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I.BURDUR SEMPOZYUMU

Aye BLEN *

Dil, belli bir amaca uygun anlatm araçlarnn oluturduu bir dizge-bildiriim aracdr. Giyim de;
bireyin bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapt düünsel bir seçimin bildiriim aracdr.
Giyim “Dil”, giyinme “Söz”dür. Kukusuz giyinme her zaman giyimden kaynaklanr. Giysi birimlerinin
en küçük anlaml parçalarnn bireysel özgürlükle bir araya getirilmesi seçimi “söz”ü oluturur(1).
Günlük hayatn, görünenden daha gizli, sistemli olarak örgütlenmi bir anlam vardr ve bu anlam;
alglanan kültürel nesneleri aratrp çözmeye çalan “semiyotik” bilimince tanmllk kazanmaktadr. Bir
iletiim arac olan kyafetin ifade ettikleri, doal olarak sözcüklerle ifade ettiklerimiz kadar kesin ve
standartlam deildir. Ancak, giyim tarihimiz incelendiinde; özellikle Anadolu kadnnn “sevincini, hüznünü,
acsn”, ileyerek ortaya çkard “oyalar, dokumalar, giysiler, naklar” vb. öeler ile ifade ettiini görürüz. Bu
balamda giysi kültürümüz, göz kamatrc boyutlara ulaan ayrntl bir simgesel daarca sahiptir.
Görkemli bir zenginlie sahip olmasna karn, ülkemizde konu ile ilgili çalmalar oldukça snrl
saydadr. Bu bildirinin ana amac da; bahsedilen eksikliklerin giderilmesine az da olsa katkda bulunmak
çabasyla “Burdur Yöresel Giysileri”nin, bu balamda incelenerek irdelenmesidir.
Giysi Dili, Burdur Yöresel Giysileri

Marx, oluumu ve kökeni açsndan kültürü;
olarak tanmlamtr(1).
Milletleri bir arada tutan, milli kültürdür ve Türk kültürü; Türklerin göçüp yerletikleri devlet kurup
egemen olduklar tüm ülkeleri kapsar. Türkler, kendi ihtiyaçlarn karlayan bir kültür yaratmlar ve bu kültürü,
dünya corafyasna daldklar her yere tamlardr. Corafi konumu nedeniyle tarih boyunca Asya, Avrupa,
Afrika, Msr ve Mezopotamya kültür yollarnn kesitii bir merkez olan Anadolu’nun günümüzdeki evrensel
deerler tayan özgün kültür yapsnn olumasnda Türkler ba aktör olmutur. Anadolu, pek çok küçük
kültürel çevreyi ve onlarn kültürel yaplarn içinde barndrmtr ve bu kültür zenginliini kesin çizgilerle
birbirinden ayrmak olanakl deildir. Anadolu corafyasnda iç içe yaayan bu kültür zenginlii çok az ulusa
nasip olmutur(2).
Milli varlmz bu temeller üzerinde yükselmitir. Ancak medeniyetimiz, bir kültür mozaii deil; yurt
tutulan Anadolu corafyasnda kültürlerin yaratt bir alam, yeni bir Anadolu kültürüdür.
Ksaca; Türk kültürünün zenginlii ulusumuzun yaad corafyalardan ve yaad büyük tarihsel
olaylardan kaynaklanmaktadr. Doup büyüdüümüz, bize deerlerimizin ve anlamlarmzn çounu veren
kültürümüz kiisel kimliimizin bir parçasdr. Kültürel kimliin, giyimle yadsnamaz ilikisiyse deimez ve
duraan deildir.
Giyim; yaam ekli, kültür ve felsefesinin bir yansmasdr. Tarihleri boyunca çeitli etkenler, Türklerin
giyim ve kuamlarnda belirli deiikliklere yol açmtr. Ancak, Türk giyiminin en önemli özellii; yüzyllar
boyunca ayn geleneksel çizgiyi korumas ve sokakta giysinin kuma dnda kiilerin maddi gücünü yanstan
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veriler tamamas olmutur. Çünkü Türk Toplumlarnda giyim kültürü, Türk düüncesi ve hayat tarzna bal
olarak gelimi, ileri, yüksek ve sanatsal bir düzeye ulam, fonksiyonellikle beraber, estetik, felsefik vb. kalc
deerler kazanmtr(3).
Giyim kültürümüz, dünya modasna ilham verecek kadar geni bir alt yapya sahiptir. Türkiye’nin son
yllarda “Hazr Giyim Üretimi ve Moda” alanlarnda göstermi olduu baar bir rastlant deildir.
Osmanl mparatorluunun görkemli döneminde, özgün Osmanl giyim kuamndan baz örnekler,
Avrupa’da çeitli moda akmlarnn domasna neden olmutur. Tüm bunlarn ötesinde, Orta Asya step ulusu
olarak, Türklerin atalar olan Hunlarn, Bat Dünyasna tayp benimsettikleri, önü açk kaftan türündeki
üstlükler ile sonradan pantolon adn alan altlklar, yalnz Türkler açsndan deil, dünya giyim tarihi açsndan
da olaanüstü öneme sahiptirler. Bu konuda Türkiye’nin seviyesinin kayna; zengin kültürü, tarihi ve
geleneksel geçmiinden kaynaklanmaktadr.
Giyim, yaz ve konuma benzeri bir iletiim aracdr ve “Giysi dili”; kendi kendine gelien bir
organizma deil, topluluklarn ortak düünme biçiminin yaratt bir üründür. Onun anlatm elemanlar; kuma,
renk, doku, ileme, oya, vb. formlardr.
Bu balamda, iletiim arac olarak Burdur el sanatlar da; halknn üstün zevk, zeka, incelik ve
yaratcn yanstan, duygularn, iç dünyasn, yaad olay ve olgular kolaylkla aktarmasn salayan önemli
bir materyal olmutur.
Geleneksel kültürümüze göre yeni gelin evinde istedii gibi konuamaz veya genç kz sevdalsna haber
iletemez. Ve bunu; oyalar, motifler, renkler
araclyla birer mektup açklnda, sözsüz konuma aracyla yapar olmutur.
Geleneksel kültüre göre kadnn-erkee, küçüün-büyüe saygsndan, ayrlk ve gurbet olgular
vb.nden dolay el sanatlar, özellikle dokuma, ileme, örgü, oya
sklkla kullanlmtr.
Bir halk sanat olarak doup gelimi olan Yazmaclk sanat da, kadnn kendisini ifade etmesinde
araclk ederek farkl bir ilevsellik kazanmtr. Rengi, deseni, oyas ile sembolik anlamlar tam, kadnn
seçmekte ve kullanmakta özgür olabildii dili, sevgisinin, öfkesinin, da vurumu olmutur.
Malzeme olarak keten, pamuklu, ipekli, en çok da tülbent üzerine kalp, kalem ii, kalp-kalem ve
boyama teknikleri ile bezenen yazmalarn desenlemelerinde; orak, kandil, sütun, turna, güvercin, keklik, geyik,
horoz, karanfil, lale, sümbül, servi, güller yannda manzara ve geometrik unsurlar da görülmektedir(4).
Doada bulunan kr çiçekleri, bahçe çiçekleri, meyve çiçekleri renkleriyle ve biçimleriyle Burdur halk
giyimine yansmtr. Baa taklan çiçekler, tüyler ve baa balanan çiçek oyalar çeitli anlamlar tamlardr.
Örnein; sümbül çiçei oyasn, âk genç kz ya da nianl kz bana balamaktadr.
Mor sümbül; ak kz, pembe sümbül; nianl kz, beyaz sümbül; ball anlatmaktadr.
Bana taze karanfil takan delikanlnn “yavuklusu var” demektir. Karanfil çiçei oyasn “gelinler, evli
kadnlar” takarlar. Sar nergis oyasn balayan kadn “umutsuz akn duyurur” çevresine. Erkei gurbete giden
kadn, “yaban gülü” oyasn kullanr.
Badem çiçei oyasn, “sevdiiyle evlenecek kz” seçer. Erik çiçei oyasn, “gelinler” balarlar.
Kocasyla aras naho olan yeni gelin, “biber bahar çiçei oyasn” bana sarar(5). Eer “krmz ac biber
oyas” balamsa, kocasyla arasnn biber gibi ac olduunu belirtir. Genç hamile kadn, bana "müjde oyas"
takarak bebek beklediini ilan eder. Olu-kz olan, “yeil yaprakl dal oyas” takmaktadr bana.
Hemen her çeit materyal süslemede kullanlmaktadr; Çiçek-bitki tohumlar, çekirdekler, boncuk, pul,
düme, çeitli kabuklar, renk renk iplikler, yün parçalar, püsküller, at-keçi kl, deri parçalar, madeni parçalar,
çaput ve bez parçalar, parlak renkli çikolata kâtlar vb. gibi.
Balklar da yine bir ifade arac olarak:
a) Bebe bal,
b) Genç kz bal,
c) Gelin bal,
ç) Yeni evli kadn bal,
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d) Çocuklu kadn bal,
e) Dul kadn bal,
f) Krk yana varm kadn bal,
g) Olu askere gitmi ana bal,
h) Nene bal gibi gruplara ayrlabilirler.

Ba süslemelerinin temel bir dier formu ise festir. Kadn fesleri, ya gümü ve altnla silme ili ya da
üzerine gümü ve altn tepelikler taklarak süslenmitir. Balarda yer alan ve süs olarak kullanlan altnn miktar,
evlilik yllarn göstermektedir. Görüldüü gibi bir balk olgusu bile sadece bir süs arac deil, tamamen
toplumsal içerie sahip, toplumsal anlaml bir giyim öesidir.

Giysi kültüründe kullanlan giysiler için; “günlük, yabanlk, ilik, bayramlk” gibi deerlendirmeler
yaygndr. Hemen hemen herkesin belli günler (düün ve bayram günleri vb) için temiz, k elbiseleri bulunur.
Düün kyafetlerinde kullanlan kumalarn daha sembolik olmasna da özen gösterilmitir. Burdur yöresel
giysilerinin belli bal parçalar unlardr:
1) çlik (batan geçirilen ve belden bir kuakla sklan gömlek),
2) Üstlük (önü açk, ksa kollu ya da kolsuz dümesiz ceket),
3) Dizlik (ksa ya da çizme içine girecek kadar paçal pantolon),
4) Örme çorap, yumuak ksa çizme, fes, belli bal parçalardr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalpsz fes
Pou
çlik
Camedan
Kolon kuak
al kuak
Yalk
Potur
Dolama ve/veya yün çorap
Çark veya yemeni

• Mavi ya da kara çuhadan
• Bele
•
; 3-3.5 cm genilik & 2-3m boyda, rengarenk yünden dokunmu olup, al kuak üstüne bele
dolanarak taklr. Sa yanda dekoratif bir ekilde sarktlarak balanr. Günlük hayatta çeitli ilerde kullanlmak
üzere çözülüp
kullanlr.

•
ad verilen kadife veya çuhadan kollar-yakas
ksa
giyilmitir. Alt kol dikii, bilekte oval bir yrtmaçla biter. Hareket rahatl amacyla giysi vücuda
oturtulmamtr.
•
; iç yeleidir. Ön&Arka beden yöresel motiflerle ilidir. Çizgili yöresel kumatan yaplan
dik yakal modellerde, ileme yoktur.
•
Bürümcükten yaplanlar ya da
•

Beyaz veya çizgili olup alaca dokumadan yaplr. Uzun kolludur.
olanlar da vardr.

Çar-menevrek içine giyilir. Belde uçkurlarla toplanr.

• Her ikisi de
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• Bata Fes ve ucu saa sarkk Poçu, srtta Mintan, üzeri kolanl al veya yün Kuak, srmal Cepken,
ayakta yün Çakr, yün çorap & çark

• Delikanllar köylerde giyimlerine çok dikkat ederler.
• Pantolon, gömlek, ceket ve kasketiyle büyük bir adam havasna bürünürler.
•

kasketinin kenarna bir çiçek takar. Bu onun evlenme isteinin iaretidir.

• Yeni evli delikanllar ise özellikle askerden döndüklerinde siyah urbasnn yakasna geçirdii ve
gelinin çeyizinde iledii çevresi ile günlerce dolar.
• Delikanllarda en fazla göze batan; birbirinden güzel nakla örülmü yün çoraplardr. Gelinlerin
çeyizleri arasnda daima bu nakl yün çoraplara rastlanr(10).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fes
Alnlk
Oyal yemeni
Çatk
çlik
Üçetek
Cepken
Kolon kuak
Yalk
Önlük
Arkalaç
alvar
Yün çorap
Çark

• Günlük giysileri en renkli, en canl basmalardan
giysiyle tamamlanr.

ile göüs altnda (

) ad verilen bir

•
Üçetein ve kapatmann üstüne ie gidilmedii zaman "sktrma" giyilir. Bir nevi
sutyen vazifesi görür. Arkas dirilden, önleri krmz bezdendir. Boyu oldukça ksadr, göüs alt hizasnda biter.
Ön beden arka bedene kol altna denk gelen yan parçayla birletirilir. Önlere üçer parmak eninde siyah pamuklu
kuma geçirilmitir. Elde kapitone dikile krmz kumaa monte edilir. Üzeri tamamen ilidir. lerin arasna
zigzag sutayla süslemeler yaplr. Önde dört düme ve binilerle iliklenir. Oldukça dar kesimlidir. Yaka etrafna,
önlere ve ön etek ucuna bir sra beyaz boncukla süsleme yaplr.
•
En eski kadn giyeceklerindendir. Göynein üzerine giyilir. Ön taraf iki, arka
taraf ise tek parçaldr. Yan dikiler belden aa yrtmaçl, ön ortas boydan boya açktr. Genelde "U" yakal
olup ön beden göse kadar açktr. Belde, brit-ilik dümeyle iliklenir. Baz modellerde etek boyu ayaklarn
görünebilecei uzunlukta, bazlarnda ise daha uzun olup etek uçlarndan kaldrlp, kvrlarak beldeki kemere
sokularak kullanlacak uzunluktadr. Parçalarn her iki yandan da kvrlmas dekoratif bir görünüm
salanmaktadr. Kollar düz kesimli ve uzun olup az ksm yrtmaçl ve harçlarla süslüdür. Dirsek hattna kadar
farkl bir kumala dublelenmi olan kol az, da da kvrlabilmektedir. Giysi altna genel olarak alvar
giyilmektedir. Çounlukla “Sevai, Hatai, Altparmak” adl kumalardan; krmznn, bordo, siyah, mavi
renklerde kumalardan yaplmaktadr. ç ksm, krem rengi bir bezle astarlanmtr. Peli ya da üç peli denilen
üçetee yörede "ilemeli entari" de denmektedir. Bu giysinin daha sonralar alvarsz giyilebilen tek elbiseye
dönümü olduu gözlenmektedir.
•

ad verilen bu kyafetin yakas, ban rahatlkla geçebilecei kadar derin oyuntuludur.

•
"Üçetek'li bu giyim tarznda, altta "paçadon" ad da verilen alvar bulunmaktadr. alvarlarn
iki türü vardr. Al kesim alvar ve asz kesim alvar. Al kesim alvarlarda iki bacak arasna
yar yuvarlak ya da kare bir a yerletirilmi ve bunlar ayak bileine kadar
uzanmaktadr. Asz alvarlar ise dikdörtgen bir forma sahiptir ve ayak bilekleri üzerine dökümlü bir biçimde
inmektedir. Uçkur ile bel hattndaki zengin dökümler toplanarak bir tarafa yerletirilmekte, böylece uzun bir etek
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görünümü kazandrlmaktadr. Yöre tezgahlarnda dokunan, krem renkli ham ipek dokumadan yaplmaktadr.
pekten yaplanlar gelin çeyizine konmakta, daha gündelik kullanmlar için pamuklu, pazen vb. kumalar tercih
edilmektedir. Paçalarda bilekten yukarya doru 25 cm. yüksekliinde naklar bulunup, "paçalk" ad verilen bu
bölümlerde; daha çok krmz, lacivert gibi renkler kullanlmaktadr. Türlü enliklerde, ili paçalklarn üçetein
yan yrtmaçlarndan zengin görünümü sergilenmi, uçkurlarn uçlarna da bitkisel motiflerle kombine naklar
yaplmtr.
•
Üst giyimde tene, mintan
giyilir. Kuma eninden dikim esnasnda “Ön &
arka ortalar ile omuzlarn” kuma katna denk getirilerek yararlanld görülmektedir. Önde yaka yrtmac ksm
dairesel oyulup açlmtr. Kol genilii kuman eni kadardr(40cm). Kol omuzla birletirilirken, hareket
rahatln salamak için kol altyla, ön ve arka parçalar birletiren yan parçaya "ku" yerletirilmitir. Yaka ve
kol azlar oyaldr. Düz dokuma bezler kullanlmad takdirde "çitili"den gömlek yaplmtr. Çit; üzeri çiçekli
ve desenli pamuklu bezdir.
•
Sktrmann üzerine "sarka" giyilir. Sarkaya, fermene, libade gibi adlar verilir. Yine bordo,
krmz, yeil, siyah renklerde pamuklu kumatan yaplr, içi çiçekli divitinle astarlanr, üstten kapitone diki
yaplr. Cepken eklinde olup, iliklenmeden kullanlr. Sfr yakal ve düz kolludur. Boyu bel hizasndadr. Önler
dört parmak eninde telle ilidir. Kadifeden ya da çuhadan yaplan sarkalar gelinler giyerler. Bu sarkalar ar
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pek, pamuk ya da yünden yaplan, yüzü tüylü yumuak bir kumatr.
pekle kark, pamuk iplii ile dokunan, sar-krmz çubuklu desenli olup, entari, hrka ve
alvar yaplan bir kumatr.
Doknuu itibariyle kadifenin bir cinsi olan ve Franszlarn «Velours â Double Hauteur»
dedikleri Çatma'nn kadifeden fark, zemine nispetle çiçeklerinin veya süslemesinin havnn daha yüksek
oluundadr.
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Sonuç olarak diyebiliriz ki; Burdur giyim, aksesuar, dokuma ve ilemeleri çok zengindir. Burada
tantmaa çaba harcadmz örnekler sayca çok azdr. Kstl bir sürede, kiisel çabalarla ulalan bir
aratrmann ürünüdür. Bu nedenle snrldr. Konuya, büyük bir ekip ve proje kapsamyla
geni bir perspektif içinde eilinmeli ve maddi
kültürümüzün bu deerli örnekleri yok olup gitmeden belgelenmelidir. Hazrlanacak her türlü medya aracl ile
de gelecek nesillere ulamas salanmaldr. Bu arada dier ülkelerin kendi kostüm atlaslarn büyük ölçüde
hazrlam olduklarndan onlarn kendi etnografik malzemesi dnda brakarak depolad örneklere de
ulalmaldr.
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