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Bir yörenin kültürel kimliği, tarih, coğrafya, arkeoloji, mimarlık, sosyoloji, inanç, 
turizm gibi çeşitli alanlar ile netleştirilebilir. Bunların yanında, Kültürel Kimlik 
oluşturmada sanatsal çalışmalar önemlidir. Yöre insanlarının giyimi, eğlence, edebiyat 
gibi sanatsal alışkanlıkların belirlenmesi, bunların zaman içinde gelişimi, değişimleri ve 
devamının sağlanması kültürel kimliğin netleşmesinde önemlidir. 
 
Buldan, sanat kapsamındaki dokuma ve işleme ürünleri ile kültürel kimliğini oluşturmuş 
Anadolu yörelerinden biridir. Yörenin dokumacılıkla ilgisi eskil dönemlere kadar 
uzanıyor. 
 
Dokumayı bulan atalarımız, insanların temel gereksinimlerinden birini karşılamıştır. 
Örtünmek için önceleri hayvan postu kullanan insan daha sonra keçe, düğüm, örgü ve 
dokumalarla oluşturdukları tekstilleri kullanmıştır.  
 
İnsanların tekstil alanındaki çalışmaları incelendiğinde; günlük gereksinimleri için 
tekstiller ürettikleri görülür. Bunun yanı sıra el sanatları ve güzel sanatlar bağlamında 
yaptığı çeşitli süslemeler ile tekstillerin kullanımını toplumda statü göstergesi biçiminde 
geliştirmiştir.  
 
Eski çağlardan beri Anadolu’da dokumaları ile ün yapmış kentler çoktur. Hitit 
tabletlerindeki tüccar mektuplarında, Anadolu’nun yün ve keten dokumalarından 
bahsedilmektedir. Batı Anadolu kentlerinin “Kral Yolu” üzerindeki Gordion, Sart, 
Milet, Teos, Kolofon, Efes ve Laodikya gibi birçok kent dokumaları ile ün yapmışlardı. 
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Arkeoloji M.Ö. 6000’den beri Anadolu’da dokumacılığın bilindiğini kanıtlıyor. 
Dokumacılık ile ilgili “Gordion”, “Altın Post” ve dokumacılıktaki ustalığına, bu 
mesleğin piri sayılan tanrıça Athena ile yarışmayı göze alacak kadar güvenen, 
Kolofon’lu “Arachne” gibi mitolojik söylenceler genellikle Batı Anadolu kaynaklıdır. 
Bu kentler dokumaları yanında, koyunları, yünleri ve işlemeleri ile de isim yapmışlardı. 
Heredot, Plinius, Strabon yazılarında, Hierapolis, Apollonia, Laodikya gibi Batı 
Anadolu kentlerinin dokumalarından bahsetmişlerdir. Bu yazılardan “Laodikya” adında 
eni dar bir dokumanın yapıldığı öğrenilmektedir. Strabon ise “Hierapolis sularının 
olağanüstü bir özelliği vardır ki o da boyaların tespitidir. Bu suda, köklerle boyanarak 
yıkanan yapağıların, aşı boyası tohumu veya erguvan kızılı olduklarını” öğreniyoruz. 
Günümüzde bile tekstil boyacılığında, canlı renkler elde etmek amacıyla, çok az 
uygulanan yapağı boyama yönteminin o dönemlerde yörede yapılmış olması ilginçtir.  
 
Tarihsel süreçte yöre, İran, Roma ve Arap işgallerinden sonra Bizans’ın, Trakya idari 
bölgesi kapsamında, Trakya ve Kuzey Batı Anadolu coğrafyası içinde dokuma 
geleneğini geliştirir. O dönemlerde Anadolu’nun temel dokuma malzemesi başta yün 
olmak üzere, keten, kendir ve kenevir olmuştur. Pamuk ve ipek ise Doğu’dan getirilen 
kıymetli dokuma malzemeleriydi. Heredot Doğu ülkelerine yaptığı gezileri sırasında 
tanıdığı pamuklu dokumaların malzemesi hakkında ilginç bilgiler aktarır: “Hindistan’da 
yetişen bir bitki, koyun gibi meyveler verir. Bunlardan bükülen ipliğin kuzu yününden 
ince olduğunu” yazarak, pamuk bitkisini tanıtmaya çalışır. İpek ise Çin’den, Doğu 
Roma-Bizans’a büyük ihtimal, Türk ülkeleri üzerinden, Hazer yöresinden İstanbul’a 
getirilir ve ülkede, Misya ve Trakya idari bölgesindeki, Kırcaali, Eski Zara, Filibe, 
Edirne, Bursa, Biga, Ödemiş, Milas kentlerinde ipek üretiminin yaygınlaştırılması 
sağlanır. 
 
Buldan’ın M.Ö. 2. yy.da kurulduğu biliniyor. 1097 yılında Selçuklu Türklerinin 
yönetimine giren yörede, Antik Tripolis’in yerine Buldan, Laodikya’nın yerine de 
Denizli kentleri kurulur. 13. yy.dan itibaren yörede, Oğuz Aşiretleri yoğunlaşır. 
Anadolu Selçukluları sonrası, Moğol işgalinde, Malatya’dan batıya göç eden 
göçerlerden, Kütahya merkezli Germiyanoğlu Yakup Bey, 1305 yılında yörenin 
hakimidir. 1335’te Aydınoğulları’na geçen yörenin yönetimi 1391 yılında, Yıldırım 
Beyazıt dönemi Osmanlıların, Aydın merkezine bağlanır. Bu idari değişimler de yörede, 
eskil dönemlerde bilinen dokumacılığın devam ettiği, yeni gelen Göçebe, Yürük ve 
Türkmen aşiretlerinin dokumacılık alanındaki çeşitli gelenekleri ile yörenin dokuma 
geleneğinin zenginleştiği bilinir. Osman Gazi’ye Buldan’dan hediye olarak, kırmızı 
kumaşlar ile ipekli ve pamuk peştamal, bürgü, peşkir ve çevre gönderildiği,  I. Murat’ın 
ve Yıldırım Beyazıt’ın; yörenin o dönemki adı ile,  Tonozlu-(Tokuzlu)-Lazkiye 
dokumalarından “Ak Alemli Bez” kullandıklarını biliyoruz.  
 
1946 yılında, Tahsin Öz, İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde bulunan bir 
yazmada, “l. Osman’a ait olduğu bahsedilen, kısa yenli bir kaftanın, Denizli Bezinden 
yapıldığını” bahseder. 13. ve 14. yy.da Anadolu izlenimlerini anlatan Marco Polo ile 
İbni Batuda Anadolu’nun ipek, kadife ve diğer kumaş dokumalarının ününden söz 
ederler. Bunlardan Lazkiye bölgesinin dokumalarıyla ün kazandığı anlaşılıyor.  
 
İbni Batuda ise “Ladik beldesine vardık. Buraya Dongozla yani domuzlar ülkesi dahi 
derler. Ladik en güzel ve en büyük şehirlerinden biridir. Çarşıları pek güzeldir. Burada 
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altın işlemeli, pamuklu kumaşlar dokunur ki dünyada eşi yoktur. Pamuğu pek kaliteli 
olduğundan ve kuvvetlice iğrilmiş bulunduğundan dokumaları uzun müddet dayanır. Bu 
dokumalar şehrin adıyla şöhret bulmuştur.” diye yöre de dokunan kumaştan bahseder.  
 
Bu bağlamda Evliya Çelebi, Ladik kumaşı diye, “Bogasi” ve “İnce sadelik bezi 
meşhurdur, halkın kazancı beyaz bezdir” diye yöre dokumalarından bahseder. 1895 
yılında Küçükasya Seyahati adlı kitabında Friedrich Sarre, Buldan için izlenimleri için 
“Taş döşeli yoldan geçerek Buldan geliniyor. Yol, tarladan eve dönen insanlarla dolu. 
Her yerde yüzleri kalın peçelerle örtülü kadınlar bizlere yüzlerini çeviriyordu. Şehre 
girişimiz ilgi uyandırdı. Bir hana yerleşiyoruz. Sekizbin civarında nüfusun çoğunluğu 
Türk, birkaç Rum vardı.  Bütün insanlar evlerde yapılan dokumacılıkla geçiniyorlar. Bu 
dokumalar her yerde çok beğeniliyor. Bezler yünden yapılıyor, içinden de ipek bantlar 
geçiriliyor. Bunların üzerine genellikle sarı ipek iplikle nakış işleniyor.” diye yazmıştır.   
 
Bu belgeler ile Buldan’da, tarih sürecinde kesintisiz dokumacılık ve dokumacılıkla ilgili 
çalışmaların yapıldığı kanıtlanmaktadır. Fakat geçmiş dönemlerin alışkanlıkları 
doğrultusunda, Anadolu’da her bölgenin kendine özgü, dokuma türü olduğunu da 
biliyoruz: Ankara’nın Tiftik ve Sof’u, Çankırı’da Kargı Bezi, Kastamonu Çarşaflık ve 
Sarı Kıvrak Bezleri, Tosya Kuşakları, Gürün Şalları, Elazığ Çit Dokuması, Malatya’da 
Bervanik, Balıkesir ve Edirne Keçesi, Biga ve Gönen de Aba ve Şayak ile çeşitli oyalar, 
Çanakkale’nin Pamuklu Bezi, Ehram dokuması, Erzurum’un Bayburt Ehramı, Silopi’de 
Şalşapik, Trabzon’da Peştamal, Bergama’da Çalı Koparan, Bursa’da Havlu, Bursa 
Kemhası ve ipekli dokumalar, Bilecik Dolaması, Tire’de Beledi Dokuması, Kandıra’nın 
Bezi, Gaziantep’in Kutnu’su, Aydın’da Alaca, Çubuklu, Çine’de Çemberlik Tülbent, 
Menemen Dimisi gibi yerleşim birimlerinin adı ile bilinen dokumalarımız vardır. Bu 
tarihsel dokuma mirasını, kültürel kimlik olarak kullanmanın zor olmaması yanında, 
sorumluluk taşınması gerektiği açıktır. Tarihsel miras olarak günümüze gelmiş olan bu 
örneklerin, öncelikle uluslararası ölçütlerle belgelenmesi gerekir. Yerel Müzelerde 
tanıtılmaları yanında, eğer tıpkı ya da benzer üretimleri yapılacak ise bu konuda, yerel 
yönetimlerin, yeni ürün çeşitlerine tarihsel belgeler ve teknik özellikleri doğrultusunda 
patent almaları gerekmektedir.  
 
Bu konuda, “Bürümcük” örneğini ele alırsak; dokuma tekniğine göre Bürümcük, temel 
dokuma örgülerinin en basit ve sağlamı olan, bezayağı dokuma örgüsündedir. 
Genellikle çok bükümlü ipliklerin atkı olarak kullanıldığı Bürümcük dokumalarında, 
hem atkı hem de çözgü ipliklerinin çok bükümlü olduğu örneklerde vardır. Dokuma 
karakteristik, buruşuk yapısını, sıcak, sabunlu suda yıkanmasından sonra kazanır. 
İpliklerin büküm oranına göre eni daralan dokumanın, buruşuk yapısı ile vücut arasında 
hava kaldığı ve kumaş vücuda yapışmadığı için ısı yalıtımı sağlanır. Bu nedenle 
Bürümcük dokumalar genellikle iç giyimde kullanılmıştır.  
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Resim 1- Çok bükümlü atkı, Normal bükümlü 
çözgü, Bezayağı dokuma örgüsü 
(Çizim: Prof. Aydın UĞURLU).  

 
Resim 2- Yıkama sonrası dokusal yüzey 
görünümü (Çizim: Prof. Aydın UĞURLU). 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resim 3- Buldan Bezi’nde kullanılan atkı 
(Çizim: Prof. Aydın UĞURLU) 

 
 

 
 Resim 4- Buldan Bezi’nde kullanılan çözgü  

(Çizim: Prof. Aydın UĞURLU) 

 
Yün, keten, pamuk ve ipek gibi her tür klasik malzemeye uygulanabilen bu dokuma 
türünün en makbulü ipek iplikleri ile yapılanıdır. İpek pahalı olduğu için bürümcük 
genellikle saray, yönetici ve zenginlerin kullandığı bir dokumaydı. Halk pahalı olması 
nedeniyle ipek kumaş giyemezdi. Zaten halk arasında, ipek giymenin haram olduğu 
inancı yaygınlaştırılmıştı. Bu nedenle pahalı ipek iplikleri arasına keten, pamuk iplikler 
katılarak yapılan çubuklu, çizgili dokuma örnekleri “Helali” adı ile dokunmuştur. 
Bürümcük konusunda, Macar Türkoloğu Zoltan Gombocz, özellikle “bürümcük” 
sözcüğünü ele alarak, bu deyişin Macaristan’dan Mançurya’ya dek bilindiğini yazar. 
Anlam olarak, bürünmek, sarınmak, örtünmek temelindeki Bürümcük sözcüğü, 
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dokumacılıkta çok bükümlü ipek iplikler ile dokunmuş, dokuma anlamındadır. İpek 
ipliği yerine çok bükümlü, yün, keten veya pamuk, iplikleri ile buruşuk yüzey 
görünümlü dokumalar halk arsında “Kıvrak”, “Bükülü Bez” veya yöre adı ile anılan, 
“Mora Bezi”, “Buldan Bezi”, “Şile Bezi”, “Kastamonu Sarı Kıvrak” bezi diye 
tanınmıştır.  
 

  
 
Fotoğraf 1- Bürümcük 
(Fotoğraf: Öğr. Gör. S. Senem UĞURLU).  

 
Fotoğraf 2- Bürümcük 
(Fotoğraf: Prof. Aydın UĞURLU). 

Mübahat Kütükoğlu, 1640 Tarihli Narh Defteri kitabında o dönem kullanılmış 
dokumalar hakkında bilgi verir. Bürümcük için yöre adı vermeden, Sade Bürüncük, 
Çubuklu Bürüncük, Siyah Çubuklu Bürüncük ve Alaca Bürüncük-i musannaf-ı yezdi 
(Bu günkü anlamı; sanatta önde gideni) gibi çeşitleri yanında Arnavut Aynalı 
Bürümcük, Arnavut Boyalı Bürümcük, Serfice, Mardin ve Alaşehir Bürümcüğü adları 
görülmektedir.  
 

 
 

Fotoğraf 3- Alaca 
(Fotoğraf: Prof. Aydın UĞURLU). 

Fotoğraf 4- Bürümcük ve Krep Dokuma Örgüleri 
(Çizim ve fotoğraf: Prof. Aydın UĞURLU). 
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1800’lü yılların sonunda yöreye gelen göçmenlerin dokudukları beze, “Muhacir Bezi” 
denirdi. Bu bezin hem çözgü hem de atkıları kıvrak ipliklerden yapılırdı. Cumhuriyet 
döneminde, Yöredeki dokumacılığı İzmir valisi General Kazım Dirik’ten destek görür. 
Yörenin buruşuk yüzey görünümlü geleneksel dokuması, dokuma örgü bilgisinde, 
bükümlü, pürtüklü ve düzensiz yüzey görünümü veren Krep Örgüleri doğrultusunda, 
“Krapon” adı ile okul önlüklerinde kullanılıştır. 1950’li yıllarda ipek ve pamuk çizgili 
bükülünün adı, “Hoşgör” olarak bilinir.  
 
Buldan dokumalarının bir özelliği; kasnağa gerilen, dokumanın üzerine, geleneksel 
motiflerin renkli ipek iplikler ile kaplama, zincir ve suzeni tarzı ile işlemelerin ve 
saçakların yapılmasıdır. Genellikle çubuklu desenli Buldan dokumaları üzerine işlenen 
orijinal işleme motiflerinin belirlenmesi, yerel kimlik sürecinin, tıpkı üretimler ile 
devamının sağlanması ve yeni modellere temel oluşturması bakımından önemlidir. 
 
Günümüzde yörenin kültürel kimliği olarak Buldan Bezi kavramının öncelikle 
netleştirilmesi gerekmektedir. Tarihi kaynaklarda; yün, pamuk, keten ve ipek gibi 
malzemelerin kullanıldığı,  “Buldan Bezi”, “Bükülü Bez”, “Ak Alemli Bez” diye 
değişik anlamlara gelebilecek çeşitli adlandırılmaların, malzeme, teknik ve kalite 
yönünden belgelenmeleri, envanterlerinin uluslararası ölçütlere göre ayrıntılı bir şekilde 
yapılması ve patentlerinin alınması önemlidir. Tarihsel verilere ve orijinal örneklere 
göre tespit edilecek örneklerin, günümüzde tıpkı üretiminin yanı sıra günün 
gereksinimlerine yönelik yeni ürünlerin farklı kalitelerde piyasaya sunulması yerel 
kimlik oluşturma yönünden önceliklidir. 
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