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ÖZET:  
 
Çeşitli beylik ve devletlerin egemenliği altında bulunan Buldan, dokumacılık 

sektöründe yüzlerce yıldır önemli bir konuma sahip bulunmaktaydı. XIX. yüzyıl öncesinde 
dokuma alanında gelişkin bir yapıda yer almasına rağmen, XIX. yüzyılla birlikte yaşanan 
dünya ölçeğindeki değişimler ve ülke içinde yaşanan savaşlarla birlikte bu sektör gerilemeye 
başlamıştır. Buldan’da yerel bazda bu oluşumlar etkilenmiş, mali ve insani kayıplar etkili 
olmuştur.  

 
Milli mücadele ve Cumhuriyet ile birlikte dokumacılık sektörünü yeniden yaşatma 

yolları aranmaya başlamıştır. Bu metinde de ulusal mücadele döneminde mesleği kurtarma 
yolunda atılan bir girişimi belirtmeye çalıştık.  

 
Antik döneme kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Buldan, Malazgirt Savaşı ardından 

da bir çok  beyliğin  ve 1390’da Germiyanoğulları Beyliği’nin sona ermesi ile birlikte de 
Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına girmiştir. 

 
Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Mondros Mütarekesi’nin ve Paris Barış 

Konferansı’nın bir sonucu olarak da Batı Anadolu’nun Yunanistan’a verilmesiyle birlikte 
Denizli-Buldan 1920-1922 yılları arasında Yunan işgali altında kalmıştır.  

 
Uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan Buldan’da dokumacılık da oldukça eski tarihlere 

dayanmaktadır.  
 
Antik döneme kadar inen, Batı Anadolu dokumacılığı, Osmanlı döneminde de  

pamuklu dokumaların ve pamuk-ipek karışımı kumaşlar olarak geniş bir kullanım alanına 
sahipti. Bu bağlamda, XVI. ve XVII. yüzyıllarda Tire-Ödemiş ile birlikte Denizli-Buldan 
önemli bir dokuma merkezi olarak yerlerini almaktaydılar. İbn-i Batuta ve Evliya Çelebi gibi 
Anadolu’yu gezen seyyahlar bu konu ile ilgili değerli bilgiler sunmaktaydı. 
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1600’lerden başlayarak pamuklular; baharat, koloni ürünleri, madenler yanında önemli 
bir ticaret maddesi durumundaydı. Pamuklu sanayii, üretim ve ticaret boyutları ile, Türkiye 
ekonomisinin hububattan sonra en önemli sektörünü oluşturmaktaydı1. 

 
Ancak, bu gelişme bir yandan Osmanlı Devleti’nin Fransızlara verdiği kapitülasyonlar 

ve diğer yandan da İngilizlerle yapılan 1833 Balta Limanı anlaşması ile birlikte sanayileşen 
Batı karşında gerileme dönemine girmekteydi. 

 
İngiltere, geniş kitlelerin gereksinimini taşıyan pamuklu dokuma üzerinde 

yoğunlaşacak, bu pazarı ele geçirmeye çalışabilmek için de üretim maliyetini, özellikle emek 
maliyetini daha aşağı indirmek için, atılgan kapitalist çevrelerin baskı ve öncülüğü ile, 
mekanik yöntemleri uygulamak yoluna gidecekti2. 

 
Sanayileşmesini tamamlayan İngiltere için Osmanlı Devleti, bir hammadde kaynağı 

olarak görülmeye başlanacak, işlenmemiş malın alındığı, işlenmiş malın satıldığı bir ülke 
durumuna gelecektir. Böylece, ihraç azalırken, ithalat yükselmeye başlayacaktı.  

 
1900’lü yıllardan itibaren de Trablusgarb, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve 

ardından gelen işgal ve paylaşım sürecinden Ulusal Mücadele ile kurtulmak isteyen Türkiye 
büyük bir yıkım karşısında kalacaktır.  

Bu süreç içerisinde Denizli ve Buldan’da dokumacılık yapılamamış ve durma 
noktasına gelmiştir.  

 
Ulusal Savaşım’dan büyük bir başarı ile çıkan Türkiye Cumhuriyeti bu yıkımın 

yaraları sarmak için de çareler aramaya başlayacaktır.  
 
1925’de Sınai ve Maadin Bankasını kuracak, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nu çıkaracaktı. 

Böylece tekstil fabrikalarının artmasını sağlamaya çalışırken, dokumacılık alanında önemli bir 
yer tutan Sümerbank’ın da açılmasını sağlayacaktır3.    

 
Bu bağlamda elimizde bulunan 1922 tarihli bir belgeden de Milli Mücadele safhasında 

çulhacılık mesleğinin yok olmaması için Buldan Müdafaa-i Hukuk-u Milli Riyasetine sunulan 
bir arz ile çareler arandığı göz önüne serilmektedir.  

 
Buldan’da çulha mesleğinin önemi üzerinde durulan belgede, bir çok ailenin bu 

meslek ile uğraştığı belirtilmektedir. Oktruva vergisinin İzmir, Manisa ve İstanbul’da 
alınmadığı vurgulanmaktaydı. Oktruva, eskiden bir kente girerken ticari eşyalardan ya da 
şahıslardan alınan vergiye verilen addır. “Duhuliye resmi” deyimi ile de ifade edilmiştir.  

 
Bu bağlamda, Buldan’ın çulhalıktan geri düşmemesi ve Avrupa ile rekabet edebilmek 

için bu verginin kaldırılmasının gerekliliği ile üzerinde durulan belgenin çevrim yazısını 
aşağıda sunmaktayız4.  

 
 
 

                                                
1 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1993, s. 259 
2 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu.., s. 307 
3 Buldan dokumacılığı hakkında daha geniş bilgi hakkından bakınız: Seda Sarıkaya, “Buldan Dokuması’nın Tarihçesi”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.   
4 Özgün Belge Mehmet Başaran arşivinde bulunmaktadır. 
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“Nazilli Heyet-i Muhtereme-i Merkeziyesine Takdim Olunmak Üzere Buldan Müdafaa-i  
Hukuk-u Milli Heyet-i Riyaset-i Aliyyesine 
Maruzat-ı bende-ganemizdir.” 
  

İdhalat ve İhracattan Oktruva Rüsumunun tahsili hakkındaki heyet-i merkeziyenin 
nizamnamesiyle maan [birlikte] 27 Şubat 1336 tarihinde neşr ve ilan buyurulmuş Oktruva 
tarifesini mutalaa eyledik. Muhafaza-yı vatan ve müdafaa-yı hukuk-u millet niyet-i halisesiyle 
cephe-yi harbte düşmanlarımıza karşı sell-i seyf-i [kılıç çekmek] celadet etmekte bulunan 
mücahidin-i din ve memleketin ihtiyacatı eminesiyle heyet-i merkeziyece tertib ve mevki‘i-i 
mer‘îyyete vaz‘ olunan işbu nizamname ahkamına riayet cümlemiz üzerine farz-ı ayn 
olduğunu bilerek ol-vechle hüsn-ü kabul eylediğimizi arz eylemekle beraber beraber atiü’l-
zikr istirhamatımızın Heyet-i Muhtereme-i Merkeziyece bir defa nazar-ı tedkik ve tezekküre 
[hatıra getirme] alınmasını yine selamet-i memleket ve millet namına ricaya ictisâr 
[cesaretlenme] eyleriz. Şöyle ki;  

 
Buldan kasabası ahalisinin yüzde doksan beşi çulha olub bunların temin-i maîşetleri 

münhasıran [özellikle] işbu san‘atın ileri gitmesi ve mensucatın revaç bulmasıyla kaim, bunun 
ileri gitmesi ve mensucatın revaç bulması da i‘mal olunacak mensucatın gerek İzmir, Manisa 
ve İstanbul’da i‘mal olunan mensucata ve gerek Avrupa’dan çıkarılan aynı emtiaya halisiyet, 
safiyet ve nefasetiyle rekabet edebilmek ve aynı zamanda fiyatça da onlara muadil olmasına 
vâ-beste [-e bağlı] bulunduğu inkar kabul etmez bir hakikattir…  

 
Şu halde levazımat-ı sanâiyyemizden olması hasebiyle kasabamıza gelecek iplik, ipek 

ve boyalarla sair malzeme-i sanâiyyemizden ve bi’l-ahere kasabamızdan ihraç olunacak 
mensucattan tarife muayyen olan oktruva rüsumu alınacak olursa mensucatımız oktruvanın 
tatbik edilmememekte olduğu Manisa, İzmir ve İstanbul’da çıkan mallara rekabet 
edemiyeceği gibi Avrupa’dan Memalik-i Şahaneye gelmekte olan bu misüllü mensucata 
fiyatça muâdil gelememek yüzünden kasabamızda işleyen binlerce destgah [tezgah, dokuma 
aleti] muattal kalacağı der-kâr ve salifü’l-arz vechle münhasıran işbu sanattan temin-i maişet 
edegelmekte olan keza binlerce ahalinin aç bi-ilaç kalacağı ve düçar-ı sefalet olacağı aşikar ve 
mamafih rüsum-u mezkurenin ihdasından beklenecek muhassenatın [faydalı işler] düçar-ı 
akamet olunacağı bedidâdır [açıktır]. 

 
Binâen-aleyh hazâ muhafaza-yı vatanın lâzım-ı gayr-i müfârıkı [ayrılamaz] bulunan ve 

bâ-hususi her şeyden ziyade mu‘tenâ tutulması ehemm-i ve elzem olan sanâiyyemizin terakki 
ve tealisiyle erbab-ı sanâyinin temin-i saadet ve refahiyeti vücubi noktasından bu cihetin bi’t-
tetkik kasabamıza gelecek iplik, ipek, boya vesair malzeme-i sanâiyyemizle kasabamızdan 
ihraç olunacak mensucatı mütenevviamızın rüsum-u mezkure müstesna tutulmasını terakki-i 
san‘at ve temin-i refah ve saadet-i ahali namına istidâ‘ ve istirham eyleriz.  

 
Ol-babda emr ü ferman hazret-i min lehü’l-emrindir. 
 
2 Mart 1336 
 
(Damga Pulu ve Mühürler)    
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