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ÖZET 
 

Bu bildirinin konusunu; “Buldan Bezi Üretilebilir Tasarımları ve 
Uygulamalarından Örnekler” oluşturmaktadır.  

 
 Buldan dokumaları diğer mekikli el dokumalarının yaşadığı sorunları giderme 
yolunda ilgililerinin çabalarıyla önemli gelişmeler göstermeyi başarabilmiştir. 
Günümüzde bu yörede dokumacılık önemli yere sahiptir. Malzeme temini ve tezgâh 
yapısının modernize edilmesiyle, Buldan bezi olarak tanımlanan ve kamu kurumları 
tarafından da desteklenen dokuma taleplere cevap vermektedir. 
  

Bu bildiride sunulacak tasarım çalışmalarıyla, Buldan bezinden üretilebilir ve 
yöre tanıtımına katkı sağlayacak ürünler oluşturulmaya çalışılmıştır.  

 
Ulaşılabilinen örneklerin incelenmesi bakımından da konu önemlidir. Ayrıca 

dokumanın genel özelliklerinin korunarak yapılan tasarımlarla Buldan’ın ekonomisine 
ve turizmine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
 
I. GİRİŞ 
 

Bu bildirinin konusunu; “Buldan Bezi Üretilebilir Tasarımları ve 
Uygulamalarından Örnekler” oluşturmaktadır.  

 
 Buldan dokumaları ile tanınan, Denizli’nin bu şirin ilçesine yine bu dokumaların 
tanıtımına katkı sağlaması düşünülen tasarımlar ve bu tasarımlardan yapılan örnek 
uygulamaların tanıtılması amacıyla konu seçilmiştir. Bu bildiride sunulacak tasarım 
çalışmalarıyla, Buldan bezinden üretilebilir ve yöre tanıtımına katkı sağlayacak ürünler 
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oluşturulmaya çalışılmıştır. Yöre turizminde maddi gelir kaynağı olarak üretilen ve 
büyük katkı payı olan Buldan dokumalarının, dekoratif el sanatları alanında 
yapılabilecek örneklerinin araştırılması ve örnekler oluşturması bakımından konu 
önemlidir.  

Yöresel özellikler taşıyan bu dokuma hakkındaki yazılı kaynaklar incelenerek 
bilgiler edinilmiştir. Ulaşılabilinen örnekler incelenmiş ve dokumanın özellikleri 
korunarak tasarımlar çizilmiş ve örnek uygulamalar yapılmıştır. 

 
 II. BULDAN DOKUMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 

A- Buldan Bezinin İlçe Ekonomisindeki ve Günümüzdeki Yeri  
 

Buldan ilçesinde dokumacılık yaşayanların en önemli geçim kaynağını teşkil 
etmektedir. İlçe ekonomisinde ki en büyük payı dokumacılık oluşturmaktadır. Bütün 
ailenin katkıda bulunduğu çalışma ile gelir elde edilmektedir. Edinilen bilgilere göre, 
Buldan da ilk dokuma kooperatifi 1937 yılında kurulmuştur. Daha sonraları kooperatif, 
esnaf odaları ve dokuma birlikleri ile bu işi yapan üye sayısında artış göstermiştir.  

 
Buldan’da bulunan firma sayısı yıldan yıla değişmekle birlikte bugün irili ufaklı 

yaklaşık 30 firma üretim yapmaktadır. Bu firmalar dokuma üretimlerini atölyelerde ve 
evlere sipariş vererek yaptırmaktadırlar. Üretilen dokumaların çeşidi ise firmaların 
siparişlerine göre belirlenmektedir. Buldan’da üretilen dokumalar genellikle ev tekstil 
ürünleri kapsamında yer almaktadır. Çarşaf, nevresim, kırlent, pike, perde, Buldan 
işlemeli örtüleri, Buldan bezinden yapılmış ürünler, havlu, kurulama bezi en önemli 
ürünleri oluşturmaktadır.1 

 
  İlçede dokuma tezgâhı, nakış ve işleme makinelerinin oluşturduğu küçük 

işletmeler mevcuttur diyebiliriz. Buldan da dokumacılık el tezgâhları ile başlamış, 
elektriğin gelmesiyle mekanik tezgâhlarda hız kazanmış, günümüzde ise gelişmiş 
otomatik tezgâhlarla sürdürülmektedir. 

 
Geçmişte başörtüsü, peştamal, çarşaf gibi küçük örtülerle dokuma yapılmış, 

günümüzde ise Anadolu’nun her yöresinde satışı gerçekleşen top kumaşlar üretilir hale 
gelmiştir. Pamuklu ve ipekli buldan dokumaları yıllarca çeşitli ihtiyaçları karşılamıştır. 
Bugün ipekli vb. türdeki ince kumaşlar, peştamal, üstlük, örtü türü dokumalar halen el 
tezgâhlarında diğer türler ise motorlu tezgâhlarda dokunmaktadır. 1970’li yıllarda bu 
bezler özellikle Almanya, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilmiştir. 
Günümüzde ise Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Avusturya, Belçika, 
Danimarka olmak üzere toplam 109 ülkeye ihraç edildiği bilinmektedir.2 

Buldan’da dokumacılık,   
1. Ev Sanayi 
2. Küçük Sanayi 
3. Atölyelerde Toplu Çalışma  
4. Fabrika Tipi  İşletmeler  şeklinde oluşmuştur. 

                                                
1 Erdoğan.,Z.Tağı.,S.Ö, Denizli I.El Sanatları Kongresi Bildirileri, s.9. 
2 Erdoğan.,Z.Tağı.,S.Ö, Denizli I.El Sanatları Kongresi Bildirileri, s.9. 
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İlçenin ekonomisini geçmişten günümüze kadar, aile ve atölye tipi dokumacılık 
oluşturmaktadır. Yöreye özgü desenli, renkli, simli, pamuklu, ipekli giysi mefruşatlar 
büyük bir üne sahiptir. Buldan resmi kurumlarından yayınlanan bilgilere göre, burada 
üretilen sanayi değeri yüksek tekstil ürünleri, merkez ilçede çok sayıdaki toptan ve 
perakende mağazaları ile büyük kent tekstil piyasalarında ilgi görmektedir. Son yıllarda 
Buldan yöresinde unutulmaya yüz tutmuş  ipek böcekçiliği ve ipek üretimi yeniden 
canlandırılmaktadır. 

B- İlçede Buldan Bezinden Yapılan Ürünler 

İlçede; enleri, 30 ile 60 santim arasında değişen ve atkıda bükülü iplik 
kullanıldığı için kıvrımlı bir yüzeye sahip olan ve Buldan bükülüsü olarak tanımlanan 
dokuma çoğunlukla iç çamaşırı yapımında kullanılmıştır. Bu dokuma daha sonraları düz 
renkli, çizgili ve kareli olarak dokunarak grafon adını almıştır.  Günümüzde ise düz, 
çizgili bordürlü, kareli olarak dokunan bu bezlerden yapılan genel giyime yönelik 
tasarımların üzerine çeşitli ipliklerle işlemeler yapılmıştır.  

Peştamal dokumalar, geçmiş yıllarda ipekli ve pamuklu olarak dokunmuş, 
kadınlar tarafından sokağa çıkarken elbiselerinin üzerine ve bele bağlanarak 
kullanılmıştır. Bu dokumalar günümüzde ise sehpa ve masa örtüsü olarak rağbet 
görmekte ve kullanılmaktadır. 

Çarşaflar tek ve çift kişilik ayrıca yatak ve yorgan için çeşitli ebatlarda ipekli ve 
çoğunlukla pamuklu olarak dokunmaktadır. Hoşgör adıyla bilinen çarşaf dokumalar 
günümüzde de dokumaya devam etmektedir. El ve banyo havluları dokumaları ile daha 
önceleri düz renkli ve kareli olarak dokunan erkek ve kadın mendilleri günümüzde de 
dokunmaktadır. 

Masa ve sofra örtüleri mahalli geleneklere uygun turuncu, bej, kahverengi, petrol 
renginde kareli olarak dokunmaktadır. Bazılarının üzerlerine sonradan ipek veya sim ile 
işlemeler yapılmaktadır. İlçede şezlongluk ve çadır yapımında kullanılan branda bezi 
üretimi de yapılmaktadır. Üretilen havlu türü mallar daha çok yurt içi piyasalarda 
tüketilmektedir. Son yıllarda Buldan bezinden üretilen fiskos vb. türdeki masa, sehpa 
örtüleri ve perdelikler yurt içi piyasasında olduğu kadar yurt dışına da ihracı 
yapılmaktadır. Buldan bezi üretimi ve tüketimi ilçe ekonomisinde önemli bir yer teşkil 
etmektedir. 

İlçede makinede yapılan nakış işlemeleri de yaygındır. Bu işlemeler oda 
takımları, televizyon örtüleri, yatak örtüleri, seccadeler, bluzlar, yelekler ve elbiseler 
üzerine yapılmaktadır. İp olarak ipek, floş ve sim kullanılmaktadır. 

 
    Buldan’da dokunan türlerin, parça üretimi ve metre üretimi olmak üzere ikiye 
 ayrıldığı bilinmektedir. 
A. Parça dokumalar 
    1. Peştamal 
    2. Üstlük 
    3. Yarım  
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    4.  Havlu 
    5.  Çarşaf  
    6.  Mendil 
    7.  Sofralık 

B. Metre dokumalar; 
    1. Buldan bükülüsü ( Buldan Bezi) 
    2. Havlu 
    3. Tentenelik 

    4.  Elbezi 
    5.  Astar 
    6.  Kanaviçedir. 

III. BULDAN BEZİNDEN YAPILAN ÜRÜN TASARIMLARI VE 
UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER 
 
A- Kullanılan Yapım Teknikleri ve Süsleme Malzemeleri 
 
       Yapılan tasarımlarda kullanılan kumaşlar; Buldan dokuması, pamuklu pazen 
dokuma ve astarlık kumaşlardır. Tasarımlar uygulama aşamasına geçildiğinde 
kullanılan el sanatları birleştirme teknikleri; elde sürfile, teğel, çeşitli süsleme iğneleri, 
el dikişi, kapitone, kırkyama, makine dikişidir. Süsleme tekniklerinde ise, diğer 
teknikler içinde yapılan süslemeler yanında tığ oyası, firkete oyası, boncuk oyası, çeşitli 
boncuklar ve düğmeler, nazar boncukları, kurdişi, ayna kullanılmıştır. Aynı zamanda 
dolgu ve sertleştirme malzemeleri kullanılmıştır. 
 
B- Uygulama Örnekleri 
 

1- Perde 
2- Yatak Takımı 
3- Abajur 
4- Gazetelik 
5- Nazarlık 
6- Ayna 
7- Fotoğraf Çerçevesi 

            8- Yelek 
            9- Çanta   
            10- Örtü 
 
IV. DEĞERLENDİRME 
 
 Buldan dokumaları, ilçeye getirdiği ekonomik gelir yanında, bilindiği gibi 
yöreyi, temsil eden ve tanıtan bir kimliğe kavuşturmuştur. Bu tanıtım, ilçeden alınan bir 
metrelik bezin yaşamımızda kullanıldığı yerle anlam bulmuştur. Buldan bezinden, 
yapılmasını istediğimiz tasarımlar ve bu tasarımlardan yaptığımız sınırlı sayıda ki 
örneklerle, tanıtıma katkı sağlayacağımızı düşünmekteyiz. Bu tasarımlar bilinen, 
kullanılan tasarımlar olmakla birlikte, malzeme olarak Buldan bezinin kullanılmasıyla 
yapılan çalışmalardır.  
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Tasarımlar yapılırken gündelik yaşamda kullanılabilir olması ilk öncelikli 
düşüncemizdi. Bilindiği üzere el sanatlarının en belirgin özelliği sanayi üretimi tek tip 
kullanım eşyaları yanında seçkin eserler üretmek ve emeğine yakışan biçimde 
değerlendirmektir. Bu uygulamaların beğeni toplaması ve Buldanlı hanımların maharetli 
ellerinde üretime yönelik çalışılması, ek gelir getirmesi tavsiye edilmiştir. Buldan 
bezinden tasarladığımız ve uyguladığımız birkaç örnekle bu dokumadan yapılabilecek 
sınırsız giyim, ev, mefruşat tasarımlarına bir bakış açısı oluşturması ve 
değerlendirilmesi ile ilgililerine sunmaktayız. 
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Çizim 1: Dekoratif Ayna Tasarımı. 
 
 



S. ÖZBEK, S. ARAL 

 640 

                         
 
Çizim 2: Dekoratif Ayna Tasarımı.(Tasarım Uygulandı) 
 

                         
 
Çizim 3: Dekoratif Yastık Tasarımı.(Şematik Çizim, Tasarım Uygulandı) 
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Çizim 4: Dekoratif Yastık Tasarımı.(Şematik Çizim, Tasarım Uygulandı) 
 
 

                          
  
Çizim 5: Dekoratif Servis Peçetesi Tasarımı. 
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Çizim 6: Dekoratif Duvar Panosu Tasarımı 
         

 
   
Fotoğraf 1: Buldan Bezinden Tasarlanmış Perde. 
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Fotoğraf 2: Buldan Bezinden Tasarlanmış Yatak Takımı. 
 
 

                          
 
Fotoğraf 3: Buldan Bezinden Tasarlanmış Abajur. 
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Fotoğraf 4: Buldan Bezinden Tasarlanmış Gazetelik. 
 
 

                   
Fotoğraf 5: Buldan Bezinden Tasarlanmış Nazarlık. 
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Fotoğraf 6: Buldan Bezinden Tasarlanmış Dekoratif Ayna. 
 

                  
Fotoğraf 7: Buldan Bezinden Tasarlanmış Dekoratif Fotoğraf Çerçevesi. 
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Fotoğraf 8: Buldan Bezinden Tasarlanmış Yelek. 
 

         
 

Fotoğraf 9: Buldan Bezinden Tasarlanmış Çanta. 
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Fotoğraf 10: Buldan Bezinden Tasarlanmış Yelek.(Hülya KESKİN)  
   

                         
Fotoğraf 11: Buldan Bezinden Tasarlanmış Çanta.(Hülya KESKİN) 
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Fotoğraf 12: Buldan Bezinden Tasarlanmış Örtü.(Hülya KESKİN) 
Fotoğraflar: Serpil ÖZBEK. 
 


