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ÖNSÖZ 

Günümüzde; kültürlerin birleşmesi, bir kültür sentezinin ortaya çıkması sürecinde, 
ülkemizde binlerce yıllık halk kültürünün kaybı söz konusu. Ancak yılların birikimi olan 
kültürümüzü, Buldan sempozyumu gibi bu tür  etkinliklerle,  önce kendi kültürümüzün 
analizini yapıp, evrensel boyutta bir sentezle birleştirerek, ülkemizin dünya ülkeleri 
içerisindeki hak ettiği yeri alması sağlanacaktır.    

 Buldan Sempozyumu’na toplam 128 bildiri gelmesi, 105 bildirinin değerlendirmeye 
alınması, 4 paralel oturum ile toplam 21 oturum olması ve 225 bilim adamının  bildiri 
sunumlarında isminin bulunması bu sempozyumun ne kadar önemsendiğini ve katkı 
sağladığını göstermiştir, bu durum gerçekten heyacan ve mutluluk vericidir.  

Sempozyuma katılan , değerli öğretim elemanları  ve yerel yöneticilerimiz, Buldan’ın  
gerçeklerine en iyi teşhis ve çözüm yollarını ortaya koydukları için, yapılan  bu sempozyumu 
çok anlamlı buluyor ve çok önemli gelişmelere başlangıç oluşturacağına inanıyorum. Ayrıca 
bu sempozyumun vereceği en büyük katkı,  yapılacak bilimsel çalışmalar için  yeni ufuklar 
açacaktır. İki gün süren  oturumlarda  vurgulanan değerli fikirleri yayın haline dönüştüğünden 
dolayı Buldan’ın gelişmesine ışık tutacaktır. Bu düşünceyle bu sempozyuma bildirileri ile 
katılan değerli katılımcılara Düzenleme Kurulu adına teşekkürü bir borç bilirim. 

 Sempozyumun oluşumunu adım adım takip edip, sempozyum süresince katkılarını 
bizden hiç esirgemeyen sayın Rektörümüz Prof.Dr. Hasan KAZDAĞLI hocamıza, 
sempozyum düzenleme kurulu adına  şükranlarımı sunuyorum.  

Ayrıca bu sempozyumun hazırlanmasında sık sık yardımlarına başvurduğumuz Rek. 
Yard. Prof. Dr. İnan Özer’e, Buldan eski Kaymakamı Bilal Çelik’e  Buldan Kaymakamı 
Ahmet Ufuk Hasçakal’a,  Büyük bir özveri ile çalışıp, maddi ve manevi destek konusunda  
hiç bir şeyi esirgemeyen  Buldan Belediye Başkanı Temel Başbuğ ve personeline,  bildirileri 
adım adım takip edip, bildiri uygulamalarında hocaların hep yanında olamaya çalışan  değerli  
Sempozyum Düzenleme Kurulu üyesi Yard. Doç. Dr. Turgut Tok’a , Sempozyum  Yürütme 
Kurulu üyeleri olarak görev alan Buldan Meslek Yüksekokul Öğr. Görevlilerine, son olarak  
işin  zor kısımlarından biri olan sekretarya işlerini  yürüten Öğr. Gör. Murat Ulusoy’a , 
Cumhur Mustak’a ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle, Buldan Sempozyumu’nun yeni nesillere ışık tutmasını 
arzular ,Buldan’ın hak ettiği yerlere en kıssa zamanda ulaşması dileğiyle. 

    
 
 
  Yard. Doç. Dr. İrfan ERTUĞRUL 
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Buldan’ın ekonomik yapısını incelemek istediğimiz zaman büyük ölçüde el yapımı özgün 
Tekstil ürünlerine dayalı bir sanayii merkezi olduğunu görürüz. İlçe halkının % 75’i dokumacılıkla 
uğraşmaktadır.  Buldan’da her ev bir imalathane görüntüsü vermektedir. Bu tezgâh ve makinelerde 
imal edilen tekstil ürünleri tüccar ve esnaf tarafından pazarlanmaktadır. Buldan’daki çarşı içinde yer 
alan çok sayıda mağaza ve dükkanlarda satılan Buldan işi tekstil ürünleri yerli ve yabancı turistlerin 
ilgisini çekmektedir. 

Buldan ilçemiz ekonomik canlılığın yanında oldukça uzun geçmişi olan ve bugüne kadar 
hayatta kalmış kültürel değerleri ile de ön plana çıkmış bir yöremizdir. Tarihi Buldan evleri bir bakıma 
Denizli’nin tekstil geçmişinin canlandığı adeta birer müze konumundadır. Pamukkale gibi Dünya 
Kültür Miras Listesinde yer alan bir değerle birlikte Tripolis, Laodikeia gibi diğer antik kentler 
arasında Buldan da  bir turizm merkezi konumuna gelme yolundadır. Laodikeia ile birlikte 
Pamukkale- Tripolis antik yolunun açılması, Yenice Termal suları revizyonu, Buldan Evlerinin 
restorasyonu, Buldan Dokuma elsanatlarının geliştirilmesi konularında atılacak adımlar, Buldanda 
kültür turizmini ve civardaki termal turizmi geliştirecektir. Buldan markası mutlaka ön plana 
çıkarılmalıdır. Turizm sadece Pamukkale ye değil dokumanın tarihi olan Buldana da çekilmenin 
yolları aranmalıdır. Bunların sonucunda Buldan ekonomisi hem yöre ekonomisine hem de  ülke 
ekonomisine daha çok faydalı olacağına inanıyoruz.     

 Bu sempozyumla Buldan ve yöresinin geleceğiyle ilgili projeler oluşacak. Üniversitemizin 
bilimsel desteğiyle bunu gerçekleştireceğiz. sempozyumun vereceği en büyük katkı; kültürel değerlere 
yeteri kadar sahip çıkılması, taşınabilir kültür değeri olan eserlerin üniversiteye taşınması ve burada 
saklanması, gereken altyapı çalışmalarının yapılması ve alternatif ürünler konusunda bilimsel 
çalışmaların ele alınması konusunda yeni ufuklar açacaktır. 

 Bu duygu ve düşüncelerle sempozyumun oluşumunda büyük katkıları olan Buldan eski 
Kaymakamı Bilal ÇELİK, yeni Kaymakamı Ahmet Ufuk HASÇAKAL, Buldan Belediye Başkanı 
Temel BAŞBUĞ, Sempozyum Düzenleme Kuruluna ve özellikle Üniversitemiz Buldan Meslek 
Yüksekokulu Müdürü İrfan ERTUĞRUL’ a şükranlarımı sunar,   bu sempozyum kitabının sonraki 
çalışmalara kaynak oluşturmasını temenni ederim. 
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BBBUUULLLDDDAAANNN’’’IIINNN   GGGEEELLLEEECCCEEEĞĞĞİİİ   
Yüzyıllardır bölgesinin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Buldan bugün de sahip olduğu değerlerle adından 
daima söz ettiren Denizli ilinin önemli ilçelerinden biridir. 
 
Buldan var olan kültürel mirasıyla, yüzyıllardır yaşattığı dokuma kültürüyle ve insan canlısı halkıyla 
önümüzdeki yıllarda çok önemli bir turizm merkezi olmaya adaydır. Bize düşen Buldan’ın sahip olduğu 
potansiyelin her anlamda ortaya çıkarılması ve Buldan’ı ‘cazibe merkezi’ yapmaktır. Bu sorumluluk aynı 
zamanda Buldan’da yaşayan,görev yapan ve kendisini Buldanlı olarak niteleyen ilçe dışında yaşayan tüm 
kesimlerin üzerine düşmektedir,  diye düşünüyorum 
 
İşte bu anlayışla yola çıkan Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu, Kaymakamlığımız ve 
Belediyemizin çok önemli destekleriyle ‘Buldan Sempozyumu’ düzenlenmiştir. İşte elinizde bulunan bu kitap 
önemli bir kısmına şahit olduğum özverili bir çalışma sonucunda düzenlenen sempozyumun en fazla 
önemsediğimiz bir meyvesidir. Amacımız Sempozyumu Buldan için en verimli şekilde değerlendirmek ilçemize 
somut katkılarını sağlamaktır. 
 
Ayrıca; 2006 yılının Kasım ayında yapılan bu sempozyumun Buldan ve Buldanlılar için öneminin ne olduğunu 
idrak eden bir idareci olarak,  görevimin hemen başlangıcında bu programın yapılmış olmasını bir şans olarak 
değerlendirmekteyim. 
 
Bu önemli organizasyonda bildiri sunan çok değerli hocalarımıza, Yüksek Okulumuzun çalışanlarına ve öğretim 
görevlilerine , görev alan öğrencilerine, yine Yüksek Okulumuzda görev yapan Cumhur MUSTAK ve Öğr. Gör. 
Murat ULUSOY Beyler’e  ,yürütme kurulunda bulunan her bir tebliğle tek tek ilgilenen Yard. Doç. Dr. Turgut 
TOK Bey’e  , her detayı titizlikle takip eden ve organizasyonu mükemmel derecede yapan Yüksekokul 
Müdürümüz   Yard. Doç. Dr. İrfan ERTUĞRUL   Bey’e, organizasyonun mali boyutunu karşılayan ve tüm 
çalışanlarıyla beraber seferber olan Belediye Başkanımız Temel BAŞBUĞ Bey’e, Pamukkale Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI Bey’e ve görevi kendisinden devraldığım kıymetli meslektaşım 
Kızılcahamam Kaymakamı Bilal Çelik Bey’e ve yine sempozyum süresince bizi yalnız bırakmayan Buldan’a 
kadar gelerek ilçemize verdiği önemi gösteren ve değerli fikirleriyle bize yol gösteren Sayın Valimiz Dr. Hasan 
CANPOLAT’ a da teşekkür ederken,  son olarak da  sempozyumun sonuçlarının  en kısa süre içerisinde Buldan 
da görülmesi dileklerimle bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı bulunan herkese şükranlarımı sunarım.  

                                                                                               
   Ahmet Ufuk HASÇAKAL 

                                                                                                                Buldan Kaymakamı  



   
   
   
   
   
Milletler mücadelesinde küreselleşmenin katkısıyla, büyük bir hız kazanan her türlü oyunun 

oynandığı, her türlü dayatmanın yapıldığı, bir dönemde ayakta kalabilmenin, değer bilmenin, 

gerekli olan mücadeleyi yapabilmenin ön şartı inanıyorum ki kendi coğrafyamızdaki her türlü 

bilginin kayıt altına alınması, bu bilgilerin kuşaklar çerçevesinde iletilmesi ve mensubiyet 

şuurunun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Pamukkale Üniversitesi, 

Buldan Kaymakamlığı ve Buldan Belediyesi Buldan Sempozyumu’nun hazırlığını 

gerçekleştirmiştir.  

 

 

 

            Temel BAŞBUĞ 

Buldan Belediye Başkanı   

 


