sürdürmüştür.
Merhum, gerek ticari hayatında, gerekse siyasi hayatında “ Mustafa Çapra”
ismi üzerinde en ufak bir şaibe uyandırmamış, leke düşürmemiştir.. Arkada
kalan çocuklarına ve ailesine tertemiz bir isim bırakmıştır. Ticari hayatını
devralan yakinen tanıdığım oğlu Rahim Çapra da rahmetli babasının yolunda
ticari hayatını babasına layık bir şekilde devam ettirmektedir.
Genç bir belediye başkanı olarak başkanlığı döneminde gençlere ve gençlerin
sorunlarına da bigâne kalmayarak zaman zaman Manisa’da mahallelerin
gençleriyle bir araya gelerek, onların arzu ve isteklerini dinler, isteklerini yerine
getirmeye çalışırdı. Hatta bir ara Manisa Spor Kulübü Başkanlığın da
üstlenmiştir..
Hizmetleriyle Manisa ‘da kalıcı izler bırakan merhum Mustafa Çapra
ağabeyimizle ilgili Manisa’nın değerleri 19. Dönem Milletvekili Faruk Saydam ile
vakıf insanı Burhan Kurtoğlu ve yine Manisa’da ismi su ile anılan Sadullah
Bulgulu’nun bilgilerine müracaatımda;
Faruk Saydam: “ Merhum Mustafa Çapra kardeşimin çok yakınında olan
birisiydim. Gerek ticari hayatında, gerekse siyasi hayatında lekesiz bir isimdi.
Dürüsttü, çalışkandı. Manisa’nın çocuğu olarak Manisa’yı seviyordu. İçinde
Manisa’ya hizmet aşkı olan bir kardeşimdi. Manisa’nın ilerisini düşünen ileri
görüşlü bir insandı. Bugün ülkemizin önde gelen sanayi merkezlerinden ve
birçok Manisalı kardeşimizin ekmek kapısı olan küçük ve büyük sanayi siteleri
onun zamanında programa alındı ve inşasına başlandı. Komşumuz olarak aynı
apartmandan gelin çıkan eşi Firdevs Hanım da vilayette memur olarak çalışan
Kamil ağabeyle Fatma teyzenin kızıydı. Daha sonra Manisa Belediye Başkanı
olan Zafer Ünal da Firdevs hanımın kardeşidir. Gerek Mustafa Çapra kardeşimin,
gerek Firdevs hanım kardeşimin aileleri Manisa’nın saygın ve mümtaz
ailelerindendi. “ Asıl almaz, bal bozulmaz” diye çok sevdiğim bir atasözümüz
vardır. Gerek Rahim usta ile gerekse Kemal ağabeyin çocuklarını da ailelerinin
izlerinde görmek, her iki alenin komşuları ve dostları olarak beni mutlu
ediyor, sayın hocam.”
Burhan Kurtoğlu: “ Merhum kardeşim Mustafa Çapra çok yakın arkadaşımdı.
Birbirimizi görmeden yapamazdık. Tevazuu, alçak gönüllüğü, güler yüzüyle

sempatik kişiliği ile benim örnek aldığım bir şahsiyetti. Genç yaşta siyasete
atılan kardeşimin talebi olmamasına rağmen zorla belediye başkanı adayı
olmasında benim de ısrarımın payı büyüktür. 1968 yılında Türkiye’nin en genç
başkanı olarak Manisa Belediye Başkanı oldu. Güzel insandı, insanlara güzel
davranırdı. Olacak işlerin olması için zaman kaybına asla razı olmazdı.
Olmayacak işlerin nedenini de talebi olan vatandaşa onu kırmayacak şekilde
güzellikle anlatırdı. Bugün birlerce insanın ekmek kapısı olan Kenan Evren
Sanayi Sitesi onun zamanında start verildi. Yine binlerce değil, on binlerce
insanın çoluk çocuğunun rızkını kazandığı organize sanayi bölgesi onun
zamanında programa alındı. Gerek siyasette, gerekse iş hayatında pürüzsüz bir
isimdi. İyi bir aile reisiydi. Babası rahmetli Rahim kalfadan devraldığı ticari
hayatını lekesiz ve pürüzsüz olarak oğlu Rahim Çapra’ya bıraktı. Yeğenim olarak
gördüğüm Rahim Çapra’da dedesinden gelen ve babasının devrettiği ticari
hayatı lekesiz ve şaibesiz bir şekilde devam ettirmektedir. Kardeşimin ruhu şad
olsun mekânı cennet olsun. Amin…”
Sadullah Bulgulu: “ Çapra, ticarette ve siyasette Manisa’nın önde gelen
simalarından biriydi. Eli açık, hayır hasenata düşkün bir insandı. Yaptığı
yardımların dillendirilmesini katiyetle istemezdi. Biliyorsun hocam ‘Arabın derdi
kırmızı pabuçtur’ diye bir söz vardır. Benim derdim su ve çeşmeler. Ne zaman
Manisa’nın çeşmeleri ve suları ile ilgili yardımına başvursam katiyetle boş
çevirmezdi. Benim çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir insandı. Sadece ben
değil, bütün Manisalıların sevdiği ve saygı duyduğu bir insandı. Halkın sevdiğini
HAK da severmiş. Ruhu şad olsun, Rabbim mekanını cennette ali (yüksek)
eylesin. Amin..”
Başkanlığı Döneminde:
1- Şehir içinden geçen yan derelerin ıslahı ve Asfalt şantiyesinin kurulması
2- Sultan ve Fatih Parklarının yapılmasıyla birlikte Açık hava Tiyatrosu ile
Açık hava düğün salonunun hizmete sokulması
3- Ilıcak tesislerinin yapılarak hizmete açılması
4- Bugün 8 Eylül olarak bilinen Doğu caddesinin onun zamanında tanzimi
5- Şehir içme suyu şehir içi şebekesi ve kanalizasyon şebekesi projelerinin
programa alınarak tamamlanması,
6- Bugün Kenan Evren Sanayi Sitesi olarak adlandırılan küçük sanayinin
istimlâki yapılarak yapımına başlanması,

7- İmar ve İskân Bakanlığının yardımıyla gece kondu önleme bölgelerinin
ihdası ile arsaların halka dağıtılacak hale getirilmesi
8- Saruhan Bey Türbesi ile, Sultan meydanının tanzimi,
9- Bugün ülkemizin önemli Organize Sanayi Bölgelerinin önde
gelenlerinden MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN inkişafi ve
geliştirilmesine onun zamanında başlanması,
10Manisa Spil dağı Milli Parkının onun zamanında programa alınıp
inşasına başlanması
11Nurlupınar mahallesi ile Yeni Mahallelerin yine rahmetlinin
zamanında kurulması.
Not: 1- Rahmetlinin Hizmetleriyle ilgili bilgiler
“Manisa Belediye
Başkanları Çalışmalarının Tarihçesi” adlı kitaptan alınmıştır.
2- 1968 yılında Türkiye’nin en genç belediye başkanı olarak seçildikten
sonra Manisa Belediyesine girerken karşılanma,
3- Eşi Firdevs hanım da eğitime duyarlı Mustafa ağabey gibi eğitim
gönüllüsü olarak Manisa Lisesi’nde müdürlüğüm sırasında çok büyük
desteklerde bulunmuştur. Kendilerine buradan tekrar teşekkürlerimi
sunuyorum.www.kadirkeskin.net

