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ÖZ 

 

Bu çalıĢmanın genel amacı: Ege Bölgesinde yer alan 8 ilin kadın giyim-kuĢamının 

göstergebilimsel yöntemle görüntüsel, dizimsel ve iletiĢimsel açıdan çözümlenmesi, ayrıca 

bölgedeki yörelerin giyim-kuĢam biçimlerini oluĢturan giysi parçalarının farklılıkları ve 

benzerlikleri belirlenerek kültürel etkileĢim açısından yorumlanmasıdır. 

AraĢtırmanın materyalini, Ege Bölgesinde; Afyonkarahisar‟da Dinar ilçesi, Ocaklı ve 

Haydarlı beldesi, Aydın‟da Nazilli, Yenipazar ve Bozdoğan ilçesi, Hamzabali ve Amasya 

köyü, Denizli‟de Çardak ve Tavas ilçesi, Söğüt ve Kızılcabölük beldesi, Ġzmir‟de Tire ve 

ÖdemiĢ ilçesi, Kütahya‟da Merkez ve Simav ilçesi, Yağıllar ve Beyce köyü, Manisa‟da 

Merkez ilçesi, Pelitalan köyü, Muğla‟da Milas ilçesi, Kargıcak, ĠkiztaĢ ve Kızılağaç köyü, 

UĢak‟ta Merkez, Banaz, Ulubey ve Sivaslı ilçeleri, Erice, Omurca, Kızılhisar ve Çardak 

beldesi olmak üzere 8 il, 16 ilçe ve 17 köyde yapılan alan araĢtırması sonucunda ulaĢılan 

266 adet giysi ve giysi tamamlayıcısı oluĢturmaktadır. Örneklem seçimi ulaĢılabilirlik, 

nüfus yoğunluğu, nüfus yerleĢimi (kuzey-güney), sosyo-kültürel yapı, iklim Ģartları, sosyal 

yapıda çeĢitlilik, zaman ve maddi olanaklar dikkate alınarak yapılmıĢtır.  

AraĢtırma kapsamında ulaĢılan giyim-kuĢam örnekleri, günlük giyim-kuĢamı, sokak 

giyim-kuĢamı ve özel gün giyim kuĢamı olmak üzere 3 grup altında incelenmiĢtir. 

UlaĢılabilirlik açısından, bedene ve baĢa giyilen giysiler ve giysi tamamlayıcıları ele 

alınarak görüntüsel, dizimsel ve iletiĢimsel açıdan çözümleme yapılmıĢtır. Ayrıca 

bölgedeki yörelerin, giyim-kuĢam biçimlerini oluĢturan giysi parçalarının farklılıkları ve 

benzerlikleri belirlenerek kültürel etkileĢim açısından yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

UlaĢılan halk giyim-kuĢam örneklerinin çözümlenmesi için, Barthes, Saussure ve Peirce‟in 

göstergebilimsel çözümleme yöntemleri incelenerek, alana özgü 3 ayrı çözümleme ölçeği 
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hazırlanmıĢtır. Ġlk ölçekte görsel gösterge açısından, ikincisinde dizge ve dizim açısından, 

üçüncüsünde ise iletiĢim açısından giysi çözümlemesi yapılmıĢtır. ĠletiĢim, dizge ve dizim 

açısından çözümleme ölçeğinde Roland Barthes, görsel gösterge açısından ise Ferdinand 

de Saussure ve Charles Sanders Peirce‟in göstergebilimsel çözümlemesi dikkate alınmıĢtır.  

Görüntüsel gösterge olarak giysilerin fotoğraf ve grafik çizimlerinin yer aldığı birinci 

ölçekte, göstergelerin kesim, biçim, renk, malzeme ve süsleme özellikleri açıklanarak, 

gösteren, gösterilen açısından giysi çözümlemesi yapılmıĢtır. Dizge ve dizim açısından 

giysi çözümlemesinin yapıldığı ikinci ölçekte, giysi parçaları arasındaki iliĢki, giyilme 

diziliĢi, kullanım özellikleri gibi öğeler dizimsel bağlantı bağlamında çözümlenmiĢtir. 

Üçüncü ölçekte ise, iletiĢim açısından giysi çözümlemesi yapılarak göstergeler düzanlam 

ve yananlam boyutunda ele alınarak anlambilimsel açıdan çözümlenmiĢtir. Ayrıca aynı 

giysi parçalarının biçimsel benzerlik ve farklılıklarının karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.  

AraĢtırmada son olarak bulgular ıĢığında, giyim-kuĢam biçimlerinde, gösteren ve 

gösterilen arasındaki iliĢkinin, biçimsel ifadelerle temsil edildiği görülmüĢ, iletiĢimsel 

çözümlemede giysi ve süslemelerin anlamsal ifadeler içerdiği belirlenmiĢtir.  Katlı giyim 

özelliğinin görüldüğü bu bağlamda, farklı dizilerden seçilmiĢ göstergelerin birbirleriyle 

iliĢkilendirilerek anlamlı bir bütün oluĢturması ile dizimsel bir bağlantının varlığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Her yörenin kültürüne özgü sıralanan göstergelerin çoğunluğunda yukarıdan 

aĢağıya ve içten dıĢa doğru bir bağıntı olduğu gözlenmiĢtir. Dizimsel bağlantıdan çıkarılan 

bir dizinin giysinin görsel ve iletiĢimsel anlamını değiĢtirdiği ve bu değiĢimin, ait olduğu 

kültüre özgü olduğu belirlenmiĢtir.   Ġllerin, ilçelerin ve köylerin giyim-kuĢamını oluĢturan, 

giysi parçalarının, biçimsel özelliklerinin, bazı yörelerde (Kızılcabölük-Tire peĢtamalı, 

Hamzabali-Tire ve Kütahya-UĢak Ģalvarları, Sarıgöl-Kızılcabölük yakasız göyneği vb.) 

benzer olduğu belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde süslemede kullanılan motifler ve verdiği 

mesajlarda da benzerlikler görülmüĢtür. Bu benzerliklerin yoğun olarak birbiri ile komĢu 

illerde görülmesi, kültürel etkileĢimin etkin olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.  Ayrıca 

bazı illerin giysi parçalarının biçim özelliklerinde Batı modası, gelenek ve dini inancın 

etkisi olduğu gözlenmiĢtir.  
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ABSTRACT 

 

The overall objective of this study is to analyze the clothing of 8 provinces in the Aegean 

Region with the semiotic method in visual, syntagmatic and communicative terms; and 

also determine the differences and similarities of the pieces of clothes constituting the 

clothing forms of the areas in the region and interpret them in terms of cultural interaction. 

The material of the research consists of 266 clothes and accessories obtained as a result of 

the field research carried out in 8 provinces, 16 districts and 17 villages in the Aegean 

region, these being Dinar district, and Ocaklı and Haydarlı towns in Afyonkarahisar; 

Nazilli, Yenipazar and Bozdoğan districts, and Hamzabali and Amasya villages in Aydın; 

Çardak and Tavas districts, and Söğüt and Kızılcabölük towns in Denizli; Tire and ÖdemiĢ 

districts in Ġzmir; Central and Simav districts, and Yağıllar and Beyce villages in Kütahya; 

Central district and Pelitalan village in Manisa; Milas district, and Kargıcak, ĠkiztaĢ and 

Kızılağaç villages in Muğla; and Central, Banaz, Ulubey and Sivaslı districts, and Erice, 

Omurca, Kızılhisar and Çardak towns in UĢak. The sample was choosing considering 

accessibility, population density, population settlement (north-south), socio-cultural 

structure, climatic conditions, diversity in the social structure, time and material 

opportunities. 

Clothing samples achieved in the scope of the research were examined under 3 groups, 

these being daily clothing, street clothing and special occasion clothing. Analysis was 

made in visual, syntagmatic and communicative terms by examining the clothes and 

accessories worn on the body and head in terms of accessibility. Furthermore, the 

differences and similarities of the pieces of clothing constituting the clothing style of the 
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areas in the region were determined and it was tried to interpret them in terms of cultural 

interaction. 

3 field-specific analysis scales were prepared by examining the semiotic analysis methods 

of Barthes, Saussure and Pierce in order to analyze the folk clothing samples obtained. A 

clothing analysis in terms of visual indicators was made in the first scale, an analysis in 

terms of arrangement and alignment in the second one, and clothing analysis was made in 

terms of communication in the third one. The semiotic analysis of Roland Barthes was 

taken into consideration in terms of communication, arrangement and alignment; and the 

semiotic analysis of Ferdinand de Saussure and Charles Sanders Peirce were taken into 

consideration in terms of visual indicators. 

 In the first scale which includes the photographs and graphic drawings of the clothes as 

visual indicators, the cut, shape, colour, materials and decorative features of the indicators 

are explained and the clothes are analyzed in terms of the signifier and signified. In the 

second scale, where the clothing is analyzed in terms of arrangement and alignment, such 

elements as the relation between clothing parts, wearing arrangement and properties of use 

were analyzed in syntagmatic context. As for the third scale, clothing analysis was made in 

terms of communication, and the indicators were analyzed semiotically by considering in 

terms of denotation and connotation. Furthermore, stylistic similarities and differences of 

the same clothing parts were compared. 

Consequently, in the light of the findings of the research, it was observed that the relation 

between the signifier and signified in the ways of clothing is represented by stylistic 

expressions, and it was determined that clothing and ornaments contain semantic 

expressions in communicative analysis. In this context where folded clothes characteristic 

is seen, it was concluded that there is a syntagmatic link in order to create a meaningful 

whole by associating indicators chosen from different series with one another. It was 

observed that in most of the indicators aligned in accordance with the culture of each 

region, there is a top to bottom and inside out relationship. It was determined that a 

sequence taken out of the syntagmatic link changes the visual and communicational 

meaning of the cloth and this change is peculiar to the culture to which it belongs. It was 

determined that the formal characteristics of clothing parts constituting part of the clothing 

of the cities, districts and villages are similar in some regions (Kızılcabölük-Tire 

peshtemal, Hamzabali-Tire and Kütahya-UĢak shalwars, Sarıgöl-Kızılcabölük sleeveless 

shirt, etc.). Similarly, similarities were also observed in the motives used in decoration and 

messages they give. That these similarities are intensively observed in neighbouring 

provinces show that cultural interaction is effective. Furthermore, the effect of the Western 

fashion, traditions and religious belief were observed in the stylistic features of the clothing 

parts of certain provinces. 
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

 

 

1.1. Problem Durum 

Bir giysi tasarımını çözümlemede tarihsel süreçte oluĢan farklı görüĢler, çok değiĢik 

değerlendirme ilkelerine göre düzenlenebilir, ama genellikle dört temel baĢlık altında 

toplanabilir. Bunlar; tasarımcı, giysi, alımlayıcı ve toplum merkezli yaklaĢım biçimleridir. 

Bütün görüĢler, giysi tasarımını açıklamak için bu dört öğeden birine yönelirler. Kimileri 

sanatı, sanat yapan özellikleri, giysi tasarımının dıĢ dünya ile olan iliĢkilerinde arar. 

Kimileri de sanatın ne olduğu sorusuna yanıtını tasarımcıda arar. Tasarımcının kiĢisel 

yaĢantısının, duygularının giysi tasarımına yansıdığı ölçüde o giysi tasarımı baĢarılı kabul 

edilir. Yine bir baĢka görüĢe göre, giysi tasarımının gerçekliği alımlayıcının heyecanında 

aranır. Bir diğer görüĢe göre ise, giysi tasarımının açıklanması, yorumlanması dıĢarıda bir 

yerde değil, giysi tasarımının içindedir, biçimindedir. Sanatın özü, giysi tasarımının 

kendine özgü yapısında gizlidir (Ötkün, 2008, s. 160). 

Geleneksel veya kültürel giyim-kuĢamımızın içeriği geniĢlediğinden, bireyler üretilenleri 

anlamada, çözümlemede, değerlendirmede zorluklar yaĢamaktadır. Giysileri 

anlamlandırmada zorluk çeken kitle içinde moda, giyim ve tekstil eğitimi alan bireyler de 

yer almaktadır. Çünkü bu eğitim alanlarında; giysiyi anlama, anlamlandırma alanı büyük 

bir değiĢikliğe uğramıĢtır. Bir giysiyi yorumlamak, anlamlandırabilmek, onu oluĢturan 

değerleri görmek, kendine özgü yapısını kavramak, onunla bir iletiĢime girebilmek, 

göstergeleri okuyabilmek eğitim ile geliĢtirilebilecek bir yetidir (KırıĢlıoğlu, 2005, s. 130). 

Moda, giyim ve tekstil eğitimi veren okullarda, “sanat eleĢtirisi, “estetik” v.b. derslerin 

içeriğinde öğrencilere eleĢtirel ve estetik bilgi verilmektedir. Son yıllarda ilgili eğitim 

kurumlarında giysi ve tasarım okumalarına yer veren, imge çözümlemelerinin ve 

yorumlarının yapıldığı, söz ve anlamlama iliĢkisi üzerinde duran, farklı çözümleme 

örneklerinin verildiği kuramsal derslerin bulunduğu da görülmektedir. Giysilerin, 
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tasarımların incelenmesine yönelik dersler: Görsel disiplinlerde göstergebilim, görsel sanat 

çözümlemesi, tasarım çözümlemesi, görsel kültür, görsel iletiĢim, imge ve yorumları, sanat 

eseri analizi, sanat eleĢtirisi, giysi inceleme adları altında görülmektedir (Batu, 2011, s. 2). 

Ancak eğitim süreci içinde bu derslerin amacına ulaĢması için kurumsal boyutunun yanı 

sıra uygulama boyutunun da olması gerekliliğinin ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Yöresel halk giysileri, tıpkı uygulamalı alanlar gibi düzenli bir hazırlık ve bilgiye dayanan 

bir çalıĢma istemektedir. Bu yüzden, son yıllarda giysileri incelerken giysi ön plana alan, 

doğrudan metin incelemeyle ilgilenen yaklaĢımlar arasında: Rus biçimcileri, yeni eleĢtiri, 

yapısalcı eleĢtiri, metinsel çözümleme ve göstergebilimsel çözümleme gösterilebilir (Rıfat, 

2007, s. 57). Bu yaklaĢımların ortak özelliği,  giysiyi dıĢ dünyadan, tasarımcıdan, 

sanatçıdan, alımlayıcıdan bağımsız olarak ele almalarıdır (Ötkün, 2009, s. 165).  

Göstergebilimin giysi incelemelerinde uygulanması, güzel sanatlar ve sanat tasarım eğitimi 

alan bireylerin, giysilere yeni bir bakıĢ açısı ile bakmasına, giysilerde bulunan göstergeleri 

betimleyebilmesine, yorumlayabilmesine, okuyabilmesine ve anlamı bulabilmesine 

yardımcı olacaktır. Ġmgelerin arkasındaki kavramları, anlamı algılayabilmek için görsel 

göstergebilimin verilerinden yararlanmak, göstergebilime giysi diline ve anlamına özgü bir 

biçimde yeniden yaklaĢmak gerekir.  

Bu araĢtırmada; farklı biçimlerdeki giysilerin çözümlenmesinde yararlanılan 

göstergebilimin, Türk halk giyim-kuĢamının, incelemelerinde nasıl uygulanabileceği ve 

güzel sanatlar/sanat tasarım eğitiminde görsel göstergebilimin çözümleme yönteminden 

nasıl yararlanılabileceği ortaya koyulmaya çalıĢılacaktır. 

Ülkemizde güzel sanatlar ve sanat tasarım eğitimi alanındaki yapıt incelemelerinde bir 

yöntem olarak göstergebilimsel çözümleme yöntemin kullanılmasına rağmen, moda, giyim 

ve tekstil alanında bir araĢtırma yapılmamıĢ olması bir problem olarak görülmüĢtür. Bu 

nedenle, Türk halk giyim-kuĢamının, göstergebilimsel bir yaklaĢımla incelenmesinin alana 

kültürel, sanatsal ve terminolojik açıdan katkı sağlayacağı ve yeni bir bakıĢ açısı getireceği 

düĢünülmektedir.  

 

Alt Problemeler 

Ege Bölgesi kadın giyim-kuĢamının göstergebilimsel yöntem ile çözümlenmesinin 

amaçlandığı bu araĢtırmada aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır: 
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1. Ege bölgesi halk giyim-kuĢamının günümüzdeki kullanım durumu nasıldır? 

2. Ege bölgesi halk giyim-kuĢamını, görüntüsel gösterge olarak ne ifade 

etmektedir? 

3. Ege bölgesi halk giyim-kuĢamı, iletiĢim açısından hangi anlamları 

yansıtmaktadır? 

4. Ege bölgesi halk giyim-kuĢamının, dizge ve dizim açısından özellikleri nelerdir? 

5. Ege bölgesindeki il, ilçe ve köylerdeki, giyim-kuĢam biçimlerini oluĢturan giysi 

parçalarının görsel, iletiĢimsel ve dizimsel açıdan farklılıkları ve benzerlikleri 

nelerdir?  

 

1.2. AraĢtırmanın Önemi 

Giysileri anlama, anlamlandırma alanı zaman içinde büyük bir değiĢikliğe uğramıĢtır. Bir 

giysiyi anlamlandırabilmek, onu oluĢturan değerleri görmek, kendine özgü yapısını 

kavramak, onunla bir iletiĢime girebilmek ve göstergeleri okuyabilmek göstergebilim ile 

geliĢtirilebilecek bir olgudur. Bu nedenle, güzel sanatlar ve sanat tasarım eğitimi veren 

fakülte ve yüksekokullarda giysileri inceleme, eleĢtirme ve giysideki anlamı okuyabilme 

becerisini geliĢtirmeye yönelik kuramsal dersler konulmuĢtur (Batu, 2011, s. 8) (Görsel 

disiplinlerde göstergebilim, Görsel sanat çözümlemesi, Tasarım çözümlemesi, Görsel 

Kültür, Görsel iletiĢim, Ġmge ve Yorumları, Sanat EleĢtirisi v.b.). Giysi incelemeye yönelik 

olan bu derslerin, içerik olarak daha çok öznel değerlendirmeler ve teknik çözümleme 

boyutunda kaldığı dikkat çekmektedir. Bu açıdan göstergebilimsel çözümlemenin diğer 

inceleme türlerinden, nesnellik özelliği açısından ayrıldığı gözlemlenmektedir. 

Göstergebilimsel araĢtırmanın amacı; her türlü yapısal etkinliğin, gözlemlenen konuların 

bir taslağını yaratmaya yönelik tasarısına uygun olarak, dil dıĢındaki anlamlama 

dizgelerinin iĢleyiĢini belirleyip ortaya koymaktır (Barthes, 1967, s. 93). Ayrıca giysi ve 

anlam okumaya yönelik olan dersler incelendiğinde, göstergebilim dersinin birçok eğitim 

kurumunun programlarında yer almadığı görülmüĢtür. Yapılan alan yazın taraması 

sonucunda, göstergebilimin inceleme yöntemlerinin daha çok sinema, tiyatro, reklam, 

heykel, mimarlık, grafik, kapak tasarımı, oyun ve metin incelemelerinde kullanıldığı 

görülmüĢtür. Türkiye‟de moda, giyim ve tekstil alanında göstergebilim yöntemlerinin 

uygulanması ile ilgili alan yazın incelendiğinde, bu konuda çalıĢma yapılmadığı dikkat 

çekmektedir. Bu yüzden bu çalıĢmayla, giysi incelemelerinde göstergebilimsel yaklaĢımın 
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gerekliliğine dikkat çekilirken, eğitim kurumlarında bu alandaki derslerde örnek malzeme 

olarak kullanılabilecek inceleme örneklerine olanak sağlanmıĢ olacaktır. 

Göstergebilimsel yaklaĢımın giysi çözümlemelerinde kullanılmasının örneklendirildiği bu 

araĢtırma ile; güzel sanatlar ve sanat tasarım eğitimi alan bireylerin giysi çözümlemesine 

yönelik yeni bir bakıĢ açısı kazanmaları sağlanırken, kültürümüzü yansıtan öğeleri 

kavrayabilme, bir tasarımın yansıttığı mesajı okuyabilme, giysilerdeki dili ve anlamı ortaya 

çıkarabilmelerine katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 

1.3. AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢmada; Ege Bölgesinde yer alan Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Ġzmir, Kütahya, 

Manisa, Muğla ve UĢak olmak üzere 8 ilin, kadın halk giyim-kuĢamının, göstergebilimsel 

yöntem ile görüntüsel, dizimsel ve iletiĢimsel açıdan çözümlenmesi ve bölgedeki yörelerin 

giyim-kuĢam biçimlerini oluĢturan giysi parçalarının farklılıkları ve benzerliklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  

 

1.4. Sınırlılıklar 

1) AraĢtırma, göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile sınırlandırılmıĢtır. 

2) AraĢtırma, Roland Barthes, Ferdinand de Saussure ve Charles Sanders Peirce‟in 

ilkeleri ile sınırlandırılmıĢtır. 

3. AraĢtırma, Ege Bölgesinde yer alan 8 il, 16 ilçe ve 17 köy-belde ile 

(Afyonkarahisar Dinar (Haydarlı-Ocaklı), Aydın Nazilli, Yenipazar (Hamzabali), 

Bozdoğan (Amasya), Denizli Çardak (Söğüt), Tavas (Kızılcabölük), Ġzmir Tire ve 

ÖdemiĢ, Kütahya‟da Simav (Yağıllar-Beyce) ve Merkez (Ġn) Manisa Merkez 

(Pelitalan), Muğla Milas (Kargıcak, ĠkiztaĢ, Kızılağaç), UĢak Merkez (Çardak), 

Banaz, Ulubey (Omurca-Kızılhisar) ve Sivaslı (Erice)) sınırlıdır. 

4. AraĢtırma, bölgede yapılan alan araĢtırmasında ulaĢılabilen halk giyim-kuĢamı ile 

sınırlıdır. 

 

1.5. Tanımlar 

Göstergebilim (semiotics, semiology): Ġnsanı kuĢatan anlamalar evreninde, iletiĢim 

amacıyla kullanılan doğal dillerin yanı sıra davranıĢlar, tutkular, inanıĢlar, töreler, 

toplumsal törenler, siyasal rejimler, reklamcılık, moda, yazılı basın, sözlü basın, mimarlık 
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düzenleri, bilim dilleri, resim, müzik, tiyatro, sinema, edebiyat, v.b., anlamlı birimler diye 

tanımlayabileceğimiz göstergelerden oluĢan dizgelerin (sistemlerin) bazılarıdır (Rıfat, 

2009, s. 7). 

Gösterge: Kendi dıĢında bir Ģeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği Ģeyin yerini 

alabilecek nitelikte olan her çeĢit biçim, nesne, olgu, vb. dille ilgili bilimlerde genel olarak 

gösterge diye adlandırılır (Yılmaz, 2002, s. 4) 

Gösteren: Göstergenin biçim boyutudur. Algılarımızla kavradığımız taraftır (Yılmaz, 

2002, s. 5). 

Gösterilen: Göstergenin içerik-kavram boyutudur. Zekâ ile kavranandır (Yılmaz, 2002, s. 

5). 

Düz anlam: Göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki iliĢkiyi ve göstergenin dıĢsal 

gerçeklikteki göndergesiyle iliĢkisini betimleyen düzeye düz anlam denilmektedir (Özcan, 

2007, s. 54). 

Yan anlam: Yan anlam, göstergenin, kullanıcıların duygularıyla ya da heyecanlarıyla ve 

kültürel değerleriyle buluĢtuğunda meydana gelen etkileĢimi betimlemektedir (Özcan, 

2007, s. 55). 

Dizim: ÇeĢitli dizilerdeki birimlerin seçilip anlamlı bir bütün oluĢturmaları için baĢka 

dizilerin birimleriyle iliĢki kurmaları gerekir. Birbiriyle iliĢkiye girerek anlamlı bir bütün 

oluĢturan birimlerin kurduğu yapıya dizim denir (Bayav, 2006, s. 26). 

Dizge: Dizge aynı ya da farklı türden bileĢenlerin birimlere ayrıĢtırılabilecek bütünüdür 

(Bayav, 2006, s. 26). 

Görüntüsel Gösterge: Görüntüsel gösterge gösterdiği nesne var olmasa bile kendini 

anlamlı kılacak özelliği taĢıyacak göstergedir (Batu, 2011, s. 43) 

Belirti Gösterge: Nesnesi ortadan kalktığından kendisini gösterge yapan özelliği hemen 

yitirecek olan ama yorumlayan bulunmadığında bu özelliği yitirmeyecek olan göstergedir 

(Rıfat, 2009, s. 31). 

Simge Gösterge: Yorumlayan olmasaydı kendisini gösterge yapan özelliği yitirecek olan 

göstergedir. Bir baĢka deyiĢle, simge, insanlar arasında uzlaĢmaya dayanan bir göstergedir 

(Rıfat, 2009, s. 32). 
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ĠletiĢim: Bir gönderici tarafından, öte yandaki bir alıcı üzerinde belli bir etki yaratmak 

amacı ile adına gösterge denilen, anlam yüklü birimlerden yararlanarak, karĢı tarafa belirli 

bir bildiri ulaĢtırılması eylemi (Bayav, 2006, s. 28). 

Moda: Belirli bir zaman dilimi boyunca tüketiciler tarafından benimsenmiĢ geçici 

dönemsel bir olgudur (Sproles, 1981, s. 116). 

Giyim: Vücudu tabiatın etkilerinden koruyan, medeniyetin ilerlemesiyle değiĢiklik 

gösteren, insan vücuduna göre Ģekil alan giysilerin tümüdür (Eftelioğlu, 2006, s. 11). 

Geleneksel Giysi: Dünyada birçok milletin benimsediği milletlerarası kıyafet moda 

kıyafetler dıĢında; her milletin tarihinden gelen, günümüzde sadece halk oyunları 

ekiplerinin üzerinde görülen veya bazı köylerde yaĢatılan, çoğu müze vitrinlerine 

kaldırılmıĢ kıyafetlere denilmektedir (Özel, 1992, s. 11). 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

 

2. Kuramsal Çerceve 

2.1. Göstergebilim 

Günümüzde Batı dillerinde kullanılan ve Türkçede göstergebilim olarak adlandırılan 

semiyotik sözcüğü Yunancadaki semeiotike teriminden, semiyoloji sözcüğü ise Yunanca 

semeion (gösterge) ve logia (“kuram”; “söz” anlamındaki logos‟tan) sözcüklerinin 

birleĢiminden doğmuĢtur. Göstergebilim (Fransızca sémiotique ya da sémiologie) terimi ilk 

bakıĢta “göstergeleri inceleyen bilim dalı” ya da “göstergelerin bilimsel incelenmesi” 

olarak tanımlanır (Rıfat, 2009, s. 11).  

Gösterge, genel olarak, kendi dıĢında bir Ģeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği 

Ģeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeĢit biçim, nesne, olgu, vb. olarak tanımlanır. 

Daha geniĢ anlamıyla; insanların bir topluluk yaĢamı içinde birbirleriyle anlaĢmak 

amacıyla yarattıkları ve kullandıkları doğal diller (sözgelimi Türkçe, Fransızca, Ġngilizce, 

vb.), çeĢitli jestler (el, kol, baĢ hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi, trafik iĢaretleri, bazı 

meslek gruplarında kullanılan flamalar (sözgelimi denizcilerin flamaları), reklam afiĢleri, 

moda, mimarlık düzenlemeleri, edebiyat, resim, müzik vb. çeĢitli birimlerden oluĢan birer 

dizgedir. DeğiĢik gereçlerin kullanılmasıyla (ses, yazı, görüntü, hareket vb.) gerçekleĢme 

aĢamasına gelen bu dizgeler belli kurallarla iĢleyen birer anlamlı bütündür. Bu anlamlı 

bütünlerin birimleri de gösterge diye adlandırılır (Rıfat, 2009, s. 12). 

 

2.1.1. Göstergebilimin Tarihçesi ve Öncüleri 

Göstergebilim her ne kadar 20.yy‟ın gereksinimlerine cevap veren bir bilim dalı olsa da 

gösterge kavramı üstüne çok eski çağlardan beri düĢünülmüĢtür. 
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Göstergebilimin, Avrupa dillerindeki karĢılığı olan Semiotik (Almanca), sémiotique ve 

sémiologie (Fransızca), semiotics (Ġngilizce) terimleri, Eski Yunancadaki semeion 

sözcüğüne dayanır. Semeion, Eski Yunancada gösterge, iĢaret anlamına geliyordu. Eski 

Yunancada, bu sözcük daha çok tıp dilinde kullanılmıĢtır. Bergama'daki unlu hastaneyi, 

Asklepion'u kuran Hippokrates (Ġ.O. 460-370) gibi hekimler için, örneğin mide ağrısı 

seklindeki bir semeion, hastalığın kendisi değil belirtisiydi. Gene Bergamalı unlu bir hekim 

olan Galenos (I.S. 139-199), tanı koyma sureci için semeiosis terimini kullanıyordu. 

Günümüzde, Türkiye'deki tıp fakültelerinde hala semiyoloji adlı, hastalık belirtilerini 

deĢifre etmeyi öğreten bir ders okutulmaktadır (Erkmandan aktaran, Özcan, 2007). Ġngiliz 

filozof Locke (1632-1704) Essay Conceming Humane Understanding {Ġnsanın Anlama 

Yetisi Hakkında Bir Deneme) adlı çalıĢmasında göstergeleri çözümleme öğretisini 

semeiotike olarak adlandırmıĢtır. Daha sonraları, Amerikalı filozof Charles Sanders Pierce 

(1839-1914), semeiotic terimini kullanmıĢtır. Peirce ile aynı dönemlerde yasayan ve 20. yy 

dilbiliminin kurucusu sayılan Ġsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure (1857-1913) ise, 

ilerde kurulacak bir göstergeler biliminden söz ederken, semeologie terimini tercih 

etmiĢtir. Saussure ve Peirce'ten sonra bu yeni bilim dalının nasıl adlandırılması gerektiği 

hakkında uzun uzun tartıĢılmıĢtır. "1969'da, Uluslararası Göstergebilim AraĢtırmaları 

Topluluğunun (IASS - International Association of Semiotic Studies) kurucuları semiotics 

teriminde karar kılmıĢlar, bundan sonra uluslararası araĢtırmalarda yaygın olarak bu karara 

uyulmuĢtur". Türkiye'de, 1960'larda belirtibilim, imbilim gibi karĢılıklar kullanılmıĢ, ancak 

sonraları göstergebilim terimi yaygın olarak kabul edilmiĢtir, Tıpçılar, yukarda da 

belirtilen, semiyoloji terimini kullanmayı sürdürmektedirler (Erkman, 2005, s. 49). 

Eski çağlardan beri, insanlar, gerçeklikle idealar ve adlar (yani sözcükler, göstergeler) 

arasındaki iliĢkiler üstünde düĢünmüĢlerdir. Gerçekliğin farklı biçimlerde yansıtabileceğini 

görmüĢler ve ideaların mı, yoksa gerçekliğin mi önce geldiğini tartıĢmıĢlardır. En büyük 

tartıĢma, bizim beĢ duyumuzla gerçeklikleri sahiden anlayıp anlayamadığımız konusunda 

olmuĢtur. Bizim beĢ duyumuzla algıladığımız gerçekliklerin sahiden öyle olup olmadıkları, 

zihnimiz, mantığımız ve fikirlerimizin yardımıyla, ancak kısmen anlayabileceğimiz, daha 

derin bir hakiki gerçekliğin bulunup bulunmadığı sorusu sorulmuĢtur. Bu alandaki en 

büyük anlaĢmazlıklar, Ģeylerin adları konusunda çıkmıĢtır (daha doğrusu göstergebilimi en 

çok ilgilendiren alan budur). Bazıları, bir Ģeyin adının (sözcük) o Ģeyin özüne uyması 

gerektiğini savunmuĢtur. Bu görüĢe göre doğru ya da yanlıĢ konmuĢ adlar olabilir. BaĢka 

bazı düĢünürler ise, adların (sözcüklerin) doğru ya da yanlıĢ olamayacağını, bunların 
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uzlaĢmaya ve alıĢkanlıklara dayandıklarını ileri sürmüĢlerdir.  ĠĢte, bugün biraz farklı bir 

biçimde de olsa hala süren gerçekçilik ile idealizm arasındaki bu tartıĢma, Eski Yunan'da 

baĢlamıĢtır. Eflatun ile Aristoteles göstergeler hakkında birçok düĢünce ileri sürmüĢlerdir 

(Özcan, 2007, s. 41).  

Eflatun'a (Ġ.Ö. 427-347) göre, algılarımız aklımıza değil, duyularımıza bağımlıdır. 

Duyularımızla dünyayı algılamak ise yanıltıcıdır. Duyularımıza dayalı algılar, bizi, 

dünyanın derininde yatan, asıl olan, hakiki gerçekliğinden uzaklaĢtırır, bu hakiki 

gerçekliğe ulaĢmak (o da ancak bir dereceye kadar) ancak akıl yoluyla olabilir. 

Eflatun, idealara, yani dünyanın temelinde yatan hakiki gerçekliklerin, ilkelerin ifadesine 

ulaĢmayı ister (idealizm terimi buradan gelir). Gene Eflatun'a göre, duyularımızla vardığımız, 

edindiğimiz algılar ikincildir. Daha geride, derinde, mantıkla varılabilecek (o da bir dereceye 

kadar) daha soyut, ama daha hakiki bir gerçeklik vardır. Bu gerçeklik, dıĢsal ve somut değil, 

soyuttur. Eflatun'a göre, en baĢta Tanrının ideaları vardır, idealar, Tanrı tarafından 

oluĢturulmuĢtur. Tanrı, her bir varlık ve nesne için, ideasının özüne uygun bir Ģekilde ilk ve 

tek, somut bir örnek yapmıĢtır. Yani her Ģeyin bir ideası vardır. Ġnsanlar, Tanrının ifalara göre 

oluĢturduğu bu örneklere öykünerek, bir Ģeyler yaparlar. Nesneleri yapanlar her nesnenin temel 

kavramına, özüne (ideasına) ulaĢmaya ve onu kopyalamaya çalıĢırlar, ama gene de kopyalar 

üretirler! Sanatçının yaptığı da, nesneleri yapanların yaptıklarını kopyalamaktır. Dolayısıyla 

sanatçı üçüncü elden bir kopyacı olur ki, yaptığına, söylediğine bu durumda hiç güvenilemez! 

Sanatçı hep ikinci aĢamayı kopyalar, çok nadiren ilk ideayı kopyalayabilir. Homeros bile, hem 

görsel hem duyusal olarak yasamı (ikinci aĢamayı) kopyalamıĢtır. Bu kadar aĢamalı kopyalar 

bizi hakiki gerçeklikten uzaklaĢtırır. Kısacası, Eflatun, gerçekliği duyularımızla 

algılayabileceğimize güvenmez. Hakiki gerçeklik, varlıklarına özüne değgin soyut bir 

gerçekliktir (ontolojik), bu gerçeklik idealardan kaynaklanır, dolayısıyla idealar mutlak, 

değiĢmez ve ebedidir (Erkman,  2005, s. 52). 

Eflatun'un öğrencisi olan Aristoteles (Ġ.O. 384-322) ise, hocasına oranla daha gerçekçidir. 

Aristoteles'in gösterge anlayıĢı Ģöyle özetlenebilir: Yazılı kayıtlar, söylenen, telaffuz edilen 

seslerin simgeleridir. Söylenen sesler de (öncelikle), zihnimizdeki izlenimlerin göstergeleri 

ve simgeleridir. Zihnimizdeki izlenimler ise gerçek Ģeylerin yansımalarıdır. Zihinsel 

olaylar ve gerçek Ģeyler tüm insanlar için aynıdır, ancak konuĢma (dil) tüm insanlar için 

aynı değildir. Simgenin, adın, göstergenin, sözcüğün, tüm insanlar için ortak olan 

kavramlara dayandığını söylüyordu. Burada da, dünya tarafından sunulan somut gerçeklere 

dayanan, ama değiĢmezlik özelliğine sahip bir kavram anlayıĢı görülüyor. Aristoteles'in 

göstergebilim açısından önemli olan bir baĢka yaklaĢımı da sınıflandırma merakıydı. 

Aristoteles dünyadaki canlı cansız birçok varlığı sınıflandırmaya çalıĢmıĢtı, bu da bir 

bakıma dizgeselliğin bir boyutunu bilinçlendirmek sayılabilir (Erkman‟dan aktaran Özcan, 

2007). 

Orta çağa gelindiğinde, Skolastik felsefeciler döneminde anlamlama biçimleriyle ilgili çok 

sayıda kitap yazıldığı, biçim ve içerik arasındaki iliĢkinin ortaya çıkarılmaya çalıĢıldığı 

görülür. Özellikle Roger Bacon‟ın (1214-1293) daha sistemli fikirler öne sürdüğü 
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söylenebilir. Bacon, De Signis (1267) isimli eserinde dumanın ateĢi iĢaret etmesi gibi tabii 

göstergeleri, dilsel ve dilsel olmayan göstergelerden ayırır. Üçlü bir göstergebilimsel 

model ortaya atarak, bu modelde gösterge, bu göstergenin gönderimi ve bunu yorumlayan 

kiĢi arasındaki bağıntıyı betimler. Bacon‟un bu üçlü modeli, hâlâ modern göstergebilim 

araĢtırmalarında temel bir fikir olarak yer almaktadır. Bacon‟dan sonra John Poinsot 

(1589-1644) bu üçlü modeli dikkatle inceler ve Tractatus de Signis (1612) isimli eserinde 

temel bir göstergeler bilimi öne sürer (Deely‟den aktaran GüneĢ, 2013). 

Gösterge kuramı, daha sonra Locke ve Lambert‟in etkisiyle XIX. yüzyılda yeniden 

gündeme gelmektedir. Özellikle, B. Bolzano‟nun Wissenschaftslehre (Bilim Öğretisi) adlı 

yapıtıyla, E. Husserl‟in 1890‟da yazdığı ama ancak 1970‟te yayımlanan Zur Logik der 

Zeichen „Semiotiik‟ (Göstergelerin Mantığı Üstüne „Göstergebilim‟) baĢlıklı incelemesi 

dilsel göstergelerle ilgili gözlemler içermektedir. Göstergebilime adını veren ilk kiĢi olan 

Ġngiliz filozof John Locke Locke, An Essay Concerning Human Understanding (Ġnsanın 

Anlığı Bir Deneme) adlı eserinde ilk kez „semeiotike‟ terimini kullanarak „göstergeler 

öğretisi‟ (doctrine of signs) olarak nitelediği semiyotiğin, bilimin üç temel kolundan biri 

olması gerektiğini öne sürdürmüĢtür (Deely‟den aktaran DerviĢcemaloğlu, 2005). 

Locke, An Essay Concerning Human Understanding (Ġnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir 

Deneme, 1690) isimli eserinde ilk kez semeiotike terimini kullanarak göstergeler öğretisi 

olarak nitelediği semiyotiğin, bilimin üç temel kolundan biri olması gerektiğini öne sürer. 

Locke‟a göre bu göstergeler öğretisinin amacı, zihnin nesneleri anlamak ya da bilgilerini 

baĢkalarına anlatmak için kullandığı göstergelerin niteliğini incelemektir. Locke‟un bu 

önemli eserinden etkilenen Fransız matematikçi Lambert ise, göstergeler öğretisinin 

Locke‟dan sonraki en önemli temsilcilerinden biri olmuĢtur. Lambert, iki ciltten oluĢan 

Neues Organon (Yeni Organon, 1764) adlı yapıtının her iki cildini kendi içinde iki bölüme 

ayırır ve toplam olarak dört ayrı bilim dalını ele alır: Bunlar mantık yöntemi olarak 

adlandırılan dianoioloji, metafizik dersi olarak tanımlanan aletioloji, genel dilbilgisi dersi 

olarak çerçevelendirilen semiyotik, gerçeği gerçek gibi görünenden ayıran 

fenomenolojidir. Lambert, semiyotik bölümünde düĢüncelerin ve nesnelerin adlandırılması 

ve belirtilmesiyle ilgili bir öğreti geliĢtirir. Daha çok dilsel göstergeler üstünde durmakla 

birlikte öbür gösterge türlerine de değinir. Bunlar arasında müzik, koreografi, arma, 

amblem, tören gibi olgular yer alır (Rıfat, 2009, s. 28). 

Locke ve Lambert'in ardından XIX. yüzyılda yeniden gündeme gelen gösterge sorunu, 

Polonyalı Joseph Marie Hoene Wronski‟nin Philosophie du Langage (Dil Felsefesi, 1879), 
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Çek matematikçi Bolzano'nun Wissenschaftlehre (Bilim Öğretisi, 1837) baĢlıklı 

çalıĢmaları yanında Edmund Husserl‟in, 1890'da yazmasına karĢın, 1970 yılında 

yayımlanan Zur Logik der Zeichen (Semiotik) (Göstergelerin Mantığı Üstüne 

(Göstergebilim)‟i ile Logische Untersuchungen‟i (Mantık AraĢtırmaları) dilsel göstergeler 

ve göstergeler kuramıyla ilgili gözlemlere yer verir. Bununla birlikte filozof genel bir 

göstergeler kuramından çok dile iliĢkin bir göstergeler kuramı, bir dil felsefesi geliĢtirir 

(Aktulum, 2004, s. 2). 

John Locke‟un „semiotik‟ sözcüğünü yineleyerek göstergelerin genel bir bilimini ilk kez 

oluĢturmaya uğraĢan Amerikalı Charles Sanders Peirce (1839-1914) ve Peirce ile aynı 

dönemlerde yaĢayan, 20 yy. dilbiliminin kurucusu sayılan Ġsviçreli Dilbilimci Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) olmuĢtur. ÇağdaĢ göstergebilimin kuruluĢ temellerini neredeyse 

eĢzamanlı olarak, birbirlerinden habersiz Ģekilde bu iki dilbilimci atmıĢtır. Saussure ve 

Peirce‟ün temelini attığı ve öncülüğünü yaptığı göstergebilim, 1970‟lerden sonra bağımsız 

bir bilim dalı haline gelmiĢtir. Louis Hjelmslev, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Julia 

Kristeva, Christian Metz, Algirdas J. Greimas ve Jean Baudrillard gibi araĢtırmacılar 

Saussure‟e dayanan Avrupa geleneğini; Charles W. Morris, Ivor A. Richards, Charles K. 

Ogden, Umberto Eco ve Thomas Sebeok gibi araĢtırmacılar ise Peirce‟e dayanan Amerika 

geleneğini benimsemiĢtir (DerviĢcemaloğlu, 2005, s. 3). 

Bu araĢtırmacılardan Amerikalı dilbilimci Charles William Morris, göstergebilimi öznel-

idealist bir yorumlama biçiminde değelendirir. Sözdizim, anlambilim ve edimbilim 

arasındaki iliĢkiyi, göstergelerin davranıĢçı kuramı çerçevesinde yeniden biçimlendirir. 

Göstergelerin gerçek dünyayla ilintili olgulardan bağımsız olarak bir değer oluĢturduğunu 

öne sürerek, göstergelerle gerçek yaĢam süreçleri arasındaki bağıntııyı yadsır.  Morris 1939 

yılında yazdığı Foundations of the Theory of Signs (Göstergeler Kuramının Temelleri) adlı 

kitabında edimbilimi, gösterge ile yorumlayanı arasındaki iliĢki bağlamında ele alınır. Aynı 

yaklaĢımla anlambilimi de, gösterge ile bu göstergenin uygulanabildiği nesneler arasındaki 

iliĢki olarak değerlendirir. Göstergeler arasındaki biçimsel iliĢkiler bağlamında da 

sözdizimi ele alır (Günay, 2008, s. 28). 

Foundations of the Theory of Signs (Göstergeler Kuramının Temelleri, 1938) Signs,  

Language and Behavior (Göstergeler, Dil ve Davranıs, 1946) adlı yapıtlarında bütün 

göstergelerin genel bir kuramını oluĢturmaya çalıĢır. Morris, Peirce‟ün semiyotiğini 

davranıĢçılığa uygulamıĢ ve göstergebilimi üç bölüme ayırmıĢtır: KonuĢan özne ile 

göstergeler arasındaki bağıntıları inceleyen edimbilim, gösterge ile gösterilen Ģey 
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arasındaki bağıntıları inceleyen anlambilim (sémantique) ve göstergelerin kendi 

aralarındaki bağıntıları inceleyen sözdizim. Ayrıca Morris, üç tür göstergebilim 

tasarlamıĢtır. Salt göstergebilim, göstergelerden söz etmeyi sağlayacak bir üstdil hazırlar; 

betimleyici göstergebilim,  belirlenmiĢ göstergeleri inceler; uygulamalı göstergebilim ise 

göstergeler bilgisini değiĢik amaçlarda kullanır (GüneĢ, 2013, s. 337).  

Kopenhag dilbilim çevresinin kurucusu olan Louis Hjelmslev, Saussure‟ün görüĢlerini 

soyut, mantıksal, biçimsel ve tümdengelimli bir bakıĢ açısından kalkarak geliĢtirmiĢ, doğal 

dillerin yanı sıra bütün “diller”e uygulanabilecek bir tür dilsel mantık, dil “cebir”i, salt 

kuramsal nitelikli bir bilim tasarlamıĢtır (Vardar‟dan aktaran DerviĢcemeloğlu, 2005). L. 

Hjelmslev, F. De Saussure‟ün bütün kavramlarını değiĢikliğe uğrattığı gibi, 

gösteren/gösterilen ikilisini ve biçim/töz karĢıtlığını da kendi açısından yeniden düzenler. 

Bu düzenlemeye göre, ses düzlemine anlatım, anlam düzlemine de içerik adını vermekte; 

ayrıca her iki düzlemde de, birimlerin biçimi ile tözünü birbirinden ayırt etmektedir. 

Böylece, iki düzlem ve dört bölüm saptanmıĢ olur: Anlatımın tözü ve anlatımın biçimi; 

içeriğin tözü ve içeriğin biçimi. L. Hjelmslev, bir dilbilim kuramının, tözleri değil, 

biçimleri araĢtırması gerektiğine inanır. Söz konusu biçimi de gerel anlatım gerekse içerik 

düzlemlerinde türdeĢ öğeler arasındaki iliĢkiler ağı içinde arar. Çünkü dilsel birimler 

tözlerine göre değil, iliĢkiler ağı içindeki yerlerine göre tanımlanır (Rıfat, 2013, s. 47). 

Ġngiliz Kültürel ÇalıĢmaları‟nın ideolojiye bakıĢını Ģekillendiren bir diğer önemli kuramcı 

olan Roland Barthes ise, ünlü dilbilimci Saussure‟den aldığı kavramları kullanarak, 

kültürel yapıların sürekli değiĢen anlamlarını, „tam bir doğallık‟  özelliği olan gündelik 

hayatın derin anlamlarını ortaya koymayı amaçlamıĢtır.  Roland Barthes göstergeleri 

(signe) okuma çalıĢmalarında temel prensip, kitle kültürü içinde eleĢtirel olarak bir pozitif-

negatif ayrımı yapmaktansa, çağdaĢ burjuva toplumlarının örf, adet ve geleneklerinin nasıl 

zaman içerisinde „doğallaĢıp‟ mite dönüĢtüğünü ortaya koymak olmuĢtur. Barthes, 

gündelik  yaĢam alanındaki hemen her Ģeyin-edebiyat, tiyatro, konuĢma biçimi, moda,  

mizah, ironi, vb., burjuvazinin aktardığı ve insan ile dünya arasındaki iliĢkiye dayanan 

unsurlardır. Barthes‟ın dilbilimci Saussure‟den esinlenerek oluĢturduğu kuramının, 

özellikle de moda, reklam, film gibi diğer iletiĢim biçimlerine uygulanması kültürel 

çalıĢmalara önemli bir ivme kazandırmıĢtır (Batı, 2005, s. 180).  

Litvanya kökenli Fransız dilbilimci ve göstergebilimci Algirdas-Julien Greimas, 

geliĢtirdiği yapısal anlambilim kuramıyla ve bu konuda yazdığı “Sémantique Structurale” 

(1966; Yapısal Anlambilim) adlı eseriyle dikkat çekmiĢ ve “Greimas göstergebilimi” 



13 
 

birçok araĢtırmacı tarafından benimsenip uygulanmıĢtır. Göstergebilimin göstergelerden 

ziyade anlamlama dizgeleri üzerinde durması gerektiğini savunan Greimas‟ın 

göstergebilim anlayıĢı oldukça geniĢ kapsamlıdır. Greimas‟ın kurduğu göstergebilimin 

temeli bir yanıyla simgesel mantığa, matematiğe, Hjelmslev‟in dilbilim ve göstergebilim 

kuramına, bir yanıyla da etnolojiye dayanır. Temelde insan ile doğa ve insan ile insan 

arasındaki iliĢkileri incelemeyi amaçlayan Greimas, bu iliĢkileri anlamlandırmaya 

yönelirken, katı ve değiĢmez kuralları olan betimleyici bir bilim dalı yaratmak yerine, 

tasarı biçiminde ortaya attığı bir bilimsel yaklaĢımı, çevresindeki araĢtırmacılarla birlikte 

sürekli geliĢtirmiĢtir. Greimas göstergebiliminin en belirgin özelliği, kavramsal ve bilimsel 

açıdan bir üstdil oluĢturmasıdır (GüneĢ, 2013, s. 341).  

Fransız antropolog Claude Lévi-Strauss, Saussure‟ün dilbilime uyguladığı yeni yaklaĢımı 

antropolojiye uygulamıĢ ve Fransız yapısalcılığının önde gelen isimlerinden biri olmuĢtur. 

Lévi-Strauss, kültürün de dil gibi bir anlam düzgüsü olarak ele alınabileceğini 

savunmuĢtur. “Claude Lévi-Strauss ise akrabalık iliĢkileri ile söylenlerin temel yapısını 

araĢtırırken ortaya koyduğu yapısal inceleme yöntemi ve okuma biçimiyle kuramsal 

niteliğinden söz ettirmiĢtir. Yapıtları arasında özellikle Les structures éléementariesde la 

parenté (Akrabalığın Temel Yapıları) ile Antropologie structurale (Yapısal Ġnsanbilim) 

belirtmek gerekir” (Rıfat‟tan aktaran Demir, 2009). Lévi-Strauss, dünyanın çeĢitli 

bölgelerini ziyaret eden ve çeĢitli kültürlerine tanık olan bir araĢtırmacıdır. Lévi-Strauss‟un 

antropolojisinin iki önemli yönü göze çarpmaktadır. Kültürel yaĢamın tek baĢına 

iĢlevselciliğin bir versiyonu ile açıklanamayacağı ilkesi ilk yargısıdır. Ona göre, kültürel 

yaĢam, ele alınan görüngünün kendine özgü doğasıyla açıklanamamaktadır. Bununla 

birlikte, deneysel olarak, kendi baĢına açıklayıcı oldukları varsayılan olgularla da 

belirlenememektedir. Kendisinin en baĢta yapısal bir antropolog olduğunu her zaman 

savunmuĢtur. Saussure‟den esinlenen yapısal antropoloji, genel olarak, bir sitemin 

öğelerinin kendine özgü değerlerinden çok, onların bir araya gelme tarzı üzerine 

odaklanmaktadır (Demir, 2009, s. 71). 

Bulgar asıllı Fransız göstergebilimci Julia Kristeva, göstergebilimi eleĢtirel bilim ve/ya da 

bilimin eleĢtirisi olarak görür. F. de Saussure‟ü o döneme kadar pek üstünde durulmamaıĢ 

yanıyla (anagramlarla ilgili çalıĢmalarıyla),  M. Bahtin‟i ise Batı‟da o dönemlerde pek 

bilinmeyen diyalojizm (bir bakıma metinlerarası iliĢkiler) kavramıyla ele alıp 

değerlendirmesi, metin yorum analyıĢına yeni bakıĢ açıları getirdi. Bu arada kendi 
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gösterçözüm (ya da anlamçözüm) kuramına bağlı olarak metni iki açıdan ele alan bir 

kavram ikilisini ortaya attı: üreten metin ve üretilmeiĢ metin (Rıfat, 2013, s. 142). 

Ġtalyan göstergebilimci Umberto Eco yazın çalıĢmaları, etik ve estetik yazıları, denemeleri 

ve diğer konulardaki yapıtlarının yanı sıra dil ve özellikle göstergebilim üzerine 

araĢtırmalarıyla tanınmaktadır. Eco‟nun göstergebilim anlayıĢının temelini oluĢturan yapıt 

1976 yılında yayımlanan A Theory of Semiotics‟dir. “Eco, A Theory Semiotics‟de 

göstergeler üzerinden çağdaĢ yazınsallığın geniĢliğini ve ardından dilde (language), 

dilbilimde (scientific linguistics), budunbilimde, estetik, hayvan davranıĢları biliminde 

(ethology) ve açık biçimde göstergebilimsel anlamanın yörüngesinin dıĢında geliĢen diğer 

özel „geleneksel‟ disiplinlerde geçerli yapıların daha çok göstergebilimsel hükmünü 

gösterme çabası içindedir. Kitabın kapsamı ve ayrıntısının düzeyi onu kendisi tarafından 

bir sınıfa yerleĢtirmektedir. ”A Theory of Semiotics bu anlamda disiplinlerarası bir içeriğe 

sahip görünmektedir. Eco, „gösterge‟ yerine, „gösterge iĢlevi‟ terimini getirmektedir. 

Eco‟ya göre „gösterge iĢlevi‟ terimi, anlatım (maddesel olay) ile içerik arasındaki 

korelasyonu belirtmektedir. 

ĠletiĢim göstergebilimiyle, anlam göstergebilimi arasında Eco‟nun temsil ettiği bir kültür 

göstergebiliminden söz edilebilmektedir. Eco‟ya göre, göstergebilim, bir iletiĢim süreci 

olarak düĢünülen kültürel olguların incelenmesidir. Bu durumda, „Bir gösterge baĢka bir 

Ģeyin yerine anlamlı olarak geçebilecek herhangi bir Ģeydir‟ diyen yazar, gösterge 

kavramına daha geniĢ bir tanım getirmiĢtir (Demir, 2009, s. 116) 

Amerikalı göstergebilimci Thomas A. Sebeok, Contributions of the Doctrine of Signs 

(1976; Göstergeler Öğretisinin Katkıları), The Sign and its Masters ( 1978; Gösterge ve 

Gösterge Ustaları), Semiotics (1979; Göstergebilim) gibi eserleriyle göstergebilime büyük 

katkılarda bulunmuĢtur. Daha çok insan ve hayvan davranıĢlarının betimlenmesiyle 

ilgilenen T.A. Sebeok göstergebilimin inceleme alanları arasında özellikle Ģöyle bir ayrım 

yapar; insana iliĢkin göstergelerin incelenmesi (antroposemiyotik ya da insan 

göstergebilimi); bedenin sinernetik dizgelerinin incelenmesi (endosemiyotik ya da bedeniçi 

göstergebilim); hayvanlar arası ya da insan ve hayvan arası bildiriĢimin incelenmesi 

(zoosemiyotik ya da hayvan göstergebilimi). T.A.Sebeok göstergeyi yalnızca insana ve 

insan külttürüne özgü bir kavram olarak değil de bütün canlılar dünyasına iliĢkin bir 

kavram olarak görür (Rıfat, 2009, s. 42). 
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Edebî göstergebilim, stilistik ve yapısal dilbilimle ilgilenen araĢtırmacı ve eleĢtirmen 

Michael Riffaterre, yaptığı çalıĢmalarla dikkat çekmiĢtir. Özellikle Semiotics of Poetry 

(1978; ġiirin Göstergebilimi) ve La Production du Texte (1979; Metnin Üretimi) isimli 

eserlerinde metinlerdeki, özellikle de Ģiirdeki anlamların üretiliĢinde devingenliği araĢtırdı. 

Bir Ģiirin bize bir Ģey söyleyip bir baĢka Ģey belirttiğini vurgulayan Riffaterre, bu ayrımın 

bir Ģiirsel metnin kendi anlamını üretiĢ biçimiyle açıklanması gerektiğine inanır. Ayrıca 

Ģiirin okunmasını belirleyen değiĢik algılama, alılmama biçimlerini ele alırken, okurların 

bir metni kendi kültürlerinin açılımlarıyla alımlaması üstünde durur. Buna bağlı olarak da 

metinlerarası iliĢkileri değerlendirir. ġiiri her zaman için bir motif üstüne bir çeĢitleme, bir 

sözcüğün ya da bir tümcenin bir metne dönüĢtürülmesi ya da metinlerin daha geniĢ bir 

bütüne dönüĢtürülmesi olarak gören Riffaterre‟in göstergebilimsel çözümleme anlayıĢında 

bu açıdan metinlerarasılık kavramı geniĢ yer tutmaktadır (DerviĢcemaloğlu, 2005, s. 8). 

Göstergebilimin kurulmasında Saussure ve Peirce‟ün dıĢında Rus Biçimcilerinin katkısını 

da belirtmek gerekir. Biçimcilik 1915-1930 yılları arasında, Leningrad ve Moskova‟da 

yaĢayan on dolayında araĢtırmacının Moskova Dilbilim Çevresi ve ġiirsel Dil 

AraĢtırmaları Derneği çerçevesinde sürdüğü ilginç çabalara kendi dıĢındakilerce takılmıĢ, 

küçümseyici bir addır. Ama oldukça kısa bir sürede, küçümsenmeyecek bir geliĢme 

gösterir. Süremsel ve uzamsal koĢullar göz önüne alınınca, bu toplulukla Saussure arasında 

dolaysız bir bağıntıdan söz etmek zordur. Bununla birlikte, çabalarını dil olgularından çok 

yazın olgusu üzerinde yoğunlaĢtırmaları bir yana bırakılırsa, biçimciler de Saussure‟ünkine 

çok yaklaĢan bir tutumu benimserler. Doğrudan doğruya nesnenin kendisini, hem de 

genellikle eĢsüremlilik düzleminde ele almak ister, yazın yapıtını yazarının yaĢamı, çağı, 

toplumu, vb. gibi kendi varlığının dıĢında kalan verilerle açıklamayı, yazın olgusuna o 

dönemde Rus eleĢtirisinde egemen olan felsefe, ruhbilimsel, toplumbilimsel açılardan 

bakmayı yadsıyarak her Ģeyden önce yazınsallık, yani yazın olgusunun, yazın ürününün 

özgül nitelikleri üzerinde durmayı, bu nitelikleri ortaya çıkarıp yasalarını belirleme 

yolunda çaba harcamayı yeğlerler (Yücel, 2005, s. 122). 

Rus Biçimcileri özellikle anlatı yapıları, düzyazı ve Ģiir kuramı ilgili çözümlemeleriyle 

çağdaĢ göstergebilimin geliĢmesini sağlamıĢlardır. Özellikle Vladimir Propp, masalın 

biçimbilimi adlı eserinde yaptığı çalıĢma ile Levi- Strauss‟un antropoloji alanında yaptığı 

çalıĢmalarına yöntem olarak ıĢık tutmuĢtur. V. Proop, farklı Rus masallarını incelemiĢ ve 

masalların konuları değiĢse de yapı olarak bütün masalların aynı olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır. Her masalda belli izleklerin olduğunu saptayan V. Proop, farklı ve bağımsız 
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görünen masalların ortak bir dizgeye sahip olduğunu ortaya koymuĢtur. Dizge içindeki 

dizimsel unsurların birbiriyle iliĢkisinden hareketle hepsinin ortak bir yapı da olduğunu 

kanıtlar (Çöğürcü, 2007, s. 12). 

Rus asıllı Amerikalı bilim adamı Roman Jacobson, hem Rus Biçimcileri arasında yer 

almıĢ, hem Prag Dilbilim Çevresi‟nin kurulmasına katkıda bulunmuĢ, hem de Avrupa‟da 

ve Amerika‟da dilbilim, göstergebilim ve edebiyat biliminin geliĢmesini uzun yıllar 

etkilemiĢ çok yönlü bir bilim adamıdır (DerviĢcemaloğlu, 2005, s. 9). “Yazın‟ı ayrı bir 

inceleme konusu olarak ele alan ve bu konuyu bilimsel kavram ve ilkelerle incelemek 

gerektiğini belirten R. Jakobson, yazın olayını bir dil olayı olarak görür ve baĢta Ģiir olmak 

üzere çeĢitli yazınsal ve sanatsal ürünleri inceler. Ona göre yazınbilimin konusu yazın 

değil, yazınsallıktır. Bir baĢka deyiĢle, yazınbilim her Ģeyden önce “dilsel bir bildiriyi sanat 

yapıtı yapan nedir?” sorusunu yanıtlamaya çalıĢır. R. Jakobson yazınsal metinleri 

incelerken yine kendi geliĢtirdiği dilbilim yöntemini örnek alır. Nitekim yazınbilim de ona 

göre dilbilimin bir bölümüdür. Fransız insanbilimcisi Claude Levi-Strauss ile birlikte 

Baudelaire‟in “Les Chats (Kediler)” adlı Ģiiri üstüne 1962‟de yayımladığı dilbilimsel ve 

biçimsel ağırlıklı inceleme, bugün birçok açıdan eleĢtirilse de, hem yazınbilim hem de 

göstergebilim için öncü bir çözümleme yazısı olmuĢtur (Rıfat, 2009, s. 34) . 

Rus Kuramcı Mihail Bahtin, Kristeva‟nın yarattığı metinlerarası kavramının kökeni olan 

söyleĢimcilik kuramıyla Batılı yazınsal göstergebilimcileri etkiler. Özellikle La Poétique 

de Dostoeivski (Dostoyevski'nin Yazınbilimi, 1970) bu kuramını temellendirdiği 

yapıtlarının baĢında gelmektedir. Yapısal dilbilimin önemli kuramcılarından yola çıkan 

Yuri Lotman ise La Structure du texte artistique (Sanatsal Metnin Yapısı, 1973) ve 

Esthétique et Sémiotique du cinéma (Estetik ve Sinema Göstergebilimi, 1977) adlı 

eserleriyle geliĢtirmeye çalıĢtığı yapısal yazınbilimi bir göstergebilim içine oturtmaya 

çalıĢır. Yazını dünyayı yansıtan birçok gösterge dizgesinden biri olarak görür. O da metni 

içsel bir yaklaĢımla ele almak yanında yapıtın bağlamını da göz önünde tutmayı önerir 

(Aktulum‟dan aktaran GüneĢ, 2013). 

 Önceleri Rus Biçimcilerinin, özellikle de Jacobson‟un görüĢlerinden, sonraları da M. 

Bahtin‟in kavramlarından esinlenen Tzvetan Todorov, ortaya koyduğu edebiyat bilimi 

anlayıĢıyla dikkat çekmiĢtir. Metinleri dilbilim kategorilerinden yararlanarak inceleyecek 

bir anlatı çözümleme modeli geliĢtirmiĢ, ayrıca yazınsal eleĢtiri ve denemeleriyle de dikkat 

çekmiĢtir. Özellikle Grammaire du Décaméron (1969; Dekameron‟un Grameri), Poétique 

de la Prose (1971; Düzyazının Yazınbilimi), Poétique (1973; Yazınbilim), Théories du 
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Symbole (1977; Simge Kuramları), Les Genres du Discours (1978; Söylemin Türleri) gibi 

eserleri bu konularla ilgilidir (DerviĢcemaloğlu, 2005, s. 9). 

ÇalıĢmanın yöntemine temel oluĢturması açısından, çağdaĢ göstergebilimin öncüleri olarak 

bilinen Pierce, Sassure ve Barthes‟in göstergebilim ve çözümleme ile ilgili 

yakalaĢımlarının incelenmesi önem taĢımaktadır.  

 

2.1.1.1. Charles Sanders Pierce 

Peirce, bilgi felsefesi içerisinde geliĢen geleneksel göstergebilimi (semiotics) sistemli 

olarak inceleyen ilk düĢünürdür. Kimya, matematik, mantık gibi alanlarda çalıĢmalar 

yapmıĢ olan düĢünür, mantıkla ilgili ilk çalıĢmasını on iki yasını tamamladıktan kısa bir 

süre sonra yayımlamıĢtır. On altı yaĢında baĢladığı üniversite eğitiminde Kant‟ın yapıtları 

hemen dikkatini çekmiĢ ve üç yıla yakın bir süre boyunca özel olarak bu düĢünür üzerine 

çalıĢmalar yapmıĢtır. Kant‟ın görüĢlerine yönelttiği eleĢtirileri onun son döneminde 

Hegel‟e daha yakın bir felsefi anlayıĢa yönelmesine neden olmuĢtur (Özmakas, 2009, s. 

34). 

Peirce, bütün olguları kapsayan bir göstergeler kuramı tasarlamıĢ ve mantıkla 

özdeĢleĢtirdiği bu kurama, daha doğrusu, “göstergelerin biçimsel öğretisi”ne“semiotic” 

adını vermiĢtir. 1879-1884 yılları arasında Johns Hopkins Üniversitesi‟nde mantık ve 

felsefe dersleri veren Peirce göre göstergebilim, her çeĢit bilimsel inceleme için bir 

baĢvuru çerçevesi oluĢturan genel bir kuramdır. Kuramcı, tasarladığı bu göstergebilimi de 

üç dala ayırır: 1. Salt (katıĢıksız) dilbilgisi; 2. Gerçek anlamıyla mantık; 3. Salt (katıĢıksız) 

sözbilim Göstergebilim kuramıyla ilgili yazılarını belli bir kitapta toplamamıĢtır Peirce; 

söz konusu yazılar, bilginin ölümünden on yedi yıl sonra Collected Papers of Charles 

Sanders Peirce (Charles Sanders Peirce‟in Toplu Yazıları) (1931-1958; 8 cilt) adıyla 

yayımlanmaya baĢlamıĢ ve Peirce‟ün göstergebilim açısından değeri ancak bu yayımlardan 

sonra anlaĢılmıĢtır. YaklaĢımının en belirgin özelliği, gösterge kavramı için önerdiği tanım 

ve sınıflandırma biçimidir. Göstergebilimsel olguların eksiksiz bir sınıflandırmasını 

yapmak isteyen Peirce, sonunda üçlüklere dayalı bir göstergeler dizelgesi oluĢturur: Son 

aĢamada da 10 üçlük ve 66 sınıf içeren bir göstergeler dizgesi tasarlar (Rıfat, 2013, s. 116). 

Peirce‟in göstergesi üç düzlemlidir. Peirce, göstergeyi “bir kiĢi için, herhangi bir Ģeyin 

yerini, herhangi bir bakımdan ya da herhangi bir sıfatla tutan Ģey” olarak tanımlamıĢtır 

(Rıfat, 2013, s. 117). Peirce göstergeyi ikili bir yapıda değil, üç düzlemde oluĢan bir süreç 
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olarak tanımlar. Saussure‟ün ikili gösterge anlayıĢında, gösterge, gösteren (biçim) ve 

gösterilenden (kavram) oluĢan bir birim olarak açıklanıyordu. Peirce‟ın gösterge 

tanımlamasında ise “yorumlama”, gösterge modelinin merkezini oluĢturur. Yorumlayan 

olmadıkça, göstergenin gösterge değeri yoktur. Göstergenin somut biçimini algılamakla, 

onun neyi temsil ettiğini anlamak arasına bir “yorum” süreci girer (Erkman, 2005, s. 105). 

Temsil edenle temsil edilen arasında bir iliĢki, bir bağıntı vardır. Somut biçim olarak 

algılanan bir gösterge, bir kiĢinin zihninde eĢdeğerli ya da daha geliĢmiĢ baĢka bir gösterge 

yaratır. Zihinde göstergenin etkisiyle yaratılan bu ikinci gösterge, yani izlenim birinci 

göstergenin yorumlayanıdır. Göstergenin etkisiyle oluĢan bu yeni izlenime Peirce, yeni bir 

gösterge diyor. Ancak bu yeni gösterge, bireyin zihninde birincinin etkisiyle oluĢan bir 

yorum göstergesidir. Yorumlayan, sürekli ve sonsuz bir süreç içerisinde, o düĢünceyi 

yorumlayan bir baĢka düĢünceye de göndermede bulunur. Bu sınırsız bir zincirdir. Somut 

biçim (gösteren) ile temsil edilen Ģey (gösterilen) arasındaki bağıntı toplumsal ve 

uzlaĢımsal olsa da, yorum bireyselleĢmeye açıktır. Bu, nedenle de değiĢik anlam 

birimlerine yol açar (Batu, 2011, s. 39). 

 

Yorum/Yorumlayıcı 

 

 

 

Biçim (representamen)                             Gönderge (object) 

ġekil 1: Charles Sanders Peirce‟ın gösterge Ģeması 

 

Peirce‟in yaptığı önemli bir katkı da, göstergeleri sınıflandırarak üçlüklere ayırmak 

olmuĢtur. Birinci üçlük, yani göstergenin nasıl olduğuyla ilgili öbek; nitel, tek(il) ve kural 

(kavramsal) gösterge türlerini kapsar. Ġkinci üçlük, gösterge ile nesne (gönderge) 

arasındaki iliĢkiyi öne çıkaran görüntüsel gösterge, belirti ve simgedir. Üçüncü üçlük ise 

terim, önerme ve çıkarım(sav)dır (Erkman, 2005, s. 112).  
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I.Üçlük 

Nitel Gösterge: Duyumladığımız bir niteliktir. Örneğin bir resimdeki kırmızı leke. Ancak, 

bu kırmızı algısını yorumladığımız anda, nitel gösterge, tikel bir göstergeye dönüĢür. 

BaĢka bir deyiĢle, tüm göstergeler, aslında, yorumlanana kadar, yalnızca bir niteliğin 

yansımasından ibarettir. Bu onların varoluĢ biçimidir (Erkman, 2005, s. 113). 

Nitel gösterge, “bir gösterge olan niteliktir”. Nitel gösterge, “(bir sey tarafından) 

içerilmediği sürece bir gösterge olarak hareket etmez. Bu içerimin, bir gösterge olarak 

göstergenin niteliğiyle bir iliĢkisi yoktur” (Peirce‟den aktaran Özmakas, 2009) . Bu tanıma 

bakıldığında görülebileceği üzere nitel gösterge, bir nesnenin bir özelliği olarak görülebilir. 

Örneğin, bir kalemin siyah ya da mavi yazması kalemin zorunlu bir özelliği değildir; 

kalemin niteliğiyle bir iliĢkisi yoktur ancak bir parçasıdır (Özmakas, 2009, s. 38). 

Tek(il) (tikel) Gösterge: Adı üzerinde tek bir durum ya da olay söz konusudur. Fotoğraf 

ya da betimce gibi gösterge değeri olan tekil bir nesne ya da olayı belirtir. Gerçek ve 

insanın etrafında bulunan bir nesnenin gösterge olarak değeri olabilir. Buradaki gösterge 

olarak kullanılan nesne insanın yapay olarak üretmediği, gerçek dünyada var olan bir 

Ģeydir. Tek bir kez kullanılan, biricik nesneler bu tür göstergelere örnek verilir (Günay, 

2008, s. 17). 

Kural (kavramsal) Gösterge:  Bir gösterge olan bir kuraldır. Bu kural genellikle insanlar 

tarafından konmuĢtur (Rıfat, 2013, s. 119).  

II. Üçlük 

Görüntüsel Gösterge (ikon): Görüntüsel gösterge, bazı yönlerden nesnesine benzeyen 

göstergedir. Ġkon olarak da adlandırılan görüntüsel gösterge, nesnesi gibi görünür ya da 

onun gibi ses çıkarır (Yılmaz ve Temizkan, 2013, s. 89). Belirttiği nesne var olmasa bile, 

kendisini anlamlı kılan özelliği taĢıyacak bir göstergedir. BaĢka bir anlatımla, görüntüsel 

gösterge belirttiği Ģeyi doğrudan temsil eder, canlandırır. Görüntüsel göstergede gösteren 

ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki vardır. Bir kiĢiye benzeyen ve onu temsil eden bir 

resim portresi veya bir fotoğraf, bir görüntüsel gösterge olabilir. Gösterilenin gösteren 

tarafından yeniden temsil edilme derecesini açıklayan temsiliyetin güvenilirliği ve 

doğruluğu, temsil konusunda nasıl uzlaĢımaya varılacağının ters bir ölçümüdür. Bu 

nedenle gerçekçi bir portre ya da nesnesiyle benzerlik taĢıyan bir portrenin gösterdiği Ģey 

hakkında kolayca uzlaĢım sağlanır. Bu uzlaĢım, yeniden temsil edilen gerçekliğe iliĢkin 

deneyimimizin gösterenin gösterdiği nesneye anlam yükleme yetisine bağlıdır. Sözün 
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kısası görüntüsel gösterge, varlığına gönderme yaptığı nesneyle bir benzerlik iliĢkisi 

kurmaktadır (Rıfat, 2009, s. 134).  

Görüntüsel göstergeler görsel veya sözel olabilir. Fotoğraf, harita, kadın ve erkek 

kıyafetlerini temsil eden yaygın görsel göstergeler birer görüntüsel göstergelerdir. Ancak 

görüntüsel göstergeler, sözel nitelikli de olabilir. Doğal seslerin taklit edilmesi görüntüsel 

gösterge oluĢturma giriĢimi olarak değerlendirilebilir. Sözgelimi Beethoven‟in „Pastoral‟ 

Senfonisi, doğal seslerin müzikteki görüntüsel göstergelerini içerir. Öte yandan bazı 

parfümlerin yaydığı kokunun cinsel uyarıya yol açan bitkisel ya da hayvansal kokuların 

yapay görüntüsel göstergeleri olduğu akla getirilebilir (Yılmaz ve Temizkan, 2013, s. 90). 

Belirti: Göstergenin gösterilenle bir neden-sonuç iliĢkisi kurduğu göstergedi. Örneğin 

duman (gösteren) ateĢin (gösterilen) varlığını belirten bir göstergedir. Belirtinin iki temel 

özelliği vardır. Birincisi, görsel göstergede olduğu gibi, nesneye benzerlik iliĢkisiyle değil 

de, gerçekten bu nesne biçimine girdiği için nesneye göndermede bulunur. Belirtilerin 

etkisi bitiĢiklik yoluyla gerçekleĢen birleĢime bağlıdır. Ġkinci özellik birincisine bağlıdır. 

Nesneye gerçekten gereksinimi olmayan görsel göstergenin aksine, belirti bir nesneden ve 

kendisinden ayrı bir nesneden vazgeçemez (Kıran ve Kıran, 2006, s. 323). 

Simge: Yorumlayan olmasaydı kendisini gösterge yapan özelliği yitirecek olan 

göstergedir. Ya da bir baĢka deyiĢle, bir simge (sembol) dinamik nesnesi tarafından, 

yalnızca yorumlanacağı yönde, anlamda belirlenen bir gereği iletir. Bir simge, insanlar 

arasında uzlaĢmaya dayanan bir göstergedir. Örneğin doğal dillerdeki sözcükler, 

uzlaĢmaya dayalı birer simgedir. Çünkü bir sözcük, belirttiği Ģeyi, yalnızca bu anlama 

geldiğini anlamamız sayesinde belirtmiĢ olur. Bir baĢka örnek de bir kumaĢın üzerindeki 

motifte ya da bir kıyafetin aksesuarında zeytin dalı her zaman barıĢın simgesi olacaktır. 

Bunlar farklı göstergelerle yan yana getirilerek veya iliĢkiye sokularak elbette ki baĢka 

anlamlara ulaĢılabilinir, fakat bunların tek baĢlarına anlamları hep sabit kalacaktır (Rıfat, 

2013, s. 119). 

III. Üçlük 

Sözcebirim (terim): Yorumlayanı açısından nitel bir olasılık göstergesidir. Bu tür 

göstergenin yorumu için baĢka Ģeye gönderimde bulunmaz, yalnızca kendine gönderimde 

bulunur. Yani bu tür gösterge herhangi bir nesne olarak kavranabilir. Örneğin “elbise” 

kavramını açıklamak için, bu elbisenin resmi kullanılarak yapılan gösterme iĢi 

sözcebirimsel bir yorumlamadır. Sözcebirim (ya da terim) nesnesini yalnızca özellikleri 
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bakımından canlandıran bir göstergedir. Her sözcük, göstergeye verilen bir ad olarak bir 

sözcebirimdir. Dildeki ad, sıfat, fiil, belirteç gibi tanımlar sözcebirimdir (Günay, 2008, s. 

27). 

Önerme: Önerme bilgilendirici bir göstergedir. Terimlerin bir araya gelmesiyle kurulur. 

Önerme birden fazla terimle oluĢturulur, bir dizimdir. Bize bir Ģey hakkında bir Ģey söyler. 

Ancak, önermenin de doğru olma kanıtı kendi içinde değildir. Doğru ya da yanlıĢ olabilir. 

Ama doğru mu yanlıĢ mı olduğu kendi içinde kanıtlanmaz. Bazı tümceler önermedir 

(Erkman, 2005, s. 115). 

Çıkarım (sav, kanıt): Önerme bir konu hakkında bilgi verir, ancak bilginin doğruluğunu 

ya da yanlıĢlığını kanıtlamaz. Çıkarım ise karmaĢık bir göstergeler bütünüdür. Önermenin 

kanıtını getirir, neden-sonuç iliĢkisi kurar. Önerme, yalnızca bir nesnenin varlığını dile 

getirir, sav ise bunun doğru olup olmadığını kanıtlar. ġemsiyemi yanıma alıyorum tümcesi 

bir önermedir, bu tümcenin içindeki her sözcük birer terimdir. Ama eğer tümceyi uzatarak 

ġemsiyemi yanıma alıyorum, çünkü havada kara bulutlar var, yağmur yağacak, ıslanmak 

istemiyorum, bu yüzden Ģemsiyemi yanıma alıyorum, denirse, bu, neden-sonuç iliĢkileri 

kuran, akıl yürütmeye dayalı bir çıkarımdır (Erkman, 2005, s. 116). 

 

2.1.1.2. Ferdinand de Saussure  

ÇağdaĢ göstergebilimin Avrupa‟daki öncüsü ise Ġsviçreli dilbilimci F. de Saussure‟dür 

(1857-1913). Öğrencilerinin derlediği ders notlarına dayanılarak ölümünden sonra 

yayımlanan Cours de linguistique generale (Genel Dilbilim Dersleri) (1916) adlı yapıtında 

F. De Saussure dilleri dilbilimin inceleme alanına alırken, dil dıĢındaki göstergelerin 

iĢleyiĢini araĢtıracak bir bilim dalının kurulmasını öngörür. Ve bu bilim dalını Fransızca 

semilogie terimiyle adlandırır (Rıfat, 2009, s. 32). F. de Saussure, tasarladığı göstergebilim 

konusunda da Ģu açıklamayı yapar: 

Saussure‟e (1916) göre dil, “kavramları belirten bir göstergeler dizgesidir. Onun için de 

yazıyla, sağır-dilsiz alfabesiyle, simgesel nitelikli kutsal törenlerle, incelik belirtisi sayılan 

davranıĢ biçimleriyle, askerlerin belirtkeleriyle, vb. karĢılaĢtırılabilir. Yalnız, dil bu dizgelerin 

en önemlisidir. Demek ki, göstergelerin toplum yaĢamı içindeki yaĢamını inceleyecek bir bilim 

tasarlanabilir. Göstergebilim, göstergelerin ne olduğunu, hangi yasalara bağlandığını öğretecek 

bize. Henüz yok böyle bir bilim; onun için göstergebilimin nasıl bir Ģey olacağını 

söyleyemeyiz. Ama kurulması gerekli; yeri önceden bellidir. Dilbilim, bu genel nitelikli 

bilimin bir bölümünden baĢka bir Ģey değil. Dilbilimcinin görevi, göstergesel olgular bütünü 

içinde dilin özel bir dizge olmasını neyin sağladığını ortaya koymaktır. Acaba göstergebilim 

neden öbür bilimler gibi konusu kendine özgü bağımsız bir bilim olarak görülmüyor henüz? 

Bir kısır döngüdeyiz de ondan: Hiçbir Ģey göstergesel sorunun öz niteliğini dilden daha iyi 

ortaya koyamaz; ama bu sorunun uygun biçimde ortaya konulabilmesi, dilin kendi içinde 



22 
 

incelenmesini gerektirir; oysa bugüne değin dil neredeyse hep baĢka Ģeylere bağlı olarak baĢka 

açılardan ele alınmıĢtır. Dil yalnızca bir sözcük dizgesidir ona göre. Bu görüĢ, dil öz niteliği 

konusundaki her türlü araĢtırmayı olanaksız kılar. Sonra, bireyde göstergenin düzeneğini 

inceleyen ruhbilimcinin görüĢ açısıyla karĢılaĢırız. En kolay yöntem budur. Ama bireysel 

gerçekleĢtirmeyi aĢarak özü bakımından toplumsal olan göstergeye ulaĢmaz. Bir de 

göstergenin toplumsal açıdan incelenmesi gerektiğini gördükten sonra dili, Ģu ya da bu oranda 

istencimizin buyruğu altındaki öbür kurumlara bağlayan özellikleri ele almakla yetinenlerin 

tutumu var. Bu tutum yüzünden, genellikle gösterge dizgelerine, özellikle de dile iliĢkin olan 

nitelikler bir yana itilerek amaçtan uzaklaĢır”. 

Ferdinand de Saussure Genel Dilbilim dersleri yapıtındaki temel kavramlar:  

Saussure, dil konusunda bir araĢtırmaya giriĢebilmek için dili kendisi olmayan Ģeylerden 

ayırmaya, tutarlı bir tanımını yapmaya çalıĢmıĢ, bazı temel kavramlar ve ikili karĢıtlıklar 

önermiĢtir. Saussure‟ün doğal dilleri tanımlamak için önermiĢ olduğu kavramlar ve ikili 

karĢıtlıklardan: Dizge/dizim (yapı), dil/söz, artzamanlılık/eĢzamanlılık, töz/biçim, 

nedensizlik/çizgisellik, gösterge: gösteren/gösterilen, dizimsel/çağrıĢımsal, değer gibi 

kavramlar doğal dil dıĢındaki anlatım biçimleri içinde bulunan yapıtlarda göstergebilimsel 

yöntemle incelerken kullanılabilmektedir (Batu, 2011, s. 64). 

Dil/söz: F. de Saussure‟ün görüĢlerinin temelinde yatan dil/söz ayrımı, XIX. yy sonundaki 

toplumbilim ile ruhbilim çerçevesinde yer alır. Ona göre, dilsel iletiĢim süreci, öncelikle 

ruhsal ve toplumsal bir olgudur. 

Dil, tek tek bireyleri değil, bütün toplumu ilgilendiren bir olaydır; bireyüstü bir dizgedir, 

bir soyutlamadır. Ancak bu dizgenin var olmasıyla insanlar arasında bir bildiriĢim kurulur. 

Buna karĢılık söz, dil dizgesinin özel ve değiĢken gerçekleĢme biçimidir; daha doğrusu 

dilin somut kullanımıdır. Dil toplumsaldır (bellek olgusu), söz bireyseldir (yaratma 

olgusu). Bireysel söz, çok sayıda değiĢiklik gösteren bir olgudur, yan özelliklerin temel 

özelliklerle karıĢtığı bir edimdir. Bu nedenle, F. De Saussure bireyüstü ortak bir dizge olan 

dilin iĢleyiĢ kurallarına ulaĢmaya çalıĢır. Bu da ancak somut konuĢma biçimlerini 

inceleyerek olanaklıdır, dilin dizgesi yine sözlerin incelenmesinden çıkartılır. Ama dilin 

bireysel söz içindeki somut gerçekleĢmesi, onu ancak dilin iĢleyiĢ kurallarına varma 

açısından ilgilendirir (Rıfat, 2013, s. 26). 

Biçim/Töz: Göstergenin biçimi yapıtın dıĢsal durumudur. Her alanda farklı yapısı 

olmasına rağmen bu biçim, genel olarak her alanda parçaların birleĢiminden ve kendine 

has eklemlenmesinden oluĢur. Göstergenin tözü ile kastedilen, onun içeriğidir. Göstergenin 

dıĢ yapısını değil, bir bakıma dıĢ yapıdan kaynaklanan içsel nedenlerini ve durumlarını 

içerir. Tözü, anlamın biçimlenmesini oluĢturan bağlantılar olarak da nitelendirebiliriz 

(Bayav, 2006, s. 40). 
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Gösterge: Gösteren/gösterilen: Saussure‟ün göstergesi iki yapılıdır: Bir gösterenle bir 

gösterilenden oluĢur.  

Zihnimizde, Ģu ya da bu Ģekilde oluĢan bir kavram, dilde bir sözcükle dıĢa vurulur. 

Zihnimizdeki kavram soyuttur. Zihnimizde bir elbise kavramı var diyorsak, bu, zihnimizde 

sahici elbiseler var demek değildir. Zihnimizde, gelmiĢ geçmiĢ ve gelecek, bildiğimiz, 

gördüğümüz ve bilmediğimiz tüm olası elbiseleri kapsayan bir kavram var, demektir. Soyut 

olan bu kavramı dıĢa vurmak, baĢkalarına bu kavram hakkında bir Ģeyler söylemek istiyorsak, 

bu kavrama somut bir dıĢavurum Ģekli bulmamız gerekir, çünkü kimse bizim zihnimizin içini 

okuyamaz. ĠĢte kavramın dıĢavurum aracı da, söylediğimiz ya da duyduğumuz sözcüktür. 

Sözcüğün karĢımızdakinin kulağına varması için, somut bir edim gerekir. Bunun için bazı 

sesler çıkarırız. Bu sesler, baĢka bir deyiĢle titreĢtirdiğimiz hava ve havada böylece oluĢan 

somut ses dalgaları karĢımızdakinin kulağına ulaĢır, oradan karĢımızdakinin beynine gider, 

çözümlenir ve onun zihnini uyararak, onun da elbise kavramına varmasını sağlar. Bu iĢlemin 

gerçekleĢmesi için, bizim elbise kavramını hangi seslerle dıĢa vuracağımızı bilmemiz, 

karĢımızdakinin de duyduğu sesleri nasıl yorumlayacağını bilmesi gerekir. Yani, her dilde 

elbise kavramına takılmıĢ ve o dili konuĢanların üstünde uzlaĢmıĢ oldukları somut bir ad, bir 

dıĢavurum Ģekli, bir sözcük vardır. Saussure‟e göre zihnimizdeki soyut kavram gösterilen, 

somut dıĢavurum biçimi de gösterendir (Erkman, 2005, s. 94).  

Gösterge: Kendi dıĢında bir Ģeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği Ģeyin yerini 

alabilecek nitelikte olan her çeĢit biçim, nesne, olgu, vb. dille ilgili bilimlerde genel olarak 

gösterge diye adlandırılır (Yılmaz, 2002, s. 4). Göstergeler, anlam inĢa etme araçlarıdır. 

Aynı zamanda çeĢitli duygu, düĢünce, tutum, niyet, beklenti, ihtiyaç ve arzuların 

aktarılmasına aracılık ederler. Ġnsanların iletiĢim kurmak, sosyal etkileĢim ve alıĢveriĢlere 

girmek amacıyla kullandıkları her Ģey aslında bir gösterge niteliği taĢır (Temizkan ve 

Yılmaz, 2013, s. 87). 

Gösteren: Göstergenin biçim boyutudur. Algılarımızla kavradığımız taraftır (Yılmaz, 

2002, s. 5). 

Gösterilen: Göstergenin içerik-kavram boyutudur. Zekâ ile kavranandır (Yılmaz, 2002, s. 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: Ferdinand de Saussure‟e göre görsel gösterge seması 
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'Pantolon' kelimesini söylerken çıkan ses bir gösterendir. Erkek giyim objesini ifade eder ya da 

simgeler. Erkek giyim objesi ise gösterilendir. Yazılı 'pantolon' kelimesini oluĢturan Ģekiller de 

gösterendir. 'Pantolon' kelimesinin yazılı biçimi de erkek giyim objesini ifade eder ya da 

simgeler. Erkek giyim objesi yine gösterilendir. Ne sözlü ne de yazılı biçimler pantolondur; 

Pantolon gibi gözükmez ve duyulmazlar, ancak pantolonu göstermek, ifade etmek ya da 

simgelemek için kullanılırlar. Saussure, sözlü ve yazılı göstergeleri ele almakla kalmamakta, 

aynı zamanda nesne ve imgelere de değinmektedir. Bu nesne ve imgelerin anlamlarını 

açıklamaya baĢlamak gerekir. Ġhtiyaç duyulan Ģey, moda ve giyimi oluĢturan nesne ve imgeler 

için geçerli göstergenin tanımıdır. Saussure'ın gösterge tanımı, dil göstergesinden daha geniĢ 

bir kapsama uygulanabilecek Ģekilde genelleĢtirilebilir. Daha genel tanıma göre; gösterge hala 

iki kısımdan oluĢurken; gösteren baĢka bir Ģeyi ifade eden ya da simgeleyen her Ģey, gösterilen 

ise simgelenen baĢka bir Ģeydir. Bu daha genel ifadeyi dikkate alırsak kumaĢlar, tekstil 

ürünleri, giysiler ve giysi kısımları gösterge olabilir. Kostümler, koleksiyonlar ve imgeler de 

gösterge olarak kabul edilebilir. Örneğin, açık ve kravatsız bırakılan bir erkek yakası gösteren 

öğe olarak açıklanabilir. Bu yaka, resmi olmamaya ya da rahatlığa iĢaret edebilir; kendisi bu iki 

kavramdan biri değildir, bu kavramları ifade eder ya da simgeler. Rahatlık burada gösterilendir. 

Kapalı ve kravatlı giyilen aynı yaka da gösteren öğe olarak incelenebilir. Bu yaka resmiliği 

veya zarafeti ifade eder; resmilik ve zarafet burada gösterilendir (Barnard, 2002, s. 81)
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3: F. Saussure‟ün göstergebilimsel üçgeninin giysilere uyarlanması ve giysilerde 

gösteren, gösterilen ve gösterge Ģeması. 

Ġnce, düz, yünlü ve taranmıĢ kumaĢ Ģehrin ileriliğini ortaya koyarken kaba, tüylü ve yünlü bir 

tüvit, kırsallığı ve kırsal çevreyi ifade edebilir. Tüvit ve taranmıĢ kumaĢ ilerilik ya da 

kırsallığın kendisi değildir; onları ifade etmek için kullanılırlar. Çünkü açık ve kapalı 

yakaların arkasındaki kod bilinir, zarafet ya da rahatlığa dikkat çekildiği anlaĢılır. Kod, 

gösterenleri gösterilenlere bağlayan ortak kurallar bütünüdür; kod bilinmezse gösterenin neyi 

gösterdiği konusunda belirsizlik yaĢanabilir. Yani bir kiĢi tüvidi kırsallıkla, düz taranmıĢ 

kumaĢı da Ģehirle bağdaĢtıran kodu bilmiyorsa bu tekstil ürünlerinin anlamını da bilmediği 

söylenebilir; bu ürünlerin genellikle nerede giyildiklerini bilmez. Moda çizim ve 

fotoğraflarında bulunan Ģekiller, tonlar ve renkler, çizim ve fotoğrafların ait oldukları Ģeyin 

gösterenleri olarak açıklanabilir. Örneğin, Yves Saint Laurent'in bir fotoğrafında Ģekiller, 

tonlar veya renkler gösteren, Yves Saint Laurent ise gösterilendir. ġekiller, tonlar veya renkler 

adamın kendisi değil, onu temsil edendir (Barnard, 2002, s. 82)
2
. 

EĢzamanlılık/Artzamanlılık: Saussure‟un dilbilim çalıĢmalarına iliĢkin ikincil öncelikli 

ayrımı, eĢzamanlılık ve artzamanlılık kavramlarıdır. EĢzamanlı dilbilim, bir dilin “tüm 

durumu”nun tek bir zaman düzlemi üstünde incelenmesi, dildeki zamandaĢ öğeler arasında 

                                                           
1
 Bu bölüm tarafımızdan Türkçeye çevrilmiĢtir. 

2
 Bu bölüm tarafımızdan Türkçeye çevrilmiĢtir. 
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söz konusu olan bağıntıların belirlenmesidir. Sözgelimi; 1960‟ların modası, 1970‟lerin 

modası, 1980‟lerin modası giysi özellikleri diyebiliriz. Artzamanlı dilbilim de ise dilin 

belirli bir öğesinin zaman içinde incelenmesi, sözgelimi, zaman içinde bir öğenin yerine 

baĢka bir öğenin geçme olgusunun belirlenmesidir (Yazıcı, 2007, s. 6). Yani kısa ceket 

veya cepkene Erzurum yöresinde geçmiĢten günümüze kadar önce gazake, sonra gazaki, 

son olarak da kazeki denilmesi artzamanlılık bildirir. 

Nedensizlik ve çizgisellik: Gösteren/gösterilen özelliği dilsel göstergelerin hem nedensiz 

hem de çizgisel olmasını sağlar. Dilsel gösterge, nedensizdir; çünkü gösterilen (kavram) 

gösterene (iĢitim imgesi) saymaca, uzlaĢmalı bir biçimde bağlanır; bu bağ, doğal değil 

toplumsaldır. Gösterge, bireyin özgür gerçekleĢtirme ediminden değil de, dil dizgesinden 

kaynaklanan toplumsal ve ruhsal bir kendiliktir. Öte yandan, gösterenin iĢitselliği zamanın 

akıĢı içinde gerçekleĢir; bu da göstergenin çizgisel olmasını sağlar. ĠĢte bu özellik, dil diye 

adlandırılan göstergeler dizgesine, öbür göstergeler dizgesi arasında bir ayrıcalık kazandırır 

(Rıfat, 2013, s. 26). 

Dizgelerin birimleri olan sesbirim, sözcük ve tümcelerin anlamlı birer dizge 

oluĢturabilmeleri için, birbiri ardınca sıralanmalarına çizgisellik ilkesi adı verilir. “Ayrık 

öğelerin dizimsel boyutta ardı arda sıralanması (anlamını taĢımaktadır). F. de Saussure‟ün 

ortaya attığı bu kavram doğal dillerin temel niteliklerinden birini belirtir. Bütün dilsel 

düzenek çizgiselliğe bağlıdır. Dilsel göstergeler tek boyutta ilerler; o da, zaman çizgisidir. 

Bunların öğeleri, birbirini izleyen ardıĢık öğelerdir” (Demir, 2009, s. 31). Ancak dil dizgesi 

için geçerli olan bu durum, örneğin resim alanı için geçerli olmayabilir. Bir resmi, herhangi 

bir noktasından algılamamız olanaklıdır. Dil dizgeleri, art arda sıralanmalarıyla oluĢan 

bütün içinde anlam kazanmaktadırlar  

Anlam/Değer: Dilsel gösterge, değerini, içinde bulunduğu bütündeki öbür öğelerle 

kurduğu bağıntılara göre kazanır. Daha doğrusu, herhangi bir öğeye verilen değer, ancak 

belli bir dizgeye göre var olabilir (Rıfat, 2013, s. 28). 

Dizimsel/ÇağrıĢımsal bağıntılar: Dilsel değer kavramı iki bağıntıya göre belirlenir. 

Dizimsel bağıntılar aynı söz zinciri içinde birlikte var olan birimler arasındaki 

bağıntılardır; çağrıĢımsal bağıntılar ise bir söz zincirinde birbirinin yerini alabilecek 

birimler arasındaki bağıntılardır (Rıfat, 2013, s. 28).  
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2.1.1.3. Roland Barthes 

ÇağdaĢ göstergebilimin önemli bir diğer ismi olan Roland Barthes, geliĢtirmiĢ olduğu 

özgün yaklaĢımla daha çok popüler kültür çözümlemeleri üzerinde çalıĢmıĢtır. Barthes‟ın 

geliĢtirdiği yapısal çözümleme yöntemi, bildiriĢim amacı içermemekle birlikte anlam 

taĢıyan giyim, mobilya gibi çeĢitli olguları içerir. Barthes bütün bunları anlamlama 

kavramı aracılığıyla göstergebilime bağlar, göstergelerle ikincil gösterilenler ya da yan 

anlam gösterilenleri arasındaki bağıntılar üzerinde durur (GüneĢ, 2013, s. 338).  

Barthes‟ın Mythologies (ÇağdaĢ Söylenler, 1957) ismini taĢıyan eseri, hâlâ günümüzdeki 

eleĢtiri kuramı üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Barthes bu eserinde, mitleri, 

beraberlerinde çok geniĢ kültürel anlamlar taĢıyan göstergeler ve baskın sınıfın ideolojik 

amaçlarına hizmet eden karmaĢık ve iyi biçimlenmiĢ bildiriĢim dizgeleri olarak tanımlar. 

Barthes, Eléments de Sémiologie (Göstergebilim Ġlkeleri, 1965), Introduction à l‟Analyse 

Structurale des Récits (Anlatıların Yapısal Çözümlemesine GiriĢ, 1966), Système de la 

Mode (Moda Dizgesi, 1967) gibi eserleriyle de göstergebilimin sağlam temeller üzerine 

oturmasında etkili olmuĢtur. Ayrıca Barthes, Saussure geleneğinin temsilcilerinden biri 

olmakla birlikte, Saussure‟ün tersine, dilbilimin göstergebilimin bir parçası değil, 

göstergebilimin dilbilimin bir parçası olması gerektiğini savunmuĢtur. Barthes, düz anlam 

(sözcenin ilk anlamı), yan anlam (sözcenin çağırdığı öteki anlamlar) ve üstdil (tutarlı 

kavramlar bütünü) kavramları da yoğun olarak kullanır. ÇağdaĢ Söylenler‟de (1957) 

toplumun eleĢtirisini imgeler, söylenler ve söylemler gibi göstergelerden yola çıkarak 

yapmaya giriĢir. Yaptığı betimlemelere kuramsal bir çerçeve katmak için Barthes, 

Hjelmslev‟in ortaya attığı kavramları kullanır: yan anlam düzeyinden yola çıkarak, onu 

göstergebilimsel bir dizge olarak tanımlar, bu dizgenin göstereni bir düz anlam 

göstergesinden oluĢur, üstdili ise gösterileninin bir düz anlam göstergesiyle kurulduğu bir 

dizge olarak tanımlar (GüneĢ, 2013, s. 338).  

Barthes, 1977'de Collège de France‟taki açılıĢ dersiyle bu yaklaĢımın bütüncül bir 

uygulamasını Système de la Mode (Moda Dizgesi, 1967) baĢlıklı çalıĢmasında yapar, 

burada elbiseyi değil elbise konusundaki söylemleri, özellikle de moda fotoğraflarındaki 

yazı ve yorumları, bir baĢka deyiĢle yazılı elbiseyi inceler. Nasıl ki elbise dizgesi moda 

söylemiyle üstlenilmiĢse, aynı biçimde dilsel olmayan bir göstergeler dizgesinden dilsel 

göstergelerle söz edilebileceği sorununu ortaya koyan Barthes, dilbilimi göstergebilimin 

bir bölümü olarak gören Saussure‟ün formülünü de tersine çevirmeyi önerir. Ona göre 
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dilbilimin bir parçası olan göstergebilimdir, çünkü her türden gösterge dizgesinin altında 

dil bulunur (Aktulum, 2004, s. 6)  

Bir moda dergisini açtığında, fotoğraf ya da çizim halinde ve betimlenerek dile 

dönüĢtürrülmüĢ olmak üzere iki farklı giysinin söz konusu olduğunu belirten Barthes 

yazıya dökülmüĢ giysiyi Ģu Ģekilde açıklamaktadır. 

 Her iki giysi de ilkece aynı gerçekliğe iletir ama yine de aynı yapıda değildirler, çünkü aynı 

malzemelerden yapılmamıĢlardır. Dolayısıyla da bu malzemelerin arasındaki bağıntılar 

birbirinin aynı değildir: Birinde malzemeler biçim-yüzey-renktir, bağıntı da uzamsaldır. 

Öbüründeyse malzemeler sözcüklerdir, bağıntı da mantıksal değilse de en azından söz 

dizimseldir. Birinci yapı yoğrumsal (plastik) niteliklidir; ikincisi dilseldir. Bu durum, söz 

konusu yapılardan her birinin kaynaklandığı genel dizge ile tam olarak kaynaĢtığı anlamına 

gelmektedir. Yani görüntü olarak giysi fotoğrafla, yazıya dökülmüĢ giysi de dil ile mi 

karıĢmaktadır? Kesinlikle hayır: Moda fotoğrafı herhangi bir fotoğraf değildir. Sözgelimi basın 

fotoğrafıyla ya da amatör fotoğrafıyla pek iliĢkisi yoktur. Kendine özgü birimleri ve kuralları 

vardır. Fotoğraf ile yapılan iletiĢimde özel bir dil oluĢturur, bu dilin kendi sözlüğü ve söz 

dizimi, yasaklanan ya da salık verilen “söyleyiĢ biçimleri vardır”. Yazıya dökülmüĢ giysinin 

yapısı da tümcenin yapısıyla birbirine karıĢmaz; çünkü eğer giysi söylem ile çakıĢsaydı, o 

zaman betimlenen giysinin kimliğini değiĢtirmek için bu söylemin bir öğesini değiĢtirmek 

yeterli olurdu; oysa burada böyle bir durum söz konusu değildir. Yazıya dökülmüĢ giysi, dil 

tarafından taĢınır, ama ona karĢı direnir de ve iĢte asıl bu oyun içinde ortaya çıkar. Demek ki 

birinde dil, öbüründe görüntü olmak üzere, daha alıĢılmıĢ dizgelerden türemiĢ oldukları halde 

burada özgün iki yapı söz konusudur (Barthes, 1967, s. 3). 

Yukarıda Barthes‟a göre görüntü olan giysi ile betimlenen dile dönüĢen giysi 

arasındaki ayrımın, dilbilimsel incelemenin temelini oluĢturduğu görülmektedir. 

Görüntü olarak giysinin birimlerinin biçimler düzeyinde, yazıya dökülmüĢ giysinin 

birimlerinin ise sözcükler düzeyinde yer aldığı; gerçek giysinin birimleriyse dil düzeyinde 

olmadığı, çünkü bilindiği gibi dil gerçeğin öyküntüsü değildir. Ayrıca burada her ne kadar çok 

güçlü bir eğilim söz konusu olsa da, gerçek giysinin birimlerine biçimler düzeyinde de yer 

verilmez, çünkü gerçek bir giysiyi “görmek” ayrıcalıklı sunuĢ koĢullarında bile onun 

gerçekliğini tüketemez, yapısını hiç tüketemez: Yalnızca bir bölümü, kiĢisel ve ayrıntılı bir 

kullanımı, özel bir giyim tarzı görünür; gerçek giysiyi dizgesel terimlerle yani bütün benzer 

giysileri açıklayabilecek ölçüde yeterince biçimsel yaklaĢımla çözümleyebilmek amacıyla 

kuĢkusuz üretimini düzenleyen edimlere kadar gitmek gerekir. Bir baĢka deyiĢle görüntü olarak 

giysinin yoğrumsal yapısı ile yazıya dökülmüĢ giysinin dilsel yapısı karĢısında gerçek giysinin 

yapısı ancak teknolojik olabilir (Fırat, 2008, s. 118). 

 

Roland Barthes, göstergebilimin temel konusunun anlam olduğunu belirtir. Ona göre tüm 

dizgeler birer anlamlama dizgesi oluĢtururlar. Dil/söz, gösteren/gösterilen, dizim/dizge, 

düz anlam/yan anlam karĢıtlıklarını göstergebilimin baĢlıca çözümleme araçları olarak 

benimsemiĢtir (Bayav, 2006, s. 22 ). 

Dil/Söz: Yazılı bir giyside,  bir baĢka deyiĢle bir moda dergisindeki eklemli dil aracılığıyla 

betimlenen giyside, “söz” neredeyse yoktur: “Betimlenen” giysi, hiçbir zaman, moda 

kurallarının bireysel bir uygulamasına denk düĢmez; dizgeli bir göstergeler ve kurallar 

bütünüdür. KatıĢıksız bir dildir bu. Saussure‟ün taslağına göre sözsüz bir dil olanaksızdır; 

burada bunu olanaklı kılan, bir yandan moda dilinin “konuĢan kitle”den değil, kodu 

isteyerek oluĢturan karar verici bir topluluktan kaynaklanması, bir yandan da her türden 
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dilin içerdiği soyutlamanın burada yazılı dil biçiminde somutlaĢmasıdır: Yazılı moda 

giysisi, giyimsel bildiriĢim düzleminde dildir, dilsel bildiriĢim düzlemindeyse sözdür. 

Fotoğrafı çekilmiĢ giysideyse dil her zaman karar verici çevrede (fashion-group) 

oluĢturulur, ama bu aĢamada bile soyutluğu içinde sunulmaz, çünkü fotoğrafı çekilmiĢ 

giysi, her zaman bireysel olarak bir kadın üstündedir. Moda fotoğrafının sunduğu, giysinin 

yarı dizgeli bir durumudur; çünkü bir yandan moda dili, sözde gerçek bir giysiden 

çıkarsanacaktır ve bir yandan da giysiyi giyen (fotoğrafı çekilmiĢ manken) neredeyse, 

kurallara uygun genelliği dolayısıyla seçilmiĢ, bu nedenle de her türlü birleĢimsel 

özgürlükten yoksun, donmuĢ bir sözü yansıtan bir kural-birey‟dir. Giyilen giysideyse, 

Trubetskoy‟un da belirttiği gibi dil ile söz arasındaki geleneksel ayrımla karĢılaĢılır. Giyim 

dili Ģunlardan oluĢur; 

1) Parçaların, üst parçaların ya da “ayrıntılar‟ın” karĢıtlıkları; bunlardaki değiĢiklikler 

anlamda bir değiĢmeye yol açar. 

2) Parçaların, aralarında yukarıdan aĢağıya ya da üst üste birleĢmesini düzenleyen kurallar; 

giyim sözü bütün düzensiz yapım olgularını ya da bireysel giyinme olgularını (giysinin 

boyu, temizlik, eskilik derecesi, kiĢisel düĢkünlükler, parçaların özgür birleĢimleri) içerir. 

Burada giyim (dil) ile giyinmeyi (söz) birleĢtiren diyalektiğe gelince, bu dil yetisininkine 

benzemez. KuĢkusuz giyinme her zaman giyimden kaynaklanır (Barthes, 2012, s. 39) 

Gösteren/Gösterilen: Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven adlı kitabında göstergeyi 

tanımlarken; “Gösterge, bir gösteren ile bir gösterilenden kuruludur. Gösterenler düzlemi 

anlatım düzlemini, gösterilenler düzlemiyse içerik düzlemini oluĢturur (Barthes, 2012, s. 

41).”  ifadesini kullanır. Barthes bu ifadesinde yer alan “gösterge”,  “gösteren” ve 

“gösterilen” ayrımıyla, “gösterilen”in göstergenin birbiriyle bağlantılı iki unsurundan biri 

olduğunu söylemekle beraber, göstergeyi kullanma sonucunda zihinde oluĢan 

“Ģey”e/tasarıma da gösterilen demeyi uygun görür. Gösterilen ile gösteren arasındaki 

belirleyici farkın da gösterenin bir aracı niteliği taĢımasından kaynaklandığını belirtir 

(Akın, 2009, s. 2).  

Dizi- Dizim- Dizge: Göstergeler bir dizge içinde birbirleriyle dizi yada dizimler olmak 

üzere iki tür iliĢki içindedirler. 

Dizi: Dizisellik, aynı türden birbirinin yerine geçebilecek çok sayıda gösterge içinden 

birini seçip diğerlerini elemektir. Aynı anda birarada bulunan öğelerin bir zihinsel dizide 

bileĢimi söz konusudur. Bu öğeler, beynimizde birbirlerine çağrıĢım yolu ile bağlanırlar. 
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Herhangi bir tasarıma baĢlamadan önce, belirlenen hedef kitleye mesajı en doğru Ģekilde 

iletebilecek nesneler seçilir. Metinler yazılır, sloganlar bulunur, yüzlerce fotoğraf içinden 

mesajı en iyi iletecek, hedef kitlenin en çok dikkatini çekecek olan Dizisellik dikey 

boyuttur ve bu boyut, her biri kendi baĢına bir gösterge olan seçilir; binlerce yazı karekteri 

ve onlarca renk içinden seçimler yapılır ve bu seçilen görseller iki boyutlu düzlem üzerinde 

anlamlı bir bütün oluĢturacak Ģekilde konumlandırılır. Bu yapılan seçimlere 

göstergebilimde “dizisel boyut” (paradigma) denir. Söz konusu seçimde, dizideki her birim 

hem aynı özelliklere sahip olmalı hem de birbirlerinden açıkça farklı olmalıdır (Özmutlu, 

2009, s. 35). 

Dizim: “ÇeĢitli dizilerdeki birimlerin seçilip anlamlı bir bütün oluĢturmaları için baĢka 

dizilerin birimleriyle iliĢki kurmaları gerekir. Birbiriyle iliĢkiye girerek anlamlı bir bütün 

oluĢturan birimlerin kurduğu yapıya dizim denir. Bir dizim çeĢitli dizilerden aldığı 

birimleri yan yana getirirken bazı kurallara uyar. Bu kuralları öğrenmiĢ olduğumuz için, 

daha kolay bilincine varırız. Dizimsel bağlantılar yatay düzlemde yan yana gelen ve 

birbirleriyle olan iliĢkileri ile anlam oluĢturan göstergelerden oluĢur (Çöğürcü, 2007, s. 

21). 

Bir dizim, birimlerini (dizilerini) zamanın akıĢı içinde ardı ardına dizebilir. Buna örnek 

olarak kelimelerin cümle içinde sıralanması, yemeklerin sırası, giysilerin sırası, notaların 

sıralanması verilebilir. Burada önemli olan, hangi birimlerin hangi uyum kuralları ile bir 

arada bulundurulacağıdır. Ancak her zaman bu birimler art zamanlı olarak dizilmez. Aynı 

anda algılandığı türleri de vardır: resim, desen, grafik, mimari, moda…(Bayav, 2006, s. 

22).  

Kısaca, dizisellik seçme, dizimsellik ise seçilen öğeleri yerleĢtirmedir. Dizisel boyutta 

seçilen öğelerin birleĢtirilme biçimi, dizimsel çözümlemenin araĢtırma konusunu 

oluĢturmaktadır (Özmutlu, 2009, s. 36). 

Dizi ve dizimi moda ve giyimde anlam üretimini de ifade ettiği belirtilmektedir. 

Dizimsellik (sentegmatik), bir giysiyi oluĢturan parçalar arasındaki farktır. Bir giysi takımı 

ya da kıyafet bütününe dâhil olan giysiler arasındaki veya sonbahar koleksiyonu ile 

ilkbahar koleksiyonu arasındaki farktır. Dizisellik (paradigmatik) ise, bir erkek gömleğinde 

göze çarpan yaka stilleri arasındaki farktır. Aynı zamanda bir giysi takımı veya kıyafet 

bütünü için seçilebilen farklı ceket türleri arasındaki ya da bir sonbahar koleksiyonunu 
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oluĢturan ürünler arasındaki farktır (Barnard, 2002, s. 91).
3
 BaĢka bir örnek vermek 

gerekirse baĢlıklar; fötr Ģapka, kasket, bere, kep vb. paradigmadan yapılan seçimlerdir ve 

seçtiğimiz birimlerin anlamı büyük ölçüde seçmediğimiz birimlerin anlamları tarafından 

belirlenir (Fiske, 2003, s. 84). 

 
ġekil 4: Giyimde dizimsel (sentagmatik) ve paragmatik (dizisel) boyut 

 

Örneğin, dizimsel farklılık, bir gömleğin yakası, manĢetleri, düğmeleri, kolları, omuzları, 

ön ve arka yüzleri arasındaki farkı teĢkil eder. Bunların tümü, dizimi veya gömleğin temsil 

ettiği belirleyici bütünü oluĢturmak için gereklidir. Bu fark aynı zamanda Ģık erkek 

giysilerinden oluĢan bir kıyafet takımındaki gömlek, kravat, ceket, Ģort, pantolon, çorap ve 

ayakkabılar arasındaki farktır. ġekil 4‟te dizimsel iliĢkiler veya farklar diklemesine 

gösterilmektedir; normalde bir kiĢi gömlek yaka, ceket ve pantolon giyer. Bunların tümü, 

takımın belirleyici bütününü oluĢturmak için gereklidir. Dizisel farklılık, gömleği 

oluĢturmak için seçilmesi gereken farklı yaka stilleri (örn; devrik, kesit, alttan düğmeli, 

Ģeritli ve iğneli) arasındaki farktır. Aynı zamanda farklı klapa stilleri (çentikli veya zirve) 

ve seçilmesi gereken pliseli veya plisesiz farklı pantolon stilleri arasındaki farktır. Bir 

paradigmada unsurlar arasındaki iliĢki, 'bu veya bu' Ģeklindedir. ġekil 4‟te hem dizimsel 

hem de dizisel farklılık gösterilmektedir. Örneğin, zirve yakalı bir ceketin çift sıra 

düğmelerinin olacağını ve eğer ceket çift sıra düğmeliyse asla yeleksiz giyilmemesi 
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gerektiğini belirleyen kurallardan da bahsedilmelidir. Bu kurallar, dizimsel farklılıkları da 

ele alan kurallardır (Barnard, 2002, s. 92)
4
. 

Kurallar dizimlerin önemli bir boyutudur ve birimler kurallar aracılığıyla birleĢtirilirler. 

Kurallara dilde gramer ya da sözdizimi, müzikte melodi, giysilerde güzel zevk ya da 

modaya uygunluk diyoruz. Örneğin, siyah ceket, beyaz yakaya takılı siyah papyon bir 

akĢam yemeği göstergesidir, ancak aynı papyon kuyruklu ceket ve kıvrılmıĢ beyaz yaka ile 

birlikte takılmıĢsa bir garsonu niteler.  Ayrıca, bir dizimden seçilen gösterge, o dizimdeki 

diğer göstergelerle iliĢkisinden etkilenebilir; göstergenin anlamı kısmen dizimdeki diğer 

göstergelerle iliĢkisi tarafından belirlenir (Fiske, 2003, s. 84). 

1988 yılında iki yaka ve farklı büyüklüklerde düğmelerle üretilen Comme des Garçons 

gömlekleri (ġekil 4), bu fikirlerin moda tasarımı üzerine düĢünmemizi sağladığına iliĢkin 

bir örnek olarak gösterilebilir. Gömlek sentagmasında gömleğe iliĢkin normal kurallar, 

mevcut seçim paradigmasından bir yakanın seçilmesini kapsar. Seçim yapılabilecek bir 

paradigma dizisi yakanın türleriyle iliĢkilidir. Örneğin, paradigma devrik, kesit ve alttan 

düğmeli yakaları içerir (ġekil 4). Seçim yapılabilecek bir diğer paradigma dizisi ise bir 

gömlekte bulunabilecek yaka sayısıyla ilgilidir. Gömlekçiler genellikle her gömlek için bir 

yaka seçer; kural ise, hangi yaka seçilirse seçilsin bir gömlekte belli bir türde, tek bir 

yakanın bulunmasıdır (Barnard, 2002, s. 92). 

Yapı – Dizge: “Yapı, Türkçede, gündelik dilde inĢa etme sürecine gönderme yaptığı gibi, 

bitmiĢ bir binaya da gönderme yapar. Yapmak fiili, çeĢitli değiĢik (ya da bazen aynı) 

türden birimleri bir araya getirerek bir Ģey ortaya çıkarmaktır. Yapı, iĢte bu ortaya çıkan 

Ģeydir. Yapı, tek ve somut bir nesne olabileceği gibi, aynı ilkelere göre kurulmuĢ Ģeylerin 

ortak ve soyut kuruluĢ ilkelerinin toplamıdır”(Erkmandan aktaran Bayav, 2006). Bu 

anlamda yapı, aynı ya da farklı türden bileĢenlerin, birimlere ayrıĢtırılabilecek bütünüdür. 

Göstergebilimde yapı ve dizge kavramları aynı anlamda kullanılmıĢtır. Aynı zamanda 

yapısalcılığın da temel mantığı olmuĢtur. Yapısalcılık da, ele aldığı karmaĢık bütünlerin 

kuruluĢ ilkelerini tespit etmeye çalıĢmıĢtır (Bayav, 2006, s. 26 ).  

Bir dizge, yapı oluĢturan doğal dillerin dıĢında insanların birbirleriyle anlaĢmak için 

kullandıkları yapay diller, görüntüler, filmler, sanat yapıtları gibi anlamlı bütünler çeĢitli 

birimlerden oluĢan bir dizge, bir yapıdırlar. Bir sanat yapıtı, bir Ģiir, bir resim, bir 

enstalasyon, her Ģeyden önce kendi içinde tutarlı bir düzendir. Her düzen içinde birbirinden 
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farklı parçaları alır; düzen bu parçaların çokluğuna, ama çokluktaki birliğine dayanır. Bu 

düzen, bu yapı aynı zamanda içine aldığı karĢıtlıkların birliğine uyumuna dayanır. Bu 

düzen bir yapı, bir anlamlama dizgesi oluĢturur. GerçekleĢme düzlemleri değiĢik olan bu 

dizgelerin birimleri de genelde gösterge olarak adlandırılır (Batu, 2011, s. 66). Örneğin: 

Bedenin aynı noktasında, aynı anda bulunmayacak olan ve değiĢimi giyimsel bir anlam 

değiĢmesine yol açan parçalar, ek parçalar ya da ayrıntılar öbeği: takke/bere/Ģapka v.b. 

(Barthes, 2012, s. 64) 

Anlam=Düz Anlam-Yan Anlam: Göstergenin rastlantısal yapısı, sadece göstergeler 

arasında bulunan ve toplumca dayatılan farkların anlamı üretebileceği veya 

oluĢturabileceği anlamına gelir. Anlamlar, göstergeler arasındaki farkın ya da iliĢkinin bir 

ürünüdür. 

 Anlamlandırmanın birinci düzeyi, Saussure‟ün üzerinde çalıĢtığı düzeydir. Bu düzey, 

göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki iliĢkiyi ve göstergenin dıĢsal gerçeklikteki 

göndergesiyle iliĢkisini betimler. Barthes bu düzeyi düz anlam olarak adlandırır. Düz 

anlam, göstergenin ortak duyusal, aĢikâr anlamına gönderme yapar. Bir sokak manzarası 

fotoğrafı belirli bir sokağı gösterir; “sokak” sözcüğü binalar arasında uzanan bir Ģehir 

yolunu anlatır. Ama aynı sokak önemli derecede farklı biçimlerde fotoğraflanabilir. Renkli 

bir film kullanabilir, donuk bir gün ıĢığı seçebilir, yumuĢak bir odak ayarı yapabilir ve 

sokağı çocuklar için mutlu, sıcak, Ģefkat dolu bir oyun alanı haline getirilebilir. Ya da 

siyah-beyaz bir film, sert odak ayarı, güçlü kontrastlar kullanabilir ve aynı sokağı oyun 

oynayan çocuklar için soğuk, zalim, barınılamaz ve yıkıcı bir mekân haline 

dönüĢtürülebilir. Bu iki fotoğraf, aynı anda ve birbirine yalnızca birkaç santimetre 

uzaklıkta iki fotoğraf makinesi tarafından çekilmiĢ olabilir. Bu iki fotoğrafın düz anlamsal 

anlamı aynı olacaktır farklılığı yaratan yan anlamlarıdır (Fiske, 1996, s. 115). 

Yan anlam, Barthes‟in, ikinci anlamlandırma düzeyinde göstergelerin iĢlediği üç yoldan 

birisini betimlemek için kullandığı bir terimdir. Yan anlam, göstergenin, kullanıcıların 

duygularıyla ya da heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluĢtuğunda meydana gelen 

etkileĢimi betimlemektedir. Bu, anlamların öznelliğe ya da en azından öznelerarasılığa 

doğru kaydığı andır: bu anda yorum, yorumlayıcıdan etkilendiği kadar nesne ya da 

göstergeden de etkilenir. Barthes‟a göre, yan anlamdaki en önemli etmen, ilk düzeydeki 

gösterendir. Ġlk düzey göstereni yan anlamın göstergesidir. Bizim hayali fotoğraflarımız 

aynı sokağın fotoğraflarıdır; aralarındaki farklılık, fotoğrafın biçiminde, görünümünde, 

yani gösterende yatmaktadır. Barthes, yan anlam ve düz anlam arasındaki farklılığın en 
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azından fotoğrafçılıkta belirgin olduğunu ileri sürer. Düz anlam, fotoğraf makinesinin 

doğrultulduğu nesnenin film üzerinde mekanik bir yeniden üretimidir. Yan anlam ise bu 

sürecin insani boyutudur: çerçeve içine neyin dâhil edileceğinin, odağın, ıĢığın, kamera 

açısının, filmin kalitesinin ve benzerlerinin seçimidir. Düz anlam neyin fotoğraflandığıdır; 

yan anlam ise nasıl fotoğraflandığıdır (Özcan, 2007, s. 55).  

Yananlam, görüntüsel bir boyuta sahip olmasına rağmen nedensizdir ve bir kültüre 

özgüdür. Anlamlandırmada farklılığı yaratan yananlamdır, çünkü yananlamda, göstergeler 

çok anlamlı, uzlaĢımsal ve kiĢiden kiĢiye değiĢen bir düzeydedir (Ġmançer‟den aktaran, 

Özmutlu, 2009). 

Barthes yan anlam ve düz anlam arasındaki farklılığı fotoğrafçılıkla ilgili Ģu örnekle 

açıklamaktadır: 

  “Barthes‟ın ünlü örneğinde, Fransız bayrağını selamlayan bir zenci askeri gösteren bir 

magazin kapağı vardır. Bu fotoğrafın bir düz anlamı var, “iĢte Fransız bayrağını selamlayan 

zenci bir asker”, fakat bu anlamın ardında asıl amaçlanan anlam gizlidir: Sömürgeci 

milliyetçilikle militarizm karıĢımından kaynaklanan yan anlamı. Der ki –Cezayir bağımsızlık 

savası sırasında- sömürgecilik doğru olmalı: Bunu ölümüne korumaya çalıĢan zenciler de var. 

Yan anlam düz anlama yaslanır; aralarında sürekli karĢılıklı bir hareket vardır ve böylece 

doğal bir bütünlük görünümündedirler. Yan anlam olarak belirtilen (çağrıĢtırılan) mit 

tamamen “söylenmediği”, yerleĢik bir konumu Ģüphe veya saldırıdan koruduğu ve “bu olması 

gerektiği gibidir” diyerek tarihi evrenselleĢtirdiği zaman baĢarılı olur (Özcan, 2007, s. 56). 

 

Leach, 'giysilerin bağlamdan ayrı "anlamının" olmadığını' ileri sürer (Leach, 1976, s. 55). 

Örneğin, Tattersall ekose gömleğinin (ġekil 4) tek baĢına anlamı yoktur. Plaj Ģortu ve 

sandalet bağlamında bakıldığında 'uygun değil' veya 'aĢırı Ģık' değerlendirmesi yapılır. 

Büro giysisi açısından bakıldığında ise 'uygun değil' veya 'yeterince Ģık değil' Ģeklinde 

değerlendirilir. Her iki durumda da gömlek diğer giysilere 'uymaz'; bu farkları yöneten 

dizimsel ve dizisel kurallar, gömleğin iki örnekte de 'yanlıĢ' olduğunu belirler. Fakat tüvit 

ceket ve fitilli kadife pantolon dizisel bağlamında düĢünüldüğünde, gömlek 'tam olarak 

uygundur' ve kırsal bölgelere özgü resmiyet dıĢılığın uygun düzeyini ön plana çıkarır. Bu 

anlamda, dizimsel ve dizisel farklılıklarda tanımlandığı üzere, nesnenin yeri nesnenin 

anlamını meydana getirendir. Göstergebilim, giysilerin mevcut olduğu bağlamların esasen 

nasıl iĢlev gördüğünü tanımlayan bağlam kuramı olarak düĢünülebilir (Barnard, 2002, s. 

91)
5
. 
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Her parçası görüntüsel bir gösterge niteliği taĢıyan Türk halk giyim-kuĢamının, giysilerle 

türetilen anlam bağlamları ve iliĢkilerinin incelenmesi ile giysinin geçmiĢten bugüne bir 

iletiĢim aracı olarak kullanıldığı, tezin devamında açıkça görülebilecektir.  

 

2.2. Göstergebilim ve ĠletiĢim 

Göstergebilim kavramıyla birlikte söz edilmesi gereken diğer bir olgu da iletiĢimdir. 

ĠletiĢim, bir gönderici tarafından, öte yandaki bir alıcı üzerinde belli bir etki yaratmak 

amacı ile adına gösterge denilen, anlam yüklü birimlerden yararlanarak, karĢı tarafa belirli 

bir ileti ulaĢtırılması eylemidir. Bu tanıma göre, iletiĢim iĢlemindeki iki temel öğe 

Ģunlardır: Önce belli bir amaçlılık, sonra da bu doğrultuda bazı anlamlı göstergeler 

kullanma (BaĢkan‟dan akataran Bayav, 2006). 

En etkili göstergeler, görsel duyu kanalı ile gerçekleĢtirilmektedir. Görüntüsel gösterge, 

nesnesine benzemesi açısından nedenlidir, niyetlidir, iletiĢim amacıyla üretilmiĢtir. Bir 

resim veya fotoğraf, birer görüntüsel göstergedir. Yeniden iletiĢim kavramına gelindiğinde; 

toplumsal bağlamı olmaksızın iletiĢimi düĢünmek imkânsızdır. Ġçinde bulunduğumuz 

yüzyılda iletiĢime toplumsal bir olgu olarak çok daha fazla önem verilmektedir, çünkü 

modern toplumlarda karmaĢık iliĢkiler ağı mesaj alıĢveriĢi ile birbirine bağlanır. ĠletiĢim 

olgusundan söz edildiği zaman, haberi de kapsayan ileti alıĢveriĢi anlaĢılmalıdır. ĠletiĢim 

olayının gerçekleĢebilmesi için ileti alıĢveriĢinin gerçekleĢtirilmesi zorunludur. Ġleti ise; 

iĢaret, söz veya resim Ģeklinde ifadesini bulan sembollerin tümüdür. Simge “yorumlayan 

olmasaydı kendisini gösterge yapan özelliği yitirecek olan bir göstergedir” ya da baĢka bir 

deyiĢle, bir sembol dinamik nesnesi tarafından yalnızca yorumlanacağı yönde, anlamda 

belirlenen bir göstergedir. Bu açıdan bir simge, herhangi bir Ģeyi, bir kural gereği iletir 

(GümüĢtekin, 2007, s. 3). Halk giyim-kuĢamını, oluĢturan her bir giysi parçasının temel 

iĢlevlerinin yanı sıra bir iletiĢim aracı olarak kullanıldığı, yüklendikleri anlamlardan açık 

olarak anlaĢılmaktadır. Bu nedenle, halk giysilerinin göstergebilimsel açıdan incelenmesi 

önem arz etmektedir.  

 

2.3. Giyim ve Göstergebilim  

Crane‟a göre, kimliğin kurulmasında önemli rol oynayan, tüketimin en görünür 

biçimlerinden birine giyim denilmektedir. Toplumsal statünün ve cinsiyetin en belirgin 

göstergelerinden biri olan ve bu nedenle sembolik sınırların korunmasında ya da 
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yıkılmasında etkili olan giyim, toplumsal yapılar içindeki konumların farklı çağlarda nasıl 

algılandığını ve statü sınırlarını nasıl belirlendiğini gösterir (Crane, 2003, s. 11) 

Tarihi süreçte medeniyetlere göre farklılıklar sergilediği gözlenen giyim, bir ulusun bir 

halkın, bir yörenin, hatta etnik bir grubun giysilerindeki farklılıklarla ilk bakıĢta dikkat 

çekmektedir. Bu değiĢikliğin oluĢmasının en önemli faktörlerini, kiĢilerin yaĢamlarını 

sürdürdükleri yörenin coğrafi konumu, iklimi, yaĢam tarzları, sosyal yapıları, dini inançları 

adetleri, kültürel, ahlaki ve estetik değerleri oluĢturmaktadır (Pamuk, 2001, s.1). Giyim 

aynı zamanda bir kiĢisel „dıĢavurum‟ aracıdır ve kullananın kiĢiliği ve yapısı hakkında bir 

mesaj verir. Ve bununla birlikte Ģüphesiz içinde yer aldığı kültürel yapıya göre değiĢir 

(Özer‟den aktaran Fidan, 2012, s. 9). 

Giysiler göstergebilimsel yaklaĢımla ele alındıklarında, giysinin anlamı, giysinin dili ve 

kodu, yani giysi ile sağlanan iletiĢim karĢımıza çıkmaktadır.  Giysiyi oluĢturan unsurların 

bu gibi pek çok değiĢkene bağlı olarak farklı anlamlar kazandığı düĢünülmektedir. 

Giysilerden oluĢmuĢ bir bileĢim, giysiyi taĢıyanın ve onu yorumlayanların, seyredenlerin 

kimliğini, ruhsal durumunu, siyasi görüĢ ya da dini inancını; duruma, yere, topluluğa göre 

farklılık gösterecektir. 

Wittgenstein (1922, s. 402), Tractatus logico-philosophicus eserinde, dile yönelik bir giyim 

metaforu ortaya koyar. “Dil düĢünceyi öyle bir gizler ki, kıyafetlerin büründükleri 

düĢünceler dıĢ görünümlerinden anlaĢılamaz, çünkü kıyafetlerin dıĢ görünümü vücut 

Ģeklinin anlaĢılmasını sağlamakla değil, çok baĢka bir amaçla oluĢturulur”
6
. 

Dil, düĢünce ve kıyafet burada birbirleriyle bağdaĢtırılmakta ve giyim de, dilin düĢünceyi 

gizlediği gibi, açıkça bir vücut gizleme türü olarak kabul edilmektedir. Dil ve kıyafet, 

Wittgenstein'ın 'altta' olandan çok yüzeyde olanın, daha doğrusu vücut ve düĢüncenin 

üstlendiği sistem ya da tarzın önemli olduğunu söylemek için kullandığı gösterge 

sistemleridir. Giysi nasıl ki vücudun giyinmiĢ hali ise, dil de 'giyinmiĢ düĢünce' biçimidir. 

Wittgenstein'ın hedefleri arasında olmasa da, günümüzde daha geniĢ çapta kabul gören bir 

bağlam açısından bakılırsa, 'dil' kelimesi sadece sözel bir sisteme atıfta bulunmaz, 

insanların dünya ile olan iliĢkilerine Ģekil verdikleri tüm gösterge sistemlerini kapsar. Bu 

anlamda dil gibi, kıyafet de geleneksel kostüm ya da modayla ilgilenip ilgilenmediğimize 

bağlı olarak ve neredeyse sabit kurallar çerçevesinde, bir tür 'sözdizimi' olarak iĢlev görür. 

Bu kurallar, ister toplumsal açıdan hakiki bir önem teĢkil etsin, ister zaman içinde 
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kostümde kodlanmıĢ olsun, isterse moda sistemi tarafından belirlenmiĢ çağrıĢımsal 

kriterler doğrultusunda birbirine bağlı göstergeleri sade ve basit bir Ģekilde vücutta 

sergilesin, genellikle bir giysinin ve vücudu kaplayan cisimlerin anlam kazanmasını sağlar 

(Calefato, 2004, s. 5)
7
.  

Önceleri ihtiyaç ile baĢlayan giyinme, sosyal bir olguya dönüĢtüğünde kendi içinde 

simgeleri olan bir tür dile de dönüĢür. Bu durum geleneksel yaĢamda bedenin dili olarak 

kiĢinin anlatacağının belirteci iken, modern yaĢamda, giyenin karakterinin ipuçlarını 

bünyesinde taĢıyan bir araç konumunda karĢımıza çıkar (Koca, Koç ve Vural, 2007, s. 

796). “Giysi dili”; kendi kendine geliĢen bir durum değil, toplulukların ortak düĢünme 

biçiminin yarattığı bir üründür. Anlatım unsurları; biçim, kumaĢ, renk, doku, süsleme, 

giysi tamamlayıcıları, vb. etmenlrdir. 

Allison Lurie, “Giyim Dili” adlı çalıĢmasında giyim ile dil yapısı arasındaki paralelliğe 

dikkat çekmektedir. Lurie dildeki sözcükler ve gramer ile giyim anlamları arasındaki 

eĢdeğerlilik ya da özdeĢlikler sağlanmıĢtır. Lurie bu yüzden farklı giyim tarzların, belli bir 

dilin aksanları ya da Ģiveleri olarak tanımlamaktadır. Giyim dilinde ustalaĢmak kiĢiden 

kiĢiye değiĢmektedir ve ifade yetenekleriyle çeĢitli anlamlar, aktarmada farklı cümleler 

kurma arasında çeĢitlilik göstermektedir (Lurie, 1981, s. 8)
8
. “Giyimin ilettiği mesaj, sessiz 

sözsüz bir dilin parçası olup görsel ya da hareketsiz sembollerin kullanılmasıyla oluĢur. 

Sosyolog Goffman‟a göre, bu tip sembolleri, statü belirleyici, kiĢileri birbirinden ayırt 

edici, diğer insanların onlara nasıl davranmaları gerektiğinin mesajını gösteren iĢaret ya da 

iĢaret taĢıyıcıları olarak tanımlamaktadır”. Toplumsal yapı içerisinde kiĢilerle bire bir 

iletiĢimin büyük bir çoğunluğu anlık, geçici ve kiĢiseldir. Genellikle edinilen ilk etkiler bir 

kez oluĢturulmaktadır ve bütün kararlar giysileri bir iĢaret ve kiĢinin algısında oluĢturduğu 

bir çağrıĢımların bir bileĢimidir. “Hoca olmak istiyorsan sarık sar” deyiĢini getirelim 

aklımıza. Gerçekten de giysi bedenin kendisi haline gelir, insanın baĢkalarına sunduğu 

kendi görüntüsünün oluĢumuna katılır, ayrımlı ve eklemli bir söylemdir, dildir. Genel 

sosyolojik bir sistem içinde yer alır, gösterdiği ve gizlediği (göstermediği) Ģeyle anlam 

taĢır” (Ercivan ve Meydan, 2007, s. 77). 

Çevremizdeki iletiĢim aracı olan giysi dilini, uyaranları anlamlandırmak için kategoriler 

içine yerleĢtirerek düzenleyebiliriz. Giysinin kesim biçimi, seçilen renkler, desen ve doku, 
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aksesuar ve takılar, malzeme ve menĢei, giysiyi oluĢturan dikme sanatı, süslemeler, ortak 

anlamlara ulaĢmıĢ sembollerin taĢınması gibi kavramlar, giysinin göstergebilimini 

oluĢturmaktadır.  Bu kavramların pek çoğu, kiĢi tarafından, tercih edilip taĢınır. Bireyin 

üzerinde taĢıdığı bu semboller, bireyin psikolojik durumunu, karakteristik özelliklerini, 

kültür düzeyini, sosyal statüsünü, meslek grubunu yansıtmaktadır. 

Giysilerden oluĢmuĢ bir bileĢimin anlamı, giysiyi taĢıyanın ve onu yorumlayanların, 

seyredenlerin kimliği, ruhsal durumu, siyasi görüĢ ya da dini inancı veya kiĢiliklerine; 

ayrıca duruma, yere, topluluğa yani bağlama göre farklılık gösterecektir. “Cenaze 

kıyafetinin bir parçası olan siyah tül ile bir tuvalette kullanılan siyah tül, aynı malzeme 

oldukları halde, farklı bağlamlarda tümüyle farklı anlamlar taĢırlar (Davis, 1997, s. 20). 

Giyim kodu, iletiĢimde kullanılan alıĢılmıĢ gösterge kodlarından çok, estetik koda 

yakındır. Göstergebilim sistemini giysilere uyarladığımızda, “gösteren” ve “gösterilen” 

arasındaki iliĢki, burada giysinin formu, rengi, motif veya birtakım baĢka öğeler ile ifade 

olunan, çağrıĢtırılan ya da ima edilen sembolik evren arasında kurulur. ĠĢte bu çağrıĢtırılan 

ya da “gönderme yapılan” alanın nasıl yorumlandığı, bir toplumdan diğerine,  bölgeden 

bölgeye, hatta ilden ile farklılaĢır. Batı toplumunun giyim kodunda gösteren/ gösterilen 

iliĢkisinin topluluk veya toplumlara göre değiĢiklik gösterdiği Ģöyle ifade edilmiĢtir: “Bir 

tarz, bir görünüm ya da belli bir moda akımı oluĢturan gösteren, maddi anlamda herkes için 

aynı kabul edilebilirse de, gösterilen (belirtilen, anlaĢılan, çağrıĢtırılan, ima edilen ya da 

ifade olunan), en azından baĢlangıçta, kitlelere, seyircilere ve toplumsal gruplara göre 

çarpıcı farklılıklar içerir: Muhafazakar olan ile deneyciliğe yatkın olan, modayla çok ilgili 

olan ile modaya kayıtsız kalan, modanın yaratıcıları ve modacılar zümresi ile tüketiciler, 

hatta nispeten sofistike tüketiciler arasında bir farklılık söz konusudur (Davis‟ten aktaran, 

Gerçek, 2012). 

Davis (1997), giysilere, kozmetiklere, saç modellerine ve takılara, hatta doğrudan vücudun 

formuna ve giysinin nasıl taĢındığına yüklenen anlamların oluĢturduğu evrenin beğeniye, 

toplumsal kimliğe ve kiĢilerin toplumdaki simgesel araçlardan ne ölçüde yararlandığına 

göre ileri düzeyde farklılaĢtığını söyler. Zaman açısından bakıldığında da, durum böyledir. 

Belirli bir gösterene yüklenen anlam, bir dönemden diğerine değiĢiklik gösterir. 

Ayakkabının geçirdiği dönüĢüm, kültür ile beraber ifade edilen simgesel alanların nasıl 

baĢkalaĢtığını göstermesi, gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢki açısından önemli bir 

örnektir. Ayağa giyilen bir giyim çeĢidi oluĢundan çok daha öte kavramları kapsayarak 
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kullanıcı ile anlamsal, fiziksel ve sembolik iliĢkiler kuran ayakkabı, bulunduğu dönem, 

kullanan kiĢi, toplum, sosyal statü, gelenekler, ekonomik durum, sembolik iĢlev, cinsel 

obje, iĢlevi açısından, kültür ve inanç sisteminde gerçek iĢlevinden bağımsız bir gösterge 

olmuĢtur. Ayakkabının statü ile birlikte anlamlandırılması, tarihte pek çok toplumun giyim 

kültüründe ve geleneklerinde göze çarpmaktadır. YaĢamını çıplak ayakla sürdüren 

toplumların yanında, bazı toplumlar için ayakkabı soyluluk sembolü olmuĢtur. Firavunlar, 

sandaletlerini asalet ve güç sembolü olarak hizmetkârlarına taĢıtırken, yaĢam sonrası için, 

ayakkabı gömü malzemesi olarak da anlam yüklenmiĢtir. Ġmparatorlar ve krallar değerli 

taĢlarla bezenmiĢ altın ve gümüĢ sandaletler, ayakkabılar giymiĢler, iĢçiler ise kaba ve sert 

malzemeden yapılmıĢ basit ayakkabılar kullanmıĢlardır. Roma döneminde ayakkabı 

özgürlük ifadesi iken, esirlerin çıplak ayaklı bırakılması, ayakkabının geçmiĢte de taĢıdığı 

sosyal statü etkisini net olarak ifade edebilmektedir (Kanber, 2010, s. 18). 

ABD BaĢkanı‟nın Irak‟taki veda ziyareti sırasında, Iraklı bir gazetecinin BaĢkan‟a fırlattığı 

ayakkabılarla yaptığı protesto, tüm dünyada çok büyük bir etki yaratmıĢtı. Arap kültürüne 

göre büyük bir hakaret kabul edilen ayakkabı fırlatma, kirli ve çamurlu bir ayakkabıyla, 

karsısındaki küçük ve hor görmenin temsili olmaktadır. Ayakkabılı protestolar bir anda 

tüm dünyada savaĢ karĢıtı gösterilerde ortak bir acı çekme duygusu içindeki yüzlerce 

insanın ayakkabısının tekini eline alarak ya da bir sopanın ucuna takarak sal1aması, 

kolektif bir öz-bilinçliliğin parçalandığının göstergesidir (Eyigör, 2008, s. 44) 

Bazen ayakkabı tam bir teslimiyetin sembolü olarak karsımıza çıkar. Eskiden dini 

bilgilerin verildiği, ilmin ve ahlakın öğretildiği tekkelerde; kabul görmeyen bir davranıĢta 

bulunan dergah üyesine dergahtan tamamen veya bir süreliğine uzaklaĢtırılmak üzere ceza 

verilirdi. „Git ve izin verilmeden dönme‟ anlamında derviĢin ayakkabıları topuğu kapıya, 

burnu dıĢarıya gelecek Ģekilde yerleĢtirilirdi. Eski kültürde yer alan bu gelenek, kapının 

önündeki ayakkabılar, kat edilmesi gereken zorlu yolların simgesi olarak karsımıza 

çıkmaktadır. ĠnanıĢların ayak giyimine olan etkilerinin bir yansımasını da çivili 

sandaletlerde görürüz. Tabanın iç yüzeyi çivilerden oluĢan sandaletler giyen Hintli 

mistikler, ruhlarının, kendi bedenlerine yaptıkları iĢkenceler sonucu varoluĢun daha yüksek 

bir mertebesine ulaĢtıklarına inanırlar (Kanber, 2010, s. 22). 

Aynı giyim simgelerinin insanlar tarafından aynı Ģekilde yorumlanması güçtür; farklı 

toplumsal katmanlar ve beğeni alt kültürleri arasında değiĢiklikler gözlenir. Algısal 

farklılıklar sosyal yapıların ürettiği kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal psikolojilerin 

sonuçlarıdır. Bunlara ek olarak Fred Davis, tüm belirsizliklere karĢın, giyimin genel bir 
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kod kavramı içinde düĢünülebileceğini öne sürer. “ÇağdaĢ Batı Kültürü içinde, genel 

olarak sanatta ve zanaatte olduğu gibi, kıyafet konusunda da göstergelerin önemli ölçüde 

normalleĢtirilmesi söz konusudur. Dolayısıyla da taĢıdıkları niteliklerle birlikte farklı giysi 

bileĢimleri, onları giyenler ve seyredenler için yeterince sürekliliği olan anlamlar 

yaratabilir” (Davis, 1997, s. 24). George Herbert Mead benzer Ģekilde, büründüğümüz 

giysilerin, onlara yüklenen değerler zamana ve gruba göre değiĢse de temel olarak bizde de 

baĢkalarında yarattığı çağrıĢımları yarattığını ifade eder. “Örneğin erkek hippie‟nin 

omuzlarına kadar uzun saçları, kendisi ve arkadaĢları için cinsiyetçi bağlardan kurtulmuĢ 

olmayı ifade ederken, daha muhafazakâr çağdaĢları için sapkın bir androjenlik ve gösteriĢ 

amacına yönelik pasaklılığın göstergesi olmuĢtur. Ama böyle farklı yorumlar bile, 

herkesin, günlük dille öbürünün “kimlerden” olduğunu anlaması koĢuluyla- ki zaten 

anlamaktadır- anlamlıdır (Davis, 1997, s. 24). 

 

2.3.1.  Giysi ve ĠletiĢim 

Giyim bir çeĢit sözsüz iletiĢimdir ve bir kiĢinin giyimi, baĢkaları tarafından düĢüncelerine 

ve değerlerine bağlı olarak belirli Ģekillerde yorumlanabilir. Giyim aynı zamanda bir 

kiĢinin düĢüncelerini ve değerlerini de saklayabilir (Ehrich, 1994, s. 32)
9
. 

DıĢ görünüĢ, bireylerin toplumsal rol ve statüleri hakkındaki bilgilerin ilk ve en önemli 

kaynağıdır. KarĢı karĢıya gelen iki kiĢi arasındaki ilk etkileĢim, sözlü ve sözsüz iĢaretlerle 

bir bütün olan iletiĢim sürecinin önemli bir belirleyicisidir. Bu etkiyi yaratan faktörler, 

kiĢilerin beden dilinden, jestlerine, mimiklerine, kullandığı kelimelere, giysilerinden 

taĢıdığı aksesuarlara, hareketlerine, ses tonuna kadar geniĢ bir dağılım gösterir. Yeni 

kiĢilerle karĢılaĢan bireylerin birbirlerinin sözlü-sözsüz davranıĢlarından, giyiniĢ 

tarzlarından edindikleri izlenimlerle baĢlayan “atfetme (yükleme)” süreci sosyal 

psikolojinin temel kavramlarından biridir. Atfetme kuramının kavramlarını ortaya atan ilk 

sosyal psikologlardan Fritz Heider, atfetme sürecinin temelinde, insanın kendini ve 

çevresini anlama isteğinin yattığını söyler (Gerçek, 2012, s. 12). 

Kadının toplum içindeki konumu, her Ģeyini sözle dile getirebilmesine olanak 

vermemektedir. Bu nedenle, kendini ifade edebilme yöntemi olarak, sembolik bir anlatım 

dilini kullanmaya yönelmiĢtir. Örneğin Anadolu kadınlarının saç kesme Ģekilleri ve 
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saçlarına bağladıkları süsler, toplumdaki sosyal konumlarını anlatan sessiz bir dil öğesidir. 

Bodrum‟da (Muğla) “Uzun Çeki” adını alan el dokuması bir bağ vardır. Ġki parçasından 

biri pembe, biri mavidir. BeĢ santimetre eninde, iki metre uzunluğundadır. BaĢın 

arkasından bele doğru inen Ģeridin uçtaki on iki santimetrelik kısmı üç sıra metal pulla 

iĢlenmiĢ, mavi, sarı, kırmızı yün püsküllerle süslenmiĢtir. O yörede bu konuyu iyi bilen 

kadınlara saç bağının neyi sembolize ettiğini sorulduğunda, “iki kiĢinin birleĢmesi” 

anlamına gelir. Mavi erkek, pembe kadınıdır; iki parçanın birbirine eklenmesi kadın ve 

erkeğin ömür boyu birlikte yaĢaması içindir” cevabını vermiĢlerdir. Sanki bir bez parçası 

iki kiĢiyi birleĢtiren bir tılsım, sembolik bir iletiĢimdir (Erberk, 2002, s. 66).  

Giysiler, insanlar arası sözsüz iletiĢim ve etkileĢimin önemli bir öğesidirler. Sosyal ve 

kültürel değerlerin, yaĢam tarzlarının taĢıyıcısıdırlar. Giysilerin yansıtma iĢlevi ile ifade 

edilmek istenenler veya saklananlar, bastırılanlar iletiĢim iĢlevinde de söz konusudur. Hem 

etki eder hem de etkilenir konumdadır (Gerçek, 2012, s. 12-13). 

Giysiler, zırhlar veya kalkanlar gibi somut anlamda koruyuculuğu olanların yanı sıra, 

matem elbiselerinde olduğu gibi sözsüz iletilerle de sahibini koruyabilir (Dökmen‟den 

aktaran Gerçek, 2012).  

Diğer yandan, giysilerde kullanılmıĢ olan kimi motiflerin, gelebilecek tehlikelere karĢı bir 

koruyuculuk iĢlevi yüklendiği görülür. Ġnançların sembolleĢtirilmesinden türemiĢ olan bu 

motifler aynı zamanda birer ifade unsuru ve iletiĢim aracıdırlar. Hem kötü ruhlara, kem 

gözlere, cinlere, Ģeytana karĢı bir koruyuculuk üstlenmiĢler, hem de yaĢamın belli baĢlı 

dönemlerini (genç kızlığa geçiĢ, evlilik gibi) temsil etmiĢlerdir. Ġnsanoğlu daha ilk 

zamanlardan itibaren, kendini tehlikelerden korumak, tanrıların gönlünü almak ve hayatın, 

düĢmanlarının hakkından gelmesini teminat altına almak için tasvir ve sembolleri 

kullanmıĢtır (Oğuz, 2004, s. 405). Motifler gibi renkler de tarih içinde sembol olma 

özellikleri ile sözsüz iletiĢimin önemli bir aracı olarak kullanılmıĢlardır. Örneğin bazı 

köylerde düğünlerde, genç kadınlardan bazıları sarı çember (eĢarp) takarken, bazıları ise 

kırmızı çember takarlar. Sarı çember, takan kadınların eĢlerinin askerde olmadıkları, 

kırmızı çember ise takan kadınların eĢleri veya niĢanlılarının askerde olduğunun ifadesidir 

(YeĢilyurt, 2008, s. 42). 

 



41 
 

2.3.2. Giysi ve Anlam 

Giysilere çeĢitli „anlamlar‟ yükleriz, ancak bu anlamları sözlük maddeleri gibi okumak 

elbette olanaksızdır. ÇağdaĢ Batılı giyimde göstergeler, iletiĢim levhalarında olduğu gibi 

üzerinde kesin olarak anlaĢılmıĢ kodlarla değil, tarihsel iliĢkilendirmeler ve birtakım 

çağrıĢımlarla anlam oluĢtururlar. Davis‟e (1997) göre, anlamda belirsizlik, Batı 

toplumunun çağdaĢ giyim kodu olarak nitelendirilen Ģey için fazlasıyla geçerlidir ve 

giderek daha çok geçerlilik kazanmaktadır. Kimi giyim biçimleri değiĢime uğramazken, 

kimileri modanın hızlı değiĢimine ayak uydurmak zorunda kalır. Buna göre, hem 

geleneksel giysilerin, hem de bu hızlı değiĢimden görece daha az etkilenen üniformalar, 

dini giysiler ve iĢlevsel giysilerin anlamı daha belirlidir diyebiliriz. Bunların yanında, 

giysilerin anlamları, giysilerin içindeki vücutların duruĢları ve hareketleri tarafından da 

belirlenir ve bazı nitelikler kazanabilir. Bu jestler bilinçli veya yarı bilinçli olabilirler. KiĢi 

bir giysiyi belirli bir niyetle giymiĢ olsa dahi, bir baĢkası bunu farklı bir biçimde 

„okuyabilir‟, algılayabilir. Örneğin, giysilerinde canlı ve kuvvetli renkler seçmiĢ biri için 

bu renk kombinasyonları yaĢama bağlılığın ve heyecanın göstergesiyken, onlara bakan 

baĢka biri tarafından fazla iddialı veya antipatik bulunabilir (Gerçek, 2012, s. 72-79). 

 

2.3.2.1. Anlam (düz anlam –yan anlam) 

Birincisi, giysinin teknik ya da sözlük anlamı; ikincisi ise bunun üstüne eklenen, ancak 

birinci anlamını yok etmeyen sembolik anlamıdır. Giysinin teknik anlamı, giysinin “ne 

için” yapıldığı ile ilgilidir. Giysilerin sembolik anlamı ise, bireyin zihninde uyanan estetik, 

moral ve sübjektif yanlarıyla ilgilidir. Ġlki, onun teknik özelliklerini içeren objektif 

anlamıdır. Oysa ikinci anlam düzeyi, bireyin geçmiĢ yaĢantıları, sosyal statüsü ve bağlı 

olduğu grupların değerleriyle iliĢkili bir çağrıĢım alanına karĢılık gelir. Ancak, bu iki yapı 

birbiriyle iç içe geçmiĢtir, söz konusu giysiler olduğunda, bunun onun fiziksel 

özelliklerinin, değerler ve anlam evreninden bağımsız olabileceği düĢünülemez. Sembolik 

yanlar kuĢkusuz fiziğe sızmıĢtır, hatta çoğu zaman, belirlemiĢtir. Anlam yapıları açısından 

gözlenen bu çift eklemlilik, çeĢitli gruplarda farklı Ģekillerde ortaya çıkmaktadır. EĢyaların 

kullanım değeri üstüne eklenen duygusal ve sembolik yanların gruplara özgü olduğu 

düĢünülür. Yine, bu anlam yapıları arasındaki dengeler gruplara ve çağlara göre 

değiĢiklikler gösterebilir (Bilgin, 1991, s. 243). 

AĢağıda görsel bir örnek vererek giyside anlam boyutunu açıklayalım. 
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Fotoğraf 1: Norfolk ceketi, 1905 (Barnard, 2002, s. 83) 

Yukarıdaki resim (Fotoğraf 1), ceket ve bir çeĢit kısa pantolon giyen zarif bir adamı 

resmetmektedir. Gösteren ve gösterilenler açısından çözümleme ve açıklama yapılırken 

gösteren ve gösterilenlerin birçok farklı düzeyde iĢlev gördüğüne de dikkat çekilmelidir. 

Bu düzeyler anlamın farklı türleri açısından açıklanmaktadır. Öncelikle, çeĢitli çizgi, Ģekil 

ve desenler bir ceketi temsil eden kısımlar olarak algılanabilir. Bazı Ģekiller, örneğin klapa, 

cep, düğme, plise ve kemerin simgesi olarak görülür. Bu Ģekiller ceketin parçaları değildir; 

sadece bu parçaları temsil ederler. Ġkinci olarak, klapa, cep, düğme, plise ve kemerleri 

meydana getiren çizgiler, Ģekiller ve desenler, ceket ve pantolonun özel bir tarzını 

yansıtıyor gibi gözükebilir. Bu durumda, bu özel çizgi, Ģekil ve desenlerin gösterilen öğesi, 

golf pantolonu ile birlikte giyilen Norfolk ceketidir. Üçüncüsü, ceket ya da kıyafet bütünü, 

gösteren öğe olarak düĢünülebilir. Giysilerin tamamı, tam bir yaĢam tarzının simgeleniĢi 

Ģeklinde algılanabilir. Burada gösterilen öğe, Geç Victoria Dönemi'ne ait zarif, hatta 

aristokratik, sosyetik ve ataerkil bir yaĢam tarzıdır. Bu noktada, bazı göstergebilimciler 

yukarıda belirtilen birinci ve ikinci anlam düzeylerinin gerçekten farklı olup olmadıkları 

konusunda anlaĢmazlık yaĢamaktadır. Örneğin, bir Ģeyin manĢet olduğunu bilmek, bir 

Ģeyin düğmeli manĢet veya Fransız manĢeti olduğunu bilmekten kesinlikle farklıdır. Fakat 

bunlar farklı bilgi türleri değildir; sadece nesnelerin farklı türlerini bilmenin mümkün 

olduğu gösterilmektedir (Barnard,1996, s. 84)
10

. Örnekten yola çıkacak olursak, birinci ve 

ikinci düzeylerin ikisinin de "düz anlamsal" anlam modelleri, üçüncü düzeyin ise "yan 

anlamsal (çağrıĢımsal)" olduğu vurgulanmaktadır. 

                                                           
10
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Düz anlam, bazen iĢaret etme veya anlamlandırmanın birinci derecesi olarak adlandırılır. 

Bir kelimenin ya da imgenin tam anlamıdır, yani Fiske'nin söylediği gibi, 'genel, açık 

anlamdır' (Fiske 2003, s. 85). Bir sözcüğün sözlük tanımı düz anlamı verir. Bir imgenin, 

çizimin, resmin ya da fotoğrafın düz anlamı, imgenin neyin imgesi olduğunu ifade eder. 

Böylece 'tüvit'  kelimesinin düz anlamı, Cambridge Ansiklopedisi‟nde belirtildiği gibi, 'ilk 

olarak, Ġskoçya'da yapılmıĢ ve birçok farklı dokuma deseninde üretilmiĢ kaba, ağır, yünlü 

dıĢ giyim kumaĢı' ifadesidir. Tanım, kumaĢın yanlıĢlıkla Tweed Nehri ile bağdaĢtırıldığı ve 

I. of Harris'teki imalatının 1850'li yıllarda Lady Dunmore tarafından yapıldığını ifade 

ederek devam etmektedir. Düzanlam gerçekseldir, kumaĢın neyden, nerede, ne zaman 

yapıldığını ve benzer bilgileri içerir. Norfolk ceketinin düzanlamı ise, The Encylopaedia of 

Fashion'da (Moda Ansiklopedisi) Ģöyle açıklanır: 

Bu ceket esasen on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında erkekler tarafından giyilen bir 

cekettir; adını Norfolk Dükü'nden alan Norfolk ceketi yünlü tüvitten yapılmıĢ, geniĢ aplike 

cepli, ön ve arkada kanun pili ve aynı malzemeden yapılma bir kemeri olan kalça boyunda 

bir giysidir (O'Hara, 1986, s. 180)
11

. 

Fotoğraf 1 düz anlam açısından incelenebilir ve açıklanabilir;  'sağ elinde baston tutan, sol 

eli cebinde bulunan, Norfolk ceketi ve golf pantolonu giyen zarif bir adam. Bir arazide 

duran adam, bıyık bırakmıĢ olup kumaĢ Ģapka ile devrik yakalı bir ceket giymektedir.' Düz 

anlam, 'Bu neyin resmi?' sorusunun cevabı, imgenin içeriğidir. Örneğin, adamın kim 

olduğu, ismi, silahlı olup olmadığı ya da birilerini dövüp dövmediği bilinseydi daha fazla 

düz anlam sunmak mümkün olabilirdi. Ġmgeden kesinlikle anlaĢılmasa da imgenin ilk 

olarak The Tailor and Cutter dergisinin Nisan 1905 sayısında basıldığı da eklenebilir. 

Düz anlamın gerçek ya da hakiki yapısına rağmen, anlamın bu düzeyinde eksiklik ve/veya 

yanlıĢlıkların yaĢanmasının mümkün olduğuna dikkat çekilir. Örneğin, yukarıdaki ifade 

fotoğraftaki adamın sosyal statüsüne özel değildir; ayakkabıları önemli teĢkil etmez, ceket 

erkek yakalı olmayabilir ve bastonun özel bir adı olabilir. Bu sebeple düz anlam, kiĢiden 

kiĢiye değiĢiklik göstermeme eğilimindedir; tüvitin gerçek anlamı ya da bir imgenin gerçek 

içeriğinin insanlar arasında önemli derecede farklılık gösterme olasılığı bulunmaz. En 

azından sözcük ve imgelerin düz anlamlarının aynı kültürün üyeleri olan veya aynı dili 

kullanan insanlar arasında önemli derecede farklılık gösterme olasılığının bulunmadığı 

belirtilmelidir (Barnard, 2002, s. 85). 
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Yan anlam göstergenin, kullanıcıların duygularıyla ya da heyecanlarıyla ve kültürel 

değerleriyle buluĢtuğunda meydana gelen etkileĢimi betimlemektedir. Bu, anlamların 

öznelliğe ya da en azından öznelerarasılığa doğru kaydığı andır; bu anda yorum, 

yorumlayıcıdan etkilendiği kadar nesne ya da göstergeden de etkilenir (Fiske, 2003, s. 

116).  Örneğin, ipeğin yan anlamları iyi biliniyor ki saç bakım ya da diğer kozmetik 

ürünlerinin o olmadan reklamının yapılması neredeyse mümkün değildir. Bir çikolata 

markasının reklamları bile seyirciye çikolata renkli Dior elbisesi gösterirken pamuk ve 

ipeğin yan anlamlarını birbirine karĢı kullanabilir. Benzer Ģekilde, Austin Reed de zarif 

erkek parfümleri için gri fanilanın çağrıĢımlarından yararlanmaya çalıĢmaktadır.  

Fotoğraf 1‟i yan anlam açısından inceleyecek olursak; Geç Victoria Dönemi'nin 

aristokratik ataerkilliğine iliĢkin çağrıĢımlardan bazılarına önceden değinilmiĢti. Bunların 

hiçbiri imgede aslen yer almamakta, sosyal ve kültürel duruma bağlı olarak kiĢiden kiĢiye 

değiĢmektedir. Kimisi fotoğraftaki adamı ataerkillikle, eril baskınlık modeliyle 

bağdaĢtırmayabilir, ancak kimisi duruĢ ve bastonun dik, sert ve oldukça fallik 

çağrıĢımlarının çok zor gözden kaçtığını söyleyebilir. Dönemi daha iyi bilen kiĢiler 

çağrıĢımların Ġngiltere'de Geç Victoria Dönemi'ne değil Edward Dönemi'ne ait olduğunu 

söyleyebilir. Ayrıca sınıf ve statü çağrıĢımlarını imgeye uyarlayıp, adamın adam 

dövdüğünü, bir köle gibi giyindiğini, aristokrat kıyafeti giydiğini veya silahlı biri olduğunu 

ve aristokrat statüsünü güçlendirmek için Norfolk Dükü ile iliĢkilendirme yaptığını 

düĢünen kiĢiler de mevcuttur (Barnard, 2002, s. 86).
12

 

 

2.4. Türk Halk Giyimi 

Gelenek (anane) bir toplulukta, eskiden kalmıĢ olmaları sebebiyle saygın tutulup kuĢaktan 

kuĢağa iletilen düĢünsel kültür öğelerinin her biri olarak tanımlanabilir. Bu saygın tutmanın 

kökeninde, gelenek sayılan davranıĢlara, çoğunlukla uzun süren deneyimlerden sonra 

yararlı oldukları sonucuna varılmıĢ olmaları bulunmaktadır (Koç ve Koca, 2007, s. 242).  

Geleneksel giysi ise, genellikle tamamen geleneklere dayanan bir Ģey olarak tanımlanır: 

insanlar giydikleri giysileri her zaman giyinilen Ģeyler oldukları için giyerler. Geleneksel giysi, 

giysi değiĢikliğine yönelik seçeneklerin azlığından daha çok, öznelliğe tutunan bir yoksunluk 

olan seçenek yoksunluğu ile iliĢkilendirilir (Durham, 2008, s. 121). 
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Geleneksel yaĢamda giyim, aslında doğal çevrenin koĢulları ile biçimlenmesine karĢın, 

toplumsal özelliklere göre değer almıĢ olduğundan belli bir değiĢmezlik kazanmıĢtır. 

Giysilerin sosyolojik, psikolojik ve tarihsel oluĢumunda, doğal çevrenin kendisiyle 

doğrudan iliĢkisi yoktur. Ancak bunlara coğrafi bölgeler içerisinde değerlendirmek 

gerekmektedir. Böylece ulusal giysiler, yerel giysiler, aĢiret (boy) giysileri olarak 

bölümlere ayrılabilirler. Bu nedenle bölgesel giysilerde topografik etkenler, sosyal 

etkenlerden daha önemlidir. Türk giyim tarihi incelendiğinde, giysilerin yöreden yöreye 

farklılık gösterdiği, giyen kiĢinin mevkiine, giydiği yere ve zamana göre değiĢik Ģekillerde 

kullanıldığı görülmektedir. Böylece ülkenin her köĢesinde farklı giysiler, farklı giyim 

özellikleri yaĢam koĢullarına uygun olarak çeĢitlilik göstermiĢtir (Koç ve Koca, 2006, s. 

43).  

Bir kültür ne kadar karmaĢık ve geliĢken ise, geleneksel giyim tarzları da o ölçüde 

hiyerarĢik ve çeĢitli geliĢimler göstermiĢtir. Bölgesel nitelikler kaybolmaya baĢladığında 

ise, bunun yerini kent tutkusu ve modası almıĢ, geleneksel giysiler ise yerini günün 

modasına uygun giysilere bırakmıĢtır. Etnik gruplaĢmaların parçalanması beraberinde 

geleneksel giysilerin güncelliğini yitirmesine yol açmıĢtır (Koç, 1997, s. 2).  

Geleneksel öğeler içeren bir giyim-kuĢam bize, ait olduğu toplulukla ilgili pek çok bilgi 

sunmuĢtur. Toplumların yerleĢik ya da konar-göçer olup olmadıkları, hangi tarihi olayları 

yaĢadıkları ve etnolojik kökenleri konusunda bilgi vermiĢlerdir. Örneğin, bir Türkmen ya 

da Yörük Köyü‟ne gidildiğinde kimin sözlü, kimin niĢanlı, kimin dul olduğu baĢlığından, 

giydiği giysinin renklerinden anlaĢılmaktadır (ġenol, 2014, s. 9). 

Geleneksel kadın giysilerinde her bir öğe, çeĢitli inançların simgelerinden oluĢmuĢtur. 

DıĢarıdan bakıldığında sadece bir süs unsuru olarak görülen pek çok Ģey aslında çeĢitli 

anlamlar taĢımaktadır (Koç ve Koca, 2007, s. 248). Kadın, gelenekleri ve toplumdaki 

yerine göre, neyi, nerede, ne zaman, nasıl giyeceğini yaĢayarak öğrenir. Böylece giyim- 

kuĢam geleneği kuĢaklar arasında yaĢatılır. Bununla birlikte tarihi, coğrafi konum ile 

ekonomik ve sosyal yapı gibi farklılıklar, doğal olarak kıyafet tarzını etkileyerek yörelere 

özgü giyim tarzlarının oluĢmasına yol açmıĢtır (ġener, 2006, s. 230). 

ĠĢ ve özel gün giysileri de farklılıklar içermiĢtir. Düğünde yapılan gelin baĢı ile gerdek 

sonrası yapılan baĢlıklar birbirinden farklı olmuĢtur. Köylerden kasaba pazarına 

gelindiğinde, kimin köyden olduğu, giysilerinden anlaĢılmıĢtır. Anadolu‟da bugün 

nerdeyse aynı köyün mahalleleri arasında bile farklılık gösteren, halk giyim-kuĢam 
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anlayıĢına rastlanmaktadır. Askerlik, iĢ gibi nedenlerle yaĢadığı çevrenin dıĢına çıkan 

erkekler, kent kültürüne uyum göstermiĢtir. Bu nedenle de saha araĢtırmalarında, erkek 

giyim-kuĢamına ait bulgulara rastlamak zor olmuĢtur. Oysa kırsal yaĢamda kadın dıĢa 

kapalı kalmıĢ; kendi toplumunun yaĢam biçiminde geleneklerine göre giyinmiĢtir. 

Süslenme gereksinimlerini ise gelenekte gördüğü ne ise o Ģekilde karĢılamıĢtır (ġenol, 

2014, s. 10). 

Uzun yıllar değiĢmezlik özelliğini koruduğu bilinen Türk halk giyim-kuĢamı; bedene 

giyilenler,  ayağa giyilenler ve baĢa giyilenler olarak gruplandırılmakla birlikte, kullanım 

Ģekli, kullanım alanı, sosyo-ekonomik yapı gibi farklı açılardan ele alınarak çeĢitli 

sınıflandırılmalar da yapılmıĢtır.  

1. Ġç, dıĢ, üst giysiler. 

2. Saray, meslek giysiler, etnik giysiler 

3. Günlük, sokak, özel gün/tören giysileri; 

Yukarıda giysilerin takım oluĢturmasında üç temel grup bulunmaktadır. Her grup da kendi 

içinde üç bölüme ayrılmıĢtır. Tezin araĢtırma alanı ve kapsamı gereği halk giyim-

kuĢamının sınıflandırılması, 3. gruptaki günlük, sokak, özel gün/tören giysileri açısından 

incelenmiĢtir. 

Ġnsanın giyinme isteği ve arzusu, tarih içinde çeĢitli değiĢiklikler göstermiĢ ve her devirde 

değiĢime uğramıĢtır. Bu değiĢiklik daima sosyal hayatın değiĢmesiyle paralel olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Düğüne, bayram yerine, devlet dairesine giden bir insanın giyimi ile 

günlük ve iĢ giyimi arasında farklılıklar vardır. Türk insanı özel günlerde giydiği giysinin 

adına “ellik veya gerilik”; çalıĢırken, günlük giydikleri giyimlere “günlük”, evin dıĢına 

çıkarken giydiklerine ise “sokak” demiĢtir (Artun, 2008, s. 47).  

a) Günlük Giyim: Geleneksel kesimde, günlük yaĢam içinde her yaĢta kadın ev içinde ve 

tarlada çalıĢırken, ayağına yöresel özelliği olan Ģalvarını giyer. Günlük yaĢam içinde 

Ģalvarlar, giyenin yaĢına ve ekonomik durumuna ve toplumdaki konumuna göre de 

değiĢiklik gösterirler. Örneğin, yaz mevsiminde basma Ģalvar, kıĢın pazen Ģalvarla yer 

değiĢtirir, ya da iki Ģalvar üst üste giyilebilir (Sürür, 1983, s. 19). 

b) Sokak Giyimi: Eskiden kadınlar, köy içinde, tarlaya, bağa-bahçeye giderken, sokağa 

çıkarken genellikle ferace, çarĢaf vb. giysiler giyerlerdi. Günümüzde modanın ve kültürel 

etkileĢimin etkisiyle, bunlar yerini eĢofman, blue jean vb. gibi modern giysilere 

bırakmıĢtır. Ancak Anadolu‟nun bazı yörelerinde, yukarıda bahsedilen giysiler hala 
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giyilmektedir. Örneğin Kütahya‟nın bazı köylerinde ferace, Ġzmir‟in Tire ilçesinde ve 

Manisa‟nın köylerinde peĢtamal, Erzurum‟un köylerinde ehram gibi giysiler, sokağa 

çıkarken kullanılmaktadır. 

c) Özel Gün/Tören Giyimi: Kadınların düğün, niĢan, sünnet, doğum vb. özel günlerde 

giyimleri, günlük yaĢamda giydiklerinden çok farklıdır Özel günlerde giyilen giysilerin 

kumaĢları, iĢlemeleri ve takıları özenle seçilmektedir. Özellikle düğüne hazırlanan gelinin 

güzel görünmesi için büyük çabalar harcanmaktadır. Tüm toplumlarda geçmiĢten 

günümüze kadar genç kızların rüyalarını süsleyen, düğün günlerinin daha özel ve güzel 

olmasını sağlayan, zamana, kültüre, inançlara, sosyokültürel yapılara, yaĢayıĢ tarzlarına 

göre değiĢiklik gösteren, düğün günü için özel olarak diktirilen veya alınan yeni gelin 

giysilerine gelinlik denilmektedir (Mersin, 2010, s. 5). 

ÇeĢitli kültürlerin etkisi altında kalmıĢ, her yöresi gelenek ve görenekler bakımından 

çeĢitlilik gösteren kültürümüzün zengin ve gösteriĢli bir dalını oluĢturan düğün 

merasimlerinde giyilen gelinliğin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır (Bor, 2011, s. 23)  

GeçmiĢten günümüze gelinliğe bakıldığında, tarihte ilk belgelenmiĢ gelinlik, MÖ 4000 

yılında Eski Mısır‟dadır. Bu zamanda, Mısırlı kadınlar, gelinlik olarak pilili beyaz keten 

kumaĢa sarılır, baĢlarına saçlarını saklayan pahalı taçlar takarlardı (Erol, 2013, s. 48) 

Türk kültüründe, dönem modasını yansıtan pahalı kumaĢlardan yapılan gelinlikler, 

gösteriĢli ve süslüydü. Saray hanedanlık rengi olarak kırmızı rengi benimserken, halk 

kırmızının yanı sıramor, mavi ve pembe gibi canlı renkleri tercih ediyordu (Önge, 1995, s. 

36). Gelinin baĢınıyüzünü örten duvak kırmızı idi. 1870‟den sonra Batı etkisiyle batı 

etkisiyle daha açık renkte gelinlikler giyilmeye baĢlandı. Beyaz kumaĢtan gelinliği ilk kez 

1898 de Kemalettin PaĢa ile evlenen II. Abdülhamid‟in kızı Naime Sultan giydi. Sarayda 

baĢlayan ve giderek yaygınlaĢan beyaz gelinlik 20.yy vazgeçilmez oldu (Mersin, 2011, s. 

11). 

Osmanlı devrine ait kadın giyimi ve gelinliği, yaĢanılan hayat tarzına paralel saray, Ģehir 

ve kırsal kesim gibi grupların kendine özgü kuralları, gelenek ve göreneklerine göre 

kullanılan değiĢik oya, dokuma, iĢleme ve modellerle zenginleĢti. Osmanlılarda düğünün 

kaç gün süreceği, evlenenlerin sosyal statülerine göre değiĢim göstermekteydi. Düğünün 

her gününde farklı kıyafet giyilirdi. Kına gecesinde ve gerdek günü için farklı kıyafetler, 

gerdek ertesinde ise, 'paçalık' tabir edilen bir kıyafet giyilirdi (Tunç‟tan aktaran Erol, 

2013). Kadınların baĢlıca giyim eĢyaları; Ģalvar, hırka, gömlek, entari ve kaftanlardı. 

ġalvarla giyilen entariler türk kadın giyimin en eski örneklerini teĢkil eder. PeĢli entari, 
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belden aĢağıya doğru etek kısımları geniĢleyerek biçimlenir. 18.yy baĢlarından itibaren bu 

entarilerin yaka açıklığı, kol kesimi, etek boyu elbisenin bedene oturması gibi model 

değiĢiklikleri oldu. 19. yy. baĢlarında üçetek ve dört etek denilen modeller gözde oldu. 

Üçetekler; yanları yırtmaçlı, önü açık, belden birkaç adet düğmeli, boyu yere kadar olan 

entarilerdir. Üçetek, 1875‟lere kadar etkiliydi ve kırsal kesimde 20.yy kadar kullanıldı 

(Mersin, 2011, s. 11).  

Cumhuriyet dönemi ve sonrasına gelindiğinde Türk kadın giyiminde dünya modasına 

paralel bir geliĢme olmuĢtur. Bu moda, Türk kadınının önemli gün giysisi olan gelinlikteki 

değiĢimi de beraberinde getirmiĢtir. Bindallı, üçetek, Ģalvar, cepken gibi giysi cinslerinden 

oluĢan renkli geleneksel gelinlikler, Cumhuriyet dönemi ve sonrasında yerini, elbise 

cinsinde beyaz gelinliğe bırakmıĢtır. Ancak beyaz gelinliğe geçiĢ çok kolay olmamıĢtır. Bu 

nedenle, Cumhuriyet Dönemi‟nde gelinliği giyen kiĢinin sosyo-kültürel durumuna göre 

renkli gelinlikler de görülmektedir (ġenol, 2014, s. 15). 

Günümüzde ise beyaz gelinlikler, tasarımcılar tarafından çeĢitli model, kumaĢ, kesim ve 

süslemelerle oluĢturularak devam etmektedir. 

Türk halk giyim-kuĢamına genel olarak bakıldığında birkaç parçadan oluĢtuğu 

görülmektedir. Kadınların Ģalvar ve göyneklerden oluĢan iç giyimleri, entari, üçetek, 

cepken,  Ģalvardan oluĢan, dıĢ giyimleri ise, ferace ve peĢtamaldan oluĢan üst giyimler 

olmak üzere, birçok katmandan oluĢmaktadır.  

Kat kat giyinme geleneği, Türk giysilerinin zenginliğini ve çeĢitlenmesini sağlayan en 

önemli özelliklerindendir. Önceleri ihtiyaç olarak geliĢim gösteren katlı giyinme daha 

sonraki dönemlerde süsleme unsuru olarak kullanılmıĢtır (Koç ve Koca, 2012, s. 150).   

ĠĢlemelerde süslenmiĢ iç gömleği, değerli kumaĢlardan iĢlemeli Ģalvar, iĢlemeli entari, üç 

etek ya da kaftan bulunurdu. BatılılaĢma baĢlamadan önce, desenlerde kırmızı, mavi, yeĢil, 

siyah gibi az ve temel renklerin birbirine zıt kullanılmasıyla ahenk sağlanmıĢtır. Bu 

entarilerin ağır iĢlemelileri düğün, tören giysileri ve gelinlik olarak kullanılmıĢtır. Entariler 

kemha (brokar), kadife, çatma (zemini ipek, deseni kabartma kadife kumaĢ), seraser (altın 

ve gümüĢ alaĢımlı telle dokunmuĢ ipekli kumaĢ), atlas, canfes, tafta, vala, çuha, sof Ģal ve 

diba gibi kumaĢlardan yapılmıĢtır (Bor, 2011, s. 26). 
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3. Ġlgili AraĢtırmalar 

Yapılan alan yazın taraması sonucunda göstergebilimin inceleme yöntemlerinin daha çok 

sinema, tiyatro, reklam, resim, heykel, grafik, Ģiir, oyun ve metin incelemelerinde 

kullanıldığı görülmüĢtür. Türkiye‟de tekstil, moda ve giyim alanında göstergebilim 

yöntemlerinin uygulanması ile ilgili literatür incelendiğinde, bu konuda birkaç makale 

çalıĢması dıĢında, çalıĢma yapılmadığı dikkat çekmektedir. 

Bengü BATU (2011), “Sanat Eğitimi Alanında Yapıt Ġncelemelerinde Bir Yöntem Olarak 

Görsel Gösterge Çözümlemesi”, baĢlıklı tez çalıĢmasında; görsel gösterge çözümlemesi 

yöntemiyle çağdaĢ Türk sanatında (resim, video, yerleĢtirme…) üretilen sanat yapıtlarını 

incelemek ve Paris Göstergebilim Okulunun çözümleme yöntemini farklı biçemlerdeki 

yapıtlar üzerinde uygulayarak, sanat eğitiminde nasıl kullanılabileceği amaçlamıĢtır. 

Deniz BAYAV (2006), “Resimde Göstergebilim, Çocuk Resimlerinin Göstergebilimsel 

Çözümlenmesi (Ġlköğretim 8.Sınıf)”, baĢlıklı tez çalıĢmasında; öğretmenlerin 

göstergebilim ve çocuk resimlerini göstergebilimsel bir yaklaĢımla değerlendirme 

hakkındaki görüĢlerini almak ve çocuk resimlerinin göstergebilimsel açıdan çözümlenmesi 

amaçlanmıĢtır. Yani amaç, hem öğretmen hem de öğrenci uygulamaları boyutunda 

göstergebilim irdelenmektir. 

Duygu ÇEBER (2010), “Samuel Beckett‟in “Oyun Sonu” Adlı Oyununa Göstergebilimsel 

Bir YaklaĢım”, baĢlıklı makalesinde; Samuel Beckett‟in Oyun Sonu adlı oyun 

göstergebilimsel yaklaĢımla incelendiğinde oyunun göstergesel yapısının hem içerik ve 

hem de biçim bakımından derinlikli, çok anlamlı bir yapısı olduğu görülmektedir. Ġnsanın 

anlamsızlığını, sefilliğini ve çaresizliğini çeĢitli Ģekillerde oyun oynayarak, oyalanarak ve 

erteleyerek geçiĢtirmesi, oyunun göstergebilimsel olarak incelenmesiyle oyunun ne denli 

zengin, çarpıcı göstergeleri var ettiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Ebru ÖZCAN (2007), “Göstergebilimsel Açıdan Reklam Dilinin Tüketim Toplumuna 

Etkileri,  baĢlıklı tez çalıĢmasında; , özellikle reklam dünyasında bireylerin tüketim 

alıĢkanlıklarına yon veren, tutum ve davranıĢlarını etkileyen reklam dilinin daha iyi 

anlaĢılmasını sağlamaya yardımcı olmak amaçlanmıĢtır Bu doğrultuda araĢtırma içerisinde 

göstergenin tanımından baĢlanarak gösterge türleri, göstergebilimin kullanım alanları, 

tarihsel sureci, reklam dünyasındaki yeri konularına yer verilmiĢtir. Konunun daha iyi 

anlaĢılmasını sağlamak ve göstergenin kodlandığı andan itibaren insan davranıĢları 

üzerindeki etkilerini anlamak için mesajı fark etme, algılama, çağrıĢım yoluyla 
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sınıflandırma, yorumlama ve tepki oluĢturma surecinin incelenmesi ayrıca aktarılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Ercan YILMAZ (2002), “Heykel Sanatına Göstergebilimsel Bir YaklaĢım” baĢlıklı tez 

çalıĢmasında; heykel sanatının göstergebilimsel yöntem ile irdelenmesi ve heykel sanatına 

üstdil olarak kurgulanmayı amaçlamıĢtır. Bu doğrultuda heykel sanatının bilimsel 

yöntemin inceleme nesnesi olabileceği ortaya konulmuĢtur. 

Fatma KOÇ ve Emine KOCA (2015), “Kütahya‟nın Entarili Geleneksel Kadın Giysilerinin 

Göstergebilimsel Çözümlenmesi” baĢlıklı makalelerinde; Kütahya ve çevre ilçelerinde özel 

gün ve törenlerde kullanılan entarili kadın giyslerinin, kullanım biçimi, amacı ve tasarım 

özellikleri ile yansıtılan “anlamlama” ve “anlama” evrelerinin göstergebilimsel okuma ile 

çözümleme amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda Barthes‟ın anlamdırma Ģemasından yola 

çıkılarak göstergeler, gösteren/gösterilen dizim/dizge, düzanlam/yananlam karĢıtlıkları ile 

açıklanmıĢ, söylen yani mitler ile anlamlandırılma iliĢkisi üzerinde durulmuĢ ve 

yorumlanmıĢtır. 

Salih DENLĠ (1997), “Göstergebilim Açısından Grafik Gösterge Anlamlarının 

Ġncelenmesi”, baĢlıklı tez çalıĢmasında; grafik göstergelerin, semantik, sentatik, pragmatik 

açıları, ayrıca görsel iletiĢim biçimleri incelenmiĢtir; incelenirken, anlamlamalar ve reklam 

grafik göstergeleri üzerinde durulmuĢtur. 

Selçuk YAZICI (2007) “Göstergebilim ve Bir Uygulama: Kulenin Anahtarı” isimli tez 

çalıĢmasında; öncelikle göstergebilimsel yazınsal eleĢtirinin oluĢumuna, geliĢimine ve 

temel ilkelerine değinmiĢ, anlatının yapısal çözümleme yöntemini açıklanmıĢtır. Daha 

sonra Gilbert Adair‟in Kulenin Anahtarı adlı roman örneği ile göstergebilimsel bir 

uygulama olarak yer verilmiĢtir. 

Serap YASA (2012) “Grafik Tasarımda ĠletiĢim ve Göstergebilim” baĢlıklı makalesinde; 

iletiĢimi sağlamada mesajın anlaĢılır, tutarlı, okunaklı ve hedef kitle için anlaĢılabilir 

olmasını gerektiren özelliklerinin zaman içinde gösterdiği değiĢim ve geliĢim 

incelenmiĢtir. Semantiğin mesaj gönderiliĢindeki önemi, kültürel ikonografi‟nin bağ 

kurmada üstlendiği önem araĢtırılmıĢtır. ĠletiĢim eyleminde ve kültürlerin aktarımında 

görev alan sembol ve simgelerin bu özelliklerinin sonucu olarak iĢaretlerin birer sembol 

olarak kullanıldığı bu görsel sistemin (Isotype) çok uluslu tüm mekân ve aktivitelerde 

detaydan yoksun ancak bilgi ile donanık yüksek bir anlatım gücüne ulaĢması 

hedeflenmektedir. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 

 

Bu bölümde, araĢtırmada izlenen bilimsel yöntem açıklanmıĢ, araĢtırmanın evren ve 

örneklemĠ, veri toplama yöntemi ve verilerin analizi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiĢtir. 

 

3. Materyal ve Yöntem 

Bu araĢtırma nitel bir araĢtırmadır. Nitel araĢtırmayı, “gözlem, görüĢme ve doküman 

analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 

izlendiği araĢtırma” olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2008, s. 39). Nitel 

araĢtırma, disiplinler arası bütüncül bir bakıĢ açısını esas alarak, araĢtırma problemini 

yorumlayıcı bir yaklaĢımla incelemeyi benimseyen bir yöntemdir. Üzerinde araĢtırma 

yapılan olgu ve olaylar kendi bağlamında ele alınarak, insanların onlara yükledikleri 

anlamlar açısından yorumlanır (AltunıĢık ve diğerleri, 2010, s. 302). 

AraĢtırma kapsamında Ege Bölgesi‟nde yer alan Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Ġzmir, 

Kütahya, Manisa, Muğla ve UĢak illerinden ulaĢılan, bindallı, üçetek, cepken/ceket, entari, 

fistan/elbise, Ģalvar/don/potur, kuĢak, önlük, peĢkir, kemer, fes, baĢörtsü, takı vb. giysi ve 

giysi tamamlayıcıları,  göstergebilimin öncüleri olan Ferdinand de Saussure, Roland 

Barthes ve Charles Sanders Peirce‟in göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle 

yorumlanmıĢtır. 

 

3.1. Evren-Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini Türkiye‟nin Ege Bölgesindeki Türk kadın halk giyim-kuĢamı 

oluĢturmaktadır. 
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AraĢtırmanın örneklemini ise Ege Bölgesi‟nde yer alan,  Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, 

Ġzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve UĢak olmak üzere 8 il, bu illerde de Afyonkarahisar‟da 

Dinar ilçesi, Ocaklı ve Haydarlı beldesi, Aydın‟da Nazilli, Yenipazar Hamzabali ve 

Bozdoğan ilçesi, Hamzabali ve Amasya köyleri, Denizli‟de Çardak, Tavas ilçesi, Söğüt ve 

Kızılcabölük köyü, Ġzmir‟de Tire, ÖdemiĢ ilçesi, Kütahya‟da Merkez ve Simav ilçesi, 

Yağıllar, Beyce ve Ġn köyü, Manisa‟da Merkez ilçe, Pelitalan köyü, Muğla‟da Milas ilçesi, 

Kargıcak, ĠkiztaĢ, Kızılağaç köyü, UĢak‟ta Merkez, Banaz, Ulubey ve Sivaslı ilçesi, 

Çardak, Omurca, Erice ve Kızılhisar köyü olmak üzere 16 ilçe ve 17 köy oluĢturmaktadır. 

Örneklem seçimi ulaĢılabilirlik, nüfus yoğunluğu, nüfus yerleĢimi (kuzey-güney), il ilçe 

veya köyler arasındaki mesafe, iklim Ģartları, sosyo-kültürel yapı, etnik yapı, coğrafi 

konum, sosyal yapıda çeĢitlilik, zaman ve maddi olanaklar dikkate alınarak yapılmıĢtır.  

 

3.2.Veri Toplama Yöntemi 

AraĢtırmada, geçmiĢten günümüze Türk halk giyim-kuĢamı ile ilgili basılı yayın (giyim 

tarihi ile ilgili kitaplar, dergiler, katalogları, v.b.) , görsel malzemeler arasında yer alan 

geleneksel halk giyim-kuĢam fotoğrafları, müzeler, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, 

kız meslek liseleri, halk eğitim merkezleri, ilgili yazılı belgeler ve internet kaynaklarını 

içeren alan yazın taraması yapılmıĢtır. AraĢtırma alanını oluĢturan giysi ve giysi 

tamamlayıcıları göstergebilimsel çözümlemede kullanılacak malzemelerdir.   

Belirlenen takvime göre alan araĢtırması yapılmıĢ, 350 adet giysi ve giysi tamamlayıcısının 

fotoğrafları çekilmiĢtir. Ege Bölgesi halk giyim-kuĢamını oluĢturan giysilerin çeĢitliliği göze 

alındığında; çalıĢma kapsamı içinde giysilerin tümünün değerlendirilemeyeceği düĢüncesi ile; 

göstergesel özellikleri ve kesim, biçim, renk, malzeme, süsleme özellikleri açısından 

farklılık gösteren giysi ve giysi tamamlayıcıları seçilmiĢ, aynı olanlardan bir tanesi 

çalıĢmaya eklenerek 266 adet giysi ve giysi tamamlayıcısı incelenmiĢtir. Bunlardan da 26 

adet üçetek, 38 adet don/Ģalvar, 28 adet cepken/zıbın, 10 adet entari/fistan/elbise, 4 adet 

ceket, 1 adet bindallı, 23 adet göynek/gömlek ve 142 adet kemer, kuĢak, önlük, fes, baĢlık, 

baĢörtüsü, takı vb. gibi giysi tamamlayıcısı, araĢtırmacı tarafından hazırlanan gözlem 

formu (ek 1 giysi inceleme formu) doğrultusunda incelenmiĢ, grafik çizimleri yapılmıĢtır. 

Kaynak kiĢilerle yapılan görüĢmelerde, giysi ve giysi tamamlayıcıların; günümüzde ve 

geçmiĢteki kullanım durumu, kaç yıllık olduğu, kullanılan malzeme ve süslemelerin o yöre 

ait özel isimleri, giysilerin hangi günlerde (kına gecesi, gelin alma, düğün, gelin ertesi vb.) 

ve kimler tarafından (nĢanlı kız, evli kadın, gelin, yenge, sadıç, kayınvalide vb.) giyildiği, 
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hangi giysi parçalarının ne ile kullanıldığı, giysilerin giyilme diziliĢi,  baĢ örtme Ģekli vb. 

sorular sorularak not alınmıĢ, giysiler hakkında detaylı bilgi edinilmiĢtir.  

 

3.3.Verilerin Analiz Edilmesi 

AraĢtırma kapsamında ulaĢılan giyim-kuĢam örnekleri, günlük giyim-kuĢamı, sokak 

giyim-kuĢamı ve özel gün giyim kuĢamı olmak üzere 3 grup altında incelenmiĢtir. 

UlaĢılabilirlik açısından, alt-üst beden, iç-dıĢ beden ve baĢa giyilen giysiler ile giysi 

tamamlayıcıları ele alınarak görüntüsel, dizimsel ve iletiĢimsel açıdan çözümleme 

yapılmıĢtır. Ayrıca bölgedeki yörelerin giyim-kuĢam biçimlerini oluĢturan giysi 

parçalarının farklılıkları ve benzerlikleri belirlenerek kültürel etkileĢim açısından 

yorumlanmaya çalıĢılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.  

UlaĢılan halk giysilerinin çözümlemesi için, Barthes, Saussure ve Peirce‟in 

göstergebilimsel çözümleme yöntemleri incelenerek, alana özgü çözümleme ölçekleri 

hazırlanmıĢtır.  

Barthes, Saussure ve Peirce‟in çözümleme aĢamaları yüzeyden derine doğru ya da tersi 

Ģekilde ve soyuttan somuta, görünenden görünmeyene, basitten karmaĢığa 

gerçekleĢmektedir. Bu doğrultuda oluĢturulacak olan 3 ayrı ölçeğin ilkinde görsel gösterge 

açısından, ikincisinde dizge ve dizim, üçüncüsünde ise iletiĢim açısından giysi 

çözümlemesi yapılmıĢtır. ĠletiĢim, dizge ve dizim açısından çözümleme ölçeğinde Roland 

Barthes, görsel gösterge açısından ise hem Ferdinand de Saussure hem de Charles Sanders 

Peirce‟in göstergebilimsel çözümlemesi dikkate alınmıĢtır.  

Görüntüsel gösterge olarak giysilerin fotoğraf ve grafik çizimlerinin yer aldığı birinci 

ölçekte, göstergelerin kesim, biçim, renk, malzeme ve süsleme özellikleri açıklanarak, 

gösteren, gösterilen açısından giysi çözümlemesi yapılmıĢtır.  

Giyslerin uçları toplanan bölümlerinin, biçim özelliklerinin görülmesi açısından; grafik 

çizimlerinde, bu giysi bölümlerinin, bir taraflarının kalıp formunda açık çizimleri 

yapılmıĢtır. Dizge ve dizim açısından giysi çözümlemesinin yapıldığı ikinci ölçekte, giysi 

parçaları arasındaki iliĢki, giyilme diziliĢi, kullanım özellikleri gibi öğeler dizimsel 

bağlantı bağlamında çözümlenmiĢtir. Üçüncü ölçekte ise göstergeler, düz anlam ve yan 

anlam boyutunda ele alınarak anlambilimsel açıdan çözümlemesi yapılmıĢ, giysilerin 

ilettiği mesajlar yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  
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Roland Barthes, Ferdinand de Saussure ve Charles Sanders Peirce‟in çözümleme anlayıĢı 

dikkate alınarak, araĢtırma kapsamında geliĢtirilen ölçeklerle anlamı ve yapıyı çözümleyen 

göstergebilimsel yöntemi ile 266 giysi ve giysi tamamlayıcısı hakkında, inceleme ve 

yorum yapabilme yetisinin daha etkili bir Ģekilde kullanılabileceği düĢünülmektedir. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR ve YORUM 

 

 

Geleneksel yaĢamda giyim kuĢam, aslında doğal çevrenin koĢulları ile biçimlenmesine 

karĢın, toplumsal özelliklere göre değer alarak uzun yıllar değiĢmezlik kazanmakta ve bir 

sonraki kuĢağa aktarılarak gelenekselleĢmektedir. Alan araĢtırmasında ulaĢılan bilgiler 

doğrultusunda, giyim kuĢam ürünlerinin en az üç kuĢak öncesine ait olması ve uzun yıllar 

değiĢmezliğini koruyarak günümüze aktarılması dikkate alındığında,  “geleneksel halk 

giyim kuĢamı” tanımlamasının doğru bir yaklaĢım olduğu düĢünülmektedir. 

Geleneksel halk giyim-kuĢamı incelendiğinde, giyim Ģeklini; yaĢam biçimi, doğa koĢulları, 

kültürel etkileĢimler ve inanç olgusu etkilemektedir. Toplulukların inanç kaynaklı özgün 

kültürel değerleri, çeĢitli giyim kuĢam unsurlarının ve süsleme tasarımlarının doğmasına 

yol açmıĢtır. Bu açıdan Ege Bölgesi denildiğinde, bölgede yaĢayan çeĢitli sosyal 

toplulukların giyim kuĢam geleneklerini ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Yerli, Yörük 

ve Türkmen olsun giyim kuĢam, yaĢam biçimi, inanç ve geleneklere göre ĢekillenmiĢtir. 

Anadolu‟daki geleneksel Türk kadın giyiminin temeli, kökü Orta Asya‟ya dayanan kuplu 

atlı-göçebe giyimidir. YaĢam biçimine göre yaratılan bu iĢlevsel giyim tarzıyla, Türk 

kadını hareket ederken de rahatlık kazanarak esnek davranabilmekteydi. Ġki yanı derin 

yırtmaçlı üçetek, at üzerindeki kadının bacaklarını etekten dıĢarıya çıkararak rahat hareket 

ettirmesini sağlamaktaydı. Üçeteğin arka parçası da atın arka tarafına doğru örtülerek, 

kadının at üzerindeki görüntüsü gösteriĢli bir duruma gelmekteydi. Sosyo-kültürel 

değiĢimler ve etkileĢimler, Anadolu‟daki giyim kuĢamın zenginleĢmesini sağlamıĢtır. 

Böylece giysi parçaları, takı, aksesuar ve süslemelerdeki çeĢitlilik artmıĢtır (Gargi, 2007, s. 

96). 

AraĢtırma kapsamında Ege Bölgesi‟nde yapılan alan araĢtırmasında;  geleneksel Türk halk 

giyim-kuĢamının yakın zamana kadar giyildiği, hatta bazı yörelerde hala giyilmekte olduğu 

tespit edilmiĢtir. Ġllere bağlı bazı kırsal yerleĢimlerde daha yaygın kullanılan halk 



56 
 

giysilerinin genel olarak ortak özellikleri olmakla beraber, yöreden yöreye farklılık 

gösterdiği, giyen kiĢinin mevkiine, giydiği yere ve zamana göre değiĢik Ģekillerde 

kullandığı, farklı giyim-kuĢam özelliklerinin iklim ve yaĢam koĢullarına, mahalli 

geleneklere ve ekonomik duruma uygun olarak çeĢitlilik gösterdiği gözlenmiĢtir.  

AraĢtırmanın bu bölümünde; Ege Bölgesi‟nin Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Ġzmir, 

Kütahya, Manisa, Muğla, UĢak illerinin, ilçe ve köylerinde yapılan alan araĢtırması 

sonucunda edinilen bilgiler ve ulaĢılan giyim-kuĢam örnekleri doğrultusunda; illere ait halk 

giyim-kuĢamı açıklanmaya çalıĢılmıĢ, halk giyim-kuĢamını oluĢturan giysi parçaları, 

biçim, süsleme, kullanım özellikleri, taĢıdıkları anlamlar ve ilettikleri mesajlar açısından 

ele alınarak, göstergebilimsel yöntem ile incelenmiĢ, görsel gösterge, dizimsel ve 

iletiĢimsel olarak çözümlemesi yapılmıĢtır. AraĢtırma kapsamındaki illerin giyim-kuĢam 

çözümlemesinde alfabetik sıra dikkate alınmıĢtır.   

 

4.1. Afyonkarahisar Ġli Halk Giyim-KuĢamının Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümlenmesi 

Afyonkarahisar ilinin Dinar ilçesine bağlı Haydarlı ve Ocaklı beldeleri, Çöl ovası etrafında 

yer alan Türkmen köyleridir. Orta Asya‟dan batıya doğru göç eden Oğuz Türkleri 

Müslümanlığı kabul ederek Türkmen adını almıĢlar ve on birinci yüzyılda Anadolu‟ya 

girerek, zamanla batıya kadar yayılmıĢlardır. Böylece toprağa yerleĢen Türkmen 

toplulukları, yerleĢim yerlerine ata adlarını verdiklerinden adlarını, soylarını günümüzde 

de muhafaza etmiĢlerdir (Özgündüz, 1991, s. 121). 

Türkmen giyimi incelenirken yaĢam biçimleri, inançları ve doğayla olan iliĢkileri de 

dikkate alınmalıdır. Çünkü birçok toplumda olduğu gibi Türkmen giyimi de geleneklere, 

örf ve adetlere ve inançlarına paralel olarak ĢekillenmiĢtir. 

Türkmen giyiminin diğer kültürlerden farkı, giysilerine yansıttığı inanç sembolizmidir. 

Sayıların, motiflerin ve renklerin kutsallığı, Türkmen giyiminde önemli bir yer 

oynamaktadır. Biçim ve süslemelerde kullanılan renkler ve malzemeler simgesel anlamlar 

yüklüdür. Bunların tasarım düzenlemelerindeki ve süsleme diziliĢlerindeki sayı 

sembolizmi de inanç kaynaklıdır (Tansuğ, 1981, s. 379). 

AraĢtırmanın bu bölümünde Afyonkarahisar ili ve ilçelerine ait halk (günlük, sokak ve özel 

gün) giyim-kuĢamını oluĢturan parçaların; göynek, don, fistan, enteri, salta, fıta, peĢkir, 
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epri, kuĢak, kemer ve baĢa takılan aksesuarların biçim, renk, kumaĢ ve süsleme özellikleri 

göstergebilimsel yöntem ile okunmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

4.1.1. Günlük ve Sokak Giyim-KuĢamı 

Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde günlük yaĢam içinde orta yaĢ ve üzerindekiler 

gelenekselleĢmiĢ olan halk giyimini kısmen korumaktadırlar. Ancak bu giyimin günümüz 

örneklerine bakıldığında, eskiyle farklılıklar görülmektedir. Eskiden kendi dokuduğu 

kumaĢı giyen kadın, bugün hazır, sentetik karıĢımlı kumaĢlarla giyimini tamamlamaktadır 

(Özgündüz, 1991, s. 121). 

Afyonkarahisar‟ın çöl ovasındaki Türkmen köylerinde (Haydarlı ve Ocaklı) yapılan alan 

araĢtırmasında, günlük yaĢamda yaĢlı kadınlar içe fanila yerine göynek, onun altına pazen 

veya basmadan yapılmıĢ Ģalvar, üstüne kadife elbise ve yelek giydikleri ve kadife elbisenin 

üzerine de peĢkir adı verilen önlük bağladıkları gözlenmiĢtir.   

Orta yaĢlı kadınlar, ise alta don (pijama), üste ayak bileğine kadar uzun, yakalı, uzun kollu 

elbise giymekte, önlerine peĢkir bağlamakta ve baĢlarına desenli tülbent örtmektedirler. 

Gençler ise geleneksel giysilerden uzaklaĢıp günümüz modern giysileri olan eĢofman veya 

denim pantolon tercih etmektedirler.  

 

 

a (kıĢlık)                 b   (kıĢlık)          c   (yazlık)       d (yazlık) 

Fotoğraf 2: Afyonkarahisar-Dinar-Haydarlı günlük giyim-kuĢam örneği 
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Türkmen köylerinde kadınların günlük giysilerinde bile süs ve süslemeye önem verdikleri, 

günlük yaĢamda giyilen bir yeleğin yakasına ve kenarlarına nakıĢlar, boncuklar, pullarla 

iĢlemeler yaparak süslemeleri, dikkat çekici özellik olarak görülmektedir (Foto. 2a).   

 

 

Fotoğraf 3: Afyonkarahisar-Dinar-Haydarlı yaĢlı kadın baĢ bağlama Ģekli 

 

Türkmen giyim kuĢamının önemli bir tamamlayıcısı olan baĢ bağlama biçimleri de 

geleneklerinin, inançlarının öngördüğü Ģekillerde yapılmaktadır. Her baĢ bağlama Ģekli 

ayrı bir anlam ifade eder.  Kadının toplumdaki durumu baĢ bağlama biçimi ile belli olur. 

Örneğin yeni gelin, evli, bekâr, dul kadın veya yaĢlı kadının baĢ bağlama biçimlerinin 

kendilerine has özellikleri vardır. Haydarlı‟da, baĢa beyaz yazma örtüldükten sonra üstüne 

erbi denilen renkli örtü dolanır. Boyun altından geçen beyaz örtünün kulakları erbinin 

yanlarından çıkartılır ve böylece, bunu yapan kiĢinin yaĢlı olduğu ifade edilir. Genç bir 

kadın ise renkli ve desenli bir örtüyü üçgen Ģeklinde katlayıp, uçlarını boyun arkasından 

öne doğru kulak altından geçecek Ģekilde çıkartır. 
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Tablo 1: Afyonkarahisar (Dinar) Günlük ve Sokak Giyim KuĢamını Göstergebilimsel 

Yöntem ile Çözümleme 

Tablo 1a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

G
ö

rü
n

tü
se

l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Afyonkarahisar-Dinar halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 4, 5, 6, 7 

Afyonkarahisar Dinar kadın giyim-

kuĢamı 

Afyonkarahisar Dinar Haydarlı 

köyü günlük giyim-kuĢam 

 

 

Don 

Fotoğraf 4 

  

 

 

Beli lastikli, paçası geniĢ alt 

giysisi 

 

 

 

 

 

Fistan 

Fotoğraf 5 

                   

   

 

 

 

 

 

Belden kesik, yakalı, uzun 

kollu dıĢ giysi 

 

PeĢkir (Önlük) 

Fotoğraf 6 

  

 

 

Dikdörtgen Ģeklinde bağcıklı 

önlük 

 

 

  

 

 

Kare Ģeklinde baĢörtüsü 

Don  

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 4 
 

Kırmızı, mor, siyah ve krem 

renkte çiçekli basma kumaĢ  

Süsleme yapılmamıĢ 

Fistan 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 5 
 

Kırmızı, beyaz, kahverengi 

çiçek desenli basma kumaĢ  

Süsleme yapılmamıĢ 

PeĢkir (Önlük) 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 6 
 

YeĢil, sarı, beyaz renkte 

boyuna desenli sentetik kumaĢ  

Süsleme yapılmamıĢ 

Yazma 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 7 
 

Mor, yeĢil, sarı, kırmızı 

renklerde çiçek baskılı tülbent 

Dörtkenarı çiçekli tığ oyası ile 

çevrelenmiĢ yazma 
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Tablo 1a‟da, Afyon‟un Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde giyilen günlük ve sokak 

giyim-kuĢamının (göstergelerin) gösteren ve gösterilen arasında iliĢki olduğu 

görülmektedir. Burada göstergelerin biçimsel anlatımları ifade edilmiĢtir. Buna göre; En 

alta, oldukça sade süslemesiz,  beli lastikli, paçaları düz ve geniĢ, giyen kiĢinin boyuna 

göre yapılan alt giysi “don” giyilmektedir (Foto. 4). Bu giysinin kumaĢı mevsime göre 

değiĢmektedir. KıĢın sıcak tutması için desenli kalın pazen kumaĢtan, yazın ise desenli 

basma kumaĢtan yapılmaktadır. 

Fistan, yakalı, uzun kollu, kol ucu lastikli, belden kesik ve kırmalı, boyu ayak bileği ile diz 

arasında değiĢen dıĢ giysidir (Foto. 5). Genellikle çiçekli ve renkli basma kumaĢtan dikilir. 

Fistanın üzerine gündelik yaĢamda dikdörtgen Ģeklinde bağcıklı peĢkir (önlük) bağlanır 

(Foto. 6). Günlük yaĢamda ev içinde kullanılan peĢkir basit, sade basma kumaĢtan yapılır. 

BaĢa ise fabrikasyon baskı yapılmıĢ, çiçek desenli, renkli, kare yazma bağlanır (Foto. 7). 

Kenarları isteğe göre tığ oyaları ile süslenir. 

Tablo 1a‟daki dört göstergede, gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢki, biçimsel ifadelerle 

doğrudan temsil edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın I ve II. bölümün‟de bahsettiğimiz, dizge ve dizim terimleri bu bölümde çok 

kullanılacağı için hatırlatma yapılmıĢtır.  

Dizge, aynı ya da farklı türden bileĢenlerin birimlere ayrıĢtırılabilecek bütünüdür. Dizim 

ise, çeĢitli dizilerdeki birimlerin seçilip anlamlı bir bütün oluĢturmaları için baĢka dizilerin 

birimleriyle iliĢki kurmaları gerekir. Birbiriyle iliĢkiye girerek anlamlı bir bütün oluĢturan 

birimlerin kurduğu yapıya dizim denir (Bayav, 2006, s. 26). 

 

Tablo 1b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Fistan peĢkir ve donla kullanılır. 

Fistanın boyu ile peĢkir boyu aynıdır. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta don, üste fistan giyilip önüne peĢkir bağlanır. BaĢa ise 

desenli tülbent örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

PeĢkirin kumaĢının sade veya süslü olması kadının ev içinde 

mi ev dıĢında mı kullanacağını etkiler. 

 

Tablo 1‟deki günlük giyim-kuĢam; don, fistan, peĢkir, yazma ve benzerlerinin 

paradigmalarından yapılan seçimlerin bir dizimidir. Bu giysiler bir bütün olarak dizimsel 

bağlantının varlığını göstermektedir. 
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Bele takılan önlük ile fistanın boyunun aynı olması ve fistanın don ve peĢkirle kullanılması 

giysi parçaları arasındaki iliĢkiyi göstermekle birlikte, yukarıdan aĢağıya ve içten dıĢa bir 

dizimsel bağlantının varlığını da ortaya koymaktadır.   

Alan araĢtırmasında yapılan gözlemler sonucunda, kullanılan peĢkirin sade ve basit 

kumaĢtan olmasının kadının ev iĢi yaptığını, süslü ve gösteriĢli kumaĢtan olmasının ise 

kadının ev içinde misafir ağırladığını veya misafirliğe gittiğini belirttiği anlaĢılmaktadır.  

 

Tablo 1c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                               ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Don 

Fotoğraf 4 

Ġnce kumaĢ, alt beden giysisi  

Günlük ve yazlık giysileri temsil eder 

Mahremiyet, rahatlık, korunma, hareket serbestisi Fistan (Elbise) 

Fotoğraf 5 

Ġnce kumaĢ dıĢ giysi 

PeĢkir 

Fotoğraf 6 

Giysi tamamlayıcısı Temizlik ve iĢlevsellik 

 

Fotoğraf 4 ve 5‟te görülen don ve fistan iĢlemesiz, sade olduğu için günlük giyime 

çağrıĢım yapmaktadır. Donun paçalarının bol olması, fistanın belden kesik ve kırmalarla 

geniĢletilmiĢ olması, günlük yaĢamdaki iĢlerin yapılmasında kiĢiye rahatlık, hareket 

serbestisi ve koruma sağlar. Fistanın boyu uzun olmasına rağmen, inançlarına bağlı 

yaĢayan Türkmen kadınının bacaklarının gözükmemesi için fistanın altında mutlaka don 

giymesi mahremiyeti çağrıĢtırmaktadır. Fistan üzerine bağlanan peĢkir ise, kadın ev iĢlerini 

yaparken üzerinin kirlenmemesi için bağlanır. Bu yönüyle temizliğin simgesi olan peĢkir, 

kullanım açısından düĢünüldüğünde iĢlevselliği de çağrıĢtırmaktadır. Don ve fistanın 

yapımında kullanılan kumaĢın basma kumaĢtan yapılması, yazlık giysi çağrıĢımı 

yapmaktadır. 
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Tablo 2: Afyonkarahisar (Dinar-Haydarlı) Günlük Giyim-KuĢamı Göstergebilimsel 

Yöntem ile Çözümlenme 

Tablo 2a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Afyonkarahisar-Dinar halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 8, 9, 

10, 11,12, 13 

Afyonkarahisar Dinar kadın giyim-

kuĢamı 

Afyonkarahisar Dinar Haydarlı köyü 

günlük giyim-kuĢam 

 

Don  

Fotoğraf 8 

 

 

Üç farklı kumaĢtan yapılmıĢ, beli ve 

paçası lastikle toplanmıĢ, bol alt beden 

giysisi 

 

 

 

Fistan  

Fotoğraf 9 

   

 

 

 

Belden kesik, kırmalı, Ģömizye yakalı, 

etekte sağ tarafta cebi olan, uzun kollu 

dıĢ giysi 

 

PeĢkir  

Fotoğraf 10 

  

 

Dikdörtgen biçiminde bağcıklı önlük 

 

Epri  

Fotoğraf 11 

  

 

Kare biçiminde baĢörtüsü 

 

Tülbent 

Fotoğraf 12 

 

 

Kare biçiminde baĢörtüsü 

 

Gramisiye 

Fotoğraf 13 

 

 

Aralarına nazar boncuğu dizilmiĢ 

altınlardan oluĢan, boyuna takılan takı 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Don 

Renk/kumaĢ 

/süsleme 

Fotoğraf 8 

 

Uçkurunda desenli basma, kalçaya 

kadar siyah pamuklu kumaĢ, kalçadan 

sonra kutnu dokuma kullanılmıĢ alt 

giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Fistan 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 9 
 

Mavi ipek kadifeden yapılmıĢ dıĢ giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

PeĢkir 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 10 
 

YeĢil, sarı, beyaz renkte boyuna desenli 

sentetik kumaĢ  

Süsleme yapılmamıĢ 

Epri 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 11 

 

Mor, yeĢil renk ipek kumaĢ  

Süsleme yapılmamıĢ 

Tülbent 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 12 
 

Beyaz, ince pamuklu kumaĢ 

Dörtkenarı tığ iĢi boncuk oyası ile 

çevrelenmiĢ tülbent 

Gramisiye 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 13 

 

Mavi-beyaz renk 

KumaĢ yok 

Altın ve nazar boncuğu dizilmiĢ takı  

 

Tablo 2a‟da ki görsel göstergelerden don ve fistanın giyilip, peĢkirin öne bağlanması ile 

Afyonkarahisar‟ın Dinar ilçesi günlük kadın giyim-kuĢamını oluĢturmaktadır. Fotoğraf 

8‟de bol bir kesime sahip olan donun üç farklı kumaĢtan yapıldığı görülmektedir. Uçkur 

yeri siyah çiçekli basma, kalçaya kadar siyah pamuklu kumaĢ ve diğer kısmı ise turuncu 

beyaz desenli kutnu dokumadan yapılmıĢtır. Gelenekli yaĢamda giysi biçimlerini 

oluĢturmada, kumaĢların özellikleri önemli rol oynamaktadır. Kutnu dokumalar el 

tezgâhlarında dokundukları için enleri dardır ve diğer kumaĢlara göre ekonomik 

değildirler. Bu durum, giysiye güzel görünüm kazandırdığı için halk giyiminde sıklıkla 

tercih edilen bu kumaĢın giysinin görünen kısımlarında kullanılmasının nedeni olarak 

görülmektedir. Kutnu kumaĢ ve diğer değerli kumaĢların bu türde kullanımı, baĢka 

yörelerin giyim kuĢamında da görülebilmektedir.  

Belden kesik, kırmalarla eteği geniĢletilmiĢ, uzun kollu, eteğinin sağ tarafında cebi olan, 

devrik yakalı fistan, mavi ipek kadife kumaĢtan yapılmıĢtır (Foto. 9). Boyu giyen kiĢinin 

boyuna göre ayak bileği ile diz arasında olabilen fistanın üzerine bele takılan peĢkirin 

(Foto. 10), desen özelliği dıĢında biçimsel olarak Tablo 1‟de görülen (Foto. 6) peĢkir ile 

benzer olduğu görülmektedir. 
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Görsel gösterge olan baĢörtüleri kare Ģeklindedir (Foto. 11-12). Tülbent, beyaz mermerĢahi 

kumaĢtan yapılmıĢ, etrafı boncuk oyaları ile çevrelenirken, epri, mor, yeĢil renklerinde 

ipek kumaĢtan yapılmıĢ etrafı kendinden saçaklı baĢörtüsüdür. Tablo 2‟ye göre tülbent ve 

epri biçimsel olarak birbirine benzemekle birlikte süsleme ve kumaĢ açısından farklılık 

göstermektedir. Altın ve nazar boncuğunun yan yana dizilmesi ile oluĢan takıya yörede 

Gramisiye adı verilmektedir (Foto. 13).  

Tablo 2a‟da günlük giyim-kuĢamı oluĢturan görsel göstergeler, gösteren ve gösterilen 

arasındaki iliĢkide biçimsel ifadelerle doğrudan temsil edilmiĢtir. 

 

Tablo 2b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Don fistan ve peĢkir birlikte kullanılır. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta don, üste fistan giyilip önüne peĢkir bağlanır. BaĢına ise beyaz 

yazma üstüne epri dolanarak bağlanır. Boynuna mavi boncuk ve 

altınlı gramisiye takılır. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

PeĢkir sadece fistanın önünde kullanılır. 

PeĢkir uzunluğu ile fistanın boy uzunluğu aynıdır. 

 

Tablo 2b‟ deki günlük giyim-kuĢamda, kadın giysilerinin altı ayrı parçadan ve yörenin 

giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ bir Ģekilde giyilerek bir bütün oluĢturduğu 

görülmektedir. Yukarıdan aĢağıya veya içten dıĢa; Alta don, üste fistan giyilip, bele peĢkir 

bağlanmıĢ, baĢa tülbent ve epri örtülerek, boyuna kolye takılmıĢtır. Bu parçalardan her tür 

ayrı bir diziye sahiptir. Belli bir yapı (dizge) içinde bir araya gelerek dizimsel bağlantıyı 

oluĢturmaktadırlar.  

 

Tablo 2c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Don 

Fotoğraf 8 

Alt beden giysisi Günlük ve kıĢlık giysiyi temsil eder 

Rahatlık, koruma, hareket serbestisi, ekonomiklik 

 Sağ bedendeki tek cep fonksiyonellik  Fistan 

Fotoğraf 9 

Kadife kumaĢ, DıĢ giysi 

PeĢkir 

Fotoğraf 10 

Giysi tamamlayıcısı Temizlik ve fonksiyonellik 

Epri 

Fotoğraf 11 

 

BaĢ bağlama 

 

YaĢlı, genç 

Tülbent 

Fotoğraf 12 

Kolye 

Fotoğraf 13 

Gramisiye  Günlük giyim, süslenme 

Altın, mavi boncuk Nazar ve zenginlik 
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Üzerinde süsleme ve iĢleme olmayan sade görünümlü don ve fistan, günlük giysiyi temsil 

eder. Ayrıca her iki göstergenin bol ve büzgülü biçimi, rahatlık ve hareket serbestisi 

çağrıĢımı yapmaktadır. ġalvarın görünen kısımlarının kutnu dokumadan, görünmeyen 

kısımlarının ise daha basit kumaĢtan yapılması ekonomikliği çağrıĢtırmaktadır. Kutnu 

kumaĢ, dokuma özelliği nedeniyle sert ve gramajlıdır. Belde büzgülerle toplanması hem 

görünüm hem de kullanım açısından sorun yaratacağı için, uçkur yerinin daha ince bir 

kumaĢ olan basmadan yapılması, giysinin iĢlevselliğini ve rahatlığını artırmaktadır. Bu 

nedenle farklı kumaĢ kullanımı ekonomiklik, iĢlevsellik ve rahatlığı temsil etmektedir.  

Cebin fistanın eteğinin sağ tarafında ve bele yakın kısımda yer almasının, sağ elin 

kullanımından kaynaklandığı çağrıĢımını yapmakta ve anahtar, para gibi malzemelerin 

taĢınması ile iĢlevselliği temsil etmektedir.  

Renklerin, biçimlerin tek baĢına bir anlam aktarmadıkları, ancak kültüre ve zamana göre 

anlamlı ve iĢlevsel konuma geldikleri bilinmektedir. Fistanın kadife kumaĢtan yapılması 

kıĢlık giysileri, ince basma kumaĢtan yapılması yazlık giysileri temsil etmesi, biçimlerin 

zamana göre anlamlı ve iĢlevsel konuma geldiklerini göstermektedir. PeĢkirin tek baĢına 

bir anlamı yoktur, sıradan bir parçadır. Fakat gündelik hayatta kullanılan giyimin içinde 

yer aldığında, fistanın önünün kirlenmemesi için kullanılan bir parça olarak temizlik 

çağrıĢımını yaparak anlamlı hale gelmektedir. 

Kültürel göstergebilime göre, basit iĢaretler ve öğelerin kullanılması, verilmek istenen 

mesajın alınmasına izin verir. Türkmen kültüründe kadınlar, etrafı renkli boncuklardan 

yapılmıĢ oyalarla süslü beyaz tülbentlerini üçgen biçimde katlayarak baĢlarına örter, çene 

altından yukarıda bağlarlar. Bunun üstüne dikdörtgen Ģeklinde epriyi dolayarak takıp, 

tülbentin uçlarını eprinin içinden sokarlar (Foto. 3). Bu bağlama Ģekli, genç ve yaĢlı baĢ 

bağlama arasındaki ayırt edici özelliğin mesajını verir.  

Türkmen kadını boyun takısını bütün giysilerinde kullanır. Süse önem veren Türkmen 

kadınlarında ekonomik durumu iyi olanların kolyesi, gramisiye denilen altın dizisidir. 

Maddi durumu iyi olmayanların kolyesi ise, mavi plastik boncuk veya nazar boncuğu çok 

olacak Ģekilde yapılan altınlı dizidir (Foto.13). Altının az ya da çok olması zenginliğin 

derecesini göstermektedir. 
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4.1.2. Özel Gün/Tören Giyim-KuĢamı 

Kültürel değerlerimizde önemli yeri olan doğum, bayram, niĢan, kına, düğün, evlenme vb. 

özel günler vardır. Bunlardan halk kültürümüzün pek çok unsurunun bir araya geldiği 

düğün merasimleri, insan hayatında önemli yere sahip olan sosyal olayların baĢında gelir. 

Bir kadının yaĢamında önemli bir geçiĢ dönemi olan evlenme, her toplumda ve kültürde 

özel bir giyim-kuĢam ile belirlenmektedir.  

DeğiĢen yaĢam biçimlerine koĢut olarak, değiĢimlere uğrayan gelin giyimi, günümüzde 

beyaz, uzun bir giysi, uzun bir duvak ile gelini simgelemektedir. Oysa beyaz gelinlik 

modası bu kadar yaygınlaĢmadan önce, geleneksel kesimde gelinlik farklı renklerde olup, 

çok sayıda parçadan oluĢmaktaydı (Sürür, 1983, s. 230). Birçok yörede olduğu gibi 

Dinar‟da da, gelinlik bugün kendi kutsal renginin varlığını temizliğin ve saflığın simgesi 

olan beyaza bırakmakla birlikte, geleneksel kesimde, geline kına gecesinde yine renkli 

gelinlik giydirilip farklı baĢ bağlamaları ve baĢ süslemeleri yapılmaktadır. 

 

Fotoğraf 14: Afyonkarahisar-Dinar-Haydarlı özel gün giyim-kuĢam örneği 
 

Dinar‟ın Türkmen köyleri olan Haydarlı ve Ocaklı beldelerinde, gelin giyim-kuĢamında 

içten dıĢa doğru; önce don, göynek, entari veya kadife elbise, sonra üzerine salta cepken 

giyilmektedir. Entarinin bel kısmına çıngıllı kapak kurĢak veya boncuk kemer ile fıta 

öncek bağlanmaktadır. Yöreye özgü baĢ süslemesi yapılarak, yöre kadınları boyunlarına 

altın dizisi (gramisiye) veya boncuktan, karanfilden kendi yaptıkları kolyeleri 

takmaktadırlar. 
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Fotoğraf 15: Karanfil kolye-gramisiye (Öcel, 2014) 

 

Beldelerin gelin baĢ süslemesinde; baĢa boncuklu fes (terlik)  geçirilir, fesin yanlarına 

zülüf boncuğu, öne al örtü, onun üstüne yeĢil pullu, arkaya kırmızı pullu duvak örtülür. Üç, 

beĢ veya yedi adet çeĢitli krep örtüler baĢa bağlanarak arkada sarkıtılır. Bunların üstüne 

renkli tüylerden oluĢan tozağı bağlanır. Geline takılan altınlar tozağının altına takılır, onun 

üzerine de arabeli denilen gümüĢ fes takısı takılarak gelin baĢı tamamlanır. 

 

 

Fotoğraf 16: Afyonkarahisar-Dinar-Haydarlı (türkmen) gelin giyim-kuĢamı 
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Tablo 3: Afyonkarahisar (Dinar-Haydarlı) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel 

Yöntem ile Çözümlenme (Üçetekli takım) 

Tablo 3a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Afyonkarahisar-Dinar halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33 

 

 

Afyonkarahisar Dinar kadın 

giyim-kuĢamı 

 

 

Afyonkarahisar Dinar Haydarlı gelin 

giyim-kuĢamı 

 

 

 

 

 

Göynek 

Fotoğraf 17 

   

 

 

 

 

V Yaka, kolsuz, ince pamuklu 

kumaĢtan iç giysi 

 

ġalvar 

Fotoğraf 18 

  

 

Yüksek ağlı, kare kuĢlu, paçaları ve 

beli lastikli alt giysi 

 

 

Üçetek Entari 

Fotoğraf 19 

    

 

 

Yanları yırtmaçlı, uzun kollu, önü 

açık, arka bedeni önünden uzun dıĢ 

giysi 

 

Salta  

Fotoğraf 20 

 

 

 

 

Önü açık, uzun kollu, kısa üstlük 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

Çorap 

Fotoğraf 21 

 

 

Yün ipliklerden örülmüĢ, ayağa giyilen 

giysi tamamlayıcısı 

 

Fıta 

Fotoğraf 22 

 

 

Dikdörtgen Ģeklinde iki yanından 

bağcıkla bele bağlanan önlük 

 

Kemer 

Fotoğraf 23 

 

 

Üzerine boncuk, para vb. iĢlenmiĢ 

uzun Ģerit bel bağı 

 

Saçaklı 

Fotoğraf 24 

 

 

Kare Ģeklinde saçaklı baĢ örtüsü 

 

Fes  

Fotoğraf 25 

 

 

Üzeri boncuk ve pullarla iĢlenmiĢ 

süslü takke 

 

Çeki  

Fotoğraf 26 

 

 

 

Alına bağlanan renkli baĢ örtüsü 

 

Tozak  

Fotoğraf 27 

 

 

Renkli tavuk tüylerinin iki kumaĢ 

arasına yerleĢtirilmesi ile oluĢan baĢ 

süslemesi 

 

BaĢ altını 

Fotoğraf 28 

 

 

Altın dizili baĢ takısı 

 

Pullu 

Fotoğraf 29 

 

 

Kare Ģeklinde üzeri iĢlemeli baĢörtüsü 

 

Arabeli 

Fotoğraf 30 

 

 

Çeki üzerine takılan gümüĢ ve 

paralardan oluĢan fes takısı, alınlık 

 

Kolye 

Fotoğraf 31 

 

 

ÇeĢitli malzemelerin sıralanması ile 

oluĢan yuvarlak takı 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

Zülüf Boncuğu 

Fotoğraf 32 
 

 

Üzeri boncuklarla iĢlenen, fesin iki 

yanına dikilen zülüf üstlerine doğru 

sarkan takı 

 

Bilezik 

Fotoğraf 33 

 

 

GümüĢten yapılmıĢ kol takısı 

Göynek 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 17 

 

Beyaz renkte ince pamuklu kumaĢ  

Yaka kenarlarına ve kol uçlarına beyaz 

iplik ile tığ oyası yapılmıĢ, etek ucuna 

dantel harç geçirilerek süsleme 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 18 
 

Turuncu zemin üzerine beyaz çizgili 

kutnu dokuma 

Süsleme yapılmamıĢ 

Üçetek Entari 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 19 

 

Mor zemin üzerine beyaz çubuklu 

kutnu dokuma  

Yan yırtmaçları, kol ağzı manĢet 

çevresi harç ile çevrelenmiĢ entari. Ön 

ortasının üst kısımları, ön ve arka etek 

ucu pul, boncuk ve kumaĢ parçaları ile 

stilize çiçek, dal, yaprak motifleri ile 

süsleme yapılmıĢtır.   

Salta 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 20 

 

DıĢ yüzeyi yeĢil kadife kumaĢ, iç 

yüzeyi desenli basma kumaĢ 

Ön beden de yoğunluk olmak üzere 

pul, boncuk, deniz kabuğu, düğme, 

göğüs boncuğu dikilmiĢ, ön ortası, 

etek uçları ve kol ucu harç ve pul oyası 

ile bitkisel ve geometrik desen ile 

süsleme 

Çorap  

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 21  

Renkli yün iplik  

Süsleme yapılmamıĢ 

Fıta 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 22 
 

Mor-beyaz ipek kumaĢ 

 Süsleme yapılmamıĢtır 

Kemer 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 23 

 

Koyu renk pamuklu kumaĢ  

Bez üzerine çeĢitli boncuktan süsler, 

anahtarlar, düğmeler, göz boncukları, 

deniz kabukları, çıngıl denilen madeni 

süsler ile süsleme 

Saçaklı 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 24 

 

Pembe zemin üzerine gri çiçekli 

sentetik kumaĢ  

Süsleme yapılmamıĢ 

Fes 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 25 

 

Beyaz Amerikan bezi üzerine sarı, 

kırmızı renk 

Renkli ipliklerle nakıĢ yapılmıĢ, alın 

kısmına boncuk geçirilerek süsleme 

Çeki 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 26 
 

Sarı, mavi, kırmızı, yeĢil renk ipekli 

krep kumaĢ 

Süsleme yapılmamıĢ 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Tozak 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 27  

Kırmızı, sarı, yeĢil, mavi, pembe renk 

tüy 

Süsleme yapılmamıĢ 

BaĢ altını 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 28 
 

YeĢil çiçekli tülbent 

Alın kısmına altın geçirilerek süsleme 

Pullu 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 29 
 

Kırmızı ve yeĢil Ģifon  

Ortasına geometrik desenler yapılmıĢ, 

kenarı harç ile çevrelenmiĢ baĢörtüsü 

Arabeli 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 30  

GümüĢ zincir  

Üzeri eski para, mavi boncuk ve deniz 

kabuğu ile süslenmiĢ alınlık 

Kolye 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 31  

Karanfil ve boncuk dizilen kolye 

Karanfil ve mavi boncuk ile süsleme 

Zülüf boncuğu 

Bilezik 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 32 Geometrik desen 

Boncuk 

Boncuk ile geometrik desen 

oluĢturulmuĢ süsleme 

Bilezik 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 33 Ay-yıldız motifi 

GümüĢ 

Üzerine kazıma tekniği ile ay-yıldız 

motif yapılmıĢ süsleme 

 

Tablo 3a‟da Afyonun Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesi gelin giyim-kuĢamını oluĢturan 

göstergelerin gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkisi ve göstergelerin biçimsel anlatımları 

yer almaktadır. Buna göre; ince pamuklu kumaĢtan yapılmıĢ V Yakalı, kolsuz, boyu diz 

altına kadar inen göynek tene giyilen iç giysidir (Foto. 17). Alt bedene giyilen kutnu 

kumaĢtan yapılmıĢ Ģalvarın ağındaki kare kuĢ parçası, çiçekli basma kumaĢtan yapılmıĢtır 

(Foto. 18). 

Entari iki yanı dizlere kadar yırtmaçlı, ince hâkim yakalı, önü açık ve arka bedeni daha 

uzun bir dıĢ giysidir (Foto. 19). Uç uca olan ön kapaması bele kadar uzanan patlet 

sağlanmaktadır. Bedene düz birleĢtirilen uzun kollarına üçgen kuĢ parçası ile hareket 

rahatlığı verilmiĢ ve kol uçları manĢetle toplanmıĢtır. Ön ortasının üst kısımlarına, ön ve 

arka etek uçlarına pul, boncuk ve kumaĢ parçaları ile stilize edilmiĢ çiçek, dal, yaprak 

motifleri ile süsleme yapılmıĢtır. Yan yırtmaçları ve manĢet çevresi renkli harç ile 

süslenmiĢtir. 

YeĢil kadife kumaĢtan yapılmıĢ salta göğüs ile bel hattı arasında kısa bir boya sahip olan, 

uzun kollu, iĢlemeli bir üstlüktür.  Arka yaka oyuntusunun ön bedende giysi boyuna kadar 

düz inerek oluĢturduğu formu, arka yaka oyuntusuna takılan 1cm‟lik ince hâkim yaka 

tamamlamaktadır (Foto. 20). Bedene düz olarak birleĢtirilen uzun kollarının altına kare kuĢ 
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parçası yerleĢtirilmiĢtir. Saltanın ön ve arka bedeninde pul, boncuk, deniz kabuğu, düğme 

ve kumaĢ parçalarından oluĢan süslemeler yapılmıĢ, ön bedende yakanın iki tarafına üçgen 

Ģeklinde göğüs boncuğu dikilmiĢtir. “Saltanın süslemesinde kullanılan göğüs boncuğu; 

dam boncuğundan yapılan büyük bir üçgenle, bunun altından sallanan üç küçük üçgen ve 

bunların altında bulunan saçaklardan oluĢan takıya denilmektedir” (Kahvecioğlu, 1995, s. 

77). Giysinin kol uçları ve çevresi harç ve pul oyası ile süslenmiĢtir. 

Fıta öncek, ipekten olup kalın ve ince çizgili desenleri olan dikdörtgen Ģeklinde 

bağcıklarıyla bele bağlanan önlüktür (Foto. 22). Yörede fıta öncek üzerine, geçmiĢte elde 

iĢleme yapılan mendil tutturulurken, bugün “saçaklı” adı verilen kenarları kendi renginden 

saçaklı, desenli,  fabrikasyon hazır örtüler bağlanmaktadır (Foto.24). Ġpekli çizgili desenleri 

olan kumaĢın adı “futa”dır. Fıta önlük, adını kumaĢından almaktadır. 

Kemer, kanca ile tutturulmuĢ iki büyük gümüĢ tokadan, kumaĢtan yapılan giysi 

tamamlayıcısıdır (Foto. 23). Toka, yaprak Ģeklindedir. Tokaların ortalarında kırmızı renkte 

taĢ bulunmakta ve altından uçlarında yuvarlak biçimli zincirli penezler sarkmaktadır. 

KumaĢ olan kısmı çeĢitli boncuklar, anahtarlar, düğmeler, göz boncukları, deniz kabukları, 

çıngıl denilen madeni süsler dikilerek süslenmiĢtir. 

Gelin baĢı süslemesi çok katlı olan Haydarlı‟da ilk olarak baĢa boncuklu fes (terlik) 

takılmaktadır (Foto. 25). Beyaz veya krem rengi Amerikan bezinin üzerine yapılan fes, 

eskiden renkli ipliklerle elde oyulgama dikiĢi ile yapılırken, günümüzde, geliĢen teknoloji 

ile makinada yapılarak süslenmiĢtir. Alına gelen uç kısımlarına renkli küçük boncuklar 

takılmıĢtır. 

BaĢ altını, alın kısmına altın dizilmiĢ baĢ süslemesidir (Foto. 28). Üstüne sarı, kırmızı, 

mavi yeĢil gibi canlı renklerden ipek krep örtüler bağlanmaktadır (Foto. 26). Yörede gelin 

baĢı süslemesinde kullanılan tozak, renkli tavuk tüylerinin iki kumaĢ arasına yerleĢtirilerek 

dikilmesi ile hazırlanmaktadır (Foto. 27). 

Zülüf boncuğu (Foto. 32), üzeri boncuklarla iĢlenen, fesin iki yanına dikilen zülüf üstlerine 

doğru sarkan takıdır. Boncuklar ile geometrik desen oluĢturulmuĢtur. Arabeli, fesin en 

üstüne takılan takıdır. GümüĢ ve paralardan oluĢan fes takısı, kancalarla çekilere 

tutturularak fese takılır (Foto. 30). Pullu örtüler ise Türkmen gelinin vazgeçilmezidir. 

Bunlar yeĢil ve kırmızı renkte, ortasına pullar ile geometrik desenler yapılmıĢ, kenarlarına 

hazır harç geçirilmiĢ baĢ örtüleridir (Foto. 29). Islatılan karanfillerin ve mavi boncukların 
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ipe dizilmesi ile oluĢan kolye yörede yaygın olarak kullanılan takıdır (Foto. 31). Bilezik 

gümüĢ üstü iĢlemeli giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 33). 

Görüntüsel gösterge, belirttiği Ģeyi doğrudan temsil edip, biçimsel olarak ifade eder. Bu 

nedenle Tablo 3a‟daki on yedi ayrı göstergenin belirttikleri nesneleri doğrudan temsil 

ettikleri söylenebilir.  

 

Tablo 3b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Gelin giyim-kuĢamını oluĢturan tüm göstergeler bir arada 

kullanılmadığında, gelin giysisi özelliğini yitirir. 

Giysinin giyilme diziliĢi En içe üstte göynek, altta don giyilir. Onun üstüne entari ve salta 

giyilerek bele fıta, saçaklı ve gümüĢ kurĢak bağlanır. 

BaĢa ise sırasıyla terlik ve iki yanına zülüf askısı, üstüne baĢ altını, 

çeki, epri, al yazma, yeĢil pullu, al pullu, tozak arabeli 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Göynek don, enteri ve salta baĢ süslemesi ile tamamlanır. 

Karanfil kolye mavi boncuk ile kullanılır. 

 

Tablo 3b‟de görüldüğü gibi, Haydarlı beldesinde kullanılan entarili özel gün giyim-kuĢamı 

on yedi parçadan oluĢmakta ve yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek 

bir bütün oluĢturmaktadır. Alt bedende don, üstte göynek, üstüne entari ve salta giyilir, 

entarinin önüne fıta ve üzerine, üçgeni arkaya gelecek Ģekilde saçaklı bağlanan gümüĢ 

kurĢak takılır. BaĢa ilk olarak iki yanına zülüf askısı gelecek Ģekilde terlik (boncuklu fes), 

sonra sırasıyla baĢ altını, çeki, epri, al yazma, yeĢil pullu, al pullu, tozak ve alına arabeli 

takılır. Ġç, dıĢ ve baĢ giysi türleri farklı giysi parçaları olup, her tür farklı bir diziye sahiptir. 

Farklı dizilerden seçilen giysiler birbiriyle iliĢkilendirilerek “dizimsel” bağlantı ile anlamlı 

bir bütün oluĢturduğu gibi, göstergeye “katlı giyim” özelliği de kazandırmıĢtır. Bu aynı 

zamanda, yukarıdan aĢağıya ve içten dıĢa dizimsel bağlantının varlığını da göstermektedir. 
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Tablo 3c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                        ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Fotoğraf 18 

Alt beden dıĢ giysi Rahatlık, hareket serbestliği, koruma 

Entari 

Fotoğraf 19 

Bitkisel motif Özel günleri temsil eder. Çiçek; baĢarı, 

ağaç; ölümsüzlük sembolü 

 

 

Salta 

Fotoğraf 20 

Sarka /fermene  Özel günleri temsil eder. 

Göğüs boncuğu Geometrik 

desen(üçgen) 

Nazar, kötü gözden korunma 

Dört Dört yön, dört evre v.b. temsil eder 

 

 

 

Kemer 

Fotoğraf 23 

 

 

 

GümüĢ kuĢak /çıngıllı kapak kurĢak 

(kuĢak)  

Özel günü temsil eder, 

Deniz kabuğu, düğme, mavi boncuk, atkılı Nazarı temsil eder 

Eski para Bereketi temsil eder 

Pul, plastik boncuk Süslemeyi temsil eder 

Kemer Tokası Bitkisel motif, el motifi Bereket, nazar, uğuru temsil eder 

 Renkli taĢ 

Fes 

Fotoğraf 25 

Boncuklu fes / terlik  Özel günü temsil eder 

Renkli Krep 

Fotoğraf 26 

 

 

 

Tozağı/tozluğa  

 

Sarı renk; Ferahlık, mutluluk, canlılık, 

sıcaklık, dünyanın merkezini, zenginliği, 

gücü  

Mavi renk; ferahlık huzur  

YeĢil renk; Bereket, mutluluk 

Kırmızı renk; uğur, kötülüklerden, nazardan 

korunma, mürveti ve bayrağı temsil eder 

Tozak 

Fotoğraf 27 

BaĢ Altını 

Fotoğraf 28 

Altın Ekonomik durumu, zenginliği temsil eder 

Pullu örtü 

Fotoğraf 29 

Al pullu/yeĢil pullu 

Geometrik desen(daire) 

Sonsuzluk ve ölümü temsil eder 

Ara beli 

Fotoğraf 30 

 

GümüĢ 

Korumayı temsil eder. 

Kolye 

Fotoğraf 31 

Karanfil Güzel kokuyu temsil eder 

Zülüf 

Boncuk 

Fotoğraf 32 

Zülüf askısı/ duluk bastı / duluk toplusu  Özel günü temsil eder 

Bilezik 

Fotoğraf 33 

Ay-yıldız Mükemmellik, doğurganlık ve bereketi 

temsil eder. 

 

Anlamlandırmanın birinci boyutu olan düz anlamda giysi ve aksesuar olarak adlandırılan 

göstergeler, ikinci boyutta yan anlam olarak özel gün giyim-kuĢamına çağrıĢım 

yapmaktadır. Türkmen kültürünü bilen kiĢiler tarafından bu giysilerden; üçetek “enteri”, 

cepken “salta”, kemer “gümüĢ kuĢak veya çıngıllı kapak kurĢak (kuĢak)”, fes, “boncuklu 

fes veya terlik”, renkli krep örtüler “çeki”, tozak “tozağı veya tozluğa”, pullu; rengine göre 

“al pullu veya yeĢil pullu”, alınlık, “arabeli”, kolye, “gramisiye”, zülüf boncuğu ise “zülüf 

askısı, duluk bastı veya duluk toplusu” gibi özel isimlerle adlandırılmaktadır. 
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Fiske‟ye (1996, s. 69) göre, “herhangi bir gösterilenin göndermede bulunduğu gerçeklik ya 

da deneyim alanı, yani göstergenin anlamlandırılması, bu gerçekliğin doğası tarafından 

değil, bütündeki birbiriyle iliĢkili gösterilenlerin sınırları tarafından belirlenmektedir. Bu 

nedenle, anlamı en iyi belirleyen Ģey, bir göstergenin dıĢsal gerçeklikle iliĢkisinden çok, o 

göstergenin diğer göstergelerle iliĢkisidir”. Tablo 3‟de görülen göstergelerin (giysi 

parçalarının) iliĢkisi bu durum ile örtüĢmektedir. 

Yörede enteri denilen üçeteğin ön ve arkası bitki motifleriyle iĢlenmiĢtir. Daha çok çiçek 

ve hayat ağacı motifi kullanılmıĢtır. Arka etek ucundaki hayat ağacı motifi, ağacın, 

aĢağıdan tek kökten yukarı doğru çıkması, kökten gelen soyu, ağacın dalları, yaprakları, 

çiçekleri de bu soydan gelen, sağlıklı, uzun ömürlü ve çok çocuklu geniĢ bir aile dileğini 

sembolize eder. Bu nedenle, eskiden gelen bu inançlar doğrultusunda, gelin giysisi, yeni 

kurulacak ailenin mutluluğunu, huzurunu, sağlığını ve uzun birliktelik inancını taĢıyan, 

hayat ağacı motifli iĢlemelerle süslenmiĢtir (Berker‟den aktaran Ergene, 2011). 

Sayıları kutsallaĢtırarak bunlara metafizik anlamlar verme, dünyanın her yerindeki 

kültürlerde karĢılaĢılabilen genel bir inançtır. Türkmen kültüründe de sayıların uğurluluğu, 

giysiler, takılar ve süslemelerde önemli bir yer edinmiĢtir. Fotoğraf 20‟de görülen salta 

farklı malzemelerle sembolik anlamları çağrıĢtırmaktadır. Saltanın üzerinde, üç veya dört 

adet deniz kabuğu ile bir üçgene bağlı dört üçgenden oluĢan göğüs boncukları grup olacak 

Ģekilde dikilmiĢtir. Ersoy‟a (2007, s. 471) göre, “insan hayatındaki dört temel yön (doğu, 

batı, kuzey, güney), dört mevsim, dört temel zaman süreci (gün, hafta, ay, yıl) ayın dört 

fazı, jeolojik oluĢumların sayısı, dünyayı yaratan dört temel unsur (hava, ateĢ, su ve 

toprak), bitkilerin dört parçası (kök, gövde, çiçek, meyve), kalbin dört bölmesi, insan 

yaĢamındaki dört evre (çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık), cennetin dört nehri ve 

kapısı, haçın dört kolu, dört Ġncil yazarı ve dört halife, Kudüs‟ün dört duvarı” sembolize 

ettiği de düĢünülmektedir. 

Türkmen kadınlarının kullandıkları kemerler deniz kabuğu, at kılı, mavi boncuk, düğme, 

inci, anahtar, eski para, plastik boncuk, doğal taĢ vb. birçok malzeme ile süslenmiĢ, kemer 

tokaları ise farklı motifler ile iĢlenmiĢ ve ortasına renkli taĢ mıhlanmıĢtır (çakma, 

yerleĢtirme). Deniz kabukları, at kılı, mavi boncuk ve nazar boncuğu gibi malzemeler, 

gelini nazardan korumayı temsil etmektedir. Düğme, yuvarlak Ģekli ile kötü bakıĢı yansıtan 

göz olarak algılanmaktadır. Bu yüzden kötü gözden, nazardan korunmanın simgesi olarak 

birçok giysinin süslemesinde aynı zamanda nazarlık olarak da iĢlev görmektedir. 
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Ġncelenen Türkmen kadınının gelin giyimi parçalarından biri olan kemerde, düğmeli 

süslemelerin olduğu görülmektedir. Kemer üzerinde görülmesi, düğmeyle kadın 

doğurganlığı arasındaki iliĢkiyi akla getirmektedir. Evlilik törenlerinde takılan kemerlerin 

üzerinde yer alması, düğmenin belâ çözücü gücünü temsil ettiği Ģeklinde 

yorumlanabilmektedir (Gargi, 2007, s. 198). 

Yaprak Ģeklinde olan kemer tokasının altından uçlarında, yuvarlak biçimli zincirli penezler 

sarkmaktadır. Bu penezlerin ortasında bir el iĢareti bulunmaktadır. El Ģekli birçok kültürde 

olduğu gibi inançlarına bağlı olan Türkmen kültüründe de, uğur ve bereketin sembolü olan 

Fatma Ana‟nın elini sembolize etmektedir. Metal toka üzerine mıhlanmıĢ, eritilmiĢ cam 

taĢ, nazardan kötü gözden korunmayı temsil eder. 

Geleneksel Türkmen gelin giyiminde, “Türk sanatının en karakteristik süsleme 

unsurlarından geometrik biçimlere ve ölçülere uygun, üçgen, daire, eĢkenar, yıldız 

motifleri yoğun olarak görülmektedir. Genel anlamda evrenin sonsuzluğunu simgeleyen 

geometrik formlar veya motifler anlam yüklü oluĢları ile de ayrıca değer taĢımaktadır” 

(Özbağın‟dan aktaran Gargi, 2007). Örneğin pullu örtüdeki daire formlar, sonsuzluk ve 

ölümsüzlük ruhunun sembolüdür. Göğüs boncuğundaki üçgen formlar ise, birçok kültürde 

olduğu gibi Türkmenlerde de nazar simgesi olarak bilinmektedir. 

Fesin üzerine takılan baĢ altını, yörede ekonomik farklılıklara iĢaret etmektedir. Altının 

çok olması, takan kiĢinin ekonomik durumun iyi olduğunun, zenginliğinin göstergesidir. 

Türkmen gelinlerinin baĢ süslemesinde renkli çekiler ve tozağında renkli tüyler 

kullanılmaktadır. Burada kullanılan sarı renk; ferahlık, mutluluk, canlılık, sıcaklık, 

dünyanın merkezi, zenginlik, güç, mavi renk; ferahlık ve huzur, yeĢil renk; bereket ve 

mutluluk, kırmızı renk ise; uğur, kötülüklerden, nazardan korunma, mürvet ve bayrağı 

temsil eder. 

Fotoğraf 30‟da yörede “arabeli” olarak adlandırılan alınlık, gümüĢten yapılmıĢtır. 

Türkmenler, gümüĢün temizliği koruduğuna, kötü güçlerden arındırdığına inanmaktadırlar. 

Türkmen inancına göre gümüĢten çıkan ses, kötü ruhları kovalamaktadır. Madenin 

yıldırıma karĢı kadını koruduğuna inanılmaktadır (Gargi, 2007, s. 192). 

Dinar‟ın Çöl Ovasına bağlı Türkmen köylerinde, karanfil kolye ve altın dizili kolye 

mutlaka takılmaktadır. Düğünlerde gelin, ilk olarak “Gramisiye” denilen altın dizili kolye 

takar. Bu kolye kiĢilerin ekonomik durumunun göstergesidir. Altının çok olması, kiĢinin 

zengin olduğuna iĢaret eder. Gelin, ikinci olarak ise karanfil kolye takar. Islatılan 
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karanfiller boncuk ile ipe dizilir ve kına gecesinde gelinin boynuna takılır (Fotoğraf 31). 

Burada özellikle karanfilden yapılmasının sebebi, gelinin damada, yani eĢine güzel 

kokmasını sağlamaktır.  

Sürekli hareket hâlindeki Türkler için, yıldızlar yön bulmada önemli bir unsurdur. Bu 

nedenle, ay, güneĢ ve yıldızların onlar için kutsal bir anlamı vardır ve bunların 

simgelerinin de Türk kültür dünyasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Fotoğraf 33‟teki 

bilezikte görülen ay ve yıldız motifi, geçmiĢten günümüze Anadolu‟da da çok kullanılan 

bir süsleme öğesidir. Yıldızlar, evrensel değerlerine göre ele alındığında, beĢ köĢeli yıldız, 

beĢ sayısı gibi mükemmelliği temsil etmektedir. Altı köĢeli yıldız ise zıtlıkları, evliliği ve 

evrenin yalnızlığını ve karmaĢıklığını ifade etmektedir. Yedi köĢeli yıldız, beĢ sayısı gibi 

mükemmelliği temsil ederken, bir açıdan yedi sayısının sembolizmini paylaĢır, bir açıdan 

da küresel müziğin evrensel uyumunu, gökkuĢağının renklerini, gezegenlerle ilgili yedi 

alanı ve bireysel bütünlüğü simgelemektedir (Erberk, 2002, s. 86). 

Ay, birçok kültürde doğurganlık ve bereketle iliĢkilendirilmiĢtir. Ayın doğurganlığın ve 

bereketin kaynağı olduğu düĢüncesi, periyodik hareketleriyle bağlantılıdır. Böylece ay, 

doğumun, yaĢamın, ölümün ve yeniden doğuĢun, yâni sonsuz yaĢamın evrensel bir simgesi 

durumuna dönüĢmüĢtür. Kübele kültüründe ay, kadınlığın üç evresini sembolize 

etmektedir. Hilal genç kız, yarım ay kadın, dolunay da ana kadındır. Eski Çağlarda tüm Ön 

Asya ve Akdeniz coğrafyasına yayılmıĢ, Bizans döneminde de gelinlere kadınlığa geçiĢin 

sembolü olarak düğünde hediye verilen hilâl formlu küpe veya pandantifler, dinsel ve 

büyüsel anlamlar içermekteydi (Türeden aktaran Gargi, 2007). 
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Tablo 4. Afyonkarahisar (Dinar-Ocaklı) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel 

Yöntem ile Çözümleme (Fistan-Salta Takım) 

Tablo 4a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Afyonkarahisar Dinar halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 34, 35, 36, 

37, 38 

Afyonkarahisar Dinar kadın 

giyim-kuĢamı 

Afyonkarahisar Dinar Haydarlı özel 

gün giyim-kuĢamı 

 

ġalvar 

Fotoğraf 34 

  

 

Yüksek ağlı, kare kuĢ parçalı, 

paçaları ve beli lastikli, bol alt 

beden giysisi. 

 

 

 

Fistan 

Fotoğraf 35 

    

 

 

 

Belden kesik, kırmalı, Ģömizye 

yakalı, etekte sağ tarafta cebi olan  

uzun kollu dıĢ giysi 

 

Salta 

Fotoğraf 36 

  

  

 

Önü açık, uzun kollu, süslemeli 

kısa üstlük 

Tülbent 

Fotoğraf 37 

 

 

Kare biçiminde çiçek baskılı 

baĢörtüsü 

Kemer 

Fotoğraf 38 

 

Üzerine boncukla iĢleme yapılmıĢ 

ve alt kenarından boncuklar 

sarkıtılmıĢ, gümüĢ bir toka ile bele 

takılan giysi tamamlayıcısı 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 34 

 

Turuncu-beyaz çizgili kutnu 

dokuma  

Süsleme yapılmamıĢ 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Fistan 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 35 
 

Kırmızı kadife kumaĢ  

Etek ucuna sarı ve yeĢil renkte harç 

geçirilerek süsleme 

Salta 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 36 

 

DıĢı yeĢil kadife, içi desenli basma 

kumaĢ ile astarlanmıĢ üst giysi 

Ön bedeni ve kol üstleri düğme ve 

örülmüĢ boncuk motifleri ile 

çevresi harç ve pullu oya ile 

süslenmiĢ 

Tülbent 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 37 

 

Pembe mermerĢahi zemin üzerine 

sarıçiçekli baskı yapılmıĢ baĢörtüsü  

Çiçekli tığ oyası ile çevrelenerek 

süsleme 

Kemer 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 38 
 

Deri üzerine renkli boncuk  

Bitkisel motiflerle (çiçek, yaprak) 

süsleme 

 

Turuncu, beyaz çizgili kutnu, dokumadan yapılmıĢ yüksek ağlı Ģalvarın ağındaki kare kuĢ 

parçası çiçekli basma kumaĢtan yapılmıĢtır (Foto. 34).  Bu özellik, ekonomiklik amacıyla 

olduğu kadar, Ģalvarın ağının kutnuya göre daha yumuĢak ve dökümlü kumaĢtan yapılarak 

kullanım rahatlığının artırılması amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır.    

Kırmızı kadife kumaĢtan, Ģömizye yakalı, bele kadar açık uzun kollu, belden kesiksiz 

fistanın beli lastikle toplanarak, giysiye belden kesik ve büzgülü görünüm kazandırılmıĢtır. 

Fistanın eteğinin sağ tarafında küçük aplike cep bulunmaktadır. Hafif kol oyuntusu ile 

bedene takılan düz kollarının uçları lastikle toplanmıĢtır. Etek ucuna sarı ve yeĢil renkte iki 

sıra kurdele geçirilerek süslenmiĢtir (Foto.35). 

Yuvarlak yakalı, uzun kollu, önü açık ve kapamasız olan salta yeĢil kadife kumaĢtan 

yapılmıĢtır. Boyu beden ve bel arasında olan kısa üstlüğün kol altlarında kare kuĢ parçası 

vardır (Foto. 36). Ön beden ve kol üstlerinde örülmüĢ boncuklar ve düğmelerle süslemeler 

yapılmıĢtır. Boncukların örülmesi ile oluĢturulmuĢ değiĢik motifler, yörede “hapishane 

işi” olarak bilinmektedir. Saltanın kol takım hattı, beden ve kol ağzı harç ile çevrilmiĢtir. 

Beden ve kol ağzı çevresindeki harcın kenarına pullu oya dikilerek süslenmiĢtir. BaĢa 

örtülen tülbendin kenarları, zemin rengine uygun çiçekli tığ oyası ile temizlenmiĢtir (Foto. 

37). 

Fotoğraf 38‟e bakıldığında ise üzerine boncukla çiçek ve yaprak motifleri iĢlenmiĢ, gümüĢ 

tokalı kemerin aĢağıya bakan kenarına sallanacak Ģekilde boncuklar dizilmiĢ olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 4a‟daki beĢ göstergede gösteren ve gösterilen arasında doğrudan iliĢki bulunmakta 

ve nesne, gösterdiği Ģeyi temsil etmektedir. 

 

Tablo 4b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Boyu kısa olan fistan Ģalvarla, uzun olan ise Ģalvarsız 

giyilebilir. Özel günlerde mutlaka kemer takılır 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üstüne fistan, onun üzerine salta giyilip 

baĢına tülbent örtülür beline kemer takılır. 

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

Salta bir üst giysidir. Farklı giysilerin üzerine 

giyildiğinde, farklı giyim özelliği kazandırır.   

 

Tablo 4b‟deki betimlemede; beĢ ayrı giysi parçasından oluĢan Türkmen kadın giyim-

kuĢamının, giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek bütün oluĢturduğu 

görülmektedir. ġalvar, fistan, salta, tülbent ve kemer; iç, dıĢ, alt üst giysi türlerinin farklı 

giysi parçalarıdır. Her tür farklı bir diziye sahiptir. Bu dizilerin anlamlı bir bütün 

oluĢturması, dizimsel bir bağlantının varlığını göstermektedir. 

Fiske‟ye (1996, s. 84) göre, “kurallar ya da uzlaĢımlar dizimlerin önemli boyutudur ve 

birimler bu kurallar ya da uzlaĢımlar aracılığıyla birleĢtirilirler. Kurallara ya da 

uzlaĢımlara; giysilerde modaya veya kültüre uygunluk denir”. Örneğin üzerinde basma 

don, basma fistan ve baĢında oyalı tülbendi olan Türkmen kadınının giyimi, günlük giyim 

kuĢamın göstergesidir. Ancak aynı tülbent, beline kemer takılmıĢ, renkli kadife fistan ve 

kutnu Ģalvar ile giyildiğinde özel bir gün giyimini niteler. Burada giyim kuĢam kurallarının 

Türkmen kültürü tarafından belirlendiği görülmektedir.   

Giyim-kuĢamda, göstergelerin kullanım sırası ve yeri değiĢtiğinde, görsel ve iletiĢimsel 

açıdan da değiĢim olmaktadır. Örneğin, salta, entarinin üzerine giyilirse gelini giyimini 

(Tablo 3), fistan üzerine giyilirse (Tablo 4) düğünde gelin ve damada yakın akrabalardan 

birinin giyimini oluĢturarak kimlik belirtme iĢlevini yüklenmektedir. Bu da halk giyim 

kuĢamında dizimsel bağlantının görsel ve iletiĢimsel açıdan önemini vurgulamaktadır.  

  

Tablo 4c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                         ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Fotoğraf 34 

Alt beden dıĢ giysi Rahatlık, hareket serbestliği, koruma 

Fistan 

Fotoğraf 35 

Uzun üst beden giysi-dıĢ 

giysi  

Fistan=Kırmızı fistan 

Özel günü çağrıĢtırır.  

Tek cep fonksiyonellik, lastikli bel rahatlık 

 Kırmızı: Uğur, nazardan korunma  
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Salta 

Fotoğraf 36 

Kısa üst beden giysi-dıĢ 

giysi. YeĢil salta 

Özel günü çağrıĢtırır 

YeĢil bereket, murad, mutluluk 

Düğme, boncuk,  göz motifi Nazardan korunma, süslenme   

Kemer 

Fotoğraf 38 

Bitkisel motif( Dal, çiçek) Bereket, baĢarı 

Kemer tokası Ay yıldız Özel günü çağrıĢtırır. Mükemmellik, doğurganlık, bereket  

 

Anlamlandırmanın ikinci düzlemi olan yan anlamda; üç gösterge de renk, iĢleme, motif 

olarak, giyenin özel bir güne gideceği çağrıĢımını yapmaktadır. KarĢıdaki kiĢiye anlatılmak 

istenenler giysilerde renkler, iĢlemeler, motifler, süsler ile sözsüz iletiĢim kullanılarak 

sembolik olarak aktarılmaktadır. Örneğin tablo 4c‟deki göstergelerin iletiĢimsel 

çözümlemesinde, Türkmenlerde özel gün giyim kuĢamında kırmızı renk kullanılması; 

uğuru, nazardan korunmayı, yeĢil renk kullanılması, bereketi, mutluluğu, muradın olmasını 

temsil eder. Giysinin üzerindeki düğme, boncuk vb. süsler de nazardan koruma iĢini 

yüklenmiĢtir. Böylece kullanılan süsler ve renkler kullanıldıkları yer, zaman, mekân ve 

kültürlere göre göstergelere anlam kazandırırlar.  

Boyu uzun olan fistanın Ģalvarsız, kısa olanın ise Ģalvarla giyilmesi mahremiyet duygusunu 

çağrıĢtırmaktadır. Kemer üzerin renkli boncuklarla sıralı bir Ģekilde stilize çiçek (sarı), dal 

motifleri yapılmıĢtır. Buna göre, çiçek; baĢarının, çoğunlukla kadın güzelliğinin 

sembolüdür. Çabuk solduğundan dolayı, kararsızlığın ve geçiciliğin sembolüdür. 

Kelebekler gibi çiçekler de bazen sembolik olarak ölmüĢ kiĢilerin ruhlarıyla 

iliĢkilendirilirler. Renklerine göre yorum yapıldığında, sarı çiçekler güneĢle 

iliĢkilendirilirler (Becker‟den aktaran Aygün, 2011). 

Günay‟ın (2004, s. 69), “görüntüsel göstergeler, iliĢkin olduğu nesnelere çağrıĢım yoluyla 

göndermede bulunan gösterge türleridir ve bu çağrıĢımı aslında insanlar anlaklarında 

kurarlar” ifadesinden yola çıkıldığında; aynı kültürde kullanılan süslemelerdeki motif ve 

desenlerin aynı anlamları taĢımasının nedeni açıkça ortaya çıkmaktadır.  Kemer tokasında 

(Foto. 38) kabartma ile yapılmıĢ gümüĢ rengi ay-yıldız motifi ile bilezik (Tablo 3, Foto.  

33) üzerindeki ay-yıldız motifinin, karĢısındaki kiĢi tarafından aynı anlamla algılanması bu 

durumu örneklemektedir.   
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4.2. Aydın Ġli Halk Giyim-KuĢamının Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümlenmesi 

Aydın ili, Türkiye‟nin batısında, Ege Bölgesi‟nin güney bölümünde yer alır. Anadolu 

yarımadasının batı kültürünün beĢiğidir. Aydın‟da Türkmen, Yörük ve Tahtacı‟lardan 

çeĢitli boylar yaĢarlar. Bu boyların bir bölümü bugün de göçer durumdadır. Özellikle 

Yörük ve Tahtacılar, geleneklerini sürdürmeye devam etmektedirler (AltuntaĢ ve diğerleri, 

1995, s.1). 

Aydın ili ve çevresinde farklı gruplar vardır. Bunlar; ġehirliler, Türkmenler, Aleviler ve 

Yörüklerdir. Giyinme Ģekli bu grupların inançlarına, kültürel özelliklerine ve sosyal 

yapısına göre oluĢmuĢtur.  

AraĢtırmanın bu bölümünde, Aydın ili ve ilçelerine ait halk (günlük, sokakta ve özel 

günlerde) giyimini oluĢturan parçalar; göynek, Ģalvar, üçetek, kuĢak, kemer ve baĢa takılan 

aksesuarların biçim, renk, kumaĢ, süsleme özellikleri göstergebilimsel yöntem ile 

incelenerek yorum yapılmıĢtır. Bu giysiler, genel olarak birbirine benzemekle birlikte 

malzeme, süsleme, kullanım özelliği ve aksesuarları açısından olduğu gibi, ekonomik 

duruma göre de farklılık göstermektedir.  

 

4.2.1. Günlük ve Sokak Giyim-KuĢamı 

Aydın yöresinde, yerleĢik kesimdeki geleneksel yapı içinde kadın, günlük yaĢamda ev içi 

ve üretimde alta don denilen Ģalvar, üste de zıbın denilen bir çeĢit gömlek giymekteydi. 

Günümüzde ise genellikle kıĢın pazen, yazın basma kumaĢlardan Ģalvar kullanımı devam 

etmesine rağmen, üst bedendeki zıbın, yerini basma, pazen ve diğer kumaĢlardan yapılmıĢ 

bluz ve gömleklere bırakmıĢtır. Üst giysi olarak örgü hırkalar giyilmektedir. Benzer giyim 

biçimi ev dıĢında da görülmektedir. Diğer eski giyim parçaları (iç gömlek, zıbın, içlik) 

değiĢime uğrayarak günümüzün modern giyimindeki giysi parçalarıyla yer değiĢtirmiĢtir 

(Gargi, 2007, s. 97). 

Aydın halk giyim-kuĢamında kadınların sokak giyimi, iki parçalı bir giysi olarak yaygınca 

bir kullanımı olan zar etek ve baĢa örtülen bohça adı verilen bürgüden oluĢmaktadır. Zar 

etek pamuk satenden yapılmıĢ, beli lastikle toplanmıĢ, bol ve büzgülü etektir. Bohça ise 

yazın ipek, kıĢın yün dokumadan yapılan dikdörtgen biçiminde baĢörtüsüdür. Günümüzde 

bohça ve zar etek, pazara giderken orta yaĢlı kadınlar tarafından kullanılmaktadır.  
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Tablo 5: Aydın Ġli Sokak Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile Çözümleme 

Tablo 5a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Aydın-Yenipazar halk giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu  

Fotoğraf 39, 40  

Aydın Yenipazar kadın giyim-

kuĢamı 

Aydın Yenipazar sokak giyim-kuĢamı 

Bohça (yazlık) 

Fotoğraf 39 

 

 

 

 

Bohça (kıĢlık) 

Fotoğraf 39a 

 

 

 

 

 

Dikdörtgen veya kare Ģeklinde baĢörtüsü 

Zar Etek 

Fotoğraf 40 

 

 

 

GeniĢ, beli lastikli alt dıĢ giysisi 

Bohça 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 39 
 

Kahverengi, beyaz, çizgili ipek veya 

kahverengi yün dokuma kumaĢ 

Süsleme yapılamamıĢ 

Zar Etek 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 40 
 

Siyah pamuk-saten kumaĢ 

Süsleme yapılamamıĢ 

 

Tablo 5a‟da sokak giyimindeki göstergelerin biçimsel anlatımı ifade edilmektedir. 

Aydın halk giyiminde kadınların sokak giyim-kuĢamının önemli bir parçası olan bohça, 

yazlık ve kıĢlık olarak iki türü olan baĢörtüsüdür. Yazlık bohça (Foto. 39), dikdörtgen 

biçiminde ve iki kenarı saçaklı kahverengi-beyaz çizgili, ipek dokumadan yapılmıĢtır. 

KıĢlık bohça (Foto. 39a) ise kare biçiminde olup, kahverengi renkte yün dokumadan 

yapılmıĢtır. Bohçanın dokumasının kalınlığı mevsimsel kullanılırlığının belirleyici 

etkenidir. Siyah renkte pamuk saten kumaĢtan yapılan zar etek (Foto. 40) alt bedene 

giyilen bir üst giysidir. GeniĢ etek belde lastikle toplanarak, bol ve büzgülü görünümü ile 

vücut hatlarını kapatmaktadır.  

Üç ayrı göstergede de gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki vardır ve gösterge, 

belirttiği Ģeyi doğrudan temsil etmektedir. 
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Tablo 5b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Etek ve bohça birlikte kullanıldığında sokak giyimini oluĢturur. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta zar etek, üste bohça giyilir. 

Giysinin kullanım özellikleri (görsel 

ve iletiĢimsel açıdan) 

Zar etek mutlaka bohça ile kullanılır 

 

Sokak kadın giyiminin iki ayrı parçasından oluĢan zar etek ve bohça, yörenin giyinme 

kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek bir bütün oluĢturmaktadır. Her iki giysi parçası 

da üst giysi grubunda yer almasına rağmen farklı dizilerde yer alırlar. Farklı dizilerden 

parçaların bir bütün oluĢturduğu sokak giyiminde zar etek ve bohça birlikte kullanıldığı 

zaman görsel ve iletiĢimsel iĢlevini yerine getirmiĢ olur. Bu da dizimsel bir bağlantının 

varlığını göstermektedir.  

 

Tablo 5c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                  ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Bohça 

Fotoğraf 39 

Bohça(yazlık-kıĢlık)  Sokak giyimi temsil eder.  

BaĢörtüsünü çağrıĢtırır. Mevsim belirtir. 

Mahremiyeti belirtir. 

Zar etek 

Fotoğraf 40 

Zar etek, Alt beden giysisi Sokak giyimi belirtir. 

Alt bedene giyilen üst giyim parçasını temsil eder. 

Mahremiyeti belirtir.  

 

Aydın yöresel halk giyiminde kadınların sokak giyiminin önemli bir parçası olan bohçanın 

dokuma türü, yazlık veya kıĢlık olarak algılanmasını sağlar. BaĢ ve omuzları kapatan 

bohça ve bol, büzgülü biçimiyle vücut hatlarını kapatan zar etek mahremiyeti temsil eder. 

Süslemesiz ve siyah olması ise sokakta dikkat çekmemeyi çağrıĢtırır.  

 

4.2.2. Özel Gün Giyim-KuĢamı 

Aydın Bozdoğan-Yenipazar ve Nazilli ilçelerinin köylerinde yapılan alan araĢtırması 

sonucunda; üç ilçede ulaĢılan gelin giyim-kuĢamının üçetek, cepken, Ģalvar, kemer, takma 

saç ve krepten oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Genel görünüm olarak birbirine benzer olan bu giysi 

parçaları, yörelere özgü kumaĢ, renk, desen, süsleme ve aksesuarlardaki ayrıntılarla 

çeĢitlilik ve farklılık kazanmıĢtır. 

Aydın‟da gelin giyim-kuĢamında baĢ süslemesine büyük önem verilmiĢtir. Gelinin baĢına 

öncelikle uzun saç örgüleri takılır. Bu saç örgülerinin arasında, niĢanlıyken gelini görmeye 
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gelen erkek evi tarafından getirilen altınlar yer alır. Saç örgüleri takılan geline iğne oyalı 

krep, onun üzerine de tel kırma iĢlemeli gelin örtüsü örtülür. ġehirde ve yörük köylerinde 

ise fes giyilir. Fes giyildikten sonra, iğne oyalı krep üçgen katlanıp fesin üzerine örtülür. 

Fes iĢlemeli ise, tepesindeki püskül önde bırakılır. Krepin iki ucu, sağ uç sol tarafa, sol uç 

sağ tarafa çene altından geçirilerek, oyalar yüzün iki yanında kalacak Ģekilde tepede 

bağlanır. Üzerine dikdörtgen Ģeklinde, baĢa örtüldüğünde etek ucuna kadar uzunan “uladu” 

adı verilen örtü örtülür.  

 

Tablo 6: Aydın (Bozdoğan-Amasya) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem 

ile Çözümleme (Türkmen-Köylü) 

Tablo 6a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Aydın-Bozdoğan halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu  

Fotoğraf 41, 42, 

43, 44, 45, 46 

Aydın Bozdoğan kadın giyim-kuĢamı Aydın Bozdoğan Amasya köyü 

gelin giyim-kuĢamı 

 

Göynek 

Fotoğraf 41 

    

 

Yuvarlak yakalı, uzun geniĢ kollu, 

kalçaya kadar uzun ve ten üzerine 

giyilen üst beden giysisi 

 

ġalvar 

Fotoğraf 42 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 42a 

 

 

Yüksek ağlı, kare kuĢlu, beli ve 

paçası lastikli, diz boyunda alt 

beden giysisi 

 

 

 

 

 

Uçkur baĢı: 15-20 cm 

uzunluğunda iĢli parça 

Paçalık/don ayağı: 40 cm 

uzunluğunda iĢli parça 

 

 

 

 

Üçetek 

Fotoğraf 43 

 

 

 

 

Ġnce hakim yakalı, uzun kollu, 

önü açık, yanları yırtmaçlı, 

kenarları dilimli biçimlendirilmiĢ, 

uzun dıĢ giysisi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

Cepken 

Fotoğraf 44 

 

 

 

 

Bel hizasında, uzun manĢetli 

kolları olan, yan peĢli ve tek sıra 

düğme kapamalı kısa üstlük 

 

Gelin Örtüsü  

Fotoğraf 45 

 

 

ĠĢlemeli dikdörtgen baĢörtüsü 

 

 

Krep  

Fotoğraf 46 
 

 

 

Kare Ģeklinde oyalı baĢörtüsü 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 41 

 

Krem rengi ipek kumaĢ  

Kol uçlarını sarı renkte tığ oyası 

ile süsleme  

 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 42 

 

 

 

 

 

 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 43 

 

 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 44 

 
 

 
 

 

Beli ve paçası ucuza maledilen 

kırmızı pamuklu kumaĢtan, kalan 

kısımları kırmızı-siyah-turuncu-

lacivert-beyaz çubuklu kutnu 

dokumadan yapılmıĢ, krem rengi 

Amerikan bezi ile astarlanmıĢ 

Ģalvar 

Kırmızı pamuklu kumaĢ ve pul ile 

süslenen uçkur baĢı. 

Beyaz pamuklu kumaĢ ve renkli 

ipliklerle bitkisel motif iĢlenen 

paçalık 

Kırmızı-siyah-turuncu-lacivert-

beyaz çubuklu kutnu dokumadan 

yapılmıĢ, krem rengi Amerikan 

bezi ile astarlanmıĢ üçetek 

Kenar dilimlerini ve yakasını 1 

cm geniĢliğinde simli harç ile 

süsleme 

DıĢ yüzeyinde Kırmızı-siyah-

turuncu-lacivert-beyaz çubuklu 

kutnu dokuma, iç yüzeyinde 

Amerikan bezi kumaĢ 

Süsleme yapılmamıĢ 

Gelin Örtüsü 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 45 
 

Pembe renkte ipek kumaĢ 

Kısa kenarlarına dal Ģeklinde baĢ 

üstüne gelecek yerine desen 

Ģeklinde, tel kırma ile iĢleme 

yapılarak süslenmiĢ örtü 
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Krep 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 46 

 

Beyaz renk ipek krep. 

Dörtkenarı stilize çiçek motifi 

iğne oyası ile çevrelenmiĢ 

baĢörtüsü 

 

Tablo 6a‟daki göstergelerin aralarındaki gösteren ve gösterilen iliĢkisi biçimsel olarak 

ifade edilmiĢtir. Buna göre göynek, krem rengi ipek kumaĢtan yapılmıĢ, yakası yuvarlak 

kesimli, yanları peĢli ve boyu kalça hizasında biten, bol iç giysidir (Foto. 41). Ġki parçadan 

oluĢan bol kolları bedene düz olarak takılarak yan peĢlerle birleĢtirilmiĢ ve kare kol 

biçimini almıĢtır. Bedenin iki yanına yerleĢtirilen dikdörtgen peĢ parçaları ile hem beden 

hem de kol rahatlığı sağlanmıĢtır. Bol olan kol uçları sarı renkte tığ oyası yapılarak 

süslenmiĢtir. 

Fotoğraf 42‟deki Ģalvar kırmızı-siyah-turuncu-lacivert-beyaz “altıparmak”  kutnu 

dokumadan yapılmıĢtır. Büzülerek toplanacak kısımlarda kullanım kolaylığı ve kabarık 

görünüm olmaması için, bel ve paça uçlarına yumuĢak pamuklu kumaĢ eklenmiĢtir. Kutnu 

dokuma apreli sert özelliği nedeniyle büzülerek kullanılması zor ve kabarık görünümlü 

olduğu için ve giyen kiĢiyi rahatsız etmemesi de düĢünülerek bu uygulama yapılmaktadır. 

ġalvar krem rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. 

ġalvarın ön ve arka parçası aynı ölçü ve kesimde dört parçadan oluĢmaktadır, beli ve 

paçası lastikle toplanmıĢtır. Dizkapağının altına kadar boyu olan Ģalvarın ön, arka ortası, ağ 

ve yanları dikiĢlidir. Hareket rahatlığını artırmak ve geniĢlik sağlamak amacıyla Ģalvarın 

düz olarak birleĢen ağına, kendi dokumasından kare kuĢ parçası yerleĢtirilmiĢtir. Bel 

uçkurunun iki ucunda “uçkur baĢı” denilen, 15-20 cm uzunluğunda kırmızı parçalar 

bulunmaktadır. Bu parçaların üzerine pul ile çiçek motifleri iĢlenmiĢtir. Diz altında olan 

Ģalvarın altına giyilen, üzeri renkli ipliklerle bitki ve stilize motiflerle iĢlenmiĢ 40 cm 

uzunluğunda beyaz pamuklu kumaĢtan “Ģalvar paçalıkları (don ayağı)” kullanılmıĢtır.  

Kırmızı-siyah-turuncu-lacivert-beyaz “altıparmak” kutnu dokumadan yapılmıĢ üçetek önü 

boydan açık, ön ortası ve yanlarında belden etek ucuna doğru açılan üçgen peĢleri olan, 

yanları yırtmaçlı, uzun dıĢ giysidir (Foto. 43). Bele kadar uzanan V yaka biçimini, arka 

yaka oyuntusuna takılan ince hâkim yaka tamamlamaktadır. Bedene düz olarak birleĢtirilen 

uzun ve uçları dilimli kollarının altına, bele kadar uzanan üçgen kuĢ parçası 

yerleĢtirilmiĢtir.  Kapama kenarları, etek uçları, kol kenarları ve yan yırtmaçları dilimlerle 
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biçimlendirilmiĢtir. BiçimlendirilmiĢ kenarları ve yaka çevresi 1 cm geniĢliğinde simli harç 

ile süslenmiĢ olan üçeteğin içi, krem rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır.  

Fotoğraf 44‟deki göğüs altına kadar uzanan boyda kısa cepken, manĢetli uzun kollu, 

yanları peĢli bir üstlüktür. Üçetekle aynı dokumadan yapılmıĢ olan cepkenin sol ön 

kapanma kenarına 3 cm geniĢliğinde pat çalıĢılmıĢtır. Kısa aralıklarla yerleĢtirilmiĢ 7 adet 

düğme ile kapaması sağlanan cepken, ince, hâkim yakalıdır. Bedene düz takılan kolları yan 

peĢlerle birleĢerek kare kol biçimini oluĢturmuĢtur. Cepkenin içi krem rengi Amerikan bezi 

ile astarlanmıĢtır.  

Fotoğraf 45‟deki gelin örtüsü, dikdörtgen Ģeklinde pembe ipek kumaĢtan yapılmıĢ 

baĢörtüsüdür. Kısa kenarlarına ve baĢ üstüne gelecek yerine, stilize dal deseni tel kırma ile 

iĢlenerek süslenmiĢtir. Kare Ģeklinde, kenarlarına iğne oyası yapılan örtüye yörede “krep” 

adı verilmektedir (Foto. 46). Krepler genellikle beyaz renkte olup renkli ipliklerle iğne 

oyası ile çevrelenmiĢtir. 

Tablo 6a‟da altı ayrı gösterge, gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki olduğu ve 

göstergelerin belirttiği Ģeyi doğrudan temsil ettiği görülmüĢtür. 

 

Tablo 6b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları 

arasındaki iliĢki 

ġalvar, üçetek ve cepken olarak aynı kumaĢ (altıparmak) özelliği takım olmasını 

sağlar. KumaĢ dokuması giysiye adını verir. 

Giysinin giyilme 

diziliĢi 

Alta Ģalvar, üste göynek, üçetek, cepken giyilir. BaĢına ise krep ve gelin örtüsü 

örtülür. 

Giysinin kullanım 

özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

ġalvar, don ayağı ve uçkur baĢı ile kullanılır. 

Krep iğne oyalı kullanılır. 

Tüm göstergeler birlikte kullanılarak oluĢturulan dizimsel bağlantıdan bir dizi 

çıktığı zaman, takımın görüntüsel olarak takım olma özelliği kaybolur. ĠletiĢimsel 

olarak verilen mesajın anlamı değiĢir. 

 

Altıparmak Ģalvar, üçetek ve cepken birlikte kullanıldığı zaman, görsel ve iletiĢimsel 

iĢlevini yerine getirmiĢ olur. Giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını veren unsur altıparmak 

dokuma olduğu için dokumanın göstergeyi temsil ettiği söylenebilir.  

Tablo 6b, Barthes‟ın (2012, s. 66) belirttiği gibi “bölümlenmesi gereken bir töz” yani dizim 

olarak incelendiğinde; Fotoğraf 42‟de göstergenin, yukarıdan aĢağıya, uçkur baĢı, Ģalvar ve 

don ayağı gibi sıralı Ģekilde farklı dizilerin birbiriyle iliĢkilendirilerek anlamlı bir bütün 

oluĢturması da, dizimsel bağlantının varlığını göstermektedir. Diziden çıkan bir parça, 
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bütünlüğü bozmaktadır. BaĢa örtülen gelin örtüsü çıkarıldığında, görsel açıdan gelin giysisi 

olarak algılanmaz. 

 

Tablo 6c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                      ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

 

ġalvar 

Fotoğraf 42  

 

DıĢ giysi- alt beden giysisi Özel günü temsil eder. 

Rahatlık, koruma, ekonomiklik, iĢlevsellik, estetik  Uçkur BaĢı: ĠĢlemeli Ģalvar parçaları  

Don ayağı=Paçalık 

Altıparmak Ģalvar, alt beden giysisi  

 

Yöresel giyimi çağrıĢtırır. 

Özel günü temsil eder 

Üçetek 

Fotoğraf 43 

Uzun üst beden giysisi- dıĢ giysi 

Cepken 

Fotoğraf 44 

Üst beden giysisi- üst giysi 

Gelin örtüsü 

Fotoğraf 45 

Bitkisel desen (dal )  

Gelin giyimini temsil eder 

Mutluluğun simgesidir. Krep 

Fotoğraf 46 

Çiçek motifi (Gül, karanfil v.b.) 

 

Düz anlamda üçetek-Ģalvar takım olarak görülen giysi, anlamlandırmanın ikinci düzlemi 

olan yan anlamda; üzerinde iĢleme olmaması ve dokuma yapısı ile altıparmak takım olarak 

adlandırılmakta, üç parçadan oluĢan takımın her parçası altıparmak adını almaktadır. 

Ayrıca üç göstergenin bütün olarak anlamlı bir takım oluĢturması giyen kiĢinin kırsal 

kesimde özel bir güne gideceği çağrıĢımını yapmaktadır.  ġalvar uçkur baĢı ve don ayağı 

ile anlamlı bir bütün oluĢturmakta, yöre kültürüne özgü Ģalvar özelliklerinin tümünü 

taĢımaktadır. 

Krep çevresinde kullanılan her iğne oyası motifinin ayrı bir anlamı vardır. Gelin, baĢına 

biber oyalı krep takmıĢsa bu onun acı çektiğini, kaynanasından dert yandığını gösterir. Gül 

oyalı, karanfilli krepler ise mutlu olduğunu gösterir. Fotoğraf 10‟daki karanfil oyası 

mutluluğun simgesidir. 
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Tablo 7: Aydın (Yenipazar) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme (Yörük Giyimi) 

Tablo 7a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Aydın Yenipazar halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 47, 48, 

49, 50 

Aydın Yenipazar kadın giyim-kuĢamı Aydın Yenipazar özel gün 

giyim-kuĢamı 

 

Göynek 

Fotoğraf 47 

 

 

Ön ortasında göğüs hizasına 

kadar kavisli bir Ģekilde 

uzanan V yakalı, beden ve 

kolu kapsayan bütün peĢli ve 

boyu diz altında biten iç 

giysi 

 

ġalvar  

Fotoğraf 48 

 

 

Beli ve paçası lastikli, bol, 

ağı düĢük alt beden giysisi 

 

 

Üçetek 

Fotoğraf 49 

 

 

 

Ġnce hâkim yakalı, uzun 

kollu, önü açık, yanları 

yırtmaçlı, kenarları dilimli 

biçimlendirilmiĢ, uzun dıĢ 

giysisi 

 

 

Krep 

Fotoğraf 50 

 

 

 

Kare Ģeklinde baĢörtüsü 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 47 

 

Sarı renkte pamuklu 

bürümcük dokuma  

Yaka ve kol uçlarını tığ 

oyası ile süsleme 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 48 

 

Kırmızı ve beyaz çubuklu 

dokumadan yapılmıĢ, içi 

krem rengi Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ Ģalvar 

Süsleme yapılmamıĢ 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 49 

 

Krem rengi pamuklu 

dokuma kumaĢ ile dikilmiĢ, 

krem rengi Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ  

Kenar dilimler ve yaka simli 

harç ile çevrelenerek, tüm 

beden üzerine renkli 

ipliklerle bitkisel ve 

geometrik motiflerle süsleme 

Krep 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 50 
 

Beyaz renk ipek kumaĢ  

Dörtkenarı bitkisel motiflerle 

süsleme 

 

Sarı renkte bürümcük kumaĢtan yapılan göynek, ön ortasında göğüs hizasına kadar kavisli 

bir Ģekilde uzanan V yakalı, beden ve kolu kapsayan bütün peĢli ve boyu diz altında biten 

bir iç giysidir (Foto. 47). Beden ve kol altına bütün olarak yerleĢtirilen peĢ parçası ve 

pamuklu bürümcük dokuma kenarlarındaki kırmızıçizgiler giysinin dikkat çekici biçimsel 

özelliğidir.  Yaka çevresi ve kol uçları tığ oyası ile süslenmiĢtir. 

ġalvar, beli ve paçası lastikli, bol, ağı düĢük alt giysidir (Foto. 48). Ön ve arka parçası aynı 

ölçü ve kesimdedir ve yanları dikiĢsizdir. GeniĢ bir kesime sahip olan Ģalvar, ağdan 

itibaren paça uçlarına doğru daralmaktadır. Paçaları dar, boyu ayak bileğine kadar uzundur. 

Kırmızı ve beyaz çubuklu pamuklu dokumadan yapılmıĢ olan Ģalvarın içi krem rengi 

Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır.  

GeçmiĢte devletlerin birbirleriyle kurduğu politik iliĢkiler, göç, savaĢ ve komĢuluklar giysi 

etkileĢimini de beraberinde getirmiĢtir (Gerçek, 2012, s. 79). Fotoğraf 48‟de görülen 

Ģalvar, Yenipazar Hamzabali beldesinde karĢımıza çıkmıĢtır. Aynı biçimde, farklı renkte 

Ģalvara ise Ġzmir‟in Tire ilçesinde rastlanmıĢtır. Tire, Aydın iline sınır olan en yakın ilçe 

olduğu için sosyal etkileĢimin giysilerin biçimlerine de yansıdığı düĢünülmektedir.   

Fotoğraf 49‟daki giysi ince hakim yakalı, önü açık, ön ortası ve yanlarında belden etek 

ucuna doğru geniĢleyen peĢleri olan, kenarları dilimli biçimlendirilmiĢ, uzun bir dıĢ 

giysidir.  Ellerin üzerini kaplayan aĢırı uzun ve yırtmaçlı kolları olan üçeteğin, yanları, 

belden itibaren yırtmaçlıdır ve ön kapama kenarları, etek uçları, kol kenarları ve yan 

yırtmaçları dilimli olarak biçimlendirilmiĢtir. Dilimli kenarlar ve yaka, simli harç ile 

süslenmiĢtir. Bedene düz olarak birleĢtirilen kol altları kare kuĢ parçaları ile 

rahatlatılmıĢtır. Krem rengi pamuklu dokuma kumaĢtan yapılmıĢ olan üçeteğin tüm yüzeyi 

renkli ipliklerle çiçek, dal, yaprak ve geometrik bağlantılarla bitkisel bezeme yapılmıĢ, 
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Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. Krep, kare Ģeklinde baĢörtüsüdür (Foto. 50). Genellikle 

beyaz ipekli kumaĢtan yapılmaktadır. Dörtkenarı çiçek motifli iğne oyası ile 

çevrelenmiĢtir.  

Tablo 7a‟daki dört göstergede de, gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki vardır ve 

gösterge belirttiği Ģeyi doğrudan temsil etmektedir. 

 

Tablo 7b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Üçetek, üzerindeki iĢlemelerle yörük gelin giyimi özelliğini kazanır. 

Giysinin giyilme diziliĢi Ġçe göynek, alta Ģalvar, üstüne üçetek giyilerek, baĢa iğne oyalı krep 

baĢörtüsü örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Gelin giyimi göynek, Ģalvar, üçetek ve krep ile tamamlanır. 

 

Tablo 7b‟de Yenipazar beldesinde kullanılan üçetekli yörük gelin giyim-kuĢamı dört 

parçadan oluĢmakta ve yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek bir 

bütün oluĢturmaktadır. Üste göynek, alta Ģalvar, üstüne üçetek giyilerek, baĢa krep örtülür. 

Ġç, dıĢ ve baĢ giysi parçaları farklı türler olarak, farklı bir diziye sahiptirler. Farklı 

dizilerden seçilen giysiler birbiriyle iliĢkilendirilerek “dizimsel” bağlantı ile anlamlı bir 

bütün oluĢturmaktadır. 

Aydın yöresi Yörük giysi parçası olan üçeteğin en önemli özelliği üzerinde yapılan 

iĢlemeleridir. ĠĢlemelerin giysiye Yörük üçeteği özelliği kazandırması, giysi ve süsleme 

iliĢkisinin anlamın yanı sıra dizimsel bağlantıdaki etkisini açıkça ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 7c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 47 

Ġç giysi- üst beden giysisi Rahatlık, konfor 

ġalvar 

Fotoğraf 48 

DıĢ giysi- alt beden giysisi Rahatlık, koruma, iĢlevsellik 

 

 

 

 

Üç etek 

Fotoğraf 49 

 

DıĢ giysi- üst beden giysisi Yörük giyimini çağrıĢtırır. 

Özel günü temsil eder. 

Dilimli kenar biçimlendirme, 

bitkisel desen (Çiçek, yaprak)  

Yörük giyimini çağrıĢtırır. 

Çiçek; baĢarı ve güzelliğin 

Yaprak; doğumu ve ölümü 

Dal: doğurganlığı temsil eder. 

Geometrik desen Mavi göz Ģeklindeki yuvarlaklar Yörükleri, kırmızı 

dalgalar konakladıkları obaları temsil eder. 

Krep 

Fotoğraf 50 

Krep - baĢörtüsü Ġğne oyalı bitkisel motif olması kültürel özelliği 

temsil eder. 
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Fotoğraf 49‟daki üçetek göstergesinde, AltuntaĢ ve diğerlerinin (1995, s. 6) belirttiği üzere, 

“göyneğin diz altında olması, üçeteğin yanlarının dilimli olması ve bu dilimlerin simli harç 

ile iĢlenmesi Yörüklerin kullandığı giysi türlerine çağrıĢım yapar”. Ayrıca Balkan‟ın 

(2014) verdiği sözlü bilgilere göre “üçetekteki, mavi göz Ģeklindeki yuvarlaklar Yörükleri, 

kırmızı dalgalar konakladıkları obaları” temsil etmektedir.  

Üçeteğin üzerinde bitkisel motifler olan çiçek, yaprak ve dal motifleri yer almaktadır. 

Çiçek, baĢarı ve güzelliği, yaprak ise doğumu ve ölümü temsil eder (Becker‟den aktaran 

Aygün, 2007). Yan anlam boyutunda Tablo 2‟deki göstergelerin, desen, motif ve süsleme 

açısından özel günlerde giyilen Yörük giyimini çağrıĢtırdığı görülmektedir. 

 

Tablo 8: Aydın (Yenipazar) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme (ġehirli) 

Tablo 8a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Aydın Yenipazar halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 

59, 60 

Aydın Yenipazar kadın giyim-kuĢamı Aydın Yenipazar özel gün 

giyim-kuĢamı 

 

 

Göynek 

Fotoğraf 51 
 

 
 

 

 

Yuvarlak yakalı, geniĢ uzun 

kollu ve bol iç giysi 

 

ġalvar  

Fotoğraf 52 

 
 

 

Beli ve paçası lastikli, bol alt 

giysi 



94 
 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

 

Üçetek  

Fotoğraf 53 

  

 

 

 

 

U yaka, yanlar yırtmaçlı ve 

dilimli, kolu uzun ve 

manĢetli, uzun dıĢ giysi 

Gösterilen Gösterge  Gösteren 

 

 

Cepken   

Fotoğraf 54 

  

  

Ġnce hakim yakalı, önü açık, 

uzun kollu, ön ortası, etek 

ucu ve kol uçları dilimli 

biçimlendirilmiĢ, kısa üstlük. 

 

KuĢak  

Fotoğraf 55 

 

 

Kare Ģeklinde, iĢlemeli giysi 

tamamlayıcı 

 

 

Krep 

Fotoğraf 56 

 

 

 

Kare Ģeklinde baĢörtüsü 

 

 

Uladu örtü  

Fotoğraf 57 

 

 

 

Dikdörtgen Ģeklinde iĢlemeli 

baĢörtüsü 

 

 

Saç 

Fotoğraf 58 

 

 

 

 

Gerçek saçtan yapılan saç 

örgüsü baĢ üslemesi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

Kolye  

Fotoğraf 59 
 

 

 

Altın dizisi giysi 

tamamlayıcısı 

 

Kemer 

Fotoğraf 60 
 

 

Altın dizisi giysi 

tamamlayıcısı 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 51 
 

Bedeni yeĢil pamuklu, 

kolları sarı-siyah-beyaz 

basma kumaĢ 

Süsleme yapılmamıĢ 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 52 

 

Kırmızı zemin üzerine sarı 

çiçekli, sim ve ipek karıĢımlı 

uskufa kumaĢtan yapılmıĢ, 

bel ve paçasına Amerikan 

bezi eklenmiĢ alt giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 53 

 

DıĢ yüzeyi, kırmızı zemin 

üzerine sarı çiçekli, sim ve 

ipek karıĢımlı uskufa kumaĢ, 

iç yüzeyi ise Amerikan bezi 

ile astarlanmıĢ dıĢ giysi 

Yaka çevresi ve kenar 

dilimleri siyah kaytan ile 

süslenme 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 54 

 

Pembe ipek kumaĢtan 

yapılmıĢ, Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ üst dıĢ giysi 

Kol uçlarına, ön ortasına ve 

etek uçlarına kalın çivi 

danteli geçirilerek, kol, ön 

ve arka bedene simli iplikle 

bitkisel motifler iĢlenerek, 

pul ve boncuk dikilerek 

süsleme 

KuĢak 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 55 
 

Pembe ipekli kumaĢ  

Bir köĢesine gümüĢ sim tel 

ile eli belinde ve haç 

motifleri iĢlenerek süsleme 

Krep 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 56 
 

Beyaz ipekli kumaĢ 

Dörtkenarı çiçek Ģeklinde 

iğne oyası motif ile 

çevrelenerek süsleme 

Uladu örtü 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 57 
 

Pembe ipekli kumaĢ 

Dörtkenarı gümüĢ tel kırma 

ile iĢleme yapılmıĢ örtü 

Saç 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 58 
 

Kahverengi renkte saçtan 

yapılmıĢ baĢ süslemesi 

Örüklerin aralarına altın 

koyularak süsleme 

Kolye-kemer 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf59, 60 

  

Altın dizilmiĢ kolye ve 

kemer 

Süsleme yapılmamıĢ 
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Fotoğraf 51‟deki yeĢil pamuklu kumaĢtan yapılmıĢ göyneğin boyun çevresine göre 

ĢekillendirilmiĢ oyuntulu yakası göğüs altına kadar uzanan bir yırtmaç ile sonlanmaktadır. 

Yırtmaç açıklığı 3 adet çıt çıt ile pili oluĢturacak Ģekilde kapatılmıĢtır. Ön ortasının iki 

tarafına omuzdan baĢlayarak bel hattına kadar uzanan 4‟er adet nervür yapılarak uçları 

serbest bırakılmıĢtır. Bedene düz olarak takılan kolları elde bulunan farklı kumaĢ 

parçalarından yapılmıĢtır. Giysinin görünmeyen kısımlarında basit ve eldeki artık 

kumaĢların kullanılması ekonomiklik adına yapılan bir uygulama olarak 

değerlendirilmekte ve pek çok yörede bu tür uygulamalara rastlanmaktadır. 

 ġalvar, ön ve arka parçası aynı ölçü ve kesimde, beli ve paçası lastikli, paçaları geniĢ, 

boyu diz altına kadar uzun, yanları dikiĢli ve bol alt beden giysidir (Foto.52). Oldukça bol 

ve kuĢsuz kesim özelliğine sahiptir. ġalvar kırmızı zemin üzerine sarı çiçekli, sim ve ipek 

karıĢımlı uskufa kumaĢtan dikilirken, bel ve paçasına Amerikan bezi eklenmiĢtir. 

Fotoğraf 53‟teki üçetek, göğse kadar derin U yaka biçimli üçetek, ön ve yanları peĢli ve 

yırtmaçlı, uzun kollu bir dıĢ giysidir. Ön kapaması yaka açıklığından baĢlayan üç adet birit 

düğme ile sağlanmıĢtır. Ön, yan yırtmaç ve etek uçları dilimli Ģekilde biçimlendirilmiĢtir. 

Bedene düz birleĢtirilen uzun kollara üçgen kuĢ parçası ile hareket rahatlığı verilmiĢ ve kol 

uçları manĢetle toplanmıĢtır. Kırmızı zemin üzerine sarıçiçekli, sim ve ipek karıĢımlı 

uskufa kumaĢtan dikilmiĢ, Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. Yaka çevresi ve kenar dilimler 

siyah kaytan ile çevrelenerek süslenmiĢtir. 

Cepken, ince hâkim yakalı, önü açık, uzun kollu, ön ortası, etek ucu ve kol uçları dilimli, 

kısa üstlüktür (Foto. 54). Üçetek de olduğu gibi kol altında üçgen kuĢ parçası 

bulunmaktadır. Pembe ipek kumaĢtan yapılan cepkenin içi Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢtır. Kol uçlarına, ön ortasına ve etek uçlarına kalın çivi danteli geçirilmiĢtir. 

Kol, ön ve arka bedene bitkisel motiflerle sim iĢlenmiĢ, pul ve boncuk dikilmiĢtir. 

KuĢak, kare Ģeklinde olup, üçgen Ģeklinde köĢesi gümüĢ tel ile doğum(eli belinde) ve 

koruma (haç) motifleri iĢlenmiĢ giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 55).  

Krep, beyaz ipek kumaĢtan, kare Ģeklinde, kenarlarına renkli ipliklerle iğne oyası yapılmıĢ 

baĢörtüsüdür (Foto. 56). Uladu örtü, saf ipekten yapılan kenarlarına gümüĢ tel iĢlenmiĢ 

dikdörtgen Ģeklindeki baĢörtüsüdür (Foto. 57).  

Saç ise, arasına altın koyularak örülmüĢ saç örgüsüdür (Foto. 58).  
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Kolye (Foto. 59), ipe altın dizilmesi ile kemer ise altın zincire altın dizilmesi ile oluĢan 

giysi tamamlayıcılarıdır (Foto. 60).  

Tablo 8a‟ya göre, on bir göstergenin de gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢkisi 

olduğu ve göstergelerin belirttiği Ģeyi doğrudan temsil ettiği görülmektedir. 

 

Tablo 8b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki ġalvar ve üçetek birlikte giyildiğinde uskufa (telli) takımı oluĢturur.  

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üste göynek, üçetek, cepken giyilir, beline kuĢak bağlanır, 

ayağına çarık giyilir ve kemer ile kolye takılır. BaĢına ise saç örgüleri, 

krep ve uladu örtü örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Krep oyalı kullanılır. 

KuĢak üçgen katlanarak kullanılır 

 

Diğer yörelerdeki bazı örneklerde de görüldüğü gibi AltuntaĢ ve diğerleri‟nin (1995, s. 4) 

belirttiği üzere, “uskufa kumaĢtan yapılan giysi parçaları Aydın kent merkezinde Ģehirliler 

tarafından kullanılmaktadır”. 

Alta Ģalvar, üstüne göynek, üçetek, cepken giyilerek, ayağa çarık, beline altın kemer, 

boynuna altın kolye takılır. BaĢa ise altınlı saç örgüleri bağlanıp, oyalı krep üstüne iĢlemeli 

uladu örtü örtülür. Her biri iç, dıĢ, alt, üst giysi türlerinden farklı giysi parçalarıdır. Giysi 

parçalarının giyinme sırası dikkate alındığında yukarıdan aĢağıya ve içeriden dıĢarıya 

dizimsel bir bağlantının varlığından söz edilebileceği gibi, katlı giyim özelliğini de 

yansıttığı söylenebilir. Krep, mutlaka iğne oyası ile kullanılırken, kuĢağın üçgen katlanarak 

kullanılması kullanım özelliğinin görsel açıdan yarattığı farklılık olarak görülebilir.  

 

Tablo 8c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                              ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Fotoğraf 52 

Uskufa=Telli kumaĢ.  

Telli Ģalvar alt beden giysisi 

ġehirli olduğunu gösterir. KumaĢın dokusu ekonomik 

durumun iyi olduğunu temsil eder. Özel gün giyimine 

çağrıĢım yapar: 

Rahatlık, iĢlevsellik, ekonomiklik çağrıĢtırır. 
Üçetek 

Fotoğraf 53 

Uskufa=Telli kumaĢ. 

Telli üçetek uzun dıĢ giysi 

Cepken 

Fotoğraf 54 

ĠĢlemeli kısa üst beden giysi-

dıĢ giysi 

Özel gün giyimini temsil eder. 

KuĢak 

Fotoğraf 55 

Eli belinde motifi 

Haç motifi 

Koruma, doğum, uğur, bereket ve mutluluğu temsil eder. 

Krep 

Fotoğraf 56 

Krep=Zengin 

Yemeni=Fakir  

Statü farkını temsil eder. 

Uladu örtü 

Fotoğraf 57 

ĠĢlemeli Özel gün giyimini temsil eder. 

Saç 

Fotoğraf 58 

 

Altın dizili 

 

Ekonomik durum ve zenginliğin göstergesidir. 
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Kolye 

 Fotoğraf 59 

Kemer  

Fotoğraf 60 

 

ġalvar ve üçetek, yörede “telli kumaĢ” olarak da bilinen ve değerli bir kumaĢ olan “uskufa” 

kumaĢtan yapılmıĢtır. Uskufa simli ve ipekli bir kumaĢtır. Bu kumaĢtan yapılan giysiler, 

kullananların ekonomik durumun iyi olduğunu gösterir. KumaĢ yapıları gereği Ģalvar ve 

üçeteğin, cepken, uladu örtü ile kuĢağın üzerindeki iĢlemelerin ve krep baĢörtüsünün 

etrafındaki iğne oyalarının o kültürde özel bir gün giysi parçası olduğunu temsil eder. 

Krep, zenginlerin ipek kumaĢa iğne oyası ile çevrelenen baĢörtüsü iken, yemeni fakirlerin 

mermeĢahi kumaĢa iğne oyası ile çevrelenen baĢörtüsüdür. Aynı oya, farklı kumaĢ özelliği, 

yörede statü farkını gösterir. Krep üzerindeki bitkisel motifli iğne oyalarının anlamı, Tablo 

2 ve 3‟te bahsedilen iğne oyası anlamları ile benzeĢmektedir. 

Kültürel göstergebilim, basit iĢaretler ve öğelerin kullanılarak verilmek istenen mesajın 

alınmasına izin verir. Fotoğraf 58‟de görülen saç örgülerindeki altınları, kız niĢanlandıktan 

sonra oğlan evi kızı her ziyarete geliĢinde getirir, kız bunları düğün günü saçlarının 

örüklerine takar. Altının çok olması oğlan evinin ekonomik durumunun iyi olduğunun 

göstergesidir. Ayrıca boyna takılan altın dizisi ve bele takılan altın kemer de zenginliğin 

iĢaretidir. 

KuĢak üzerindeki eli belinde motifi; diĢiliğin simgesidir. Sadece analık ve doğurganlık 

değil, aynı zamanda uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neĢeyi temsil eder. Haç motifi ise; 

dört ayrı yönü iĢaretleyen Ģekli itibariyle, kötü bakıĢları dört ayrı parçaya bölüp, dört bir 

yana savurduğuna inanılır ve korumayı sembolize eder (Erberk, 2002 s. 12-134). 

 

4.3. Denizli Ġli Halk Giyim-KuĢamının Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümlenmesi 

Denizli ili, Ege Bölgesi‟nin güneydoğusunda yer almaktadır. Akdeniz, Ege ve Ġç Anadolu 

Bölgeleri arasında bir köprü görevi yapmakta ve her üç bölgede de toprakları 

bulunmaktadır.  

Denizli ilinde, insanların geçim kaynağı tarıma dayalıdır. En fazla üretimi yapılan tarım 

ürünü pamuktur. Buna paralel olarak fabrikalar kurulmuĢ, dokumacılık ilerlemiĢtir. Bu 
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yüzden çevre illerden göç almıĢ, sosyal yapısı çeĢitlilik göstermiĢtir. Bu da Denizli 

halkının giyimine yansımıĢtır.  

AraĢtırma Denizli ilinin güneyinde yer alan Tavas ilçesi Kızılcabölük beldesi ile 

doğusunda yer alan Çardak ilçesi Söğüt köyü olmak üzere iki yörede yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın bu bölümünde Denizli ili Tavas (Kızılcabölük) ve Çardak (Söğüt) ilçelerine 

ait halk (günlük, sokak ve özel gün) giyim-kuĢamını oluĢturan parçalar; göynek, Ģalvar, 

üçetek, kuĢak, peĢtamal, kemer ve baĢa takılan aksesuarların biçim, renk, kumaĢ, süsleme 

özellikleri göstergebilimsel yöntem ile incelenerek yorum yapılmıĢtır. 

 

4.3.1. Günlük Giyim-KuĢam 

Yapılan alan araĢtırmasında, Denizli ili günlük halk giyimine iliĢkin günümüze ulaĢmıĢ 

örneklere ulaĢılamamıĢtır. Kaynak kiĢilerden elde edilen bilgilere göre Denizli kadın halk 

giyim-kuĢamının sade, süslemesiz üçetek, don/Ģalvar ve yazma (tülbent) olmak üzere üç 

adet giysi parçasından oluĢmaktadır. 

 

Fotoğraf 61: Denizli günlük giyim-kuĢam örneği (günümüz) 

 

Günümüzde Denizli ve çevresinde yöresel giysi parçalarının kullanılmadığı, kırsalda 

kadınların ev, bağ, bahçe ve tarla iĢlerinde çalıĢmalarını kolaylaĢtıracak, hareketlerini 

kısıtlamayacak giysiler kullandıkları gözlenmiĢtir. Hemen her yörede günlük yaĢamda 

kadınlar alta basma etek üzerine penye veya basma entari giymekte, baĢlarına oyalı yazma 

örtmektedirler. Giysilerin kumaĢları mevsime uygun değiĢiklik göstermektedir.  
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4.3.2. Sokak Giyim-KuĢamı  

Denizli‟nin Kızılcabölük beldesi halk giyiminde kadınlar dıĢarıya çıktıkları zaman 

peĢtamal ve bürgü olmak üzere iki giysi giymekteydiler. Çizgili pamuklu kumaĢtan 

yapılmıĢ olan peĢtamal boyu ayak bileğine kadar uzun, eni geniĢ, bele sarılarak kullanılan 

bir giysi parçasıdır. DıĢ giysinin üzerine önden arkaya doğru bele sarılıp bağlanarak 

kullanılır. PeĢtamalın üzerine bedeni de örtecek Ģekilde baĢa örtülen bürgü ise koyu 

renklerde ipekten yapılmıĢ kareli baĢörtüsüdür. Ġki kenarı püsküllüdür. Günümüzde iki 

giyside az da olsa kullanılmaktadır.  

 

Fotoğraf 62: Kızılcabölük sokak giyim-kuĢam örneği (peĢtamal-bürgü) (Altınay, 2013, s. 

17) 

 

Tablo 9: Denizli (Tavas) Sokak Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile Çözümleme 

Tablo 9a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Denizli-Tavas halk giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 63, 64 

Denizli Tavas kadın giyim-

kuĢamı 

Denizli Tavas Kızılcabölük sokak 

giyim-kuĢamı 

PeĢtamal  

Fotoğraf 63 

 

 

 

Dikdörtgen Ģeklinde, geniĢ, enli, uzun 

dıĢ giysi 

Bürgü 

Fotoğraf 64 

 

Dikdörtgen Ģeklinde baĢörtü  

PeĢtamal 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 63 
 

Mor, pembe, kalın ve ince çizgili ipek 

kumaĢ 

Süsleme yapılmamıĢ 

Bürgü 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 64  

Kahverengi, beyaz,  kareli kumaĢ  

Süsleme yapılmamıĢ 
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Tablo 9‟da Kızılcabölük sokak giyim-kuĢamını oluĢturan giysi parçalarının biçimsel 

tanımlaması yapılmıĢtır. Buna göre, peĢtamal, dikdörtgen Ģeklinde, boyu ayak bileğine 

kadar uzun, eni geniĢ ve bele sarılarak kullanılan bir giysi parçasıdır (Foto. 65). Bürgü ise, 

ipekten yapılmıĢ kahverengi-beyaz kareli dikdörtgen Ģeklinde baĢörtüsüdür (Foto. 66). 

Sokağa çıkarken kadınlar beline peĢtamal bağlar ve arkalarından eteklerine kadar uzanacak 

Ģekilde baĢlarına bürgü örterek vücut hatlarının dıĢarıdan belli olmamasını sağlarlar.   

Ġki ayrı göstergede de gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki vardır ve gösterge 

belirttiği Ģeyi doğrudan temsil etmektedir. 

Tablo 9‟da görülen bürgü ve peĢtamal Tavas Kızılcabölük beldesinde karĢımıza çıkmıĢtır. 

Bürgü aynı biçim ve aynı renkte, fakat farklı bir isimle (bohça bakınız Foto. 65) Aydın 

Yenipazar ve Nazilli ilçelerinde, peĢtamal ise aynı isim ve biçimde, farklı renkte Ġzmir Tire 

ve ÖdemiĢ ilçelerinde de kullanıldığı belirlenmiĢtir. Denizli ili Aydın ve Ġzmir illerine sınır 

bir il olduğu için kültürel etkileĢimin giysi parçalarının ortak kullanımında etkin olduğu 

düĢünülmektedir.   

 

Tablo 9b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki PeĢtamal ve bürgü birlikte kullanıldığında takım olarak sokak giyimini 

oluĢturur. 

Giysinin giyinme sırası Alta peĢtamal sarılır, üste bürgü örtülür 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Medeni durumu belirtir 

 

Sokak giyim-kuĢamının iki parçası olan peĢtamal ve bürgü birlikte kullanıldığı zaman 

görsel ve iletiĢimsel iĢlevini yerine getirmiĢ olur.  

PeĢtamal, belden ayak bileğini kapatacak Ģekilde düz bir kumaĢın bel kenarının kıvrılarak, 

uçkurla bele dolanarak bağlanması ile giyilir. Onun üstüne de baĢ ve bedeni kapatacak 

Ģekilde bürgü örtülür, dıĢarı çıkarken boyun altından tutularak ön beden kapatılır. Birlikte 

kullanım sonucunda bir bütün olarak sokak giyimini oluĢturan göstergelerden birinin 

kullanılmaması durumunda, sokak giyimi özelliği kaybolur. Bu da göstergelerin 

oluĢturduğu dizimsel bağlantının giyim biçiminin görsel ve iletiĢimsel açıdan anlamını 

değiĢtireceği sonucunu doğurmaktadır. Bürgünün, sadece evli kadınlar tarafından 

kullanılması da diğer bir örnek olarak görülebilir.  
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Tablo 9c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                   ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

PeĢtamal 

Fotoğraf 63 

 

Sokak giyim-kuĢamı 

DıĢ giysi 

Evli kadınları temsil eder. 

Kullanım kolaylığı, rahatlık, pratiklik ve iĢlevselliği çağrıĢtırır.  

Sokak giyimini temsil eder.  

Mahremiyeti belirtir.  

Üst giyimi belirtir.  

Bürgü 

Fotoğraf 64 

 

Süsleme ve iĢleme olmaması ile sade görünüm kazanan peĢtamal ve bürgü, kullanım 

Ģeklinin kolay olması nedeniyle rahatlık sağlar ve sokak giyimine çağrıĢım yapar. Ayrıca 

bürgünün geniĢ ve uzun olması ile aynı anda hem üst bedeni hem de baĢı kapatması, vücut 

hatlarını yok etmesi, mahremiyeti temsil ederken, pratiklik ve iĢlevsellik sağlar.  

Kızılcabölük yöresinde bürgü ve peĢtamal kullanımı kadının evli olduğunu belirtir. 

 

4.3.3. Özel Gün Giyim-KuĢamı  

Denizli ve çevresinde özel gün giysileri biçimsel olarak benzerlik göstermesine rağmen, 

kumaĢ, süsleme, isim ve kullanılan baĢlık yönünden çeĢitlilik ve farklılıklar söz konusudur. 

Denizli‟nin kuzeyinde yer alan Çardak ilçesinin Söğüt beldesinde üç eteğe “kuyruk” 

denilirken, güneyinde yer alan Tavas ilçesinin Kızılcabölük beldesinde “henteri” 

denilmesi veya Söğütte, beldeki kuĢak arkada üçgen oluĢturulacak Ģekilde kuĢanılırken, 

Kızılcabölük‟te önde üçgen Ģekilde kuĢanılması gibi farklılıklar baĢlıca örneklerdir. 

 

 
65a Söğüt  (ġen, 2014)                                  65b Kızılcabölük (Merç, 2014) 

Fotoğraf 65: Denizli-Çardak-Söğüt ve Tavas-Kızılcabölük gelin giyim-kuĢamı 
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Söğüt beldesinde özel günlerde sırasıyla; don, göynek, entari (kuyruk), zıbın giyilmekte, 

bele kuĢak kuĢanılıp, üstüne peĢtamal önde büzgü oluĢturacak biçimde öne 

bağlanmaktadır. BaĢa, yöre halkı tarafından özel hazırlanan “takka” denilen baĢlık ve sarı 

dastar, boyuna ise karanfil takılmaktadır. 

 

Fotoğraf 66: Takka (ġen, 2014) 

 

Kızılcabölük beldesinde ise Ģalvar, göynek, entari (henteri) giyilmekte, bele kuĢak 

kuĢanılmaktadır.  BaĢa ise dikdörtgen Ģeklinde, genellikle tel kırma iĢlemeli, ince örtü veya 

çeĢitli renklerde krep (gırap) örtüler birbirine tutturularak örtülür. Üst kısmına renkli 

çığalar ve renkli çiçeklerden oluĢan tepelik baĢa konur (Erden ve diğerleri, 2014, s. 474). 

Ekonomik ve sosyal durum, kültür, gelenek ve görenekler, iklim, coğrafya ve yaĢam biçimi 

gibi faktörler giysilerin biçim, malzeme ve süslemesinde farklılıklar oluĢturmakta ve bu 

durum aynı ilin değiĢik yörelerinde bile açıkça görülebilmektedir. Günümüz yaĢam 

koĢulları, teknoloji, kitle iletiĢim araçları ve modanın etkisiyle, geleneksel özel gün giyim-

kuĢamı da (gelinlik vb.) evrensel bir geleneğe uyularak dönüĢüme uğrayıp, yerini beyaz 

gelinliğe bırakmıĢtır. Bugün, Denizli ilinde de kadınlar, kına gecesinde farklı renklerdeki 

geleneksel giysisini, düğün günü ise beyaz gelinliğini giymektedir. Kına gecelerinde 

Ģalvar-üçetek veya bindallı olarak giyilen geleneksel giyim, geçmiĢte dokuma kumaĢlardan 

el iĢlemesi olarak yapılırken bugün, sentetik karıĢımlı kumaĢlardan fabrikasyon iĢleme ile 

yapılmaktadır. Az sayıda da olsa orijinal giysileri olanlar bu giysileri kullanmamakta ve 

sandıklarda saklamaktadırlar. 
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Tablo 10: Denizli (Çardak-Söğüt) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme 

Tablo 10a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö
st

er
g
e 

T
ü
rü

 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Denizli Çardak halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 67, 

68, 69, 70, 

71, 72, 73, 

74, 75,  

Denizli Çardak kadın giyim-kuĢamı  

Denizli Çardak Söğüt 

köyü gelin giyim-kuĢamı 

 

Göynek 

Fotoğraf 67 

  

  

 

Ġnce hâkim yakalı, yanları 

peĢli, robalı ve kısa kollu 

iç giysi 

 

Don 

Fotoğraf 68 

 

 

Yüksek ağlı, kare kuĢlu, 

beli ve paçası lastikli alt 

beden giysisi 

 

 

 

Entari 

Fotoğraf 69 

 

 

 

 

 

V yakalı, yanları peĢli ve 

yırtmaçlı, uzun manĢetli 

kolları olan, boyu uzun dıĢ 

giysi 

 

Zıbın 

Fotoğraf 70 

 

  

 

U yakalı, uzun kollu, kol 

ucu manĢetli, üç sıra 

düğme kapamalı kısa 

üstlük 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

KuĢak 

Fotoğraf 71 
 

Kare Ģeklinde, iki kenarı 

saçaklı giysi tamamlayıcısı 

PeĢtamal  

Fotoğraf 72 

 

Dikdörtgen Ģeklinde uzun 

giysi tamamlayıcısı 

Fes 

Fotoğraf 73 
 

Tığ ile örülerek yapılan 

baĢlık 

Sarı Dastar 

Fotoğraf 74 

 

Kare Ģeklinde kenarları 

saçaklı baĢörtüsü 

Karanfil 

Kolye 

Fotoğraf 75 
 

Mavi boncuk ve 

karanfilden yapılmıĢ kolye 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 67  

Ön bedende robası koyu 

yeĢil jarse kumaĢtan, diğer 

kısımları yeĢil beyaz 

çiçekli basma kumaĢtan 

yapılmıĢ iç giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Don 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 68 

 

Beden kısmında turuncu- 

sarı yollu kutnu dokuma, 

bel uçkurunda krem rengi 

Amerikan bezi, ağ parçası 

ve paça uçlarında ise 

pembe çiçekli basma 

kumaĢ kullanılmıĢ alt giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Entari 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 69 

 

 
Bitkisel desen 

Turuncu, sarı, yeĢil yollu 

kutnu dokumadan 

yapılmıĢ, krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ dıĢ giysi 

YeĢil ve mavi renkte 

sutaĢı, renkli kumaĢ 

parçaları ile arka etek 

ucuna bitkisel motiflier 

aplike edilerek süsleme 

Zıbın 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 70 

 
Geometrik desen 

Mor zemin üzerine pembe, 

sarı, yeĢil renklerde, 

basma kumaĢtan yapılmıĢ 

ve içi krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ kısa üstlük 

Beyaz iplik kullanılarak 

yaka çevresi, ön ortası ve 

manĢet üstlerine stilize 

üçgen desen ile süsleme 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

KuĢak 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 71 

 

Sarı-turuncu-siyah-yeĢil-

pembe-mor renklerde yün 

dokuma  

Süsleme yapılmamıĢ 

PeĢtamal 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 72  

Mor-yeĢil-siyah renkte, 

ipek dokuma  

Süsleme yapılmamıĢ 

Fes 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 73  

Krem rengi iplikle 

örülmüĢ baĢlık 

Alın kısmına altın, üst 

kısmına mavi Ģifon parçası 

geçirilerek süsleme 

Sarı Dastar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 74  

Sarı, turuncu ve beyaz 

renkte, çizgili dokuma 

 Uçlarına turunucu renk 

pon pon yapılarak süsleme 

Kolye 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 75 

 

KumaĢ yok 

Karanfil, eski para ve mavi 

boncuk dizilerek süslenmiĢ 

takı 

 

Tablo 10a‟da Denizli ilinde özel gün giyim-kuĢamını oluĢturan giysi parçalarının, 

(göstergelerin) biçimsel anlatımları ile gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢki 

görülmektedir. Buna göre; göynek, ince, 1 santimetrelik hâkim yaka ile göğse kadar düğme 

ile kapatılmıĢ, kısa kollu, etek ucuna doğru geniĢleyen, yan peĢli bir iç giysidir (Foto. 67). 

Ön bedende göğüs hizasındaki robası koyu yeĢil jarse kumaĢtan, diğer kısımlar ise yeĢil 

beyaz çiçekli basma kumaĢtan yapılmıĢtır. 

Fotoğraf 68‟deki don, yüksek ağlı, beli ve paçası lastikli, alt beden giysisidir. Ön ve arka 

parçası aynı kesimdedir ve yanları dikiĢsizdir. Hareket rahatlığını artırmak ve geniĢlik 

sağlamak amacıyla donun, düz olarak birleĢen ağına kare kuĢ parçası yerleĢtirilmiĢtir. 

Donun, beden kısmında kutnu dokuma, bel uçkurunda krem rengi Amerikan bezi, ağ 

parçası ve paça uçlarında ise pembe çiçekli basma kumaĢ kullanılmıĢtır. Kutnu dokumalar 

el tezgâhlarında dokundukları için, enleri dardır ve diğer kumaĢlara göre daha pahalıdırlar. 

Bu durum, giysiye güzel görünüm kazandırdıkları için halk giyiminde sıklıkla tercih edilen 

bu kumaĢın giysinin belirli kısımlarında kullanılmasının nedeni olarak görülmektedir. 

Fotoğraf 69‟daki bedene kadar uzanan kavisli, V yakalı entarinin, belden etek ucuna doğru 

açılan, üçgen peĢleri ile etek geniĢliği sağlanmıĢ, manĢetli uzun kolları bedene düz olarak 
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birleĢtirilmiĢtir. Kol altında yerleĢtirilen ve bele doğru daralan üçgen kuĢ parçası ile beden 

ve kolun rahatlığı sağlanmıĢtır. Yanlarında derin yırtmaçları bulunan ve yörede “karagöz” 

olarak adlandırılan kutnu dokumadan yapılmıĢ olan entarinin ön kapaması, 3 adet sıralı 

düğme ile sağlanmıĢtır. Arka bedende, etek ucunda ve yırtmaç kenarlarında aplike dikiĢ 

tekniği uygulanmıĢtır. YeĢil ve mavi renkte sutaĢı ve renkli kumaĢ parçaları ile arka etek 

ucuna ağaç ve lale motifli aplikeler çalıĢılmıĢ, yan kenarlar iĢlenmiĢtir. Entari krem rengi 

Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. 

Fotoğraf 70‟deki zıbın, U yakalı, manĢetli uzun kollu, üç sıra düğme kapamalı, kısa 

üstlüktür. Mor zemin üzerine pembe, sarı, yeĢil renklerde basma kumaĢtan yapılmıĢ zıbının 

içi krem rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. Beyaz iplik kullanılarak, yaka çevresi, ön 

ortası ve manĢet üstlerine makine dikiĢi ile stilize üçgenler yapılarak süslenmiĢtir. 

Ġkiye katlanarak bele bağlanan kuĢak, kare Ģeklinde, iki kenarı saçaklı yün dokumadandır 

(Foto. 71). Bele bağlanabilmesi için karĢılıklı köĢelerinde örülerek oluĢturulmuĢ bağcıkları 

bulunmaktadır. PeĢtamal ise, dikdörtgen Ģeklinde Mor-yeĢil-siyah renkte çizgili ipekli 

dokumadır (Foto. 72). 

Fes, tığ ile örülerek oluĢturulan yuvarlak biçimli baĢlıktır (Foto. 73). Fesin alın kısmına 

altın, üst kısmına ise mavi Ģifon parçası dikilerek süslenmiĢtir. Sarı dastar, kare Ģeklinde 

110x110 cm ebadında, kenarları saçaklı dokunmuĢ baĢörtüsüdür (Foto. 74). Islatılan 

karanfillerin boncukla birleĢtirilerek, kalın bir ipe dizilmesiyle oluĢturulan karanfil 

kolyenin uç kısımlarına, mavi boncuk veya nazar boncuğu, tam ortasına ise eski para 

takılarak süsleme yapılmıĢtır (Foto. 75).  

 

Tablo 10b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Entari ve donun aynı kumaĢtan yapılması takım özelliğini oluĢturur. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta don, üstüne göynek, entari, zıbın giyilip arkasına kuĢak, önüne 

peĢtamal bağlanır. BaĢına ise fes üzerine sarı dastar örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

KuĢak arkada, peĢtamal önde kullanılır. 

PeĢtamal farklı giysilerin üzerine giyildiğinde, farklı giyim özelliği 

kazandırır. 

 

Tablo 10b‟ye göre özel gün giyim-kuĢamının, üç etekli kadın giysilerinin yedi ayrı giysi 

parçasından oluĢtuğu ve yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek bir 

bütün oluĢturduğu görülmektedir. Göynek, don, entari ve zıbın bedene; peĢtamal ve kuĢak 

bele, fes ve sarı dastar ise baĢa takılan farklı giysi parçaları olup, her tür farklı bir diziye 
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sahiptir. Farklı dizilerden seçilen giysilerin birbiriyle iliĢkilendirilerek anlamlı bir bütün 

oluĢturması, “dizimsel” bir bağlantının var olduğunu gösterir. 

Belde arkada üçgen oluĢturacak Ģekilde kullanılan dokuma kuĢak, önde peĢtamal ile 

kullanılır. Tek baĢlarına kullanılmaz. Giyim kuĢamda göstergelerin kullanım sırası ve yeri 

değiĢtiğinde, görsel ve iletiĢimsel açıdan da değiĢim olmaktadır. Örneğin, Kızılcabölük 

beldesinde peĢtamal (Foto. 63) etek gibi öne dolanarak sokak giyiminde kullanılırken, 

Söğüt beldesinde önlük gibi öne bağlanarak gelin giyiminde kullanılır (Foto. 72). Bir giysi 

parçasının kulanım Ģeklinin aynı ilin farklı beldelerinde bile değiĢiklik göstermesi ve 

değiĢik anlamlar taĢıması, halk giyim kuĢamında giysi kullanım özelliklerinin görsel ve 

iletiĢimsel açıdan ne denli önemli olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 10c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                 ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 67 

Üst beden iç giysi Ġç giyimi çağrıĢtırır. 

Don 

Fotoğraf 68 

Alt beden dıĢ giysi Rahatlık, hareket serbestliği, koruma 

 

Entari 

Fotoğraf 69 

Entari=Kuyruk 

Entari kumaĢı=Karagöz  

Uzun üst beden giysi-dıĢ giysi 

Özel günü temsil eder 

Yöresel giyimi çağrıĢtırır. 

Bitkisel desen= Lale, dal Hayat, aĢk, ölümsüzlük, doğurganlığı temsil eder 

Fes 

Fotoğraf 73 

Altın Ekonomik güç, zenginliğin göstergesidir. 

Kolye 

Fotoğraf 75 

Karanfil  Güzel koku temsil eder 

Mavi boncuk Nazarı temsil eder 

Eski para Bereketi temsil eder. 

 

Anlamlandırmanın birinci boyutu olan düz anlamda entari olarak adlandırılan Fotoğraf 

69‟daki gösterge, ikinci boyutta yan anlam olarak özel gün giysisine çağrıĢımı yapmakla 

birlikte, yöre kültürünü bilen kiĢiler tarafından entariye “kuyruk”, kullanılan kumaĢına ise 

“karagöz” denilmektedir. 

Entarinin arka beden etek ucunda stilize lale ve ağaç motifleri yapılmıĢtır. Lale motifi 

hayat, aĢk ve ölümsüzlüğü, bitki dalları ise doğurganlığın bir göstergesidir (Aygün, 2011, 

s. 40). Alına dizilen altınların çokluğu erkek evinin ekonomik durumunun iyi olduğunu 

ifade eder. Islatılarak ipe dizilen karanfil kolyeyi gelin kocasına ve düğüne gelen 

misafirlere güzel kokması için takar. Ayrıca mavi boncuk ve eski para ile süslenen kolye; 

nazar ve bereketi sembolize eder. 
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Tablo 11: Denizli (Çardak-Söğüt) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme 

Tablo 11a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Denizli Çardak halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 76, 77, 

78, 79, 80, 81 

Denizli Çardak kadın giyim-kuĢamı Denizli Çardak Söğüt gelin 

giyim-kuĢamı 

 

Don  

Fotoğraf 76 

  

 

Yüksek ağlı, kare kuĢ parçalı, 

paçaları ve beli lastikli, bol alt 

beden giysisi 

 

 

 

Entari  

Fotoğraf 77 

  

  

 

 

 

Yuvarlak yakalı, manĢetli uzun 

kollu, belden kesik ve yanları 

yırtmaçlı uzun dıĢ giysi 

 

 

 

Zıbın  

Fotoğraf 78  

 

  

 

 

 

Boyu bel hizasında, V yakalı, 

manĢetli uzun kollu, kapaması 

üç düğmeli kısa üstlük. 

 

KuĢak  

Fotoğraf 79 

 

 

Kare Ģeklinde, iki kenarı saçaklı 

giysi tamamlayıcısı 

 

PeĢtamal  

Fotoğraf 80 

 

 

Dikdörtgen biçiminde çizgili 

giysi tamamlayıcısı 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

Sarı Dastar  

Fotoğraf 81 

 

 

Kare biçiminde kenarları kalın 

çizgili ve saçaklı baĢörtüsü 

Don 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 76 

 

Siyah zemin üzerine pembe 

çiçek desenli pazen kumaĢ, kuĢ 

parçası ve bel uçkurunda lila-

siyah renkli pazen kumaĢ alt 

giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Entari 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 77 

 

Üst bedeni bele kadar kırmızı-

mavi çiçekli basma kumaĢtan, 

belden etek ucuna kadar mor 

renkte kadife kumaĢtan, kolları 

ise pembe-yeĢil çiçekli basma 

kumaĢtan yapılmıĢ, içi 

Amerikan bezi ile astarlanmıĢ 

dıĢ giysi 

Arka etek ucuna, renkli 

ipliklerle bitkisel motifler aplike 

edilerek ve etek uçları, yırtmaç 

kenarları renkli sutaĢı ile 

baklava dilimi Ģeklinde süsleme 

Zıbın 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 78 

  

Mavi kadife kumaĢtan yapılmıĢ 

ve krem rengi Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ üstlük 

Yaka çevresi ve manĢetlere 

beyaz iplikle, zigzag Ģeklinde, 

makine dikiĢi çekilerek süsleme 

KuĢak 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 79 
 

Sarı-turuncu-siyah-yeĢil 

renklerinden dokuma  

Süsleme yapılmamıĢ 

PeĢtamal 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 80 
 

Mor-yeĢil-siyah renkte dokuma  

Süsleme yapılmamıĢ 

Sarı Dastar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 81 
 

Sarı, turuncu ve beyaz renkte 

çizgili dokuma  

Uçlarını turuncu pon pon ile 

süsleme 

 

Tablo 11a‟da Denizli Çardak özel gün giyim-kuĢamının, görsel gösterge olarak biçimsel 

anlatımları yapılmıĢtır.  Fotoğraf 76‟daki pazen kumaĢtan yapılmıĢ don, yüksek ağlı, kare 

kuĢ parçalı, paçaları ve beli lastikli, bol, alt beden giysisidir. Donun paçaları tek parça olup 

yanları dikiĢsizdir.  Uçkur ve kuĢ parçasında farklı desende pazen kumaĢ kullanılmasının 

tamamen zorunluluktan kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü kullanım kolaylığı ve 
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iĢlevsellik amacıyla yapılan bu tür uygulamalarda, giysinin kumaĢından daha yumuĢak ve 

ucuz kumaĢ türü kullanılmaktadır. Bu örnekte aynı kumaĢ türünün kullanılması, elde olan 

kumaĢın değerlendirilmesi amacıyla, giysinin görünmeyen kısımlarına yine elde olan 

parçaların eklendiği, dolayısıyla donun boyunun ve rahatlığının artırıldığını 

düĢündürmektedir.  

Üç farklı kumaĢtan yapılmıĢ olan Fotoğraf 77‟deki entari, yuvarlak yakalı, manĢetli, uzun 

kollu, belden kesikli, yanları kalçadan itibaren yırtmaçlı ve arkası öne göre daha uzun olan 

dıĢ giysidir. Giysinin bedeni, kırmızı-mavi, çiçekli basma kumaĢtan, eteği mor renkte 

kendinden desenli kadife kumaĢtan, kolları ise pembe-yeĢil çiçekli basma kumaĢtan 

yapılmıĢtır. Amerikan bezi ile astarlanmıĢ olan entarinin, arka etek ucu ve yırtmaç 

kenarları sarı, kırmızı ve beyaz renklerde sutaĢı ile baklava dilimi Ģeklinde süslenmiĢ,  

renkli ipliklerle iĢlenmiĢ ve ağaç, lale, yaprak gibi bitkisel motifler aplike edilmiĢtir.   

Zıbın (Foto. 78) kumaĢ ve renk dıĢında, Tablo 10‟daki zıbın (Foto. 70) ile biçimsel olarak 

aynı özelliklere sahiptir. Aynı Ģekilde kuĢak, peĢtamal ve sarı dastar (Foto. 79, 80, 81) da 

Tablo 10‟daki kuĢak, peĢtamal ve sarı dastar (Foto. 71, 72, 74) ile benzer özellikler 

taĢımaktadır. Altı ayrı göstergede de gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki vardır 

ve gösterge belirttiği Ģeyi doğrudan temsil etmektedir. 

 

Tablo 11b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Göynek, Ģalvar, entari, zıbın birlikte giyildiğinde üçetek takım adını 

alır. Mutlaka kuĢak ve peĢtamal ile kullanılır. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta don, üstüne göynek, entari, zıbın giyilip arkasına kuĢak, önüne 

peĢtamal bağlanır. BaĢına ise fes üzerine sarı dastar örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

KuĢak arkadan öne doğru, peĢtamal ise önden arkaya doğru kullanılır. 

 

Göstergelerin bulunduğu yerin kültürünü ve sosyal ortamıyla iliĢkisini yansıtması kullanım 

özellikleri ile de yakından iliĢkilidir. Tablo 11b‟deki farklı dizilerden göstergelerin bir 

araya gelerek oluĢturduğu dizimsel bağlantının, kültüre özgü bir giysi takımı olarak 

algılanması, ancak bağlantıdan bir dizinin çıkması ile giyinme biçiminin görüntüsel olarak 

takım olma özelliğini yitirmesi bu iliĢkiyi ortaya koymaktadır. 

Tablo 11b‟deki göstergelerin dizimsel sıralaması ile tablo 10b‟deki sıralamanın aynı 

özelliğe sahip olması, kültür olgusuyla ilintili bir durum olarak görülebilir.  
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Tablo 11c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                           ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam  

Don 

Fotoğraf 76 

Alt beden giysisi 

DıĢ giysi 

Rahatlık, koruma, iĢlevsellik 

Entari 

Fotoğraf 77 

Entari/Kuyruk Kırsal kesimde özel gün giyimini temsil eder. 

Bitkisel bezeme Hayat, aĢk, ölümsüzlük, doğurganlığı temsil eder 

 

Anlamlandırmanın birinci boyutu olan düz anlamda entari, giysi olarak karĢınıza çıkarken, 

ikinci boyut olan yan anlamda kuyruk olarak özel isimle adlandırılmakta ve özel gün çağrıĢımı 

yapmaktadır.   

Fotoğraf 77‟de giysinin arka etek ucuna ve yan yırtmaç kenarlarına yapılan süslemenin 

giysinin gelinlik olarak algılanmasını sağlaması, iliĢkin olduğu nesneye çağrıĢım yoluyla 

göndermede bulunduğunu göstermekte ve yan anlamın kültürlere özgü olduğunu 

örneklemektedir. Entarinin üzerindeki iĢlemeler Tablo 10a‟daki entari ile benzer özellikler 

gösterdiği için bu gösterge için de hayat, aĢk, ölümsüzlük ve doğurganlık mesajları taĢıdığı 

söylenebilir. 

 

Tablo 12: Denizli (Tavas-Kızılcabölük) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel 

Yöntem ile Çözümleme 

Tablo 12a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Denizli Tavas halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 82, 83, 84, 

85, 86  

Denizli Tavas kadın giyim-kuĢamı Denizli Tavas Kızılcabölük 

gelin giyim-kuĢamı 

 

 

 

 

Göynek 

Fotoğraf 82 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ġnce hakim yakalı,  düĢük kollu, 

yanları peĢli, uzun iç giysi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

 

Yakası açılmamıĢ 

göynek 

Kemer  

Fotoğraf 83 

 

 

 

 

Uzun kollu, yanları peĢli, geniĢ, 

ayak bileğine kadar uzun,  

yakası açılmamıĢ dıĢ giysi. 

Uzun Ģerit Ģeklinde uçları 

iĢlemeli giysi tamamlayıcısı 

 

ġalvar 

Fotoğraf 84 

 

 

Yüksek ağlı, kare kuĢ parçalı, 

paçaları ve beli lastikli, bol alt 

beden giysisi. 

 

Üçetek  

Fotoğraf 85 

 

 

Ġnce hâkim yakalı, manĢetli 

uzun kollu, yanları üçgen peĢli 

ve yırtmaçlı, tek tarafta cebi 

olan, uzun dıĢ giysi 

 

 

 

Cepken  

Fotoğraf 86 

 

 

 

 

 

 

Ġnce hâkim yakalı, uzun kollu, 

beden boyu bel hizasında, 

iĢlemeli kısa üstlük  

Göynek 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 82 

 

Yaka ve kollar beyaz pamuklu 

kumaĢtan, kalan kısımlar krem 

bürümcük kumaĢtan yapılmıĢ iç 

giysi 

Yaka yırtmacını tığ oyası ile 

süsleme 

Yakası AçılmamıĢ 

Göynek-Kemer 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 83 
 

Bitkisel ve geometrik desen 

Krem rengi pamuklu dokuma 

Renkli yün ipliklerle etek ucu ve 

kemer ucuna stilize çiçek, üçgen 

ve kare motifi iĢlenerek süsleme 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 84 

 

Beli ve paçası krem rengi 

Amerikan bezi eklenmiĢ, sarı 

saten kumaĢtan yapılmıĢ alt 

giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 85 

 

Ġçi Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ sarı saten kumaĢtan 

yapılmıĢ dıĢ giysi 

Yaka, manĢet, cep, yan 

yırtmaçlar ve ön kapama çevresi 

sarı metal renkli sutaĢı ile 

süsleme 

Cepken 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 86 

 

Sarı pamuklu kumaĢtan 

yapılmıĢ, Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ kısa üstlük 

Ön beden, etek ucu ve kol 

uçlarını siyah iplik ile Ģal deseni 

süsleme 

 

Fotoğraf 82‟deki ince hâkim yakalı,  düĢük kollu, yanları peĢli, boyu dize kadar uzun 

göyneğin, yaka ve kolları krem rengi, düz pamuklu, bedeni ise bürümcük dokumadan 

yapılmıĢtır. Bedene düz takılan kolun altına kare kuĢ parçası ile hareket rahatlığı 

verilmiĢtir. Ön ortasında göğüse kadar uzanan yaka yırtmacının kenarları, tığ oyası ile 

süslenmiĢtir. Göyneğin kol ve yakasında düz pamuklu dokuma kullanılmasının, bürümcük 

dokumaya göre teri daha kolay çekmesinden kaynaklandığı, giysinin fiziksel konforunun 

artırıldığı ve daha ekonomiklik sağladığı düĢünülmektedir.  

Fotoğraf 83‟teki yakası açılmamıĢ göynek, kol altından etek ucuna doğru geniĢleyen üçgen 

biçiminde peĢlerle geniĢletilmiĢ, uzun kollu, boyu ayak bileğine kadar uzun dıĢ giysidir. 

Krem rengi, pamuklu dokumadan yapılmıĢ göynek üzerine takılan kemer ile 

kullanılmaktadır.  Göyneğin etek uçları ve aynı dokumadan yapılmıĢ olan kemerin uçları 

kırmızı ve siyah renkli yün ipliklerle stilize haç, suyolu, üçgen motifler iĢlenerek 

süslenmiĢtir. 

Koca ve Vural (2013, s. 280) Türk halk giyim kuĢamında kullanılan göynekler adlı 

çalıĢmalarında Anadolu‟nun pek çok bölgesinde düz ve bürümcük dokumadan yapılmıĢ 

yakası açılmadık gömleklerin kullanıldığını belirtmiĢ ve göyneklerin bu özelliğini Ģöyle 

açıklamıĢtır.  “El tezgâhlarında eni dar olarak dokunan bürümcük kumaĢın, kumaĢ israfı 

olmadan daha verimli ve daha fonksiyonel kullanılabilmesi için yakası açılmadık 

göynekler yapılmıĢtır. Gömlek ve Ģalvar olarak iki amaçlı kullanılabilen yakası açılmadık 

göyneklerin yaka kısmı kiĢinin kullanım amacına göre açılır”. 

Sarı renkte saten kumaĢtan yapılmıĢ olan Ģalvar, yüksek ağlı, kare kuĢ parçalı, paçaları ve 

beli lastikli, bol, alt beden giysidir (Foto. 84). Büzülerek toplanacak bel ve paça uçlarına 
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kullanım kolaylığı sağlamak ve kabarık görünüm olmaması için satene göre daha yumuĢak 

ve ince olan Amerikan bezi eklenmiĢtir.  

Fotoğraf 85‟teki sarı renkte saten kumaĢtan yapılmıĢ olan üçetek, Ġnce hakim yakalı, 

manĢetli uzun kollu, yanları üçgen peĢli ve yırtmaçlı, tek tarafta cebi olan, uzun dıĢ 

giysidir. Giysi yörede “henteri” adıyla da bilinmektedir.  Ön kapama ve yırtmaç çevresi 

dilimli Ģekilde biçimlendirilmiĢtir. Bedene düz birleĢtirilen uzun kollarının altına kare kuĢ 

parçası ile hareket rahatlığı verilmiĢ ve kol uçları manĢetle toplanmıĢtır. Sağ bel üzerinde 

nakıĢ ile süslenmiĢ gizli bir cep bulunmaktadır. Yaka ve manĢetleri sarı metal renginde 

sutaĢı ile süsleme yapılmıĢ olan üçeteğin içi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır.  

Fotoğraf 86‟daki sarı renk pamuklu kumaĢtan yapılmıĢ cepken, ince hâkim yakalı,  uzun 

kollu, boyu bel hizasında, iĢlemeli, kısa üstlüktür. Kol altlarına, kare kuĢ parçaları 

yerleĢtirilmiĢtir. Ön beden, etek ucu ve kol uçları siyah iplik ile Ģal deseni iĢlenerek 

süslenmiĢ olan cepkenin içi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. 

  

Tablo 12c. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki ġalvar ve üçetek kumaĢı aynı olduğu için birlikte giyildiğinde takım 

olarak iĢlev gösterir. 

Yakası açılmamıĢ göyneğin yaka biçimi giysiye adını verir. Yakası 

açılmamıĢ göynek, Ģalvar ve kemer birlikte giyildiğinde takım 

oluĢturur. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üstüne göynek, entari ve cepken giyilir  

veya 

Alta dokuma Ģalvar, üstüne yakasız göynek giyilir ve kemer kuĢanılır 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Yakası açılmamıĢ göynek kemer ile dıĢ giysi özelliği kazanır.. 

 

 

Tablo 12c‟deki göstergelerin alt üst, iç dıĢ; Ģalvar, göynek, üçetek, cepken olarak, farklı 

iĢlevlere sahip giysi parçaları, birbirleriyle iliĢkilendirilerek sıralanması bir dizimsel 

bağlantı oluĢturmaktadır. AraĢtırma sırasında edinilen bilgilere, göre dokuma göynek ve 

kemer dokuma Ģalvar ile kullanılmaktadır. Üç ayrı gösterge birlikte kullanıldığı zaman 

görsel ve iletiĢimsel iĢlevini yerine getirmiĢ olur.  

Yakası açılmamıĢ göyneğin adını yaka özelliğinden alması, giysi parçaları arasındaki 

iliĢkiyi yansıtırken, kullanan kiĢinin medeni durumun belirleyicisi iĢlevini görmesi de 

kültürel kodlarla yakından iliĢkilidir.  Bu durum Günay‟ın (2002, s. 159) “tüm göstergeleri 

insan kültürel bir dünya içinde anlamlandırır, onları Ģu ya da bu Ģekilde kullanır. Her 

gösterge belli bir iletiĢim amacıyla üretilir ve belli bir dizge içinde anlam kazanır. 
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Göstergelerin büyük çoğunluğu, üretildiği toplumun geçmiĢ birikimi, tarihi, kültürü ve 

sosyal ortamıyla yakından ilgilidir” tanımlamasıyla örtüĢmektedir.   

 

Tablo 12c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                         ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam  

Göynek 

Fotoğraf 82 

Üst beden iç giysi Ġç giyimi çağrıĢtırır 

Yakasız  

Göynek ve 

Kemer 

Fotoğraf 83 

Yakası açılmamıĢ 

göynek 

Bekâretin simgesidir. Ġç ve dıĢ giyimi çağrıĢtırır. 

Haç, suyolu, üçgen Özel günü temsil eder. Koruma, yaĢam, hayat, bereket ve nazarı 

sembolize eder. 

Beli ince gösterme 

Süsleme 

Fonksiyonelliği temsil eder. 

ġalvar 

Fotoğraf 84 

Alt beden giysisi 

DıĢ giysi 

Rahatlık, fonsiyonellik, koruma  

Üçetek 

Fotoğraf 85 

Henteri/Üçetek,  

ĠĢlemeli, cepli olması 

Sağ bedendeki tek cep fonksiyonelliği çağrıĢtırır  

Özel günü temsil eder 

Cepken 

Fotoğraf 86 

ġal motifi Sevgiyi temsil eder. 

 

Anlamlandırmanın birinci boyutunda giysi olarak bilinen göynek ve üçetek, ikinci boyut 

olan yan anlamda “yakası açılmamıĢ göynek” ve “henteri” olarak özel isimle 

adlandırılmaktadır. Yöre kültürüne göre göyneğin yaka oyuntusunun olmaması bekâreti 

temsil eder. Genç kız evlendiği gün gece yakasız göyneğin yaka oyuntusunu açarak biçim 

verir. 

Yakası açılmamıĢ göynek, tek baĢına kullanıldığında, üçeteğin altında iç giysi olarak gelin 

giyimini gösterirken, kemer ile kullanıldığında gelinin gündelik hayatta kullandığı dıĢ 

giyimini iĢaret eder.  Böylece iç ve dıĢ giyimi çağrıĢtırır.  

Yakası açılmamıĢ göyneğin ön etek uçları haç ve suyolu motifi ile süslenmiĢtir. Suyolu 

motifi, insanlık tarihinde suyun önemini ve bereketini sembolize etmektedir. Haç motifi 

ise; dört ayrı yönü iĢaretleyen Ģekli itibariyle, kötü bakıĢları dört ayrı parçaya bölüp, dört 

bir yana savurduğuna inanılır ve korumayı sembolize eder (Erberk, 2002, s. 12-134). 

Suyolu motifi, hayatı temsil eder. Yeniden doğuĢun, yaĢamın sürekliliğinin, yenilenmenin, 

erdemin temsilidir. Anadolu kültüründe su yaĢamın kendisi demektir (Er ve Hünerel, 2012, 

s. 173). Üçgen motifi ise bereket ve nazarı temsil eder. Göyneğin belinde kullanılan 

kemerin kadının belini ince göstermesi iĢlevselliği, ucundaki süslemeleri ise estetikliği 

çağrıĢtırır. 
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Üçetekte bulunan, cebin sağ bedeninde yer almasının sağ elin kullanımından kaynaklandığı 

ve özel gün giyimi olduğu için gelinin takılarını koyması için fonksiyonel kullanımı temsil 

eder. 

Fotoğraf 86‟daki cepkenin süslemesindeki Ģal motifi “sevgiyi ve birleĢmeyi, kadın-erkek 

arasındaki uyumu” (Meldan‟dan aktaran Gargi, 2007) simgelemektedir. 

 

Tablo 13: Denizli (Tavas-Kızılcabölük) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel 

Yöntem ile Çözümlenme 

Tablo 13a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamını Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Denizli Tavas halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 87, 

88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94 

Denizli Tavas kadın giyim-kuĢamı Denizli Tavas 

Kızılcabölük gelin giyim-

kuĢamı 

 

 

Göynek  

Fotoğraf 87 

  

 

 

 

Yuvarlak yakalı,  uzun 

kollu, peĢli uzun iç giysi. 

 

ġalvar  

Fotoğraf 88 

 

 

Yüksek ağlı, kare kuĢ 

parçalı, paçaları ve beli 

lastikli, bol alt beden 

giysisi 

 

 

Üçetek 

Fotoğraf 89 

 
 

 

 

Ġnce hâkim yakalı, 

manĢetli uzun kollu, 

yanları üçgen peĢli, 

yırtmaçlı, uzun dıĢ giysi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

 

Cepken  

Fotoğraf 90 
 

 

 

 

 

 

Ġnce hâkim yakalı, uzun 

kollu, beden boyu bel 

hizasında kısa üstlük 

 

KuĢak  

Fotoğraf 91 

 

 

Kenarları püsküllü, kare 

giysi tamamlayıcısı 

 

 

 

Heril  

Fotoğraf 92 

 

 

 

 

Üzeri iĢlemeli dikdörtgen 

baĢörtüsü 

 

Tel Kırma 

baĢörtüsü 

Fotoğraf 93 

 

 

Üzeri iĢlemeli dikdörtgen 

baĢörtüsü 

 

BaĢörtü  

Fotoğraf 94 

 

 

Kenarları iĢlemeli 

dikdörtgen baĢörtüsü 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 87 
 

Krem rengi bürümcük 

dokuma iç giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 88 

 

Uçkur yeri ve paçası krem 

rengi Amerikan bezinden, 

diğer kısımları kırmızı-

beyaz çiçekli saten 

kumaĢtan yapılmıĢ alt 

giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 89 

 

Kırmızı-beyaz çiçekli 

saten kumaĢtan yapılmıĢ, 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ dıĢ giysi 

Yaka, ön ortası, etek uçları 

ve kollara iki sıra beyaz 

sutaĢı geçirilmiĢ, beyaz 

makrome ipi ile süsleme 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 90 

 
Bitkisel ve geometrik bezeme 

Pembe-mor çizgili 

pamuklu kumaĢtan 

yapılmıĢ, Amerikan bezi 

ile astarlanmıĢ kısa üstlük 

Ön ortası, cep ve kollarına 

kordon tutturma tekniği ile 

üçgen, yuvarlak stilize 

yaprak ve çiçek motifleri 

süsleme yapılmıĢtır. Siyah 

kordon, 1mm aralıklarla 

elde çırpma dikiĢi ile 

giysiye tutturularak giysi 

kenarları sabitlenmiĢ  

KuĢak 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 91  

Beyaz sentetik kumaĢ 

Dörtkenarına saçak 

yapılarak süsleme 

Heril 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 92 

 

YeĢil renkte Ģifon kumaĢ  

GümüĢ pul ile geometrik 

desen süsleme 

Tel Kırma baĢ 

örtüsü 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 93  

Siyah renkte, petek dokulu 

tül  

GümüĢ tel kırma ile altı 

uçlu yıldız motifli süsleme 

BaĢörtü 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 94 

 

Beyaz renkte, petek dokulu 

tül  

Kenarlarına yeĢil iplikle 

çengel motifi, kısa 

kenarlara ise boncuk 

çevrelenmiĢ süsleme 

 

Fotoğraf 87‟deki krem rengi bürümcük dokumadan yapılmıĢ göynek, boyun çevresine göre 

biçimlendirilmiĢ yakası ve göğse kadar yırtmacı olan, uzun kollu, peĢli ve uzun iç giysidir. 

Bedene düz olarak birleĢtirilmiĢ bol kolları iki parçadan oluĢmuĢtur. Kol altına yerleĢtirilen 

kare kuĢ parçası beden ve kolun rahatlığını artırmıĢtır. Göyneğin yaka oyuntusu renkli 

iplikle elde çırpma dikiĢi ile temizlenmiĢtir.  

ġalvar, yüksek ağlı, kare kuĢ parçalı, paçaları ve beli lastikli, bol alt beden giysidir (Foto. 

88). Kırmızı zemin üzerine beyaz çiçekli saten Ģalvarın boyu diz kapağı ile ayak bileği 

arasında olup, geniĢ paçalara sahiptir. Bol ve dökümlüdür. ġalvarın ağ kısmına kare kuĢ 

parçası yerleĢtirilmiĢtir. Kırmızı-beyaz çiçekli pamuklu kumaĢtan yapılmıĢ Ģalvarın uçkur 

yeri ve paçasına krem rengi Amerikan bezinden ek yapılmıĢtır. 

Fotoğraf 89‟daki kırmızı zemin üzerine beyaz çiçekli saten kumaĢtan yapılmıĢ üçetek, 

önden açık, manĢetli uzun kollu, ön ortası ve yanlarında üçgen peĢleri olan, boyu uzun dıĢ 
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giysidir. Göğüs üstüne kadar oyulmuĢ U yaka biçimini, arka yaka oyuntusuna takılan ince 

hâkim yaka tamamlamaktadır. Bedene düz birleĢtirilen uzun kollarının altına yerleĢtirilen 

ve bele doğru daralan üçgen kuĢ parçaları ile beden ve kol rahatlığı sağlanmıĢtır. Ön, 

yırtmaç ve etek ucu çevresi dilimli Ģekilde biçimlendirilmiĢ ve iki sıra beyaz sutaĢı ve 

beyaz makrome ipliği ile süsleme yapılmıĢtır.  Aynı süsleme manĢet ve yaka çevresinde de 

uygulanmıĢtır. Giysi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır.  

Fotoğraf 90‟daki pembe-mor, çizgili, pamuklu kumaĢtan yapılmıĢ cepken, ince hakim 

yakalı, uzun kollu, boyu bel hizasında, kısa, üstlüktür. Kol altlarına yerleĢtirilen kare kuĢ 

parçaları ile kol rahatlatılarak, hareket serbestisi artırılmıĢtır. Cepkenin sağ tarafındaki 

süslemesiyle uyumlu yırtmaç cep dikkat çekici özelliğidir. Cepkenin, ön ortasına, cebine 

ve kollarına kordon tutturma tekniği ile üçgen, yuvarlak stilize yaprak ve çiçek motifleri 

süsleme yapılmıĢtır. Siyah kordon, 1mm aralıklarla elde çırpma dikiĢi ile giysiye 

tutturularak giysi kenarları sabitlenmiĢtir.  

KuĢak, beyaz renkte sentetik kumaĢtan yapılmıĢ, kenarları püsküllü kare giysi 

tamamlayıcısıdır (Foto. 91). Heril, yeĢil renkte Ģifon kumaĢtan, üzeri iĢlemeli kare 

baĢörtüsüdür (Foto. 92). Tel kırma baĢörtüsü, siyah renkte petek tüle, gümüĢ tellerle iĢleme 

yapılmıĢ dikdörtgen baĢörtüsüdür (Foto. 93). Beyaz renkte baĢörtüsü petek tülden 

yapılmıĢ, dörtkenarı da yeĢil iplikle çengel motifi ile çevrelenmiĢ, kısa kenarları beyaz 

boru boncuk ile süslenmiĢtir (Foto. 94). 

Tablo 13a‟daki sekiz adet göstergede de gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki 

vardır ve gösterge belirttiği Ģeyi doğrudan temsil etmektedir. 

 

Tablo 13b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Üçetek ve Ģalvarın aynı kumaĢtan yapılması takım olarak 

kullanımını sağlar. Mutlaka kuĢak ile kullanılır. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üstüne göynek, üçetek, cepken giyilip, beline 

kuĢak, bağlanır. BaĢına ise heril ve tel kırma baĢörtüsü örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

KuĢak ikiye katlanarak üçgen Ģeklinde kullanılır. 

 

Tablo 13b‟ye göre özel günlerde kullanılan üç etekli kadın giyim-kuĢamının yedi ayrı giysi 

parçasından oluĢtuğu ve yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek bir 

bütün oluĢturduğu görülmektedir. Göynek, Ģalvar, üçetek, cepken, kuĢak, heril, tel kırma; 

iç, dıĢ ve baĢ giysi türlerinin farklı giysi parçaları olup, her tür farklı bir diziye sahiptir. 
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Farklı dizilerden seçilen giysilerin birbiriyle iliĢkilendirilerek anlamlı bir bütün 

oluĢturması, dizimsel bir bağlantının var olduğunu gösterir. 

Üçetek ve Ģalvar, aynı kumaĢtan birlikte kullanıldığı zaman görsel ve iletiĢimsel iĢlevini 

yerine getirmiĢ olur. Mutlaka kuĢak ile kullanılır. 

Üçetekli takımla tel kırmalı veya heril örtü örtüldüğünde gelin, beyaz kenarları iĢlemeli 

baĢörtüsü örtüldüğünde ise oğlan evi ve kız evi akrabaları olduğunun anlaĢılması, dizimsel 

bağlantıdan çıkan bir dizinin veya kullanım özelliklerinin göstergenin iĢlevini nasıl 

değiĢtirdiğini göstermektedir. 

 

Tablo 13c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 87 

Göynek=bürümcük 

göynek  

Ġç giyimi çağrıĢtırır 

Özel günü temsil eder. 

ġalvar 

Fotoğraf 88 

Alt beden dıĢ giysi Rahatlık, hareket serbestliği, koruma 

Üçetek 

Fotoğraf 89 

Henteri=üçetek. Uzun üst 

beden giysi-dıĢ giysi 

Özel günü temsil eder. 

Cepken 

Fotoğraf 90 

Geometrik motif; üçgen, 

yuvarlak, spiral, ve çengel 

motifi 

Nazar, bereket, sonsuzluk, doğum ve ölümü sembolize eder. 

KuĢak 

Fotoğraf 91 

KuĢak= üçetek kuĢağı= Ģal 

kuĢak  

Giysi tamamlayıcısı 

Heril 

Fotoğraf 92 

Örtü=YeĢil 

heril=Krep=Gırap 

Daire motifĠ 

Özel günü ve sonsuzluğu sembolize eder. 

Tel kırma 

Fotoğraf 93 

Tel kırma=kurdeli  

Yıldız motifi 

Özel günü, zıtlıkları ve evliliği temsil eder. 

Örtü 

Fotoğraf 94 

Çengel motifi Özel günü ve korumayı temsil eder. 

 

Anlamlandırmanın birinci boyutu olan düz anlamda göstergeler giysi ve süsleme olarak 

adlandırılırken, ikinci boyutta yan anlam olarak özel gün giyimine çağrıĢım yapmaktadır. 

Bu giysiler yöre kültürünü bilen kiĢilere biçimine ve kumaĢın rengine göre isimler 

çağrıĢtırırlar. Bu çağrıĢımda; göynek “bürümcük göynek”, üçetek “henteri”, kuĢak, “üçetek 

kuĢağı veya Ģal kuĢak, tel kırma “kurdeli, heril, rengine göre “yeĢil heril, yeĢil krep, yeĢil 

gırap” gibi isimleri temsil eder. Entari, cepken ve örtülerin iĢlemeli olması giysinin gelinlik 

olarak algılanmasını sağlamaktadır.  

Kızılcabölük özel gün giyimi parçalarından heril ve tel kırma baĢörtüsünün üzerine daire 

ve altı köĢeli yıldız motifi ile simetrik bir Ģekilde, beyaz baĢörtüsünün kenarlarına çengel 



122 
 

motifi sıralı olarak bezenmiĢtir. Erberk‟e (2002, s. 86-138) göre, altı köĢeli yıldız, zıtlıkları, 

evliliği ve evrenin yalnızlığını ve karmaĢıklığını sembolize eder. Çengel motifi, kötü gözün 

etkisini yok etmek amacıyla kullanıldığı gibi, diĢil ve eril kavramlar arasında bir köprü 

anlamında kullanılmaktadır. Kadın-erkek, dağ-vadi, deniz-dalda, rüzgâr-su gibi zıt ve 

değiĢik kavramları, düzlemleri hatta odakları birleĢtiren hareketleri sembolize etmektedir. 

Daire ise, sonsuzluk ve ölümsüzlük ruhunun sembolüdür. Evrensel sembolizm dilinde 

daire, sonsuzluğu ve ölümsüz ruhun temel tanrısal unsurunu temsil etmektedir (Türeden 

aktaran Gargi, 2007).  

Üçetekli takım kullanılırken baĢa tel kırmalı veya heril örtü (Fot.94) örtülürse gelin 

olduğunu, beyaz kenarları iĢlemeli baĢörtüsü (Foto. 96) örtülürse, oğlan evi ve kız evi 

akrabalarının giydiği özel gün giysisi olduğu mesajını ileterek, iĢlevini değiĢtirmektedir. 

Cepkenin üzerine siyah kalın ipliklerle üçgen, yuvarlak, spiral ve S Ģeklinde çengel suyolu 

motifleri yapılmıĢtır. Üçgen eski çağlardan beri birçok kültürde bereket ve nazar büyüsü 

simgesi olarak bilinmektedir (Gargi, 2007, s. 200). Bir merkezden çıkıp dairesel, sarmal 

hareketlerle dıĢa doğru geniĢleyen spiral (helezon) motifi insanlığın en eski kozmik 

sembollerindendir. Bir merkezin etrafında dönüĢ simgesi, sürekli dönüĢ, sonsuz dönüĢ 

yeniden doğumu çağrıĢtırmaktadır. Spiralin doğumun olduğu kadar, ölümden sonra ruhun 

sonsuzluğa doğru yapacağı seyahatin çizdiği bir yol olduğu ileri sürülmektedir. Dairesel 

dönüĢler yaptırılarak oluĢturulan spiraller yeniden doğuĢu sembolize etmektedir (AteĢ‟ten 

aktaran, Aygün, 2011).  

Aynı kültürde kullanılan süslemelerdeki motif ve desenlerin aynı anlamları taĢımaktadır.  

Beyaz baĢörtüsünün kenarlarındaki çengel motifi (Foto. 94) ile cepkenin üzerindeki (Foto. 

90) üzerindeki çengel motifi karĢısındaki kiĢi tarafından aynı anlamla algılanır.   

 

4.4. Ġzmir Ġli Halk Giyim-KuĢamının Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümlenmesi 

Türkiye‟nin sosyo-kültürel zenginliği nedeniyle, Ġzmir ilinde de farklı kültüre sahip 

grupların varlığı ve bunların her birinin kendine özgü giyim biçimlerinin olması, farklı, 

çeĢitli ve zengin bir giyim kuĢam kültürüne sahiptir. Bu farklılık ve çeĢitlilik tasarımsal 

olduğu kadar, kullanım özellikleri ile de ortaya çıkmakta ve genellikle kumaĢ, renk, 

süsleme veya giysi gibi detaylarla oluĢturulmaktadır. “Buna karĢın, coğrafî konum ve 

dolayısıyla iklim koĢulları ile kültürel etkileĢimler de giyim çizgilerinde etkili olduğu için; 
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doğuda, ya da batıdaki bir yörenin giyiminin kesin sınırları olmayan ancak; kendine özgü 

özellikler barındırdığı söylenebilmektedir”(Gargi, 2007, s. 95). 

Ġzmir ilinde geleneksel halk giyimi incelendiğinde, yörüğün yünden kalın ve renkli yün 

ipliklerden iĢlenmiĢ giysileri, alevilerin ve türkmenlerin inanç kaynaklı özgün kültürel 

değerlerini yansıtan giysileri, kent etkileĢimli yerli köy giysilerinde pamuklu kutnu, 

altıparmak dokumadan oluĢan giysiler, kent merkezinde ise ipek, kadife, atlas gibi 

kumaĢların kullanıldığı giysiler ile oya, inci, sim iplik gibi daha zarif malzemelerden 

süslemeler görülmektedir.  

AraĢtırmanın bu bölümünde Ġzmir ili ve ilçelerine ait halk ( günlük, sokak ve özel gün) 

giyim-kuĢamını oluĢturan parçaların; peĢtamal, göynek, don, Ģalvar, üçetek, elbise, cepken 

etek, bindallı ve baĢa takılan aksesuarların biçim, renk, kumaĢ, süsleme özellikleri 

göstergebilimsel yöntem ile okunmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

4.4.1.Günlük ve Sokak Giyim-KuĢamı 

GeçmiĢ yıllarda, Ġzmir ilindeki dağ köylerinde “ön bezi” kullanılırken, kent çevresinde ön 

bezine göre daha yumuĢak olan “peĢtamal” yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ön bezi(gök bez), alt bedene sarılan giysidir. Kırsal kesimdeki her türlü koĢula dayanıklı, 

kot türü dokuması olan bu giysi adını gök rengi mavi dokumasından almıĢtır. Ġzmir‟de Tire 

ve ÖdemiĢ ilçelerindeki köylerde kullanılan ön bezi örnekleri geçmiĢte bu yörelerde üretim 

yapan tezgâhlarda dokunmuĢlardır. “YaĢamını doğada geçiren Türk kadını bu giysisini 

eteğini gerektiğinde kıvırıp beline çekerek, içine eĢya ve diğer gereksinimlerini koyduğu 

taĢıma aracı olarak da kullanmaktaydı” (Armağandan aktaran Gargi, 2007). 

 

Fotoğraf 95: PeĢtamal 
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Ġzmir ili Tire, ÖdemiĢ ve Bayındır çevresine yakın yerleĢim yerlerinde kadınlar, sokak 

giyim-kuĢamında peĢtamal kullanmaktadırlar. PeĢtamal, Ģalvar üzerine giyilen belden yere 

kadar uzanan, boyuna çizgili, bordo veya mor renk, ipek kumaĢtan yapılmıĢ giysi 

parçasıdır. Boyuna ikiye katlanmıĢ biçimde kullanılan peĢtamal günümüzde Tire, ÖdemiĢ 

civarında yaĢlı kadınlar tarafından sokağa çıkarken, pazara giderken hala kullanılmaktadır. 

 

Tablo 14: Ġzmir Günlük Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile Çözümleme 

Tablo 14a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Ġzmir-ÖdemiĢ halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 96, 

97, 98 

Ġzmir ÖdemiĢ kadın giyim-kuĢamı Ġzmir ÖdemiĢ günlük 

giyim-kuĢam 

 

ġalvar 

Fotoğraf 96 

 

 

Beli uçkurla toplanmıĢ 

büzgülü, bol ve paçalı 

boyu ayak bileğine kadar 

uzanan alt beden giysisi 

 

 

Üçetek 

Fotoğraf 97 

  

 

 

 

Ġnce hâkim yakalı, uzun 

kollu, peĢli, önü açık, 

yanları yırtmaçlı ve 

kenarları dilimli 

biçimlendirilmiĢ uzun dıĢ 

giysi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepken 

Fotoğraf 98 

  

 

 

 

Ġnce hâkim yakalı, önü 

açık, boyu bel hizasında, 

yanları peĢli, manĢetli 

uzun kollu kısa üstlük 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 96,  

 

 

 
 

Uçkur yerine 12 cm 

kalınlığında kırmızı 

pamuklu kumaĢ geçirilmiĢ, 

altıparmak kutnu 

dokumadan yapılmıĢ ve 

krem rengi Amerikan bezi 

ile astarlanmıĢ alt beden 

giysisi 

Altın sim biyenin üstüne 

sim iplikle sarhoĢ bacağı 

teyeli, altına dalga ve Ģerit 

Ģeklinde iĢleme ile süsleme 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf  98 

 

Altıparmak kutnu 

dokumadan yapılmıĢ, içi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ dıĢ giysi  

Ön ortası, etek ucu, yan 

yırtmaçlar ve kol uçları 

sim harç ile süsleme 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 98 

 

Altıparmak kutnu 

dokumadan yapılmıĢ, içi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ üstlük 

ManĢet üzeri ve ön ortası 

sim kordon ile süsleme 

 

Tablo 14a incelendiğinde; göstergelerin tümünün “altıparmak” veya “çitare” adı verilen 

çizgili kutnu dokumadan yapılmıĢ, içi krem rengi pamuklu ince Amerikan bezi ile 

astarlandığı, aynı süslemelerin kullanıldığı ve aralarında görüntüsel olarak bütünlük olduğu 

görülmektedir.  

ġalvar, beli uçkurla toplanmıĢ büzgülü, bol ve paçalı formu ile ayak bileğine kadar uzun 

bir alt beden giysidir (Foto. 96). Yörede “potur” olarak da adlandırılan Ģalvarın paça uçları 

astar ile temizlenmiĢ ve kenarına sicim geçirilmiĢtir. Sicim üzerine belli aralıklarla 

biyelerden biritler yapılarak içinden 1cm kalınlığında kumaĢ bağcık geçirilmiĢtir. Bele 

geçirilen 12cm uzunluğundaki kırmızı pamuklu kumaĢın dikiĢ hattının üzeri, ince simli 

harç ile kapatılmıĢ, üzerine simli iplikle sarhoĢ bacağı teyeli, altına da dalga Ģeklinde 

iĢleme yapılarak süslenmiĢtir. Belde Ģalvar kumaĢından farklı ve daha ince ve yumuĢak 

kumaĢ uygulamasının, belin uçkurla toplanmasını kolaylaĢtırmak ve büzgülerin giyen 

kiĢiyi rahatsız etmemesi için kullanılan bir yöntem olduğu düĢünülmektedir. Yöresel 

giysilerin pek çoğunda hem iĢlevsellik hem de ekonomik olmak amacıyla, giysilerin 

görünmeyen kısımlarında bu tür uygulamalar görülmektedir.  
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Fotoğraf 97‟deki ince hâkim yakalı, uzun kollu, önden açık, üçeteğin eteğinin iki yanına ve 

ön ortasına belden etek ucuna doğru geniĢleyen üçgen peĢler eklenerek geniĢlik 

sağlanmıĢtır. Bedene düz birleĢtirilen uzun kollarının altında kare kuĢ parçası vardır ve kol 

uçları, dilimli olarak biçimlendirilmiĢtir. Etek ucu, yan yırtmaçları ve kapama kenarları 

dilimlerle biçimlendirilmiĢtir ve kol uçları dâhil tüm biçimlenmiĢ kenarlar sarı simli harç 

ile süslenmiĢtir. Altıparmak kutnu dokumadan yapılmıĢ olan üçeteğin içi Amerikan bezi 

kumaĢ ile astarlanmıĢtır.  

ġalvar ve üçetek ile aynı dokumadan yapılmıĢ olan cepkenin boyu, bel hizasındadır ve ince 

hâkim yakalıdır. ManĢetle toplanmıĢ uzun kolları bedene düz olarak birleĢtirilmiĢtir. 

Bedenin iki yanına eklenen ve bele doğru daralan peĢ parçaları ile aynı zamanda kola da 

rahatlık sağlanmıĢtır (Foto. 98). Cepkenin ön kapama kenarları üçetekte olduğu gibi dilimli 

olarak biçimlendirilmiĢ ve üzeri simli kordon iplikle kıvrımlar yapılarak süslenmiĢtir.  

Üç ayrı göstergede de gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki vardır ve iliĢkin 

oldukları gerçeği yansıtma özelliğine sahiptirler.  

 

Tablo 14b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki ġalvar,  üçetek ve cepken olarak aynı kumaĢ (altıparmak) özelliği 

takım olmasını sağlar. Kullanılan dokuma giysiye adını verir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üste göynek, üçetek, cepken giyilir.  

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Tüm göstergeler birlikte kullanılarak oluĢturulan dizimsel bağlantıdan 

bir dizi çıktığı zaman, takımın görüntüsel olarak takım olma özelliği 

kaybolur. ĠletiĢimsel olarak verilen mesajın anlamı değiĢir. 

 

Altıparmak don-üçetek-cepken birlikte kullanıldığı zaman görsel ve iletiĢimsel iĢlevini 

yerine getirmiĢ olur. Giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını veren unsur altıparmak dokuma 

olduğu için dokumanın göstergeyi temsil ettiği söylenebilir.  

Tablo 14b‟de göstergeler, alta don, üste üçetek ve cepken olmak üzere içten dıĢa doğru 

dizilerin anlamlı bir Ģekilde sıralanması ile dizimsel bir bağlantı oluĢmaktadır. 

Göstergelerin bulunduğu yerin kültürünü ve sosyal ortamıyla iliĢkisini yansıtması 

gerekmektedir. Tablo 14b‟deki dizimsel bağlantının bir takım oluĢturması ve bağlantıdan 

bir dizinin çıkması ile giyinme biçiminin görüntüsel olarak takım olma özelliğini yitirmesi 

kültür ve sosyal ortamla iliĢkiyi yansıtmaktadır. 
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Tablo 14c. ĠletiĢim Olarak Giyim KuĢamı Çözümleme 
                               ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Fotoğraf 96 

ġalvar=Potur 

Altıparmak=Çitare Ģalvar, alt beden 

giysisi 

 

Yöresel giyimi çağrıĢtırır.  

Günlük giyimi temsil eder. 

Rahatlık, koruma, iĢlevsellik duygusu 

uyandırır. 
Üçetek 

Fotoğraf 97 

Altıparmak=Çitare üçetek, üst 

beden giysisi- dıĢ giysi 

Cepken 

Fotoğraf 98 

Altıparmak=Çitare cepken, üst 

beden giysisi-dıĢ giysi 

ġalvar (Foto. 96) 

Üçetek (Foto. 97) 

Cepken (Foto. 98) 

Süsleme Az miktardaki süsleme ev dıĢı günlük giyimi 

çağrıĢtırır. 
Altıparmak=Çitare 

 

Göstergenin bilinen anlamına iĢaret eden düz anlamda; Ģalvar-üçetek-cepken takım olarak 

görülen giysi, anlamlandırmanın ikinci düzlemi olan yan anlamda; dokuma yapısı ile 

altıparmak veya çitare takım olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca yörede, üç parçadan oluĢan 

takımın her parçası, altıparmak Ģalvar, altıparmak üçetek ve altıparmak cepken ismi ile 

anılmaktadır. Üç göstergenin bütün olarak anlamlı bir takım oluĢturması ve göstergelerin 

yoğun olmayan süslemeleri, ev dıĢında (misafirliğe giderken) giyilen günlük giyim-kuĢamı 

çağrıĢtırır.  

 

Tablo 15: Ġzmir (Tire) Günlük Giyim-KuĢamı Göstergebilimsel Yöntem ile Çözümleme 

Tablo 15a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Ġzmir Tire halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 99, 100 

Ġzmir Tire kadın giyim-kuĢamı Ġzmir Tire günlük giyim-

kuĢam 

 

 

ġalvar  

Fotoğraf 99 

 

 

Beli uçkurla toplanmıĢ 

büzgülü, bol, ağı kare 

kuĢlu ve ayak bileğine 

kadar uzun alt beden 

giysisi 

 

 

 

Üçetek 

Fotoğraf 100 

 

 

Biye ile temizlenmiĢ 

yuvarlak yakalı, önü açık, 

uzun kollu, peĢli, belden 

kesikli, yanları yırtmaçlı 

ve kenarları dilimli 

biçimlendirilmiĢ uzun dıĢ 

giysi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 99 

 

Uçkur yerine 15 cm 

kalınlığında kırmızı 

pamuklu kumaĢ geçirilmiĢ, 

altıparmak kutnu 

dokumadan yapılmıĢ ve 

krem rengi Amerikan bezi 

ile astarlanmıĢ alt beden 

giysisi 

Altın sim biyenin üstüne 

sim iplikle sarhoĢ bacağı 

teyeli, altına dalga ve Ģerit 

Ģeklinde iĢleme yapılarak 

süsleme 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 100 

 

Üst beden ve kolları açık 

yeĢil pamuklu kumaĢtan, 

eteği koyu yeĢil pamuklu 

kumaĢtan yapılmıĢ, içi 

krem rengi Amerikan bezi 

ile astarlanmıĢ dıĢ giysi 

Belden aĢağıya olan 

dilimlerin etrafı kırmızı 

sutaĢı ile çevrilmiĢ, etek 

ucuna kırmızı-beyaz 

boncuk oyası geçirilmiĢ ve 

etek kısımlarına siyah 

iplikle yıldız motifi 

iĢlemesi ile süsleme 

 

Tablo 15a‟da Ġzmir ÖdemiĢ ilçesinin günlük giyim-kuĢamını oluĢturan göstergelerin 

gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkisi ve göstergelerin biçimsel anlatımları yer 

almaktadır.  

Fotoğraf 99‟daki Ģalvar örneği biçim olarak Tablo 14‟teki Ģalvar (Foto. 96) örneğine 

benzemekle birlikte, ağına yerleĢtirilen kuĢ parçası ile farklılık göstermektedir. Hareket 

rahatlığı sağlamak amacıyla, Ģalvarın ağına yerleĢtirilen kuĢ parçası kare biçimindedir. 

Paça uçlarına, 1cm makine dikiĢi çekilerek oluĢturulan yuva içinden geçirilen biye ile 

bağlanarak paça toplanmıĢtır. Altıparmak adı verilen kutnu dokumadan yapılmıĢ Ģalvar 

örneğinde, uçkur yerine geçirilmiĢ farklı kumaĢ ve sade süslemesi dikkat çekmektedir. 

Farklı renkte olan uçkur parçasının dikiĢi üzerine simli iplikle sarhoĢ bacağı teyeli ve altına 

dalga Ģeklinde iĢleme yapılarak süslenmiĢtir. Cep çevresine süsleme yapılmamıĢtır. 

ġalvarın içi krem rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır.  

Fotoğraf 100‟deki üçeteğin boyun çevresine göre biçimlendirilmiĢ yakası 1cm geniĢliğinde 

biye ile temizlenmiĢ, ön kapama 3 cm geniĢliğinde yapılan pat çalıĢmasının üzerine 5 adet 

tek sıra ilik- düğme ile sağlanmıĢtır. Sağ patın çevresi, su taĢı ile süslenmiĢtir. Beden ve 
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kolları açık yeĢil, etek kısmı koyu yeĢil pamuklu kumaĢtan yapılmıĢ üçetek belden 

kesiklidir. Üçeteğin etek kısmında koyu renk kullanımının çabuk kirlenmeme ve kir 

göstermeme amacıyla yapıldığı düĢünülmektedir. Eteğinin iki yanına belden etek ucuna 

doğru geniĢleyen üçgen peĢler eklenerek geniĢlik sağlanmıĢtır. Bedene düz birleĢtirilen 

uzun kollarının uçları manĢetle toplanmıĢtır. Belden itibaren ön kapama kenarları,yan 

yırtmaçları ve etek ucu çevresi dilimli olarak biçimlendirilmiĢtir. Dilimlerin etrafı kırmızı 

sutaĢı ile çevrilmiĢ, etek ucuna kırmızı-beyaz boncuk oyası geçirilerek süslenmiĢtir. Ayrıca 

ön ve arka etek kısmında siyah iplikle altı köĢeli yıldız motifi iĢlenmiĢtir. Üçetek Amerikan 

bezi ile astarlanmıĢtır.  

Ġki ayrı göstergede de gösteren ile gösterilen arasındaki gerçek benzeyiĢ söz konusudur  

 

Tablo 15b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki ġalvar göynek ve üçetek birlikte giyilir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üst bedende, içe göynek ve onun üstüne üçetek 

giyilir 

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

Üçetek Ģalvar ve göynekle kullanılmak zorundadır  

 

AraĢtırma sırasında ulaĢılamamasına rağmen Tablo 15b‟de görüldüğü üzere alta don, üstte 

içe göynek ve onun üstüne üçetek giyilerek sıralı bir Ģekilde tamamlanan giysi parçaları 

dizimsel bir bağlantının varlığını göstermektedir. Günlük giyimi oluĢturan üç göstergenin 

dizimsel bağlantısından üçetek çıkarılabilir ama Ģalvar ve göynek çıkarılamaz. Üçetek 

çıkarıldığında yerine farklı bir diziden gösterge konabilir. Örneğin üçetek bir dıĢ giysi 

dizisindendir ama üst giysi dizisinden olan cepken veya hırka onun yerine konabilir ve 

günlük giyim-kuĢamda anlambilimsel açıdan değiĢiklik yaratmaz. Ancak Ģalvar ve göynek 

çıkarıldığında ise aynı diziden gösterge konmak zorundadır.  

 

Tablo 15c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                               ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Fotoğraf 99 

ġalvar=Potur, alt beden 

giysisi-DıĢ giysi 

Kırsal kesimde yöresel giyimi çağrıĢtırır. 

 Ev dıĢı günlük giyim-kuĢamı temsil eder. 

Rahatlık, koruma, konfor Üçetek 

Fotoğraf 100 

Üçetek, üst beden giysisi-dıĢ 

giysi 

Altı köĢeli yıldız Zıtlık ve evliliği temsil eder. 
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Ġki göstergenin bütün olarak anlamlı bir takım oluĢturması ve üzerindeki süslemenin az 

olması ev dıĢında(misafirliğe giderken) günlük giyim-kuĢamı temsil eder.  

Üçeteğin ön ve arka etek ucunda siyah iplikle altı köĢeli yıldız motifi iĢlenmiĢtir. Erberk‟e 

(2002, s. 86) göre, altı köĢeli yıldız, zıtlıkları, evliliği ve evrenin yalnızlığını ve 

karmaĢıklığını ifade eder. Simge olarak yıldız motifinin bu durumu, iliĢkin olduğu nesneye 

çağrıĢım yoluyla göndermede bulunduğunu göstermektedir.  

 

4.4.2. Özel Gün Giyim-KuĢamı 

Özel gün ve kutlamalarda, kadın, geleneksel davranıĢ kalıpları içinde yerini almaktadır. 

Bayram, niĢan, kına, düğün ve düğünden sonraki bazı törenler kadınların özel giyim 

kuĢamı ile ahenkli bir görünüme bürünmektedir. 

Ġzmir ÖdemiĢ ve Tire ilçelerinin yapılan alan araĢtırması sonucunda; iki ilçede ulaĢılan 

özel gün giysilerinin üçetek, bindallı, etek-gömlek takım, elbise-cepken takım, potur, 

kemer, fes ve krepten oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Genel görünüm olarak birbirine benzer olan 

bu giysi parçaları, yörelere özgü kumaĢ, renk, desen, süsleme ve aksesuarlardaki 

ayrıntılarla çeĢitlilik ve farklılık kazanmıĢtır. 

Günümüz yaĢam koĢulları, teknoloji, kitle iletiĢim araçları ve modanın etkisiyle, Ġzmir‟de 

giyilen geleneksel özel gün giysileri de evrensel bir geleneğe uyularak dönüĢüme uğrayıp, 

yerini modern giysilerine bıraktığı görülmüĢtür.  

 

Fotoğraf 101: Ġzmir gelin giyim-kuĢam örnekleri (ÖdemiĢ-Tire kent müzesi) 
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Tablo 16: Ġzmir (Tire) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme (Gelin Giyimi) 

Tablo 16a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Ġzmir-Tire halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 102, 

103, 104, 105, 

106, 107,  

Ġzmir Tire kadın giyim-kuĢamı Ġzmir Tire özel gün giyim-

kuĢamı 

 

 

Göynek 

Fotoğraf 102 

  

  

 

 

PeĢle bütünleĢen uzun 

kollu, kol ucu lastikli, 

yuvarlak yakalı, ön 

ortasında yaka yırtmacı 

olan, iç beden giysisi 

 

 

 

Don/Ģalvar  

Fotoğraf 103 

 

 

 

 

 

Beli lastikli, bol ve paçalı 

içimi ile ayak bileğine 

kadar uzunan alt beden 

giysisi. 

 

 

 

Entari  

Fotoğraf 104 

 

 

 

 

Yuvarlak yakalı, manĢetli 

uzun kollu, önü açık ve 

peĢli, yanları yırtmaçlı, 

uzun dıĢ giysi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

 

 

Cepken  

Fotoğraf 105 

 

 

  

 

 

 

Ġnce hâkim yakalı, boyu 

bel hizasında uzun kollu, 

dirseğe kadar yırtmaçlı, 

kol ağzı geniĢ ve dilimli, 

ön ortası ön orta kapaması 

4 adet agraf ile sağlanmıĢ, 

bir üst beden giysisi 

Fes 

Tepelik  

Fotoğraf 106 

  

Fes hafif konik biçiminde 

baĢlık 

Tepelik hafif çukur ve 

dairesel formda olan baĢlık 

Kemer  

Fotoğraf 107 

 

Uzun Ģerit Ģeklinde, 

yuvarlak tokalı, kancalı 

giysi tamamlayıcısı 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 102 

 

Krem rengi, bürümcük 

dokuma  

Mavi renk iplikle yaka 

çevresi ve ön ortasına tığ 

oyası yapılarak süsleme 

Don/Ģalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 103 

 
Bitkisel ve hayvansal desen 

Sarı ipekli kumaĢtan 

yapılmıĢ, içi krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ alt beden 

giysisi 

Üzerine renkli ve altın 

sarısı ipliklerle üzüm, 

yaprak, kuĢ, ördek gibi 

stilize bitkisel ve 

hayvansal motifleri 

iĢlenmiĢ ipek kumaĢ 

parçasının, donun ön iki 

paçasına aplike edildiği 

süsleme 

Entari 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 104 

 

Mor-altın sarısı renkte 

çizgili ve kendinden çiçek 

desenli ipek kumaĢtan 

yapılmıĢ, içi krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ dıĢ giysi 

Yaka çevresi, ön ortası, 

etek ucu, yan yırtmaçlar ve 

manĢet üzerine sim harç 

geçirilerek süsleme 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 105 

 

Mor-sarı çizgili, çiçek-

yaprak desenli kutnu 

dokumadanyapılmıĢ, krem 

rengi amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ kısa üstlük 

Yaka çevresi, ön ortası ve 

kol uçlarına sim kordon 

geçirilerek süsleme 

Fes 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 106 

 

Bordo renkte çuhadan 

yapılmıĢ baĢlık 

Yan kısımları renkli 

boncuk, ve eski para ile 

süsleme 

GümüĢ tepelik 

Tam ortasını siyah püskül 

ile süsleme 

Kemer 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 107 

 
Geometrik motif 

ġerit kısmı kumaĢtan 

yapılmıĢ, gümüĢ tokalı 

giysi tamamlayıcısı 

Üzerine üçgen ve baklava 

dilimi, tokasına ise güneĢ 

motifi iĢlenerek süsleme 

 

Fotoğraf 102‟deki krem üzerine mavi ince çizgili bürümcük dokumadan yapılmıĢ 

göyneğin, boyun çevresine göre biçimlendirilmiĢ yakası ve yaka yırtmacı bulunmaktadır. 

Mavi renk iplikle, yaka ve yırtmaç çevresi tığ oyası yapılarak süslenmiĢtir.  Dokuma kenar 

çizgileri ve peĢle bütünleĢen uzun kolları, göyneğin dikkat çeken biçimsel özelliğidir. 

Vural ve arkadaĢlarının (2006, s. 346) geleneksel giysilerin kol formları sınıflamasına göre 

“peĢle bütünleĢen kol” adı verilen bu kol biçimi Ģöyle tanımlanmıĢtır;  “Giysilerin beden 

formlarına rahatlık sağlamak amacıyla kullanılan yan peĢler, kol alt dikiĢi boyunca kol 

ağzına kadar devam ederek, kol hareketlerinin de rahat Ģekilde yapılmasını sağlar. Normal 

duruĢ pozisyonunda kol altında toplanarak rahatlık sağlayan kuĢ parçası, kolun 

uzanabileceği en üst noktada bile açılarak hareketi kısıtlamaz”. Kesim özelliği ile rahat, 

kumaĢ özelliği ile konforlu bir giysi olan göynek, kalçayı kapatacak boyda bir iç giysidir.   

Fotoğraf 103‟teki krem rengi üzerine altın sarısı çizgili, ipek kumaĢtan yapılmıĢ, düz ve 

bol kesimli Ģalvarın, bel ve paça uçları lastikle toplanmıĢtır. Yörede “don” ve “potur” 

olarak da bilinen Ģalvarın ön ve arkası aynı kesimdedir ve paçaları tek parçadan 

oluĢmaktadır. Renkli ve altın sarısı ipliklerle üzüm, yaprak, kuĢ, ördek gibi stilize bitkisel 

ve hayvansal motifler iĢlenmiĢ ipek kumaĢ parçası, donun ön iki paçasına yerleĢtirilerek 

kuĢ motifleri ile dona sabitlenmiĢtir. Bol paça uçlarında, 1cm geniĢliğinde makine dikiĢi 

çekilerek oluĢturulmuĢ yuvanın içinden biye geçirilerek, paça uçları büzgülerle 

toplanmıĢtır.  ġalvar krem rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır.  
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Fotoğraf 104‟deki entari, yuvarlak yakalı, manĢetli, uzun kollu, yanları yırtmaçlı, uzun dıĢ 

giysisidir. Boydan boya açık olan ön ortasına, yakadan etek ucuna doğru geniĢleyen peĢ 

parçası eklenmiĢtir. Bedene düz birleĢtirilen kollarının altına yerleĢtirilen kare kuĢ 

parçaları ile giysinin beden ve kol rahatlığı sağlanmıĢtır. Entarinin bel hattının sağ ve sol 

yanında, büzgüler yapılarak entarinin eteği geniĢletilirken, yanlarına verilen kavisli biçimle 

farklı bir görünüm kazandırılmıĢtır. Mor-altın sarısı boyuna çizgili, ipek kumaĢtan yapılmıĢ 

olan entarinin tüm yüzeyi kendinden desenli çiçek, dal, yaprak motifleri ile bezenmiĢtir. 

Amerikan bezi ile astarlanmıĢ olan entarinin yaka çevresi, ön ortası, etek ucu, yan 

yırtmaçları, manĢet ve manĢet yırtmacının çevresi simli harç ile süslenmiĢtir. 

Fotoğraf 105‟deki cepken, ince hâkim yakalı, etek boyu bel hizasında ve yanları küçük 

yırtmaçlıdır. Cepkenin V yaka biçimini boynu saracak Ģekilde takılmıĢ ince hakim yakası 

tamamlamaktadır. Ön kapaması 4 adet birit-düğme ile sağlanan cepkenin, elleri kapatacak 

kadar uzun kolları, dirseğe kadar yırtmaçlıdır. Kol ağzı ile yırtmaç kenarları dilimler 

halinde biçimlendirilmiĢtir.  Ön orta kapaması 4 adet agraf ile sağlanmıĢtır. Bedene  dik açı 

yapacak Ģekilde, düz olarak takılan kolun altına kare kuĢ parçası yerleĢtirilerek hareket 

rahatlığının artırılması sağlanmıĢtır. Cepken mor-sarı çizgili, çiçek-yaprak desenli ipek 

kumaĢtan yapılmıĢ, krem rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. Cepkenin ön kapama 

kenarları, yaka ve manĢet çevresi simli kordon ile süslenmiĢtir. 

Fes, bordo renkte çuhadan yapılmıĢ hafif konik biçiminde baĢlıktır (Foto. 106). Yan 

kısımları renkli boncuk ve eski para ile süslenmiĢtir. Tepelik ise hafif çukur ve dairesel 

formda olan baĢlıktır. Tam ortasında siyah püskül ve iĢlemeleri vardır. Kemer, uzun Ģerit 

Ģeklinde, yuvarlak tokalı, kancalı giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 107). Kemer kolon dokuma 

tekniğiyle yapılmıĢ, üçgen ve eĢkenar dörtgen olmak üzere geometrik motiflerle 

desenlendirilmiĢtir. GümüĢten yapılmıĢ kemer tokasının üzerinde güneĢ motifi 

bulunmaktadır. Ayrıca tokanın merkezine renkli taĢ mıhlanmıĢtır.  

Tablo 3‟adaki sekiz ayrı göstergede de gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki 

vardır ve göstergeler belirttiği Ģeyi doğrudan temsil etmektedir. 

 

Tablo 16b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki 

iliĢki 

Gelin giyim-kuĢamını oluĢturan tüm giysi parçaları kültüre özgü 

sıralamaya göre giyilir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta don, üste göynek, entari, cepken giyilir ve bele kemer takılır.  BaĢa 

ise fes-tepelik takılır. 

Giysinin kullanım özellikleri BaĢlık takılmadığında gelin giysisi anlamı taĢımaz. 
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(görsel ve iletiĢimsel açıdan) Fes ve tepelik birlikte kullanılır 

 

Tablo 16b‟de Ġzmir‟de kullanılan entarili gelin giyim-kuĢamı, sekiz parçadan oluĢmakta ve 

yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek bir bütün oluĢturmaktadır.  Alt 

bedende don, üstte göynek, üstüne entari ve cepken giyilir. Bele takılan kemer, baĢa 

giyilen fes ve tepelik ile tamamlanır. Giyinme biçiminde yukarıdan aĢağıya doğru bir 

diziliĢin varlığının yanı sıra, üst üste giyilme ve kemer kuĢanma ile içten dıĢa bir dizim 

olduğu da görülmektedir. Aynı Ģekilde baĢlık çevresindeki para ve boncuklar, baĢlığın 

üzerine yerleĢtirilen püsküllü, iĢlemeli tepelik de içten dıĢa dizimsel bağlantıyı 

göstermektedir.  Bu durum Barthes‟ın (2012, s. 3) “parçaların, aralarında yukarıdan 

aĢağıya ya da üst üste birleĢmesini düzenleyen kuralların giysinin anlamını etkilediği” 

görüĢü ile örtüĢmektedir.  

Tablo 16b‟deki dizimsel bağlantıdan baĢlık çıkarıldığı zaman, gelin giyimi özelliğini 

yitirir. Yani bağlantının oluĢturduğu bütünün anlamı değiĢir. Ayrıca ipek kumaĢtan ve 

iĢlemeli yapılmıĢ göstergelerin baĢka kumaĢtan ve iĢlemesiz yapıldığında gelin giyimi 

özelliğini yitirmesi giysi parçaları arasındaki iliĢkinin varlığını göstermektedir.  

 

Tablo 16c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                             ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 102 

Göynek=Bürümcük göynek 

Ġç giysi 

Kırsal kesimde özel günleri temsil eder. 

Koruma ve fiziksel konforu çağrıĢtırır. 

PeĢle bütünleĢmiĢ kol iç giysi çağrıĢımı yapar.  

Don 

Fotoğraf 103 

Don=ġalvar=Potur 

DıĢ giysi- alt beden giysisi 

Özel gün giysisini temsil eder. 

 

Bitkisel ve Hayvansal motif: Dal, 

üzüm, kuĢ 

Doğurganlık, bereket, mutluluk, özlemi temsil 

eder. 

Entari  

Fotoğraf 104 

Entari=Üçetek dıĢ giysi  

Özel gün giysini temsil eder. 

iĢlevsellik ve estetikliği temsil eder. Cepken 

Fotoğraf 105 

DıĢ üst giysi 

Fes 

Fotoğraf 106 

Eski para Bereketi sembolize eder. 

Tepelik 

Fotoğraf 106 

Motif: Geometrik/daire Sonsuzluk ve ölümsüzlüğü temsil eder. 

Tepelik merkezi Topluluğu temsil eder. 

Kemer  

Fotoğraf 107 

Renkli taĢ 

 

Kötü gözlerden korunmayı temsil eder, 

Zincir bağlılığı temsil eder. 

Kemer 

tokası 

Üçgen, baklava dilimi Nazardan korunma simgesidir. 

GüneĢ(Ģems) motifi YaĢamı, uzun ömürü temsil eder. 
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ĠĢlemeli Ģalvar, göynek, entari, cepken, kemer ve baĢlık gelin giyim-kuĢamını temsil 

etmekte ve evlilik töreninde giyildiği anlamını taĢımaktadır. Ayrıca giysi parçalarının 

çoğunun ipek kumaĢtan ve iĢlemeli yapılması gelin giysisi olduğu izlenimini 

yaratmaktadır. PeĢle bütünleĢmiĢ kol biçiminin sadece geleneksel iç giyim türlerinde 

görülmesi, göyneğin iç giysi parçası olduğunu belirtir.  

Fotoğraf 107‟deki cepkenin kol yırtmaçları estetik görünümün yanı sıra iĢlevselliği temsil 

etmektedir. Vural vd. (2006, s. 347),  cepken ve üç eteklerin kumaĢ ve dikim 

özelliklerinden dolayı, içe giyilen giysilerden daha az yıkanabilir özelliğe sahip oldukları 

için, kol ağızlarının kolay kirlenmesini ve yıpranmasını önlemek amacıyla katlanmaları 

gerektiğini belirtmiĢtir. Bu nedenle bu giysilerin kolları, çoğu zaman içe giyilen iç giysinin 

kolları ile birlikte katlanarak, kirlenmesi ve yıpranması önlenmiĢ olur ve iĢ yaparken kol 

ağzının katlanarak kullanılması açısından bol ve yırtmaçlı kol uçlarının kolaylık 

sağladığını vurgulamıĢtır.   

Yöresel giyimde süsleme olarak kullanılan motiflerin her birinin ayrı anlam taĢıdığı 

bilinmektedir. Aygün‟e (2011, s. 43) göre, bitki dalları ve yaprak sembolizmi 

doğurganlığın, üzüm motifi ise (Canay‟dan aktaran Er ve Hünerel, 2012) bereket, sonsuz 

mutluluk dileğinin göstergesidir. Hayvansal motiflerden kuĢ motifinin, ayrıcalıklı bir 

anlamı vardır. Onun kadar çeĢitlilik arz eden bir diğer motif yoktur. Erberk‟e göre (2002, 

s.190), baykuĢ, karga gibi kuĢlar uğursuz, güvercin, kumru, bülbül gibileri ise uğurlu 

sayılırlar. KuĢ bazen mutluluk, sevinç, sevgi, bazen ölen kiĢinin ruhudur. KuĢ kadın ile 

özdeĢleĢmiĢtir; kuĢ kutsaldır, gök tanrılarının yönetimindedir. KuĢ özlemdir, haber 

beklentisidir. Kuvvet ve kudreti simgeler. ġalvar üzerindeki motiflerin taĢıdığı anlamlar, 

gelin giysisinin bir parçası olan Ģalvarın semantik iĢlevini yansıtmaktadır 

Fes üzerindeki eski paralar, bereketi temsil eder. Kemerde, üçgen ve eĢkenar dörtgen 

motifi, nazar ve bereketi simgelerken, kemer tokasındaki güneĢ ve Ģems motifi, yaĢamı, 

uzun ömrü simgeler. 
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Tablo 17: Ġzmir (Tire) Özel Gün Giyim-KuĢamının Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümlenmesi 

Tablo 17a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Ġzmir-Tire halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 108, 

109, 110, 111,  

Ġzmir Tire kadın giyim-kuĢamı Ġzmir Tire özel gün giyim-

kuĢamı 

Yakası AçılmamıĢ 

Göynek  

Fotoğraf 108 

  
 

PeĢle bütünleĢen uzun 

kollu, yakası açılmamıĢ, 

boyu kalça hizasına kadar 

uzun üst beden iç giysi 

Üçetek  

Fotoğraf 109 

  

  

Ġnce hakim yakalı, dirseğe 

kadar yırtmaçlı uzun kollu,  

peĢli ve yırtmaçlı, kol ve 

etek çevresi 

biçimlendirilmiĢ, uzun dıĢ 

giysisi 

Fes  

Fotoğraf 110 

  

Hafif konik Ģeklinde süslü 

baĢlık 

 

Kemer  

Fotoğraf 111 

 
 

Bir kısmı metal, bir kısmı 

kumaĢ olup, kumaĢ üzerine 

metal parçaların paftalar 

halinde yerleĢtiği, büyük 

metal tokalı giysi 

tamamlayıcısı. 

Yakası AçılmamıĢ 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 108 
 

Krem rengi, pamuklu 

bürümcük dokuma iç giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 109 

 

Mor zemin üzerine altın 

sarısı çiçek buketlerinden 

oluĢan ipek kumaĢtan 

yapılmıĢ, krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ dıĢ giysi 

Yaka, ön ortası, yanlar, 

etek ucu ve kol uçlarına 

sim harç geçirilerek 

süsleme 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Fes 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 110 

 

Kırmızı kadife kumaĢın 

tepesine desenli basma 

kumaĢ geçirilmiĢ baĢlık 

Alın kısmına 5 sıra farklı 

büyüklükte eski para 

geçirilerek süsleme 

Kemer 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 111 
 

Metal paftalar geçirilmiĢ 

tokalı giysi tamamlayıcısı 

Tokasına yeĢil taĢ 

mıhlanarak süsleme 

 

Biçimsel olarak Denizli ve Manisa‟da ki örneklerine benzeyen fotoğraf 108‟deki yakası 

açılmamıĢ göynek, kol özelliği açısından farklılık göstermektedir. Krem rengi bürümcük 

dokumadan yapılan göyneğin, kol biçimi, peĢ parçaları ile geniĢletilmiĢtir. Ten üzerine 

giyilen göyneğin, boyu kalça hizasına kadar uzundur ve süslemesi bulunmamaktadır.   

Koca ve Vural (2013, s. 280) Türk halk giyim kuĢamında kullanılan göynekler, adlı 

çalıĢmalarında, göyneklerin kol formlarını düz kollar, kuĢlu kollar ve peĢli kollar olarak üç 

gruba ayırarak incelemiĢ ve peĢli kolları Ģöyle açıklamıĢtır. “Türk halk giysilerinde sadece 

iç giyimde kullanılan, peĢ parçasının kol ve bedene bir bütün olarak eklendiği yekpare 

peĢli kesim, diğerlerine göre görsel olarak da farklılık göstermektedir. Bu uygulama kol 

hareketlerine inanılmaz derecede rahatlık sağladığı gibi bedene de geniĢlik sağlamaktadır”. 

Fotoğraf 109‟daki mor zemin üzerine, altın sarısı çiçek buketlerinden oluĢan ipek 

kumaĢtan yapılmıĢ üçeteğin, dilimli olarak biçimlendirilmiĢ giysi çevresi ve simli harç ile 

yapılmıĢ süslemesi dikkat çekici özelliğidir. Ön ortası ve yanlarında belden etek ucuna 

doğru geniĢleyen, üçgen peĢleri vardır. Boyunu saran ince hâkim yakadan sonra bele kadar 

düz inen yaka biçimi ve dirseğe kadar yırtmaçlı uzun kolları diğer biçimsel özellikleridir.  

Bedene düz birleĢtirilen uzun kollara kare kuĢ parçası ile hareket rahatlığı verilmiĢtir. Yaka 

kol, ön ortası, yan yırtmaçlar ve etek ucu çevresine simli harç geçirilerek süslenmiĢtir. 

Üçeteğin içi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. 

Fes, hafif konik Ģeklinde süslü baĢlıktır (Foto. 110). Kırmızı, kadife kumaĢın tepesine 

desenli, basma kumaĢ geçirilmiĢtir. Fesin alın kısmı 5 sıra farklı büyüklükte eski para ile 

süslenmiĢtir. Kemer, bir kısmı metal, bir kısmı kumaĢ olup, kırmızı kumaĢ üzerine metal 

parçaların paftalar halinde yerleĢtirildiği, büyük, metal tokalı giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 

111).  
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Tablo 17a‟daki göstergelerde gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢki biçimsel ifadelerle 

doğrudan temsil edilmiĢtir. 

 

Tablo 17b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Göyneğin dokuması ve yaka oyuntu biçimi giysiye adını verir 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üste göynek, üçetek, bele kemer baĢa fes takılır  

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

Göyneğin süslemesi görselliği kadar taĢıdığı anlamı da 

değiĢtirir.  

 

Alan araĢtırmada ulaĢılamamasına rağmen, alt bedene giyilen Ģalvar ile kullanılan göynek, 

üçetek ve bele takılan kemer ile baĢa giyilen fes, içten dıĢa ve yukarıdan aĢağıya doğru 

sıralı bir Ģekilde dizimsel bağlantıyı ortaya koymaktadır. Böylece farklı iĢlevlere sahip 

giysi parçaları birbirleriyle iliĢkilendirilerek yukarıdan aĢağıya ve içten dıĢa dizimsel 

bağlantı ile anlamlı bir bütün oluĢturmaktadır.  

Göyneğin yakası oyulduğunda üzerine süslemeler yapılırsa gelin iç giysisi iĢlevini alır. 

Süslemesiz göynek günlük giyimde iç giysi olarak iĢlev görür.  

Denizli ve Manisa‟da kullanılan göynek iĢlemeli ve ayak bileğine kadar uzundur. Üzerinde 

kullanılan üç eteğin boyu kısa tutulup, altından göyneğin iĢlemeleri gözükecek Ģekilde 

kullanılır. Ġzmir ilinde kullanılan göynek ise iĢlemesiz olup, boyu kısa olduğu için üçeteğin 

altından gözükmemektedir. Göyneğin boy uzunluğu ve diğer giysi parçaları ile birlikte 

kullanım özelliği, görsel ve iletiĢimsel açıdan giyim Ģeklini etkilemektedir. 

 

Tablo 17c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                            ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 108 

Göynek=yakasız göynek 

Ġç beden giysi 

Özel günü temsil eder. 

Medeni durumu belirtir. 

Ġç giysi çağrıĢımı yapar. Rahatlık, konfor, 

serbestlik çağrıĢtırır. 

Üçetek 

Fotoğraf 109 

DıĢ giysi- üst beden giysisi Kırsal kesimde özel günleri temsil eder. 

 

Fes 

Fotoğraf 110 

Eski para  
Bereketi ve zenginliği temsil eder. 

 

Anlamlandırmanın ikinci düzlemi olan yan anlamda; isimleri farklı olsa da yapıları gereği 

beĢ giysi de giyenin özel bir güne veya törene gideceği çağrıĢımını yapmaktadır. 
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Yörede, her genç kızın çeyizinde yakası açılmamıĢ Ģekilde bulunan göynek, gelin olacağı 

zaman yakası oyulup, kültüre özgü süslemelerle giyilecek hale getirilir. Bu özelliği 

nedeniyle yakası açılmamıĢ göyneğin, medeni durumu belirleyici gösterge özelliği vardır. 

Ayrıca göyneğin peĢle bütünleĢen kol biçiminin üçgen kuĢla desteklenmesi rahatlık ve 

fonksiyonellik çağrıĢımı yapmaktadır. Fes üzerinde beĢ sıra para kullanılması bereketi ve 

zenginliği temsil eder.  

 

Tablo 18: Ġzmir (ÖdemiĢ) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme (NiĢanlık) 

Tablo 18a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme  

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Ġzmir-ÖdemiĢ halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 112, 

113, 114 

Ġzmir ÖdemiĢ kadın giyim-kuĢamı Ġzmir ÖdemiĢ niĢan 

giyim-kuĢamı 

 

 

Cepken 

Fotoğraf 112 

  

  

 

 

Yakası biye ile 

çevrilmiĢ, önü açık, 

uzun kollu, boyu kalça 

hizasında üst giysi 

Elbise  

Fotoğraf 113 

 

 

Yakası biye ile 

çevrilmiĢ, göğüse kadar 

yaka yırtmacı olan, 

uzun kollu, üçgen peĢli 

dıĢ giysi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krep  

Fotoğraf 114 

 

Dörtkenarı iğne oyalı 

baĢörtüsü 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 112 

 

 Mor zemin üstüne sarı, 

mavi, kırmızı çiçekli 

elmasiye kumaĢtan 

yapılmıĢ, içi mor 

pamuklu kumaĢ ile 

astarlanmıĢ uzun ve 

kısa dıĢ giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Elbise 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 113 

Krep 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 114 

 

Ġpek kumaĢtan 

yapılmıĢ baĢörtüsü 

Renkli ipliklerden 

stilize çiçek motifi 

yapılarak süsleme 

 

Tablo 18a incelendiğinde, göstergelerin tümünün mor zemin üstüne sarı, mavi, kırmızı 

çiçekli, elmasiye kumaĢtan yapıldığı, aynı desenin kullanıldığı, aynı renk kumaĢ ile 

astarlandığı ve aralarında görüntüsel olarak bütünlük olduğu görülmektedir.  

Fotoğraf 112‟deki yakası boyun çevresine göre yuvarlak olarak biçimlendirilmiĢ ve biye 

ile çevrilmiĢ cepkenin, kol altından etek ucuna doğru açılan etek boyu kalça hizasındadır. 

Kol birbirine eklenmiĢ boyuna iki parçadan oluĢmaktadır. Cepkenin arka ortası dikiĢli ve 

kupludur. Geleneksel giysiler genellikle bol biçime sahip oldukları için giysileri 

geniĢletmek için peĢler kullanılmıĢtır. Batı modasının etkisi ile giysiler kuplarla bedene 

oturtulmaya baĢlanmıĢtır. Bu nedenle, cepkende batı modasının etkileri olduğu 

düĢünülmektedir. Elmasiye kumaĢtan yapılmıĢ cepkenin içi mor pamuklu kumaĢ ile 

astarlanmıĢtır.  

Fotoğraf 113‟deki elmasiye adı verilen ipekli kumaĢtan yapılmıĢ elbisenin, yuvarlak yakası 

biye ile çevrilmiĢtir ve göğüs hizasına kadar uzanan yaka yırtmacı bulunmaktadır. Kol 

altından baĢlayıp etek ucuna doğru geniĢleyen üçgen peĢleri ile eteğin geniĢliği 

sağlanmıĢtır. Bedene düz olarak birleĢtirilmiĢ uzun kolları kol ağzına doğru hafif 

daralmıĢtır.  Elbisenin boyu ayak bileği uzunluğundadır ve içi mor pamuklu kumaĢ ile 

astarlanmıĢtır.  

Krep, ipekten yapılmıĢ, dörtkenarı iğne oyalı baĢörtüsüdür (Foto. 114). Etrafına renkli 

ipliklerden çiçek motifleri yapılmıĢtır. 

Tablo 18a‟daki elmasiye takım, görsel gösterge, gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkide 

biçimsel ifadelerle doğrudan temsil edilmiĢtir. 
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Tablo 18b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Elbise ve cepken birlikte giyildiğinde elmasiye takım 

adını alır. Elmasiye kumaĢ giysiye adını verir.. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üste göynek, elbise ve cepken giyilir. BaĢa 

krep örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

Krep iğne oyalı kullanılır 

 

Elmasiye elbise ve cepken birlikte kullanıldığı zaman görsel ve iletiĢimsel iĢlevini yerine 

getirmiĢ olur. Giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını veren unsur elmasiye kumaĢ olduğu için 

kumaĢın göstergeyi temsil ettiği söylenebilir. Diğer yörelerdeki bazı örneklerde de 

görüldüğü gibi, krep iğne oyalı kullanılır ve her iğne oyası motifinin ayrı anlamı vardır. 

Elmasiye takım; alta Ģalvar, üste göynek, elbise ve cepken, baĢa ise oyalı krep örtülmesi ile 

iç, dıĢ ve baĢ giysi türlerinin farklı giysi parçalarını bir araya getirerek, farklı dizilerden 

oluĢan dizimsel bağlantıya sahiptir.   

 

Tablo 18c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Cepken 

Fotoğraf 112 

Elmasiye cepken, üst beden dıĢ 

giysisi 

Özel gün giyimini temsil eder. 

DıĢ giysi çağrıĢımı yapar. 

Rahatlık, hareket serbestliği Elbise 

Fotoğraf 113 

Elmasiye elbise, dıĢ giysi, uzun üst 

beden giysisi 

 

Yöresel halk giyiminin, özel günleri için önemli olan elmasiye takımda; elbise ve cepkenin 

en önemli özelliği kullanılan kumaĢ ve kumaĢın ismi ile anılmasıdır. Süsleme ve iĢleme 

olmamasına karĢın, kumaĢın yüzeyine bezenmiĢ bitkisel desen, göstergeleri görkemli hale 

getirdiği için özel gün giyimine çağrıĢım yapmaktadır. Ayrıca yapılan alan araĢtırmada, 

elmasiye takımın, niĢanlık olduğu kaynak kiĢilerce belirtilmiĢtir. 
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Tablo 19: Ġzmir (ÖdemiĢ-Tire) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme (NiĢanlık) 

Tablo 19a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Ġzmir-ÖdemiĢ-Tire halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 115, 

116, 117 

Ġzmir ÖdemiĢ kadın giyim-kuĢamı Ġzmir ÖdemiĢ-Tire özel 

gün giyim-kuĢamı 

 

ġalvar 

Fotoğraf 115 

  

 

Beli lastikli, cepli, bol 

ve paçalı biçimi ile ayak 

bileğine kadar uzun bir 

alt beden giysisi 

 

 

Elbise 

Fotoğraf 116 

 

 

 

Yakalı, uzun kollu, 

belden kemerli, 

iĢlemeli, uzun dıĢ giysi 

 

Krep 

Fotoğraf 117 

 

 

Dörtkenarı oyalı 

baĢörtüsü 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 115 

 

Pembe zemin üzerine 

sarı çiçekli ipekli 

kumaĢtan yapılmıĢ, 

krem rengi Amerikan 

bezi ile astarlanmıĢ alt 

beden giysisi 

Cep ağzı çevresi yeĢil 

sutaĢı ile çevrelenerek 

süsleme 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Elbise 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 116 

 
Bitkisel motif 

Pembe üzerine sarı-

beyaz çiçekli pamuklu 

kumaĢtan yapılmıĢ, içi 

krem rengi Amerikan 

bezi ile astarlanmıĢ dıĢ 

giysi 

Yakadan etek ucuna 

doğru boyuna iki sıra 

krem rengi dantel 

geçirilmiĢtir. Bu 

dantelin enini kesecek 

Ģekilde belinden etek 

ucuna kadar üç sıra 

çıma, bir sıra dantel 

dikilmiĢtir. Kemer 

çevresi, kol ucu manĢeti 

ve yaka çevresi sim 

kordon ile 

çevrelenmiĢtir. Yaka 

uçlarına ve ön ortası 

göğüs hizasına inci 

boncuk ile stilize çiçek 

ve tarak motifi iĢlenerek 

süsleme 

Krep 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 117 
 

Bitkisel motif 

Beyaz renk ipek 

kumaĢtan yapılmıĢ 

baĢörtüsü 

Renkli ipliklerden 

stilize çiçek motifi ile 

süsleme 

 

Fotoğraf 115‟teki Ģalvar, beli lastikli, bol ve paçalı biçimi ile ayak bileğine kadar uzun bir 

alt beden giysidir. ġalvarın ağ kısmına yerleĢtirilmiĢ ve parçaya kadar uzanan üçgen kuĢ 

parçası ile giysinin hareket serbestisi artırılmıĢtır. ġalvarın iki yanında yer alan yırtmaç 

cepler de dikkate alındığında, alt beden giysilerinin biçimlendirilmesinde fonksiyonelliğin 

ön planda tutulduğu görülmektedir. Beli uçkurla toplanmıĢ ve içi ince pamuklu Amerikan 

bezi ile astarlanmıĢtır. Paça uçları biye ile temizlenmiĢ ve uzun bırakılan biye bağlanarak 

paça toplanmıĢtır. Pembe zemin üzerine sarı-beyaz çiçekli ipekli kumaĢtan yapılmıĢ Ģalvar, 

krem rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢ, cep yırtmacı kenarları ise sutaĢı ile süslenmiĢtir. 

Fotoğraf 116‟daki elbise, birbirinden ayrık Ģekilde bedene takılmıĢ Ģömizye yakası ve yaka 

hizasından etek ucuna kadar uzanan iki sıra dantel süslemesi ile dikkat çekmektedir. Bu 

dantelleri enine kesecek Ģekilde belden etek ucuna kadar üç sıra nervür ve bir sıra dantel 

dikilerek elbisenin önü süslenmiĢtir. Elbisenin iki omzundan aĢağıya doğru makine dikiĢi 

ile altı adet nervür yapılmıĢ ve uçları eteğe bolluk sağlayacak Ģekilde serbest bırakılmıĢtır. 

Belde ise elbise kumaĢından yapılmıĢ kemer bulunmaktadır. Etek boyunu uzatmak için 
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ucuna aynı kumaĢtan parça geçirilmiĢtir. Kemer çevresi, manĢet ve yaka çevresi sim 

kordon ile çevrelenmiĢ, yaka uçlarına ve ön ortası göğüs hizasına inci boncuk ile stilize 

çiçek ve tarak motifleri iĢlenerek süslenmiĢtir. Elbisenin, pembe üzerine sarı-beyaz çiçekli 

pamuklu kumaĢtan yapılan elbisenin, içi krem rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. Bu 

elbise biçiminde kesim ve tasarımsal özelliklerin farklılığı, özellikle de Ģömizye yaka 

formu ile batı modasının etkileri görülebilmektedir.  

Krep, ipekten yapılmıĢ, dörtkenarı iğne oyalı baĢörtüsüdür (Foto. 117). Etrafına renkli 

ipliklerden çiçek motifleri yapılmıĢtır. 

Üç ayrı göstergede de gösteren ve gösterilen arasında anlamlı bir iliĢki bulunmakta ve 

gösterge belirttiği nesneyi doğrudan temsil etmektedir. 

 

Tablo 19b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamını Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki  ġalvar ve elbise birlikte giyilir.  

Giysinin giyilme diziliĢi Alta don, üste göynek ve elbise giyilir, baĢa krep örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

Krep iğne oyalı kullanılır. 

 

Tablo 19b‟de Ġzmir ili ÖdemiĢ ilçesinde kullanılan pembe niĢanlık takımında, alt bedene 

Ģalvar, üst bedene göynek ve elbise giyilmesi, baĢa ise iğne oyalı krep örtülmesi içten dıĢa 

dizimsel bağlantının varlığını göstermektedir. Böylece farklı iĢlevlere sahip giysi parçaları 

birbirleriyle iliĢkilendirilerek yukarıdan aĢağıya ve içten dıĢa dizimsel bağlantı ile anlamlı 

bir bütün oluĢturmuĢtur. 

 

Tablo 19c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Fotoğraf 116 

Don/ġalvar/potur alt beden 

giysisi 

Özel gün giyimine çağrıĢım yapar. 

 DıĢ giyime çağrıĢım yapar. 

Rahatlık, konfor ve fonksiyonelliği temsil eder 

 
Elbise 

Fotoğraf 117 

Elbise dıĢ giysi-  

dıĢ üst beden giysisi 

Bitkisel ve geometrik motif: 

Çiçek ve üçlü tarak 

Güzellik, baĢarı, doğum, evlilik ve bereketi 

temsil eder 

 

Tablo 19c‟deki göstergeler, düz anlamda don-elbise olarak görülürken, anlamlandırmanın 

ikinci düzlemi olan yan anlamda; üzerindeki iĢleme ve kumaĢ özelliği açısından özel 

günlerde giyilen giyimi çağrıĢtırdığı görülmektedir. 
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ġalvarın iki yanında yer alan yırtmaç cepler de dikkate alındığında, giysinin 

biçimlendirilmesinde fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu görülmektedir. Elbise üzerine 

yapılan üçlü tarak motifi ve çiçek motifinin anlamsal çağrıĢımları vardır. Tarak motifi daha 

çok doğum ve evlilikle ilgilidir. Bununla evlenme isteği anlatılır. Ancak doğum ve 

evliliğin kötü gözden korunması için de tarak motifinin kullanılması nedeniyle tarak 

bereket sınıflandırılmasından kaydırılarak, malı, mülkü, canı korumak için kullanılan 

motifler arasında yer alır (Megep, 2011, s. 20). Çiçek motifi ise güzellik ve baĢarının 

sembolüdür. 

 

Tablo 20: Ġzmir Özel Gün Giysim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile Çözümleme 

(NiĢanlık) 

Tablo 20a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Ġzmir-ÖdemiĢ halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 118  

Ġzmir ÖdemiĢ kadın giyim-kuĢamı Ġzmir ÖdemiĢ özel 

gün giyimi-kuĢamı 

 

 

 

Gömlek  

Fotoğraf 118 

 

 
 

 

 

 

Dik yakalı, yuvarlak 

robalı, uzun kollu, 

yanlardan kuplu üst 

beden giysisi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Etek 

Fotoğraf 118a 

 

Beli kemerli, etek 

uzunluğu diz ile 

ayak bileği arasında 

değiĢen alt beden 

giysisi 

Gömlek 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 118,  

  
Bitkisel desen 

Pembe atlas 

kumaĢtan yapılmıĢ, 

içi krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ üst 

beden giysisi 

Sim sırma ile 

bitkisel desen 

iĢlenerek, aralarına 

sarı pul-boncuk 

dikilmiĢ, kol ucu ve 

yaka çevresine 

dantel geçirilerek 

süsleme 

Etek 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 118a 

Bitkisel desen 

Pembe atlas 

kumaĢtan yapılmıĢ, 

içi krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ alt 

beden giysisi 

Sim sırma ile 

bitkisel desen 

iĢlenerek, aralarına 

sarı pul-boncuk 

dikilmiĢ, etek ucuna 

dantel geçirilerek 

süsleme 

 

Tablo 20a incelendiğinde gömlek ve eteğin, pembe renkte ve atlas kumaĢtan yapıldığı, aynı 

süsleme motiflerinin kullanıldığı ve aralarında görüntüsel olarak bütünlük olduğu 

görülmektedir.  

Fotoğraf 118‟deki gömlek, dik yakalı, yuvarlak robalı, uzun kollu, yanlardan kuplu üst 

beden giysisidir. Gömleğin kapaması asimetrik Ģekilde sol yandan sağlanmaktadır. Yaka, 

roba, kol, ön ve arka bedeni, sim sırma tekniği ile bitkisel motifler iĢlenerek süslenmiĢtir. 

Kol uçları, yaka ve roba çevresine krem rengi ince dantel geçirilmiĢtir. 
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Fotoğraf 118a‟daki etek, beli kemerli, etek uzunluğu diz ile ayak bileği arasında değiĢen, 

geniĢ alt beden giysidir. Eteğin ön ve arka ortasında büyük motif etrafında küçük 

motiflerden ağaç Ģekli ve etek ucunda su yolu, bordür yer almıĢtır. Etek ucuna krem rengi 

ince dantel geçirilmiĢtir. 

Tablo 20a‟daki Atlas takımda çiçek ve dal motiflerinin kullanıldığı, motif yoğunluğunun 

her göstergede farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Gömlek ve etek ön ve arka da simetrik 

Ģekilde iĢlenmiĢtir. Altın sarısı renginde sim-sırma iplikle, pembe renkli atlas kumaĢ 

üzerine yaprak, çiçek, ağaç ve ince kıvrımlı dal motiflerinden oluĢan bitkisel bezeme, dival 

iĢi (sim - sırma iĢi - MaraĢ iĢi) tekniği ile iĢlenerek süslenmiĢtir. 

Ġki ayrı göstergede de, gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki vardır ve iliĢkin 

oldukları gerçeği yansıtma özelliğine sahiptirler.  

 

Tablo 20b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Gömlek ve etek ile birlikte giyildiğinde atlas takım adını alır. 

Atlas kumaĢ giysiye adını verir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta etek, üste gömlek giyilir, baĢa oyalı krep örtülür  

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

Tüm göstergeler birlikte kullanılarak oluĢturulan dizimsel 

bağlantıdan bir dizi çıktığı zaman, takımın görüntüsel olarak 

takım olma özelliği kaybolur. ĠletiĢimsel olarak verilen 

mesajın anlamı değiĢir. 

 

Atlas gömlek, atlas etek ve krep ile birlikte kullanıldığı zaman, görsel ve iletiĢimsel 

iĢlevini yerine getirmiĢ olur. Giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını veren unsur atlas kumaĢ 

olduğu için kumaĢın göstergeyi temsil ettiği söylenebilir.  

Tablo 20b‟ de özel gün giyim-kuĢamında, kadın giysilerinin üç ayrı parçadan oluĢtuğu ve 

yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ bir Ģekilde giyilerek bütün oluĢturduğu 

görülmektedir. Yukarıdan aĢağıya üste gömlek, alta etek giyilip, baĢa krep örtülmüĢtür. Bu 

parçalardan her tür ayrı bir diziye sahiptir. Belli bir yapı içinde bir araya gelerek dizimsel 

bağlantıyı oluĢturmaktadırlar. Ayrıca iki ayrı göstergenin aynı kumaĢ, aynı renk ve benzer 

iĢlemelerle süslenmesi ile takım oluĢturulmaktadır. Bağlantıdan bir dizinin çıkması 

giyinme biçimini görüntüsel olarak etkileyeceği için giysi takım olma özelliğini yitirir ve 

özel gün giysisi anlamını da kaybeder. 
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Tablo 20c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                       ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Gömlek 

Fotoğraf 118 

Atlas kumaĢ, üst beden giysisi  Özel gün giyimine çağrıĢım yapar 

Bitkisel motif: Koçboynuzu, 

yapraklı çiçek ve Ģal motifi 

Bereket, güç, baĢarı, nazar 

Etek 

Fotoğraf 118a 

Atlas kumaĢ, alt beden giysisi Özel gün giyimine çağrıĢım yapar 

Bitkisel motif: Suyolu, hayat ağacı Yeniden doğuĢ, yaĢam, geliĢim içindeki 

evreni temsil eder. 

 

Yöresel halk giyiminin önemli bir parçası olan atlas takımda; gömlek ve eteğin en önemli 

özelliği hazırlanmasında kullanılan kumaĢ ve kullanılan kumaĢın ismi ile anılmasıdır. 

Üzerindeki iĢlemelerle ağır ve özel görünüm kazanan giysi, özel gün giyimine çağrıĢım 

yapmaktadır. Yapılan alan araĢtırmada, sözlü görüĢmelerde niĢanlık olduğu belirtilmiĢtir. 

Kültür ürünleri görünüĢte çok çeĢitlilik gösterdiği halde,  yüzeyin altında yapısal düzeyde 

evrensel birtakım ortak ögelere sahip bulunmaktadır. Böylece yüzeyde kalan (biçim) doğru 

bir yöntemle ele alınıp deĢifre edildiğinde, tüm kültürlerde ortak olarak bulunan unsurlara 

ulaĢılmakta, kültür yapıtının esas mesajının da bu düzeyde bulunduğu görülebilmektedir 

(Levi-Strauss‟dan aktaran AteĢ, 1996). Tablo 20‟deki göstergelerin üzerinde kullanılan 

motiflerin de her birinin ayrı anlam taĢıdığı farklı mesajlar ilettiği görülmektedir. Atlas 

takımın üzerinde koçboynuzu, yapraklı çiçek, Ģal, suyolu ve hayat ağacı motifleri 

görülmektedir. Koçboynuzu; kaynaklara göre daha çok bolluk, bereket, çoğalma ile ilgili 

bir motif olarak kabul edilmektedir. Doğurganlık kahramanlık, kudret ve erkekliğin 

simgesidir. Buna Boynuzlu YanıĢ, Boynuzlu, Koçlu YanıĢ, Gözlü KoçbaĢı da 

denilmektedir (Oğuz, 2004, s. 396). 

Bitkisel motiflerin taĢıdığı anlamlar da çeĢitlilik göstermektedir. Aygün‟e (2011, s. 43) 

göre, bitki dalları ve yaprak sembolizmi doğurganlığın sembolüdür. Çiçek baĢarının 

sembolüdür; çoğunlukla bayan güzelliğinin sembolüdür. GüneĢ ve yağmurla bağlantısı, 

çiçeği pasif boyun eğmenin ve alçak gönüllüğün sembolü yapar. O aynı zamanda 

düzeninden dolayı güneĢin bir iĢareti olabilir. Çabucak solduğundan dolayı karasızlığın ve 

geçiciliğin sembolüdür. Kelebekler gibi çiçekler bazen sembolik olarak ölmüĢ kiĢilerin 

ruhlarıyla iliĢkilendirilirler. Renklerine göre yorum yapacak olursak, sarı çiçekler güneĢle 

iliĢkilendirilirler. Altın rengi çiçekler zaman zaman en yüksek ruhani hayatın sembolü 

olarak yorumlanırlar”(Becker‟dan aktaran, Aygün, 2012). 

Gargi‟ye (2007, s. 212) göre, Ģal motifi, kem göze karĢı “göz” veya “nazar” simgesini 

temsil eder. Suyolu motifi, insanlık tarihinde suyun önemini ve bereketini sembolize 
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etmektedir. Suyolu akıĢı, hayatı temsil eder. Yeniden doğuĢun, yaĢamın sürekliliğinin, 

yenilenmenin, erdemin temsilidir. Anadolu kültüründe su yaĢamın kendisi demektir (Er ve 

Hünerel, 2012, s. 173). 

Erberk‟e (2002, s. 166) göre, hayat ağacı motifi; sürekli geliĢen, cennete yükselen hayatın, dikey 

sembolizmini oluĢturur. GeniĢ anlamda, sürekli değiĢim ve geliĢim içinde yaĢayan evreni 

sembolize eder. Evrenin üç elementini, toprağın derinine inen kökleriyle yeraltını, alt dalları ve 

gövdesiyle yeryüzünü, ıĢığa yükselen üst dallarıyla cenneti birleĢtirir. Yeryüzü ve cennet 

arasındaki iletiĢimi sağlar. Kökleriyle topraktan aldığı suyla, dallarını ve hava alma organı olan 

yapraklarını besler; Yeni yağmurlar getirerek evrensel döngüyü sağlar. AteĢ onun dallarının 

birbirine sürtülmesiyle oluĢur. 

 

4.5. Kütahya Ġli Halk Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümlenmesi 

Türk halk giyimi Anadolu‟nun her yanında kendine has geleneksel giyimi bölgenin 

kültürünü yansıtan giysileri vardır. Ege Bölgesinin geçiĢ noktası olarak bulunan 

Kütahya‟da özellikle kadın giyimi Anadolu‟nun baĢka hiçbir yerinde olmayan bir farklılık 

ve zenginlik taĢımaktadır. Kütahya, Osmanlı saray giysilerinin etkisi altında en kaliteli 

renkli ipek iĢleme, sim sarma gibi tekniklerle kadife, atlas, yünlü kumaĢlar üzerine 

iĢlenmiĢ çok değerli giysilere sahiptir.  

AraĢtırmanın bu bölümünde Kütahya ili ve ilçelerine ait halk giyim-kuĢamını (günlük, 

sokak ve özel gün) oluĢturan parçalar; don entari, tefebaĢı entari, üçetek, Ģalvar, fermene, 

zıbın, göynek, önlük, dane, kemer ve baĢa takılan aksesuarların biçim, renk, kumaĢ, 

süsleme özellikleri göstergebilimsel yöntem ile incelenerek yorumlanmıĢtır. 

 

4.5.1. Günlük Giyim-KuĢam 

GeçmiĢte, Kütahya ili ve çevresinde, günlük yaĢam içinde kadınlar don entari,  Ģalvarlı 

takım veya üç etekli takım giymiĢlerdir. Tarlada, evde, iĢ yaparken giyilen bu giysiler 

genellikle ucuz, basit kumaĢlardan ve iĢlemesiz olarak yapılmıĢtır.  

Günlük hayatta kullanılan don entari; Ģalvar ve entari olarak iki parçadan oluĢmaktadır. 

Sekiz metre tek en kumaĢtan yapılmakla birlikte giyenin vücut yapısına ve model 

özelliğine göre farklılıklar göstermektedir. Giysinin giyilmesi farklı bir özelliğe sahiptir. 

Önce entari giyilir, yüksek belli Ģalvar uçkur yerinden büzülerek belin üstünde sıkacak 

Ģekilde bağlanır. Ayak bileği geçecek olan kısmına yırtmaç açılarak paça yapılmıĢtır. Boyu 

yere değecek kadar uzun olan Ģalvarın ağı, tam orta yerinden tutularak belin sağ tarafında, 
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uçkur içine sokularak drapeli görünüm oluĢturulur. Alan araĢtırmasında;  Kütahya Merkeze 

bağlı Ġn köyünde ve bazı köylerde don entarinin hala kullanıldığı gözlenmiĢtir. 

 

119a Ģalvarlı takım               119b don entari 

Fotoğraf 119: Kütahya kırsal kesim günlük giyim-kuĢam örnekleri 
  

Halk giyim-kuĢamında, günlük giysi olarak, don entarinin yanı sıra, Ģalvarlı takım ve 

üçetekli takım da kullanılmıĢtır. ġalvar ve üst olarak iki parçadan oluĢan Ģalvarlı takım; 

uzun kollu, bol ve kısa bir üst giysi ve yüksek ağlı geniĢ ve uçkurlu Ģalvardan oluĢmuĢtur.  

Üçetek, üste giyilen göynek, alta giyilen Ģalvar ve baĢa örtülen dane ile kullanılmaktadır. 

Ekonomiklik açısından, üçeteklerin görünmeyen kısımlarında elde bulunan farklı kumaĢ 

parçaları kullanılmıĢtır. Üçeteklerde iĢleme yapılmamıĢtır.  

 

 

Fotoğraf 120: Kütahya-Simav-Beyce köyü günlük giyim 
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Günümüzde kırsal kesimlerde, günlük giyim içinde Ģalvarlı takım ve üçeteğin yerini 

fabrikasyon kumaĢlardan yapılan etek-entari almıĢ olsa da, gençler tarafından tercih 

edilmeyen Ģalvar orta yaĢlı kadınlar tarafından etek altına hala giyilmektedir (Foto. 120).  

 

Tablo 21.Kütahya (Merkez-Simav) Günlük Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme 

Tablo 21a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö
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e 
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ü
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G
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n
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Kütahya- Simav halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 121 

Kütahya- Merkez kadın giyim-kuĢamı Kütahya Merkez Ġn köyü 

günlük giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 122, 123, 

124, 125 

Kütahya Simav kadın giyim-kuĢamı Kütahya Simav-Beyce köyü 

gelin giyim-kuĢamı 

 

 

 

 

 

Don entari 

(ġalvar-entari) 

Fotoğraf 121 

 

 

 

 

 

 

Entari yuvarlak yakalı uzun 

kollu üst giysisi 

ġalvar bol, geniĢ, beli lastikli 

alt giysisi 

 

 

 

ġalvar  

Fotoğraf 122 

 

 

 

 

 

Beli uçkur ile toplanmıĢ, beli 

ve paçası lastikli, bol alt 

giysi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçetek  

Fotoğraf 123, 124, 

125 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakalı, uzun kollu, önü açık, 

yanlar yırtmaçlı, uzun dıĢ 

giysi 

Don entari 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 121 
 

Koyu renklerde karıĢık 

desenli basma kumaĢ 

Süsleme yapılmamıĢ 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 122 

 

Beli, ağ parçası ve paça 

uçları turuncu pamuklu 

kumaĢ, diğer yerler ise 

kırmızı-beyaz kutnu kumaĢ 

Süsleme yapılmamıĢ 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 123, 124, 

125 

 
  

Üçeteğin ön bedende, belden 

etek ucuna kadar, arka 

bedende ise bel hizasına 

kadar olan kısım, renkli 

pamuklu kumaĢtan 

yapılmıĢtır. Krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢtır. 

Süsleme yapılmamıĢ 

 

Don entari (Foto. 121), Ģalvar ve entari olmak üzere iki parçadan oluĢmaktadır. Entari, 

uzun kollu ve boldur. ġalvar, torba (paçasız) Ģalvar formuna sahip, bol ve rahat biçimlidir. 

ġalvar ön-arka parçası aynı ölçü ve kesimde olup 4 parçadan oluĢmaktadır. Koca ve 
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Handan (2014, s. 30) çalıĢmalarında belirttiği üzere “torba Ģalvar formuna sahip olan 

Ģalvarların oldukça geniĢ eni ve ağ kısmının ayak bileklerine kadar derin olması nedeniyle, 

ağ kısmı belde uçkur içine sokularak kullanıldığını ve bu kullanım Ģalvara drapeler 

oluĢmuĢ farklı bir görünüm kazandırırken kullanım kolaylığı da sağladığına dikkat 

çekmektedirler”. Ortalama 8 metre ve tek en kumaĢtan yapılan Ģalvarın geniĢliğini 

sağlamak amacıyla, iki boy ölçüsünde kumaĢ ikiye katlanarak orta parça oluĢturulmuĢtur. 

Orta parçasının iki tarafına, ön ve arkaya birleĢecek Ģekilde yan parçalar eklenmiĢtir. Bu 

Ģalvarlar için ön, arka ve iki yan parça olmak üzere (dört parça), tek en iki boy kumaĢ 

kullanılmıĢtır. Ağ kısmı kumaĢ katı olan orta parçanın iki yanına dikilen yan parçaların 

ayak bileği geçecek kısımlarına yırtmaç açılarak paça oluĢturulmuĢtur. 4-5cm. 

GeniĢliğinde içe katlanarak dikilen uçkur yeri, belin toplanmasını sağlamaktadır. Kullanım 

kolaylığından dolayı, Ģalvarların belde toplanması için uçkur yerine lastik kullanılanları da 

vardır. 

Fotoğraf 122‟de Ģalvar göstergesi, biçimsel olarak ön-arka parçası aynı ölçü ve kesimde 

olan 4 parçadan oluĢmaktadır. Ağ kısmından baĢlayarak paçaya doğu inen kuĢ parçası ile 

yüksek ağlı Ģalvar formundadır. Beli ve paçası büzgülerle toplanarak kullanılır. 

Görsel gösterge olarak üçetek, ince hâkim yakalı, önü açık, kol uçları dilimli, yanları 

yırtmaçlı, bol ve uzundur. Üç eteklerin kol altlarına yerleĢtirilen üçgen ve kare kuĢ 

parçaları ile kol rahatlatılarak, hareket serbestliği artırılmıĢtır. Tablo 21a‟daki üçetekler 

biçim olarak birbirine çok benzemekle birlikte, ekonomik bakıĢ açısı ile kullanılan kumaĢ, 

dikim tekniği ve kuĢ parçalarındaki ayrıntılarda farklılıklar olduğu (kumaĢ ve kuĢ parçası 

gibi) görülmektedir. Tablo 21a‟daki tüm göstergeler, belirttikleri Ģeyi doğrudan temsil 

etmektedir. 

Saussure‟e göre, kültürel kodlar tarafından belirlenen gösteren ile gösterilen arasındaki 

iliĢki kalıcı olarak sabitlenmemiĢtir. Sözcüklerin anlamı kayabilir. Göndermede 

bulundukları kavramlar da (gösterilenler) tarihsel olarak değiĢebilir. Her bir değiĢim 

kültürün kavramsal haritasını tadil ederek, farklı kültürlerin, farklı tarihsel dönemlerde, 

dünyayı farklı biçimlerde sınıflandırmasına ve yorumlamasına neden olur (Culler 1976, s. 

23). Tablo 21‟de görülen iki giysi parçası da Ģalvar olarak adlandırılmasına rağmen, 

biçimsel farklılıkları ve birlikte kullanıldıkları diğer giysi parçaları ile 

bütünleĢtirildiklerinde, don entari,  üçetekli takım veya Ģalvarlı takım adını almaktadırlar.  

Bu değiĢim kültürlerin farklı sınıflandırmalarına örnek teĢkil etmektedir.   
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Tablo 21b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
Dizim/Dizge 

Giysi parçaları 

arasındaki iliĢki 

ġalvar ve entari birlikte giyildiğinde don entari adını alır. 

ġalvar üçetekle birlikte giyildiğinde üçetekli takım adını alır. 

Giysinin giyilme 

diziliĢi 

Don entari dıĢ giysidir. Alta Ģalvar, üste entari giyilir. 

Üçetekli takım iç ve dıĢ giysilerden oluĢur. Ġçte göynek, altına Ģalvar giyildikten 

sonra bunların üzerine en dıĢa üçetek giyilir ve üstüne dane örtülür. 

Giysinin kullanım 

özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

ġalvarın ağ kısmının bele sokularak kullanılması görsel açıdan farklılık 

oluĢturarak don entarinin biçimsel özelliğini oluĢturur.  

Üçetek; göynek, Ģalvar ve dane ile kullanılmaktadır. Tek baĢına kullanılmaz. 

 

Tablo 21b‟ye göre günlük yaĢamda kullanılan üç etekli kadın giyim-kuĢamının dört ayrı 

giysi parçasından oluĢtuğu ve yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek 

bir bütün oluĢturduğu görülmektedir. Göynek, Ģalvar, üçetek ve dane; iç, dıĢ ve baĢ giysi 

türlerinin farklı giysi parçaları olup, her tür farklı bir diziye sahiptir. Farklı dizilerden 

seçilen giysilerin birbiriyle iliĢkilendirilerek anlamlı bir bütün oluĢturması, “dizimsel” bir 

bağlantının var olduğunu gösterir. 

Tablo 21‟de ki Ģalvarın (Foto. 122) entari ile giyildiğinde entarili takım, üçetek ile 

giyildiğinde üçetekli takım olarak adlandırılması, dizimsel bağlantıdaki bir dizinin yer 

değiĢtirmesi ile görsel ve iletiĢimsel açıdan göstergenin etkilendiği görülmektedir. Bu 

durum Günay‟ın (2002, s. 159) “tüm göstergeleri insan kültürel bir dünya içinde 

anlamlandırır, onları Ģu ya da bu Ģekilde kullanır. Her gösterge belli bir iletiĢim amacıyla 

üretilir ve belli bir dizge içinde anlam kazanır. Göstergelerin büyük çoğunluğu, üretildiği 

toplumun geçmiĢ birikimi, tarihi, kültürü ve sosyal ortamıyla yakından ilgilidir” 

tanımlamasıyla örtüĢmektedir.   

 

Tablo 21c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                              ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Don entari 

Fotoğraf 121 

Günlük giysi Rahatlık, hareket serbestisi 

Koyu renk/karıĢık desen Kirlenmeyi gizleme 

ġalvar 

Fotoğraf 122 

Alt beden dıĢ giysi Rahatlık, hareket serbestliği, koruma 

Üçetek 

Fotoğraf 

123, 124, 

125 

Günlük giysi KumaĢ özelliğine göre yöresel isimler: mor kumaĢ,  entari, 

kaĢık sapı, altıparmak, telli, kertikli sarı kumaĢ v.b. 

Etek yırtmaçları rahatlık, serbestlik, kullanıĢlılık, 

fonksiyonellik  

 

Don entarinin kumaĢın fazla kullanılması ile oluĢan bol görünümü rahatlık ve hareket 

serbestisi çağrıĢımı yaparken, ağı toplanarak bele sokulmuĢ Ģalvar, don entarinin alt parçası 



156 
 

olduğunu çağrıĢtırmaktadır. Don entari takım da entari ve Ģalvar çoğunlukla karıĢık desenli 

ve koyu renkli kumaĢlardan yapılmıĢtır. Gündelik yaĢamda, iĢ yaparken kullanılması 

nedeniyle, kumaĢların renk ve desen özelliğinin seçiminde kolay kirlenmeme ve kiri belli 

etmeme faktörünün etkili olduğu yüz yüze yapılan görüĢmelerde belirtilmiĢtir. 

Ayrıca don entari ile dane kullanımında; danelerin baĢın üzerinden omuzlara serbest 

bırakılması genç, yaĢlılar omuzlara düĢen uçlarının kulakların arkasına alınması yaĢlılığı 

temsil etmektedir (Foto. 120). 

Düz anlamsal okuma, basit bir betimleme ve var olan öğelerin sıralanmasıdır. Bu öğeleri 

nesnel bir biçimde betimleme iĢi, düz anlamsal okuma sürecinde yapılır (Günay, 2008, s. 

13). Anlamlandırmanın birinci boyutu olan düz anlamda üçetek olarak adlandırılan 

gösterge, ikinci boyutta yan anlam olarak günlük giysi çağrıĢımı yapmakla birlikte, yöre 

kültürünü bilen kiĢilere bu giysiler kumaĢın rengi ve ismine göre “mor kumaĢ, kertikli sarı 

kumaĢ, kaĢık sapı, telli, altıparmak” gibi isimleri temsil eder. Ayrıca üçeteğin uçlarının 

katlanarak kullanılması kiĢinin iĢ yaptığını çağrıĢtırmaktadır. 

 

Tablo 22. Kütahya (Merkez-Civlili) Günlük Giyim-KuĢamı Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme (Kutnu ġalvarlı Takım) 

Tablo 22a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Kütahya- Merkez halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 126, 127 

Kütahya- Merkez kadın giyim-kuĢamı Kütahya Merkez Civlili 

günlük giyim-kuĢamı 

 

 

 

 

 

Entari  

Fotoğraf 126 

 

 
 

 

 

 

 

 

Yuvarlak oyuntulu 

yakalı, uzun kollu, cepli, 

kısa üst beden giysisi. 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

 

ġalvar  

Fotoğraf 127 

 

 

 

 

 

Beli uçkur ile toplanmıĢ, 

4 parçadan oluĢan alt 

beden giysisi 

Entari-Ģalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 126, 127  

Kırmızı kalın ve ince 

beyaz çizgili kutnu 

takım 

Süsleme yapılmamıĢ 

 

Entari ve Ģalvardan olmak üzere iki parçadan oluĢur. Entarinin (Foto. 126) ön orta 

kapaması 8 santimetrelik pat parçası ve iki düğme ile sağlanmıĢtır. Yaka çevresi 1 

santimetre geniĢliğinde biye ile temizlenmiĢtir. Kol altında üçgen kuĢ parçası ile rahatlık 

sağlanan kolun uçları manĢet ile toplanmıĢtır. Sağ beden üzerinde, bir adet cep 

bulunmaktadır.  

Torba Ģalvar, dikdörtgen Ģeklinde olup dört parçadan oluĢmuĢtur. Beli, 3 santimetrelik 

uçkur yardımıyla toplanmıĢ ve paça yırtmaçları ile kullanımı sağlanmıĢtır. Uçkur yeri 

olarak üçgen Ģekilde ön ortada açıklık bırakılmıĢtır. Ağ düĢüklüğü paça hizasında olan 

Ģalvar torba görünümündedir (Foto. 127). 

Görüntüsel nesne, yani resim, Ģekil v.b. görüntü konu aldığı gerçek göstergenin kendisidir. 

Bu bakımdan gösterge ile onun belirttiği nesne arasında benzerlik iliĢkisi vardır. Gösterge 

kendi nesnesini, görüntü olarak yansıtır. Tablo 2a‟da Ģalvar takımı olan görsel gösterge, 

gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkide biçimsel ifadelerle doğrudan temsil edilmiĢtir. 

 

Tablo 22b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki 

iliĢki 

ġalvar ve gömlek birlikte giyildiğinde Ģalvarlı takım adını alır. Kutnu 

dokuma giysiye adını verir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar üste gömlek giyilir. DıĢ giyimdir. Parçaların biri 

giyilmediğinde takım özelliği ve adı değiĢir. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Kutnu Ģalvarın ağının toplanarak bele sokulmaması don entariden 

farklılığı oluĢturur. 
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Kutnu gömlek ve kutnu Ģalvar birlikte kullanıldığı, zaman görsel ve iletiĢimsel iĢlevini 

yerine getirmiĢ olur. Giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını veren unsur kutnu dokuma 

olduğu için, dokumanın göstergeyi temsil ettiği söylenebilir. ġalvarın ağının belde 

toplanmaması don entari olmadığını çağrıĢtırmaktadır.  

Fiske‟ye (1996, s. 84) göre, “kurallar ya da uzlaĢımlar dizimlerin önemli bir boyutudur ve 

birimler bu kurallar ya da uzlaĢımlar aracılığıyla birleĢtirilirler. Kurallara ya da uzlaĢımlar; 

giyimde zevk ya da modaya uygunluk, geleneksel giyimde ise kültürünü yansıtma, kültüre 

uygunluk” demektedir. Örneğin; Kütahya yöresinde, kutnu gömlek, Ģalvarın üzerinde 

kullanıldığında dıĢ giyim göstergesidir, ancak aynı gömleğin üçetek entarinin içinde 

kullanıldığında iç giyim olarak nitelenmesi kültüre uygunluğun örneği olarak 

görülmektedir. Bu örnek aynı zamanda, dizimdeki bir öğenin yer değiĢtirmesi ile 

göstergenin görsel ve iletiĢimsel olarak değiĢime uğradığını da belirtmektedir.  

 

Tablo 22c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                               ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Foto. 126 

 Kutnu Ģalvar, alt beden 

giysisi 

Günlük giysileri temsil eder.  

Rahatlık, serbestlik çağrıĢtırır. 

Entari 

Foto. 127 

Kutnu gömlek, üst beden 

giysisi 

ġalvarlı takımı temsil eder. 

Sağ bedendeki tek çep fonksiyonelliği çağrıĢtırır. 

 

Yöresel halk giyim-kuĢamının önemli bir parçası olan kutnu takımda; Ģalvar ve gömleğin 

en önemli özelliği hazırlanmasında kullanılan kumaĢ miktarının fazla olması ve kullanılan 

kumaĢın ismi ile anılmasıdır. Süsleme ve iĢleme olmaması ile sade görünüm kazanan giysi, 

günlük giyime çağrıĢım yapmaktadır. Yapılan alan araĢtırmada, sözlü görüĢmelerde kırsal 

kesimde misafirliğe giderken giyilen günlük bir giysi olduğu belirtilmiĢtir.  Cebin, 

gömleğin sağ bedeninde yer almasının, sağ elin kullanımından kaynaklandığı çağrıĢımını 

yapmakta ve fonksiyonelliği temsil etmektedir. 
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4.5.2. Sokak Giyim-KuĢamı 

 

Fotoğraf 128: Kütahya sokak giyim-kuĢamı örneği (Car) (Özker, 1997, s. 92) 

Kütahya halk giyim-kuĢamında, sokak giyimi olarak kadınlar ferace ve car kullanmaktadır. 

Ferace, iki parçadan oluĢan, bir parçası çenenin altından tutturularak giyenin vücudunu 

örten, ikinci parçası ise yüzü ve burnu içine alarak yalnızca gözleri açıkta bırakacak 

biçimde, beyaz örtü ile birlikte giyilen sokak giysisidir (Koç, 1990, s. 35). Car ise, 

kadınların sokağa çıkarken kullandıkları kare kumaĢtır. Sokağa çıkan kadının vücut 

hatlarını örterek gizlenmesini sağlar. Ġpek veya keten karıĢımı kumaĢlardan yapılır. Bağdat 

Car‟ı, Beyrut Carı‟, Canfes Car‟ı, Sırmalı Car, Yıldızlı Car‟ı, MaĢlaklı Car gibi isimleri 

vardır (Aygün, 2011, s. 16). Günümüzde yöredeki kadınlar tarafından car veya ferace 

kullanılmamaktadır. Bu sokak giysilerinin yerini moda ürünü hazır giyimler almıĢtır.  

 

4.5.3. Özel Gün/Tören Giyim-KuĢamı 

Bir toplumdaki veya sosyal gruptaki giyim-kuĢam tarzını belirleyen önemli faktörlerden 

biri de özel günler, törenler ve eğlencelerdir. Coğrafyanın soğuk olması ve kıĢın uzun 

sürmesi, insanların beraber vakit geçirecekleri ve sosyal iletiĢimin sağlanacağı eğlence 

kültürünü doğurmuĢtur. Eğlence, gündelik yaĢamdan farklılaĢmayı ve değiĢimi 

gerektirdiğinden eğlenceye iĢtirak edenler günlük giysilerini çıkarıp özel giysilerini 

giymek ihtiyacını hissederler. Eğlencenin türü de orada giyilecek giysinin türünü 

belirlemektedir (Özdemir‟den aktaran Koç, 2009). Dolayısıyla her özel gün ve törenin 

yöreye özgü giyinme kültürü oluĢmuĢtur.  
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Kütahya‟da, giyim kültürünün birçok taĢıyıcısı, aktarıcısı ve Ģekillendiricisi vardır. Onlar 

geleneksel giysilerini eski özellikleriyle birlikte modern yaĢama aktarmakta ve 

korumaktadırlar.  Böylece yerli halk hem geleneksel kıyafetleri hem de modern olanı 

giymektedir. Ancak bu giyimin günümüz örneklerine bakıldığında eskiyle arasında az da 

olsa farklılıklar görülmektedir. Eskiden kendi dokuduğu kumaĢı giyen kadın, bugün hazır, 

sentetik karıĢımlı kumaĢlarla giyimini tamamlamaktadır (Özgündüz,1991, s. 121).  

 

 

Fotoğraf 129: Kütahya düğünü (Belediye Kent Müzesi, 2014) 

 

Anadolu‟da düğün giysisi olarak bir veya iki çeĢit giysi varken, Kütahya‟da törensel 

bağlamda kullanılan birçok özel giysi vardır. Bunlara halk arasında“ağır elbise” 

denilmektedir (Koç, 2009, s. 247). Kütahya‟da Savai, Bindallı, Yolaklı, Pullu, Dallı, 

Eğrimli, Çatkılı, Dizibağlı, TefebaĢı gibi adlarla anılan çok çeĢitli giysi türü vardır. Bunlar 

da kendi içlerinde üç etekli takım ve Ģalvarlı takım olarak ayrılırlar. TefebaĢı uzun entari, 

al gömlek, al Ģalvar ve üzerine fermene ile veya çintiyan Ģalvar, al gömlek ve üzerine 

tefebaĢı fermene giyilerek kullanılır. Bu giysilerin günümüzdeki kullanımlarıına 

bakıldığında kent merkezinde tefebaĢı ve Ģalvarlı takımlar, kırsal kesimde ise üç etekli 

takımlar, kına gecelerinde kendini göstermektedir. Ancak bu giysilerden sandıkta 

saklananlar, el dokuması kumaĢları ile nesilden nesile orjinalliğini koruyarak geçmekte, 

sandıkta yok ise modernize edilerek (kumaĢ ve iĢlemelerin değiĢmesiyle) kullanılmaktadır. 

Evlenen her genç kızın çeyizinde, onun Kütahya‟nın yerlisi olduğunu gösterecek ağır 

elbisesi, (tefebaĢı veya Ģalvar takımları) bulunur. Her meslekten ve kesimden kadın bu 

elbiseleri giymekten hoĢlanmaktadır. Kimi tarihine sahip çıktığı için, kimi gelenekleri 
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yaĢattığı için, kimi düğünde yakıĢtığı için, kimi zengin gösterdiği için bu elbiseleri tercih 

etmektedir.  Ayrıca Koç (2012, s. 185) Kütahya giysileri ile ilgili çalıĢmasında; kına 

gecelerinde giyilen bu gösteriĢli ağır elbiselerin, aynı zamanda sözsüz iletiĢim aracı olarak 

zenginlik, yerlilik, damat ya da kız yengesi olma, bekâret gibi bazı anlamlar da kodlamakta 

olduğunu belirtmiĢtir. 

  
 

 

                                    130a TefebaĢı Gelinlik            130b ġalvarlı Takım                 

 

  

 

                                         130c Üçetek Takım (Simav-Yağıllar köyü) 

Fotoğraf 130: Kütahya gelin giyim-kuĢam örnekleri (Kütahya Belediye Kent Müzesi-

Simav) 
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Tablo 23. Kütahya (Merkez) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme (TefebaĢı Takım) 

Tablo 23a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Kütahya- Merkez halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 131, 

132, 133, 134, 

135,  

 

Kütahya- Merkez kadın giyim-kuĢamı 

 

Kütahya Merkez gelin 

giyim-kuĢamı 

 

 

 

 

Al gömlek 

Fotoğraf 131 

 

 

  

 

 

 

Sıfır yakalı, takma kollu üst 

beden giysisi.  

 

 

Al Ģalvar  

Fotoğraf 132 

 

 

 

Bol, geniĢ, beli uçkur ile 

toplanmıĢ, büzgülü alt beden 

giysisi 

 

 

 

 

TefebaĢı entari 

Fotoğraf 133 

  

 

 

 

 

 

Ellerin üstünü kapatacak 

Ģekilde uzun ve yırtmaçlı 

kolları ile ön ortası boydan 

boya açık, iĢlemeli uzun 

giysi. 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

TefebaĢı fermene 

Fotoğraf 134 

 

 

 

Boyu bel hizasında, uzun 

kollu, hakim yakalı ve 

yoğun iĢlemeli üstlük. 

 

 

Fes/örtü/kemer  

Fotoğraf 135 

 

 

 

Konik külah Ģeklinde bir 

baĢlık ve dikdörtgen 

Ģeklinde örtü, gümüĢ veya 

altın giysi tamamlayıcısı 

Al gömlek 

Al Ģalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 131, 132 

 

  
Bitkisel ve geometrik desen  

Al/kırmızı renk, pamuklu üst 

beden giysisi 

Yaka, kol ağzı ve ön ortası 

sim iplikle bitkisel ve 

geometrik desenlerin 

simetrik olarak süsleme 

Al/ kırmızı renk, pamuklu 

kumaĢ alt beden giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 

TefebaĢı entari 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 133 

   

Cam göbeği mavisi, 

gramajlı, iki renkli gibi 

görünen ipekli bir kumaĢ 

 Ġpek iplik, altın sim ve ipek 

oyalarla süsleme 

Fermene 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 134 

  
Bitkisel ve geometrik motif 

DıĢ yüzeyi sık dokunmuĢ, 

havlı, yünlü kumaĢ olan 

çuhadan yapılmıĢ, içi ince 

pamuklu dokuma ile 

astarlanmıĢ kısa üstlük 

Sim sırma tekniği ile bitkisel 

ve geometrik motiflerle 

bezenerek süsleme 

Fes/örtü/kemer 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 135 

  

Kırmızı çuha kumaĢtan 

yapılmıĢ baĢlık ve kırmızı 

krep kumaĢtan yapılmıĢ 

baĢörtü, altın giysi 

tamamlayıcısı 

Dörtkenarı sarı tel kırma iĢi 

ile süslenmiĢ baĢörtüsü 

Fesin ortasına altın sim ile 

bitkisel süsleme 
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Tablo 23a‟da tefebaĢı entarinin içine giyilen al gömleğin boyun çevresine göre ĢekillenmiĢ 

oyuntulu yakası, hafif kavisli bol takma kolu ve arka ortasındaki yaka yırtmacı önemli 

biçimsel özellikleridir (Foto.131). Görsel gösterge olarak, sim iplikle iĢlenmiĢ bitkisel ve 

geometrik motiflerden oluĢan süslemesi dikkat çeken diğer özelliğidir. Gömleği 

tamamlayan alt beden giysisi al Ģalvar ise bol, beli uçkur ile toplanmıĢ, lastiklidir (Foto. 

132). Her iki göstergenin de nesnesini doğrudan temsil ettikleri görülmektedir.   

TefebaĢı entari, boyu ayak bileklerine kadar uzun, önü açık, iki yanı dize kadar yırtmaçlı, 

canfes dokumadan yapılmıĢ bir dıĢ giysidir (Foto. 133). Elleri kapatacak uzun ve yırtmaçlı 

düz kolun altına yerleĢtirilen kare kuĢ parçası ile hareket serbestisi artırılmıĢtır.  Ön 

ortasına ve yanlarında bel hattından etek ucuna kadar üçgen peĢ parçaları yerleĢtirilerek 

etek formu geniĢletilmiĢtir. Giysinin peĢ, kapama ve yırtmaç kenarları tefebaĢı ile 

süslenmiĢtir. Alan araĢtırması sırasında, kaynak kiĢilerden edinilen bilgilere göre, tefebaĢı, 

altın suyuna batırılmıĢ gümüĢ harçla yapılan iĢlemenin adıdır. TefebaĢı entariler de 

iĢlemelerin tamamı ipek iplik ve altın sim sırmadır. Aralarında ipek iplikle çiçekler ve 

dallar yapılır. Kenar bölümlerinde sırmalı kaytan ve ipekten yassı oyalar bulunmaktadır.  

TefebaĢı fermene,  hâkim yakalı, boyu bel hizasında, uzun kollu, önü açık ve kapamasız, 

tüm yüzeyi sırma iĢlemeli bir üstlüktür (Foto. 134). Bedene düz olarak takılan takma kolun 

altına kare kuĢ parçası yerleĢtirilmiĢtir. Koç (1990, s. 69) Kütahya yöresindeki 

fermenelerin sarı ve gümüĢ renkli sırmalarla iĢlendiği, bazı fermenelerin çok ağır iĢlenerek 

tefebaĢı, pullu gibi giysilerle giyildiğini belirtmiĢ, sırması hiç koparılmadan ve kumaĢ 

görünmeyecek Ģekilde iĢlenenlerin daha makbul olduğunu vurgulamıĢtır. 

Gelin fesi, konik külah Ģeklinde bir baĢlıktır. Genellikle kırmızı renktedir. Üzerine 

dörtkenarı sarı tel kırma iĢlenen krep bir örtü örtülür. Dikdörtgen olan örtünün bir tarafı 

büzülerek fesin tepesine tutturulur (Kanat, 1993, s. 25). Kemer, uzun Ģerit Ģeklinde altın 

veya gümüĢten yapılmıĢ tokalı giysi tamamlayıcısıdır. Bele bir defa dolanarak önde 

tutturulur ve uzun kalan kısmı aĢağıya sarkıtılır (Foto. 135). 

Tablo 23a‟daki tüm göstergelerde gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki olduğu ve 

göstergelerin belirttiği Ģeyleri doğrudan temsil ettikleri gözlenmektedir.  
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Tablo 23b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları 

arasındaki iliĢki 

Al Ģalvar, al gömlek ve tefebaĢı entari birlikte giyildiğinde tefebaĢı takım adını 

alır. BaĢlık ile giyildiğinde gelin giysi olarak kullanılır. Mutlaka kemer ile 

kullanılır. 

Giysinin giyilme 

diziliĢi 

Alt bedene Ģalvar, üst bedene al gömlek ve üzerine, üçetekli tefebaĢı ve fermene 

giyilir. Belde kemer, baĢa fes veya dane ile tamamlanır.  

Giysinin kullanım 

özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

“Fermene” oyası yapılmıĢ dane kına gecesinde ve gelin göçürtme gününde 

kullanılır. BaĢlık kullanılmadığı zaman gelin giysisi özelliğini yitirir.  

 

TefebaĢı entari, Barthes‟in (2012, s. 66) belirttiği gibi “bölümlenmesi gereken bir töz” yani 

dizim olarak incelendiğinde; yukarıdan aĢağıya veya içten dıĢa doğru iki Ģekilde dizimlerin 

sıralanması ile oluĢur. Ġçten dıĢa doğru; Al gömlek, al Ģalvar, tefebaĢı entari, tefebaĢı 

fermenesi, tefebaĢı fesi, al gelin örtüsü, kemer ve altından oluĢması gibi (Tablo 23). Bu 

giysi türleri farklı giysi parçalarıdır ve her tür farklı bir diziye sahiptir. 

Yapılan alan yazın çalıĢması ve alan araĢtırması sırasında sözlü ifadelerde, TefebaĢının, 

yukarıdan aĢağıya doğru; al örtü, fes, al gömlek, fermene, kemer ve çintiyan Ģalvar olarak 

da bütün halinde kullanıldığı belirtilmiĢtir. 

Kadınlar kemeri üçeteğin kapanması için kullandığı gibi, süs ve gösteriĢ için de kullanırlar. 

Ayrıca TefebaĢı fes kullanıldığında dane kullanılmaması bir giysi parçasının kullanımının 

giyim biçimini görsel açıdan etkilediğini göstermektedir.  

Gömlek, Ģalvar, entari ve fermene; iç, dıĢ ve üst giysi türlerinden farklı giysi parçalarıdır 

ve her tür farklı bir diziye sahiptir. Farklı dizilerden seçilen giysilerin birbiriyle 

iliĢkilendirilerek anlamlı bir bütün oluĢturması, “dizimsel” bir bağlantının varlığını 

göstermektedir. TefebaĢı entarinin mutlaka kemer ile kullanılması, baĢlıkla kullanıldığında 

gelin giysisi olması, al gömlek ve al Ģalvarla birlikte kullanıldığında tefebaĢı takım 

oluĢturması, giysi parçaları arasındaki iliĢkinin hem iletiĢimsel hem de görsel açıdan 

göstergeyi etkilediğini göstermektedir. BaĢlıkla kullanıldığında gelinlik olan tefebaĢı 

takımın, “fermene” oyası yapılmıĢ dane ile kullanıldığında kına gecesinde ve gelin 

göçürtme gününde giyilen bir giysi olması, dizimsel bağlantıdaki dizilerden birinin 

değiĢmesinin iletiĢimsel açıdan farklılık yarattığını göstermektedir. 
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Tablo 23c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Al gömlek  

Fotoğraf 131 

Al gömlek  Al renk uğurlu sayıldığı ve kötülüklere, nazara iyi geldiği için 

kullanılır. TefebaĢı entari içine giyilen giysiyi temsil eder. 

Motif/Desen: Bitkisel 

ve geometrik 

Üreme, çoğalma, bölünme mesajı verir.  

Kırmızı ve altın Dünya merkezi, bayrak sembolü, gelin  

Al gömlek  

Fotoğraf 132 

Alt beden dıĢ giysi Rahatlık, hareket serbestliği, koruma 

TefebaĢı entari 

Fotoğraf 133 

TefebaĢı entari Özel günleri temsil etmektedir. Sınıf, statü farkı ve soyluluk, 

aidiyet çağrıĢımı yapar.   

Mavi= Camgöbeği 

mavisi 

Ferahlık, huzur, nazardan koruma  

 

Tablo 23c‟deki al gömlek iletiĢim açısından okunduğunda; giysi, desen ve renk olarak 

ilettiği mesajların kültürel yapıyla Ģekillendiği görülmektedir. Aygün‟e (2011, s. 102) göre 

“gömleğin yakasındaki her iki yana yerleĢtirilmiĢ olan bitki dalı motifi, doğurganlığı ve 

üremeyi ifade eder. Motifler yan anlamda, simetrik özellikte olup, doğadaki “üreme-

çoğalma, bölünme mantığını yansıtmaktadır”.  Ayrıca giyside kırmızı, motiflerde ise altın 

renginin kullanılması, Türkmen kültürünün devamı olarak, giyside bu iki rengin tercih 

edildiğini düĢündürmektedir. Türklerde sarı renk dünyanın merkezinin sembolü olduğu, 

Türkmenlerin gökleri tutan kızıl bayrağın sembolü olarak baĢlarına kızıl börk; dünyanın 

merkezinin ifadesi olarak da ayaklarına sarı edik giydikleri pek çok kaynakta 

belirtilmektedir. Dolayısıyla göstergelerin, benzer kodlarla kültürel olarak 

anlamlandırılmıĢ olması, kültürel etkileĢimin varlığından söz edilebilir. Ayrıca entari ile 

baĢlık kullanmayan kiĢilerin evli ve gelinin yakınları olduğu Ģekilde algılanması, yan 

anlamın kültürlere özgü olduğunu da belirtmektedir. 

Tüm kültürlerin ortak biçimde kendine özgü mitolojik öyküleri, gelenekleri, görenekleri, 

kısaca ortak bilinçleri olduğu dikkate alındığında, TefebaĢı entarinin zenginlik, soyluluk, 

aidiyet gibi duyguları,  camgöbeği mavi renginin ise gözden korunma, huzur ve ferahlığı 

temsil etmesi de kültürel kodların bir yansıması olarak görülmektedir.    
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Tablo 24. Kütahya (Merkez-Ġn Köyü) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel 

Yöntem ile Çözümlenme (Eğrimli Takım) 

Tablo 24a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Kütahya- Merkez halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 136, 137, 

138, 139 

Kütahya- Merkez kadın giyim-

kuĢamı 

Kütahya Merkez Ġn köyü 

gelin giyim-kuĢamı 

 

 

 

Eğrimli göynek 

Fotoğraf 136  

  

 

 

 

 

Kısa, kruvaze kapamalı, 

bedene düz birleĢtirilmiĢ 

manĢetli uzun kollu gömlek. 

 

 

 

Eğrimli Ģalvar  

Fotoğraf 137 

 

 

 

 

 

Bol, beli uçkurla toplanan, 

iĢlemeli torba Ģalvar. 

 

 

 

 

Eğrimli fermene  

Fotoğraf 138 

 

 

  

 

 

 

 

Boyu bel hizasında, uzun 

kollu, sıfır yakalı ve tüm 

yüzeyi iĢlemeli üstlük. 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Kemer  

Fotoğraf 139 

 

Üzerine dizilmiĢ paralarla 

süslenmiĢ ve bir toka ile bele 

takılan giysi tamamlayıcısı 

Eğrimli göynek-

Ģalvar-fermene 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 136, 137, 

138 

  
Bitkisel motif 

Yüzeyi siyah kadife 

kumaĢtan yapılmıĢ, içi siyah 

pamuklu kumaĢ ile 

astarlanmıĢ iç giysi, alt beden 

giysisi ve kısa üstlük 

Simli iplikle çiçek, baĢak ve 

dal motifleri iĢlenerek 

süsleme 

Kemer 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 139 

 

Siyah kumaĢ ve metal rengi 

süslemeli giysi tamamlayıcısı 

Üzerine metal para, deniz 

kabuğu ve nazar boncuğu 

dizilmiĢ, uçlarına gümüĢ toka 

takılarak süsleme 

 

Tablo 24a incelendiğinde göstergelerin tümünün siyah renkte ve kadife kumaĢtan 

yapıldığı, aynı süsleme motiflerinin kullanıldığı ve aralarında görüntüsel olarak bütünlük 

olduğu görülmektedir.  

Eğrimli göyneğin (Foto. 136) kruvaze kapaması dıĢında biçimsel olarak al gömlekle (Tablo 

23) benzer özellikleri taĢıdığı, aynı Ģekilde eğrimli fermenenin (Foto.140) de tefebaĢı 

fermene (Tablo 23) ile biçimsel açıdan benzer olduğu görülmektedir. Eğrimli göyneğin, 2 

adet düğme ile sağlanan kruvaze kapaması biçimsel açıdan dikkat çeken ayırt edici 

farklılığıdır. Eğrimli Ģalvar (Foto.137)  ise iĢlemeleri dıĢında, kutnu Ģalvar (Tablo 22) ile 

aynı biçimsel özelliğe sahiptir. 

Üç göstergede de çiçek, baĢak ve dal motifinin kullanıldığı, motif yoğunluğunun her 

göstergede farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Göyneğin yakasında, tek olarak kullanılan 

baĢak motifi, Ģalvarın ön ortasında sıralı, yanlarında ise simetrik ve daha yoğun 

kullanılmıĢtır. Fermenenin ise, tüm yüzeyinin baĢak motifleri ile bezendiği görülmektedir. 

Tablo 24a‟daki tüm göstergelerde gösteren ile gösterilen arasında gerçek benzeyiĢ söz konusudur. 

 

Tablo 24b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Gömlek, Ģalvar ve fermene birlikte giyildiğinde eğrimli takımı oluĢturur.  

Eğrimli takım ile zerren kadeh oyalı dane kullanılır. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alt bedene eğrimli Ģalvar, üst bedene eğrimli göynek ve üzerine eğrimli 

fermene giyilir. Bele kemer, baĢa oyalı dane örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Tüm göstergeler birlikte kullanılarak oluĢturulan dizimsel bağlantıdan bir 

dizi çıktığı zaman, takımın görüntüsel olarak takım olma özelliği kaybolur. 

ĠletiĢimsel olarak verilen mesajın anlamı değiĢir. 
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“Zerren Kadeh” oyalı dane ile kullanılan eğrimli takım, yukarıdan aĢağıya; eğrimli göynek, 

eğrimli fermene, kemer ve eğrimli Ģalvar olmak üzere dört göstergenin birleĢmesi ile 

dizimsel bağlantı oluĢturulmuĢtur.  

Göstergelerin bulunduğu yerin kültürünü ve sosyal ortamıyla iliĢkisini yansıtması 

gerekmektedir. Tablo 24‟teki dizimsel bağlantının bir takım oluĢturduğu, bağlantıdan bir 

dizinin çıkması ile giyinme biçiminin görüntüsel olarak takım olma özelliğini yitirmesi 

sadece Kütahya kültürüne özgü olduğu görülmektedir. Aynı Ģekilde eğrimli takımın, kız 

evi ve oğlan evi yengeleri ile düğün evinin yakın akrabaları tarafından giyildiğinde kimlik 

belirleyici özelliği taĢıması da iletiĢim açısından farklılık oluĢturmaktadır. Her iki durum 

göstergelerin kültür ve sosyal ortamla iliĢkisini yansıtmaktadır.  

 

Tablo 24c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                           ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Eğrimli 

takım 

Fotoğraf 

136, 137, 

138 

Eğrimli gömlek  

Eğrimli Ģalvar 

Eğrimli fermene   

Özel günleri temsil eder.  Zenginlik, ağırlık, aidiyet, 

köklerine bağlılık duygusunu çağrıĢtırır. 

Motif: Bitkisel/çiçek, baĢak, 

dal 

Sağlık, bereket, doğurganlık, hayırlı, erkek, ölümü 

çağrıĢtırır. 

Kemer 

Fotoğraf 139 

Metal para, deniz kabuğu, 

mavi boncuk, nazar boncuğu 

Kötü gözlerden korunma, bolluk, bereket, zenginliği temsil 

eder.  

 

Düz anlamda Ģalvarlı takım olarak görülen giysi, anlamlandırmanın ikinci boyutu olan yan 

anlamda, üzerindeki iĢlemeden dolayı yörede eğrimli takım olarak adlandırılmakta, üç 

parçadan oluĢan takımın her parçası eğrimli adı almaktadır.  Anlambilimsel açıdan 

incelendiğinde; göstergelerdeki motif, desen ve iĢleme yönü gibi dizilerin yan yana 

bulunması ile sembolik anlam oluĢmaktadır. Buna göre; BeĢ yapraklı çiçeğin yaprak sayısı 

beĢ uçlu geometri ile yorumlanacak olursa, “sağlık tılsımı” olarak giyside kullanıldığı 

söylenebilir. Giysinin bezemesinde kullanılan “bitki dalları doğurganlığın göstergesi” 

olarak tasarlanmıĢtır (Aygün, 2011, s. 152). Giysideki baĢak motiflerinin yönlerinin sağa 

dönük olması “daima hayırlı, aktif, erkek, olumlu, olumlu anlam ve mahiyetteki olay ve 

olguları”(Ersoy, 2007, s. 556) ifade etmektedir.  AteĢ‟e göre (1996, s. 66) “baĢ aĢağı 

sembolizmi genellikle ölümü simgeler”. Bu nedenle giysinin ön ortasındaki belirli 

aralıklarla yan yana getirilerek yönü aĢağıya doğru tasarlanan su motifinin ölümü 

hatırlattığı söylenebilir. 
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Kemer (Foto. 139) üzerine eski metal para, deniz kabuğu, mavi boncuk, nazar boncuğu 

dikilmiĢtir. Süsleme amacıyla dikilen bu materyallerin yan anlamları ve iletmek istediği 

mesajlar vardır. Örneğin deniz kabuğu ve nazar boncuğu kötü gözlerden korur. Nazar 

boncuğunun rengi mavidir, bu rengin etkili ve güçlü bakıĢa sahip gök gözlü kiĢilerin 

gözlerinden gelen ıĢınları kendine doğru çekerek nazarı etkisiz hale getirdiğine inanılır 

(Çıblak, 2004, s. 7). Eski para da bereketi simgelemektedir. 

 

Tablo 25. Kütahya (Merkez) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme (Dallı, Pullu, Dizi Bağlı ve Çatkılı ġalvar Takım) 

Tablo 25a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Kütahya- Merkez halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 140, 

141, 142, 143, 

144 

Kütahya- Merkez kadın giyim-kuĢamı Kütahya Merkez özel 

gün giyim-kuĢamı 

 

 

Al Gömlek  

Fotoğraf 140 
 

 

 

 

Sıfır yakalı, takma 

kollu üst beden giysisi 

Dallı Ģalvar 

Dallı fermene  

Fotoğraf 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bol, beli uçkur ile 

toplanmıĢ, iĢlemeli 

torba Ģalvar. 

Boyu bel hizasında, 

uzun kollu, sıfır 

yakalı, önü açık ve 

iĢlemeli kısa üstlük 

 

 

 

 

Süpürgeli-Aynalı 

pullu Ģalvar 

Süpürgeli-Aynalı 

fermene 

Fotoğraf 142 

 

 

 

 

Bol, beli uçkur ile 

toplanmıĢ, iĢlemeli 

torba Ģalvar. 

Boyu bel hizasında, 

uzun kollu, sıfır 

yakalı, önü açık ve 

iĢlemeli kısa üstlük 

 
 

 



171 
 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

 

 

Çatkılı Ģalvar  

 Çatkılı fermene 

Fotoğraf 143 

 

 
 

 

 

 

Bol, beli uçkur ile 

toplanmıĢ, iĢlemeli 

torba Ģalvar. 

Boyu bel hizasında, 

uzun kollu, sıfır 

yakalı, önü açık ve 

iĢlemeli kısa üstlük 

 

 

 

Dizi bağlı Ģalvar  

Dizi bağlı 

fermene 

Fotoğraf 144 

 

 

 

 

 

 

Bol, beli uçkur ile 

toplanmıĢ, iĢlemeli 

torba Ģalvar. 

Boyu bel hizasında, 

uzun kollu, sıfır 

yakalı, önü açık ve 

iĢlemeli kısa üstlük 

 

Al gömlek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 140 

 
Bitkisel ve geometrik desen 

Al/kırmızı renk, ipekli 

gömlek 

Yaka, kol ağzı ve ön 

ortası sim iplikle 

bitkisel ve geometrik 

desenlerin simetrik 

olarak iĢlenen süsleme 

Dallı takım, pullu 

takım, çatkılı 

takım ve dizi 

bağlı takımı 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 141, 

142, 143, 144,  

 
Bitkisel desen 

Yüzeyi mavi, mor, 

pembe, yeĢil, kırmızı 

saten, canfes, çuha ve 

kadife kumaĢtan 

yapılmıĢ alt beden ve 

giysisi ve kısa üstlük   

GümüĢ sırma, sim 

iplik, pul ile bitkisel 

formlar iĢlenerek 

süsleme 

 

Tablo 25a incelendiğinde dallı takım, pullu takım, çatkılı takım ve dizi bağlı takımı (Foto. 

141, 142,  143, 144) oluĢturan fermene ve Ģalvarların iĢlemeleri ve renkleri dıĢında, eğrimli 

Ģalvar ve eğrimli fermene (Tablo 23) ile aynı biçimsel özelliklere sahip olduğu 

görülmektedir. Tüm takımların içine giyilen al gömleğin önemli bir tamamlayıcı olduğu 
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görülmektedir. Al gömlek (Foto. 140) biçimsel olarak Tablo 23‟deki al gömlek ile aynı 

özelliklere sahiptir. 

Kalın, saten veya ipekli kumaĢ üzerine iĢlenen dallı takımda, fermene ve Ģalvarın 

iĢlemesinin aynı olması gerekmektedir. Dallı takımda, Ģalvar ve fermenenin yüzeyindeki 

motifler simetri olarak dal Ģeklinde bezenmiĢtir. Ancak motifler Ģalvarın paça uçlarında, 

fermenenin yaka çevresi, ön ortası ve kol uçlarında yan yana sıralanarak yerleĢtirilmiĢtir. 

Motiflerin uç kısımları uzatılmıĢ üzeri pullarla süslenmiĢtir. 

Saf ipekten dokunmuĢ, canfes kumaĢtan yapılan, pullu takım, tefebaĢı entariden sonra en 

kıymetli ağır elbisedir. ĠĢleme özelliğine göre aynalı pullu ve süpürgeli pullu olarak iki 

çeĢittir.  

GümüĢ sırma ile iĢlenen aynalı pulluda, sırma tek sıra halinde olmayıp 3-5 sıra halindedir. 

Gergefe yerleĢtirilen kumaĢın üzerinde çeĢitli kıvrımlarla dal çiçek motifleri oluĢturacak 

Ģekilde sırmanın dolaĢtırılıp, ince bir iplikle sabitleĢtirilmesi ile oluĢturulan pullunun 

kumaĢının üstünü bu dal çiçekler tamamen kaplamaktadır.  Aynalı pullunun özelliği bu dal 

ve çiçeklerin çıkıĢ noktalarında camgöbeği, beyaz, gök mavisi veya baĢka renk ipekli 

kumaĢla aplike edilmiĢ gömeçlerin bulunmasıdır. Gömeçlerin içinde tam ortada pul 

bulunur ve pulun etrafından da parlak olarak tırtıllar çıkar. Süpürgeli pullu iĢleniĢi 

bakımından aynalı pulluya benzemektedir. Diğerinden farklı yanı gömeçlerinin 

olmamasıdır.  Dal ve çiçekler büyük ve geniĢ demet Ģeklindedir (Koç, 1990, s. 70). 

Ġpekli veya saten kumaĢtan yapılan çatkılı takım (Foto. 143) genellikle siyah, lacivert, mor 

gibi koyu renklerde yapılır. Çatkılı takım da iĢlemeler, kare ortasında motif olacak Ģekilde 

çapraz iĢlenmiĢtir. Kare birleĢim noktalarına fiyonklar yapılmıĢtır. 

Siyah, mavi ve erguvani renkte, kadife kumaĢtan yapılan dizi bağlı takımda, Ģalvarın 

önünden ve arkasından ahenkli kıvrımlarla sırmadan dört su iner. Bu suyun diz 

kısımlarının sağında ve solunda lâle Ģeklinde açılmalar vardır. ġalvarın paçaları, kenarları 

sırmalı kaytanla süslüdür. Fermene de sırma iĢleme, göğüsten baĢlayıp yanlardan ve sırttan 

dolaĢtıktan sonra omuz baĢlarından kol üstüne dökülür (Aygün 2011, s. 25).  

Tablo 25‟teki sekiz ayrı göstergenin belirttiği gösteren ve gösterilen arasında gerçek bir 

benzeĢme olgusu bulunmaktadır. 
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Tablo 25b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki 

iliĢki 

Aynı motiflerle bezenmiĢ Ģalvar ve fermene birlikte giyildiğinde dallı 

takım, pullu takım, dizibağlı takım, çatkılı takım adını alır. Üzerindeki 

iĢleme giysiye adını verir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Ġçe al gömlek, alta Ģalvar ve üste fermene giyilir. Parçaların biri 

giyilmediğinde takım özelliği ve adı değiĢir. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Takımların hepsi farklı oyalı dane ile kullanılır. 

 

Kütahya yöresi, geleneksel halk giyim-kuĢamının önemli parçası olan Ģalvarlı takımlarda;  

Ģalvar ve fermenenin en önemli özelliği, hazırlanmasında kullanılan iĢlemeleridir. Bu 

takımlar isimlerini iĢlemelerinden almaktadır. Örneğin pullu takım, iĢlemesindeki motifin 

Ģekli ve süsleme özelliğine göre aynalı pullu ve süpürgeli pullu olmak üzere iki farklı isim 

alır. Giysinin desen özelliğine göre adlandırılması gösteren ile gösterilen arasındaki hem 

görsel hem de iletiĢimsel açıdan iliĢkiyi ortaya koymaktadır.   

Dallı Ģalvar, dallı fermene ile çatkılı Ģalvar, çatkılı fermene ile dizibağlı Ģalvar, dizibağlı 

fermene ile kullanılırken pullu Ģalvar ise farklı desen ve motifte fermene ile kullanılabilir. 

Üç takımın içine de al gömlek giyilir. Ayrıca bu takımların kendine göre dane kullanımı 

vardır. Pullu takım “Gül Oyası” , Çatkılı takım “Zerren Kadeh Oyası”, Dizibağlı ve Dallı 

takım “Züla Sümbül, MenekĢe, Gönül Dolabı” gibi oyalar ile yapılmıĢ danelerle 

kullanılmaktadır. Bu durum göstergelerin dizimsel bağlantı ile bir bütün oluĢturduğunu ve 

bir dizi çıktığında görüntüsel açıdan bütünlüğün ve anlamın değiĢtiğini göstermektedir.  

 

Tablo 25c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                             ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

 

ġalvarlı takım 

Dallı takım(Foto.  141) 

Çatkılı takım (Foto. 143) 

Dizibağlı takım (Foto. 144) 

Yeni gelin 

Yengeler ve erkek akrabaları 

Genç kız ve gelinleri temsil eder. 

 

 

Al Gömlek 

Fotoğraf 140 

 

Al Gömlek 

Al renk uğurlu sayıldığı ve kötülüklere, nazara iyi 

geldiği için kullanılır. ġalvarlı takımın içine giyilen 

giysiyi temsil eder. 

Motif/desen: Bitkisel ve 

geometrik 

Üreme, çoğalma, bölünme mesajı verir.  

Kırmızı ve altın Dünya merkezi, bayrak sembolü, gelin  

ġalvar 

Foto. 141, 142, 

143, 144 

ġalvar, alt beden giysisi  

 

Rahatlık, serbestlik çağrıĢtırır. ĠĢleme özelliği özel 

gün giyimini yansıtır. 

Fermene 

Foto. 141, 142, 

143, 144 

Fermene üst beden giysisi ġalvarlı takımı temsil eder. ĠĢleme özelliği özel gün 

giyimini yansıtır. 
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Anlamlandırmanın birinci düzlemi olan yan anlamda; isimleri farklı olsa da yapıları gereği 

dört Ģalvarlı takım da giyenin özel bir güne veya törene gideceği çağrıĢımını yapmaktadır. 

Tablo 23‟te görülen TefebaĢı entarinin içindeki al gömlek (Foto. 131) ile Tablo 25‟te 

görülen Ģalvarlı takımların içine giyilen al gömleğin (Foto. 140) anlamsal ve iletilen mesaj 

açısından aynı olduğu görülmektedir. Ancak tefebaĢı entarinin içinde kullanılması giysinin 

gelin giysisi olarak, Ģalvarlı takımda kullanılması ise oğlan evi ve kız evi akrabalarının 

giydiği özel gün giysisi olduğu mesajını ileterek iĢlevini değiĢtirmektedir.  

Kütahya yöresinde düğünlerde dizi bağlı takım, genç kız ve gelinler tarafından, çatkılı 

takım; yengeler ve düğün sahibinin akrabaları tarafından, dallı takım ise yeni gelinler ve 

gelin arkasından baklava götürenler tarafından giyilmektedir. Düğüne gelen kiĢilerin 

kimliğini ayırt etmenin göstergesi olan bu durum gösteren ve gösterilen arasındaki 

anlamsal iliĢkiyi gösterdiği gibi kültürel kodların önemini de ortaya koymaktadır.  

 

Tablo 26. Kütahya (Simav-Yağıllar) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem 

ile Çözümleme (Üçetek Takım) 

Tablo 26a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Kütahya- Simav halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 145, 

146, 147, 148, 

149, 150, 151, 

152, 153 

 

Kütahya- Simav kadın giyim-kuĢamı 

 

Kütahya Simav Yağıllar 

köyü gelin giyim-kuĢamı 

 

 

Göynek 

Fotoğraf 145 

  

 

 

 

Yuvarlak yakalı, uzun kollu 

üst beden giysisi 

 

ġalvar  

Fotoğraf 146 

 

 

Yüksek ağlı, beli lastikli, bol 

alt beden giysisi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

Zıbın  

Fotoğraf 147 

 

 

 

Yuvarlak yakalı, önden açık, 

arka bedeni öne göre daha 

uzun ve manĢetli uzun kollu 

üst beden giysisi 

 

Üçetek  

Fotoğraf 148 

 

 

 

Yakalı, uzun kollu, önü açık, 

yanlar yırtmaçlı, dilimli, 

uzun dıĢ giysisi 

 

KuĢak  

Fotoğraf 149 

 

 

ÇeĢitli renklerden yapılan, 

kare Ģeklinde iki kenarı 

püsküllü ipekli kumaĢ 

 

Önlük-Önlük ipi  

Fotoğraf 150 

 

 

Belden diz hizasına kadar 

uzanan dikdörtgen Ģeklinde 

giysi parçası. Önlük ipi uzun 

ince bel bağı 

 

Takka-Tepelik  

Fotoğraf 151 

 

 

Hafif çukur ve dairesel 

formda olan baĢlık 

 

Alınlık  

Fotoğraf 152 

 

 

Metal zincirlerden oluĢan 

baĢ takısı 

 

Gelin örtüsü-

Dane  

Fotoğraf 153 

 

 

Kare Ģeklinde kenarları oyalı 

baĢörtüsü 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 145  

Krem rengi, ipek kumaĢ 

göynek 

Süsleme yapılmamıĢ 

ġalvar  

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 146 

 

Belinden aĢağıya 20 cm‟lik 

kısım ile paça da 2 cm‟lik 

kısım koyu yeĢil pamuklu 

kumaĢtan, kalan kısımlar ise 

açık yeĢil saten kumaĢtan 

Ģalvar. 

ġalvarın ağında desenli 

basma kumaĢ kuĢ parçası 

Süsleme yapılmamıĢ 

Zıbın  

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 147  

Çiçekli pazen kumaĢ zıbın 

Süsleme yapılmamıĢ 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 148 

 

DıĢ yüzey pembe ipek 

kumaĢ, iç yüzey krem rengi 

Amerikan bezi astarlanmıĢ 

uzun dıĢ giysi 

Siyah kaytan ile ön ortası, 

yan yırtmaçlar, etek ucu ve 

kolları iĢlenerek süsleme 

KuĢak 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 149 
 

Ġpekten çeĢitli renklerde 

yapılarak dokuma 

Ġçindeki renklerden püskül 

yapılarak süsleme 

Önlük-Önlük ipi  

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 150 

 
Bitkisel-geometrik motif 

Siyah dokuma zemin üzerine 

renkli ipliklerle iĢleme 

yapılmıĢ önlük ve önlük ipi 

Koyu zemin üzerine 

geometrik ve bitkisel 

motifler iĢlenerek süsleme  

Takka-Tepelik  

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 151 

 

GümüĢ- metal rengi tepelik,  

YeĢil renkte iplikten 

örülmüĢ baĢlık/takke 

Üzeri maden süsleme 

teknikleri uygulanarak 

bitkisel ve geometrik 

bezemelerin iĢlenerek 

süsleme 

Alınlık  

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 152  

GümüĢ takı 

Ortasına renkli taĢ uçlarına 

ise zincir ile penez 

geçirilerek süsleme 

Gelin örtüsü-

Dane  

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 153 

Bitkisel-geometrik motif 

YeĢil renkte ipek kumaĢ baĢ 

örtüsü 

Üzerine pul ve boncuk ile 

dairesel formların iĢlenerek 

süsleme 

Siyah zemin üzerine sarı 

çiçekli mermerĢahi baĢ 

örtüsü 

Dörtkenarı iğne oyası ile 

çevrelenerek süsleme 
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Tablo 26a‟da Kütahya‟nın Simav ilçesine bağlı Yağıllar köyünde giyilen göstergelerin 

biçimsel anlatımları ifade edilmiĢtir. Buna göre; krem rengi, ipek kumaĢtan yapılmıĢ 

yuvarlak yakalı göyneğin bedeni, iki yanına eklenen peĢ parçaları ile geniĢletilmiĢtir. 

Bedene düz olarak birleĢtirilen uzun kolun altına yerleĢtirilmiĢ üçgen kuĢ parçası ile 

hareket bolluğu artırılmıĢtır. Ön ortasında 10-15 cm kadar yaka yırtmacı olan göynek kalça 

hizasına kadar uzundur (Foto. 145). Ġç giysi olarak ten üzerine giyilen göynek, yörede 

kıvratma veya kızkıvrağı göynek adıyla da anılmaktadır. 

Yüksek ağlı Ģalvarın, ön ve arka parçası aynı kesimden oluĢmaktadır (Foto. 146). ġalvarın 

belinden aĢağıya 20 santimetrelik kısmı ile paça ucundaki 2 santimetrelik kısmı koyu yeĢil 

pamuklu kumaĢtan, kalan kısımları açık yeĢil saten kumaĢtan yapılmıĢtır. Rahatlığını 

sağlamak amacıyla Ģalvarın ağına desenli basma kumaĢtan uçurtma kuĢ parçası 

yerleĢtirilmiĢtir. ġalvarın bel ve paçası lastik ile toplanmıĢtır.  

Fotoğraf 147‟deki yuvarlak yakalı, uzun kollu, kol ağzı manĢetli zıbının, ön ve arka beden 

uzunluğunun farklı olması dikkat çeken özelliğidir. Arka bedenin yanlarında ve ön 

ortasındaki peĢ parçaları ile bedene, kol altındaki üçgen kuĢ parçalarıyla da kol 

geniĢletilerek giysinin fonksiyonelliği artırılmıĢtır. Desenli, kalın pazen kumaĢtan yapılan 

bu giyside, beli soğuktan korumak için arka bedenin uzun yapıldığı düĢünülmektedir. 

Görsel gösterge olarak üçetek (Foto. 148) ince hâkim yakalı, önü açık, yanlar yırtmaçlı, bol 

ve uzun dıĢ giysidir. Ön ortası, etek ucu, yan peĢlerin etrafı ve kol uçları dilimlidir. Kollar 

bol ve uzundur. Kol altlarına yerleĢtirilen üçgen kuĢ parçası ile kol rahatlatılarak, hareket 

serbestliği artırılmıĢtır. Pembe ipek kumaĢtan yapılan üçetek, krem rengi Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢtır. Ayrıca kol uçları, ön ortası, göğüs hizası, ön ve arka etek ucu, yan peĢlerin 

kenarları siyah kaytan ile stilize dal, ağaç, yaprak (bitkisel) motifleri ile süslenerek 

bütünlük oluĢturulduğu görülmektedir.  Yörede “pembe pirman entari” olarak da 

bilinmektedir. ÇeĢitli renklerden, kare Ģeklinde iki kenarı püsküllü dokuma Simav‟da 

kullanılan kuĢaktır (Foto. 149). Poçu, darabluz kuĢak, püsküllü kuĢak olarak da 

adlandırılmaktadır. 

Siyah, yün dokumadan yapılmıĢ önlük, diz altına kadar uzanan dikdörtgen Ģeklinde bele 

bağlanan bir giysi parçasıdır. Ġki parça olarak dokunmuĢ ön ortasından birleĢtirilerek 

püskül ve küçük renkli ponponlar ile dikiĢ hattı gizlenmiĢtir. Üst iki köĢesinde bele 

bağlanmasını sağlayan ve uçlarında süslemesi olan dokuma kolon (Foto. 150) 
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bulunmaktadır.  Önlüğün iki yanı renkli yün ipliklerle çiçek, dal, lale, üçgen ve kare 

motiflerin oluĢturduğu su Ģeklinde iĢleme ile süslenmiĢtir.   

Tepelik, hafif çukur ve dairesel olup fes veya takkenin üzerine yerleĢtirilerek kullanılan 

takı çeĢididir (Foto. 151). Üzeri kazıma, kabartma v.b. maden süsleme teknikleri 

uygulanarak bitkisel ve geometrik bezemelerle süslenmiĢtir. Tepeliğin merkezinde; renkli 

bir taĢ yer almaktadır. Takka tepeliğin altına giyilen, örülerek yapılan baĢlıktır (Foto. 151). 

Alınlık ise zincir ve penezlerin birleĢmesi ile oluĢan, fesin ön kısmından yanlara doğru 

alına takılan takıdır (Foto. 152).  

Görsel gösterge olarak baĢörtüleri kare Ģeklindedir (Foto. 153).  YeĢil ipek kumaĢtan pul ve 

boncuklar ile daire Ģeklinde iĢlenmiĢ olan örtü, yeĢil pullu olarak da adlandırılmaktadır. Siyah 

renkte memerĢahi olarak bilinen pamuklu ince kumaĢın üzerine bitkisel motif (çiçek, dal) baskıları 

olan danenin kenarları beĢ yapraklı sarı çiçeklerden oluĢan iğne oyası ile süslenmiĢtir.  

Dokuz ayrı göstergenin de belirttikleri nesneler ile aralarında benzerlik iliĢkisi vardır. Tablo 26a‟da 

üç etekli takımda görsel gösterge, gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢki biçimsel ifadelerle 

doğrudan temsil edilmiĢtir. 

 

Tablo 26b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Göynek, Ģalvar, zıbın, üçetek birlikte giyildiğinde üçetek 

takım adını alır. Mutlaka önlük ve kuĢak ile kullanılır. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üste göynek, zıbın, üçetek giyilir. Bele 

kuĢak, önlük baĢlanır. BaĢa ise takka-tepelik, yeĢil pullu 

veya sadece dane örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

Takka-tepelik ile yeĢil örtü veya sadece dane kullanılır. 

Dane baĢın üzerine bağlanmadan, baĢa örtülüp kenarları 

kulakların arkasından geriye serbest bırakılır. 

 

Tablo 26b‟de Kütahya‟nın Simav ilçesi Yağıllar köyünde kullanılan üçetek entarili gelin 

giyim-kuĢamında, alt bedende Ģalvar, üst bedende göynek, zıbın, üçetek entari giyilmesi 

dizimsel bağlantının varlığını gösteren dizilerdir. BaĢa takka-tepelikle yeĢil örtü veya 

sadece dane örtülmesi, üçeteğin beline arkada üçgen oluĢturacak Ģekilde kuĢak bağlanarak 

üzerine önlük takılması içten dıĢa dizimsel bağlantıyı ortaya koymaktadır. Böylece farklı 

iĢlevlere sahip giysi parçaları birbirleriyle iliĢkilendirilerek yukarıdan aĢağıya ve içten dıĢa 

dizimsel bağlantı ile anlamlı bir bütün oluĢturmaktadır. 

Üç etekli entarinin ön etekteki peĢ parçaları, kalça üzerinden ters çevrilerek önlüğün 

önünden kulak Ģeklinde sarkıtılır. Yapılan iĢin ya da hareketin rahat yapılabilmesini 
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sağlayan üçeteğin bu Ģekilde kullanımı, göstergenin görsel ve iletiĢimsel anlamını da 

etkilemektedir. Üç etekli giyimde, baĢın dik durması için kullanılan takka ve tepelik yeĢil 

örtü ile tamamlanır.  

Takka ve tepelik üzerine dane kullanılmaz, dane baĢa örtülür. Geleneksel giyim-kuĢamın 

kullanımında Kütahya merkezindeki, ilçe ve köylerdeki baĢ bağlama Ģekillerine 

bakıldığında sadece merkezde danenin baĢa bırakılıĢ Ģekli farklıdır. Evli ya da yaĢlı 

kadınlarda, baĢa örtülen dane kulakların arkasından kıstırılır ve kâkül gözükür. Bekâr 

bayanlar daneyi kulaklarını kapatacak ve kâkülleri gözükecek Ģekilde baĢlarının üzerinden 

serbest bırakırlar. Civar yerlerde fes üstüne tutturulur, baĢa bağlanır ve tepelikle baĢa 

kondurulur. Ġlçelerde ve kırsalda fes üstüne tülbent bağlanır (Koç, 2009, s. 248). Bu 

durum, Erkman‟ın (1987, s. 87) “göstergebilim sadece gösterge dizgesi oldukları açık 

seçik görülen dizgeleri incelemekle kalmaz, tüm kültür görüngülerini gösterge 

dizgeleriymiĢ gibi ele alır, bunu yaparken de kültürün temelde bildiriĢim olduğu 

varsayımından yola çıkar” yorumuyla örtüĢmektedir.  

 

Tablo 26c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                  ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 145 

Göynek=kıvratma=kız kıvrağı 

göynek 

Kırsal kesimde özel günleri temsil eder. 

Ġç giysi çağrıĢımı yapar  

ġalvar 

Fotoğraf 146 

Alt beden dıĢ giysi Rahatlık, hareket serbestliği, koruma 

Üçetek  

Fotoğraf 147 

Üçetek=Pembe pirman entari  Kırsal kesimde özel günleri temsil eder. 

Gelini çağrıĢtırır 

Eteklerin sarkık olması serbestlik, rahatlık 

çağrıĢımı yapar. 
KuĢak 

Fotoğraf 149 

Poçu=darabluz 

kuĢak=püsküllü kuĢak  

 

Önlük 

Fotoğraf 150 

Öncek 

Önlük ipi=kolon =bel bağı 

 Boncuk=dil göz boncuk  

Beli ince gösterme, nazarı temsil eder  

Öncek  Fonksiyonellik, süsleme çağrıĢtırır 

Tepelik 

Fotoğraf 151 

Motif: Geometrik/daire Sonsuzluk ve ölümsüzlüğü temsil eder. 

Renkli taĢ 

Tepelik merkezi 

Renkli taĢ, nazardan korumayı, tepelik merkezi ise 

topluluğu temsil eder. 

Alınlık  

Fotoğraf 152 

Renkli taĢ 

Penez, zincir 

Kötü gözlerden korunmayı temsil eder, 

Zincir bağlılığı temsil eder. 

Gelin örtüsü 

Fotoğraf 153 

 

YeĢil pullu Özel günleri, bereket, murat ve mutluluğu temsil 

eder. 

Dane: Ġğne oyası sarı çiçek Sağlık tılsımı 

 

Anlamlandırmanın birinci boyutu olan düz anlamda giysi ve süsleme olarak karĢımıza 

çıkarken, ikinci boyutta; göynek “kıvratma, kız kıvrağı”, üç etek “pembe pirman entari”, 

kuĢak “darabluz kuĢak”, önlük “öncek”, önlük ipinin ucundaki beyaz boncuk, “dil göz 
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boncuk” olarak özel isimlerle adlandırılmaktadır. Ayrıca bu görsel göstergeler, kırsal 

kesimde kullanılan özel gün giyimine çağrıĢım yapmaktadır. 

Önlüğün üstünde kullanılan önlük ipi, Ege bölgesinin birçok kırsal yöresinin halk 

giyiminde de kullanılmıĢtır. Belini önlük ipi ile sıkarak beli ince gösteren kadın, önlüğün 

Ģeklinin düzgün görülmesini de sağlamaktadır. Önlüğün üzerinden bele birkaç defa 

dolanan önlük ipi, beli sıkı tutarak arkada bağlanıp, kalça üzerine sarkıtılır. Kadın 

yürüdüğünde veya düğünlerde oynadığında kalçadan sarkıtılan önlük ipinin ucundaki 

boncuklar sağa sola sallanır hoĢ bir görünüm sağlar. Ayrıca, dil göz denilen bu boncuklar 

bir süs öğesi ve nazardan korunmayı temsil eder.  

Tüm kültürlerin ortak biçimde kendine özgü gelenekleri, görenekleri, anlamsal olguları 

vardır. Tepeliğin merkezi takıyı takan topluluğu, tam ortasındaki taĢın ise gözden 

korunmayı temsil etmesi kültürel göstergebilimim yansımasıdır. Alınlığın etrafından 

sarkan zincir, penez ve renkli taĢlar süsleme, bağlılık, nazardan korunma mesajı iletir. 

Tek baĢlarına anlam taĢımayan göstergeler, anlamlarını diğer göstergelerle iliĢkilerinden 

alırlar. Her gösterge izleyici üzerinde bir etki yaratır ve psikolojik çağrıĢımlar uyandırır. 

Örneğin; dane ve oya kelimelerinin, birbirleri olmadan anlam taĢımamaları gibi. Danenin 

en büyük özelliği kenarlarındaki oyalarıdır. Bu oyalar kültüre ve zamana göre anlamlı 

konuma gelir sözsüz iletiĢimi sağlar. Danenin kenarındaki beĢ yapraklı sarı çiçeklerden 

oluĢan iğne oyası sağlık tılsımı anlamını taĢır. 
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Tablo 27. Kütahya (Merkez-Ġn Köyü) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel 

Yöntem ile Çözümleme (Savai) 

Tablo 27a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Kütahya halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 154 

Kütahya- Merkez kadın giyim-kuĢamı Kütahya Merkez Ġn köyü 

gelin giyim-kuĢamı 

 

 

Savai 

Fotoğraf 154 

  

  

 

 

Önü açık, kollar uzun ve 

yırtmaçlı, iĢlemeli, adını 

kumaĢından alan dıĢ giysi 

Savai 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 154  

 
Bitkisel motif 

Sarı renkte, desenli ipek 

kumaĢtan yapılmıĢ dıĢ 

giysi 

Yaka kol ve yırtmaç 

kenarları oya ve harç ile 

çevrelenmiĢ üçetek. 

KumaĢ desenini oluĢturan 

Ģeritler üstünde ipek iplik 

ve altın sim sırma ile 

yapılmıĢ çiçek ve dallarla 

süsleme 

 

Kütahya‟da tefebaĢı, Ģalvarlı takım ve üçeteklerin dıĢında gelin giysisi olarak kullanılan, 

adını kumaĢından (sevai kumaĢ) alan savai bir dıĢ giysidir. Biçimsel olarak tefebaĢı entari 

ve üçeteğe benzemekle birlikte farklı özellikleri vardır. Kalın Ģeritler halinde boyuna 

yolaklıdır. Kolları elin üstünü örtecek kadar uzun ve yırtmaçlı, U yakalı, önü açık, yanları 

dikiĢlidir. Kol altlarına yerleĢtirilen kare kuĢ parçası ile kol evi geniĢletilerek hareket 

serbestisi artırılmıĢtır. Kol uçları ve yırtmaç kenarları ile yaka çevresi bütünlük oluĢturacak 

Ģekilde, kordon iĢlemeli yassı oyalar ve sarı harç ile çevrelenmiĢtir. ĠĢlemelerin tamamı 

ipek iplik ve altın sim sırmadır. KumaĢ desenini oluĢturan farklı renkteki Ģeritler üzerinde 

dokuma esnasında ipek iplikle yapılmıĢ çiçek ve dalları olduğu Tablo 27‟de görülmektedir.   

Tablo 27a‟da görüntüsel gösterge olarak Savainin iliĢkin olduğu nesneyi temsil ettiği ve 

gösteren ve gösterilen arasında benzerlik olduğu söylenebilir. 
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Tablo 27b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Savai dokuma adını giysiye verir 

Giysinin giyilme diziliĢi Üste göynek, alta Ģalvar, onun üstüne en dıĢa giyilir. Dane ile kullanılır. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

DıĢ giysi olarak kullanılır 

 

Giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını veren savai dokuma olduğu için dokumanın 

göstergeyi temsil ettiği söylenebilir. Savainin altına Ģalvar, içine göynek giyilip, baĢına 

dane örtülerek kullanılır. Günay‟a (2008, s. 33) göre “aynı göstergeler farklı göstergelerle 

anlatılabilir. Ġki ya da daha çok gösterge aynı durumu yansıtmak için kullanılabilir. Ancak 

kullanılan dizge ve bağlamda farklılıklar vardır”. Örneğin savai görsel bir gösterge ve özel 

bir gün giysisine yönelik bir bildiridir. TefebaĢı gelinlik te aynı bildiri içindir. Ancak 

kullanılan bağlam farklıdır. Birincisi kırsal kesimde yapılan bir düğün için giyilirken, 

ikincisi Ģehir merkezinde yapılan bir düğün için giyilmektedir. Kullanılan göstergeler ayrı 

ama aynı durumu yansıtmaktadır. 

 

Tablo 27c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
             ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

 

Savai 

Fot. 154 

Savai Özel günleri temsil eder  

Gelini çağrıĢtırır. 

Sarı Ferahlık, mutluluk, canlılık, sıcaklık, dünyanın merkezini, zenginliği, 

gücü temsil eder. 

 

 Anlamlandırmanın ikinci düzlemi olan yan anlamda; Ģuana kadar bahsedilen gelin 

giysilerinden farklı olsa da iĢleme zenginliği ve yapısı gereği giyenin özel bir güne veya 

törene gideceği çağrıĢımını yapmaktadır. 

Savai ağırlıklı olarak sarı ve tonlarında, altın sim iplik kullanılarak yapılmıĢtır. Sarı rengin, 

dünyanın merkezinin sembolü olarak kullanılması, ferahlık, mutluluk, canlılık ve sıcaklığı 

temsil etmesi kültürel yansıma olarak görülmektedir. Ayrıca altın sim kullanılarak, 

dokunan kumaĢta altının kullanılması, zenginliğin, kuvvetin, gücün göstergesidir. Tablo 

27c‟ye göre, göstergebilimin kültürü anlamlandırma sürecinde göstergelerden yararlandığı 

açıkça görülmektedir. 
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4.6. Manisa Ġli Halk Giyim-KuĢamının Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümlenmesi 

Ege bölgesinin, kuzey batısında yer alan Manisa ili tarihi süreçte, Ģehzade sancağı ve 

Osmanlı Devletine ikinci bir baĢkent olmasının yanında, ticaret merkezlerine ve Ġzmir gibi 

önemli bir büyük Ģehre yakınlığı nedeniyle kültürel etkileĢimin yoğun olduğu illerden 

biridir. Ġlin bu özelliği halk giysilerine çeĢitlilik olarak yansımıĢtır.  

Halk giyiminde kullanım alanına göre farklılık gösteren giyinme biçimleri Manisa ilinde 

de görülmektedir. Günlük giysiler, yabanlık giysiler ve özel gün/tören giysileri olarak 

gruplandırılan bu giysiler, genel olarak birbirine benzemekle birlikte malzeme, süsleme, 

kullanım özelliği ve aksesuarları açısından farklılık gösterdiği gibi, ekonomik duruma göre 

de farklılık göstermektedir. Yörede genel olarak üç etekli giyinme biçimi hâkimdir. 

AraĢtırmanın bu bölümünde, Manisa ili ve ilçelerine ait halk ( günlük, sokak ve özel gün) 

giyim-kuĢamını oluĢturan parçaların; peĢtamal, göynek, Ģalvar, don, fistan, üçetek, zıbın, 

cepken, libade, önlük, kuĢak, kemer ve baĢa takılan aksesuarların biçim, renk, kumaĢ, 

süsleme özellikleri göstergebilimsel yöntem ile okunmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

4.6.1.Günlük ve Sokak Giyim-KuĢamı 

 

Fotoğraf 155: Manisa kırsal kesim günlük giyim-kuĢam 
 

Manisa‟nın merkezinde, kadın giyimi modern Türkiye gereklerine uygun bir biçimdedir. 

Köylerde kadınlar çeĢitli kumaĢlardan Ģalvar, kısa zıbın giterler. BaĢlarına oyalı yemeni 
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bağlarlar. DıĢarıda kıvrak adı verilen siyah bir kumaĢtan yapılmıĢ cübbeyi giyerler. Bazı 

köylerde kadınlar kısa gömleğin üzerine Ģalvar, onun üzerine üçetek dedikleri yırtmaçlı bir 

elbiseyi giyerler (Manisa il yıllığı, 1973, s. 133) 

Günümüzde Manisa merkezde, teknolojinin etkisi ile modern giysiler kullanılırken, kırsal 

kesimde, günlük yaĢam içinde her yaĢtaki kadın ev içinde çalıĢırken altına basma Ģalvar, 

üstüne basma veya penye entari giymektedir.  

Ege Bölgesinin birçok ilindeki merkeze yakın köylerde sokak giyiminde, kadınlarda 

peĢtamal kullanımı yaygın olarak görülmektedir. Ġzmir‟in Tire, ÖdemiĢ, Bayındır 

çevresinde, Denizli‟nin Tavas, Kızılcabölük ve çevresinde, Aydın ilindeki bazı kasabalarda 

ve ova köylerinde ise peĢtamalin, aynı isim, kumaĢ ve biçimde, Manisa ve çevresinde ise 

aynı isim ve kumaĢ ama farklı renk ve biçimde kullanıldığı belirlenmiĢtir. Manisa 

dıĢındaki illerde peĢtamal ikiye katlanıp bele dolanarak kullanılmaktadır. Manisa‟da ise Ġki 

kumaĢın ortadan birleĢtirmesi ile oluĢan peĢtamalın, orta kısmına (bel hizasına) farklı bir 

kumaĢtan 2cm geniĢliğinde uçkur yapılarak içinden lastik geçirilmiĢ ve büzgülerle 

toplanmıĢtır. Böylece etek formu verilmiĢtir. Bu form ile peĢtamal, hem sokak giysisi hem 

de ev içi giysisi olarak kullanılır. Kadın sokağa çıkarken alttaki parçayı kaldırıp baĢını ve 

bedenini kapatırken, eve girdiğinde bu parçayı aĢağı indirerek etek olarak alt bedeni 

kapatır ve fonksiyonel kullanım sağlanır.  

 

             

   156a KatlanmıĢ ön     156b KatlanmıĢ arka   156c AçılmıĢ Ģekli 

Fotoğraf 156: Sokak giyim-kuĢamı (PeĢtamal) 
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4.6.2. Özel Gün/Tören Giyim-KuĢamı 

Ġnsan hayatında doğum, sünnet, niĢan, kınagecesi, düğün ve ölüm törenleri gibi önemli 

özel günler bulunmaktadır.  Bu günlerin her biri çeĢitli törenleri bünyesinde barındırır. 

Doğum ve ölüm bireyin iradesi ve inisiyatifi dıĢında olmasına karĢın evlilik bireyin bizzat 

katıldığı bir uygulamadır. Bunun içindir ki; insan hayatında önemli bir devre olarak kabul 

edilen evlilik, bütün toplumlarda görülmekte ve her safhası çok önem taĢımaktadır. 

YaĢamın temel dönüm noktalarından olan evlenme, hem kadın ve erkeğin yaĢamını 

birleĢtirmesi açısından bireysel; hem de aile ve akrabalık bağlarının kurulması açısından 

toplumsal bir olgudur. Özellikle küçük köy topluluklarında düğün köyün tamamını içine 

alan bir faaliyet olması nedeniyle bir bayram anlamı kazanır. Gelenek ve göreneklerin 

yaĢamasında önemli rolleri vardır (Mersin, 2010, s. 28).  Manisa‟da evlenme düğün 

adetleri her yörede olduğu gibi farklılık göstermiĢtir. Manisa halkının kendine özgü 

evlenme ve düğün adetleri ile düğün giysileri vardır. 

Yapılan alan araĢtırması sonucunda geçmiĢ yıllarda, özel günlerde farklı giyim ve farklı 

baĢ bağlama Ģekilleri olduğu tespit edilmiĢtir. Özel gün giyim-kuĢamında; bindallı, üçetek, 

cepken, ilbade, göynek, don, kemer, al bez ve tepelik kullanıldığı belirlenmiĢtir. Manisa ili 

ve çevresinde görüntüsel olarak ortak olan bu giysi parçaları, yörelere özgü kumaĢ, renk, 

desen ve süslemedeki ayrıntılarla çeĢitlilik ve farklılık kazanmıĢtır. 

Günümüzde ise Manisa merkezde, özel gün giyim-kuĢamı kullanılmamasına rağmen, 

Yund dağı ve çevresindeki köylerde az da olsa bu giysiler kullanılmaktadır. Ancak bu 

giysilerin, malzeme ve dikim özelliklerinin değiĢime uğradığı, tezgâhlarda dokunmuĢ 

dokumalar yerine, fabrikasyon sentetik kumaĢlar ve el dikiĢi yerine, yeni dikiĢ 

tekniklerinin kullanıldığı makine dikiĢi kullanıldığı gözlenmiĢtir. Ayrıca bazı giysi 

parçaları günümüz modasından etkilenerek biçim ve kullanımları değiĢerek orijinal 

özelliklerini yitirmiĢtir. Örneğin, cepken yerine zıbın ve ceket kullanılmaktadır.  
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Fotoğraf 157: Manisa Yund Dağı Pelitalan köyü özel gün giyim-kuĢamı 
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Tablo 28: Manisa (Merkez) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme 

Tablo 28a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Manisa halk giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 158, 

159, 160, 161, 

162, 163 

Manisa kadın giyim-kuĢamı Manisa Merkez özel gün-

giyim-kuĢamı 

 

Göynek  

Fotoğraf 158 

  

 

Göğüs hizasında biten, 

askılı, etek ucu üçgen dilimli 

iç giysi 

 

Elbise 

Fotoğraf 159 

  

 

Yuvarlak yakalı, uzun kollu, 

iĢlemeli, uzun dıĢ giysi 

 

 

Ġlbade  

Fotoğraf 160  

  

 

 

Yuvarlak yakalı, önü açık, 

uzun kollu, kare kuĢlu kısa 

üstlük 

 

Al bez  

Fotoğraf 161 

 

 

Kare Ģeklinde üzeri iĢlemeli 

baĢörtüsü 

 

Tepelik  

Fotoğraf 162 

  

 

Hafif çukur dairesel biçimde 

iĢlemeli baĢlık 

 

Alınlık  

Fotoğraf 163 

 

 

 

Metal, taĢlarla süslü, zincirli 

takı. 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 158 

 
Geometrik motif 

Sarı, pamuklu kumaĢ iç giysi 

Göğüs hizası ve etek ucu 

üçgen dilimlerin çevresi ince 

dantel ile çevrelenerek 

süsleme. 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Elbise 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 159 Hayvansal 

ve bitkisel motif 

Beyaz renk saten kumaĢ dıĢ 

giysi 

Pul ve boncuklarla stilize 

çiçek, lale kuĢ motifleri 

iĢlenerek süsleme 

Ġlbade 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 160 

 

Desenli beyaz saten 

kumaĢtan yapılmıĢ, krem 

rengi Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ kısa üstlük 

Ön ortası, etek ucu ve kol 

uçlarına siyah kalın iplikle 

iĢleme yapılmıĢ, bütün 

yüzey üç adet pul ile 

gruplanarak kaplanmıĢ 

süsleme 

Al bez 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 161  

Pembe, pamuklu kumaĢ baĢ 

örtüsü 

Pul ile hayat ağacı deseni 

yaparak süsleme 

Tepelik 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 162 

 

GümüĢ takı 

Saça uzanan zincirler 

üzerinde gümüĢ penez 

sarkmıĢ, üzerine ise 

kabartma maden süsleme 

tekniği uygulanarak bitkisel 

bezemelerle süsleme 

Tepeliğin merkezine kırmızı 

taĢ mıhlanmıĢ  

Alınlık 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 163 

 

GümüĢ takı 

Ġki ucuna yeĢil, ortasına 

kırmızı taĢ mıhlanarak 

zincirlerle sarkıtılmıĢ 

süsleme 

 

Tablo 28a‟da ki görsel göstergelerin biçimsel ifadeleri görülmektedir. Buna göre; Göynek, 

göğüs hizasında biten, askılı, etek ucu üçgen dilimli iç giysidir (Foto. 158). Ön ve arka 

beden aynı kesim ve ölçüde olup iki adet askı ile tamamlanmaktadır. Yanlar ve bel kısmı 

dikiĢlidir. Vücudu sarması için iki adet kup kullanılmasının, bunun üzerine giyilen 

elbisenin altında bolluk yapmaması için uygulandığı düĢünülmektedir. Göyneğin etek 

ucuna kendi kumaĢından aynı büyüklükte beĢ adet üçgen dilim, göğüs hizasına ise farklı 

büyüklüklerde üç adet üçgen dilim Ģekli uygulanmıĢtır. Üçgen dilimlerin ortası petek 

dokulu zincir yapılarak doldurulmuĢtur. Göyneğin göğüs hizası ve etek ucundaki üçgen 

dilimlerinin çevresi ince dantel harç ile süslenmiĢtir. Diğer yörelerdeki göynekler ile 

karĢılaĢtırıldığında, göyneğin biçimsel özelliklerinde, batılılaĢmanın etkisi olduğu 

söylenebilir. 
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Fotoğraf 159‟daki elbise, yuvarlak yakalı, uzun kollu, iĢlemeli, uzun dıĢ giysidir. Yaka 

çevresi, kol ucu ve etek ucu 0,5 cm‟den içe kıvrılarak ve üzerine boncuk sıralanarak 

dikilmiĢ, temiz görünüm sağlanmıĢtır. Ön ve arka bedeni aynı, kesim ve ölçüde olan 

elbisenin beden kısmına,  yaka çevresine ve eteklerine pul ve boncuklarla stilize çiçek, 

yaprak, dal, lale, kuĢ gibi bitkisel ve hayvansal motifler iĢlenmiĢtir. 

Fotoğraf 160‟daki beyaz renkte saten kumaĢtan yapılmıĢ olan kısa üstlük, yuvarlak yakalı, 

önü açık, kare kuĢlu kısa dıĢ giysidir. Giysi yörede “ilbade” adıyla bilinmektedir. Kol ağzı, 

ön ortası ve etek uçlarına kendi kumaĢından fırfır yapılmıĢtır. Bedene düz olarak 

birleĢtirilen uzun kollarının altına kare kuĢ parçası ile hareket rahatlığı verilmiĢ olan 

ilbadenin içi Amerikan bezi ile astarlamıĢtır. Bütün yüzeyde üç adet pul gruplanarak 

çintemani motif oluĢturulmuĢtur. Ayrıca kol uçları, etek ucu ve ön ortasına birbirinin 

devamı Ģeklinde siyah kalın iplikle ok deseni yapılarak süslenmiĢtir. 

Kare Ģeklindeki, üzeri iĢlemeli al bezin iki kenarı pul ve boncuk ile süslenmiĢtir (Foto. 

161). Sadece görünen kısmına pul ile iĢleme yapılan al bez baĢın arkasından sarkıtılarak 

kullanılmaktadır. Tepelik, hafif çukur dairesel biçimde iĢlemeli baĢlıktır (Foto. 162). 

Tepeliğin üzerine kabartma metal süsleme tekniği ile bitkisel bezemelerle süsleme 

yapılmıĢ ve ortasına kırmızı taĢ mıhlanmıĢtır. Tepeliğin üzerinden saça uzanan zincirlerden 

gümüĢ penezler sarkıtılmıĢtır.  

Fotoğraf 163‟daki alınlık, kadınların alınlarına taktıkları metal ve taĢlarla süslü, zincirli 

takıdır. GümüĢten yapılan alınlığın uçlarından, etrafı dalgalı ve ortası güneĢ motifli iki adet 

zincirli penez sarkmaktadır. Bu nedenle “çift ayaklı alınlık” olarak da adlandırıldığı 

düĢünülmektedir. Ortasına kırmızı, iki ucuna yeĢil taĢ mıhlanmıĢtır. 

Tablo 28a‟da özel gün giyim-kuĢamını oluĢturan görsel göstergeler, gösteren ve gösterilen 

arasındaki iliĢkide biçimsel ifadelerle doğrudan temsil edilmiĢtir. 

 

Tablo 28b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Ġlbade cepken ile aynı iĢlevi sağlamaktadır. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta don, üste göynek, elbise, ilbade giyilir.  

BaĢa tepelik, al bez ve alınlık takılır. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Ġlbade kısa cepken olmadığında kullanılır. 
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AraĢtırma sırasında bulunamamıĢ olsa bile Tablo 28‟deki Manisa özel gün giyim-kuĢamını; 

alta Ģalvar ile kullanılmaktadır. Daha sonra, üste göynek, elbise ve ilbade giyilip, baĢa 

tepelik, al bez ve alınlık takılarak iç, dıĢ ve baĢ giysi türlerinin farklı giysi parçaları 

birbirleriyle iliĢkilendirilerek anlamlı bir bütün oluĢturulmaktadır.  Bu da bize farklı 

dizilerden seçilen giysilerin arasında “dizimsel” bağlantı olduğunu göstermektedir.  

Kısa kesme cepken, hâkim yakalı, boyu oldukça kısa, sırtı ve önü tamamen kaytan ya da 

sırmayla iĢlenmiĢ, mor renkli kadife ya da altın veya gümüĢ telle dokunmuĢ “yanar-döner” 

kumaĢlardan yapılan, bir tür cekettir. Ġlbade ise kısa kesme cepkene benzemekle birlikte 

farklılıklar göstermektedir. Ġlbade, boyuna göre ĢekillenmiĢ yuvarlak yakalı, kol ağzı ve 

yaka kenarları kendi kumaĢından fırfırlı, saten veya ekonomik duruma göre basma, pazen, 

poplin kumaĢlardan yapılan cepkendir. Kısa kesme cepken yerine ilbade kullanılması 

giysinin bütünlük ve anlamını değiĢtirmemesi yörenin giyinme kültürüne özgü bir özellik 

olarak görülmektedir. 

 

Tablo 28c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                      ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 158 

Ġç giysi-üst beden giysisi  Ġç giysiyi çağrıĢtırır. 

Bereket ve nazarı temsil eder. Üçgen dilim 

Elbise 

Fotoğraf 159 

DıĢ giysi-üst beden giysisi Rahatlık, hareket serbestliği 

KuĢ Özlem, mutluluk ve sevinci temsil eder. 

Lale YaĢamdaki güzelliklerin gelip geçiciliğini sembolize eder. 

Haç Korumayı sembolize eder. 

Ġlbade 

Fotoğraf 160 

Ġlbade/Dilbade/Cepken  

üst beden giysisi-dıĢ giysi 

Özel gün giyimini temsil eder. 

Çintemani Güç, kudret, asalet ve iyi Ģansı temsil eder. 

Al bez 

Fotoğraf 161 

Hayat ağacı Bereketi temsil eder. Giysi tamamlayıcısı 

Tepelik 

Fotoğraf 162 

Kırmızı taĢ Hayatın, yaĢamın doğurganlığı, yeniden doğuĢ ve nazarı 

temsil eder. 

Alınlık 

Fotoğraf 163 

Alınlık/Çift Ayaklı Alınlık Özel gün giyimi takısını temsil eder. 

GüneĢ motifi Evrenin sonsuzluğu ve süreğenliğini temsil eder. 

YeĢil taĢ 

Kırmızı taĢ 

YeĢil renk; Bereket, mutluluk 

Kırmızı renk; Hayatın, yaĢamın doğurganlığı, yeniden 

doğuĢ ve nazarı temsil eder 

 

Göyneğin etek ucunda ve göğüs hizasında üçgen parçalar kullanılmıĢtır. Üçgen, eski 

çağlardan beri birçok kültürde ve yörede bereket ve nazardan korunma için yapılmaktadır.  

Elbise üzerine, kuĢ, lale ve haç, ilbadenin üzerine, çintemani (üçlü pul grupları), al bezin 

üzerine ise, hayat ağacı deseni yapılarak süslenmiĢtir.  Hayvansal motiflerden kuĢ 
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motifinin, ayrıcalıklı bir anlamı vardır. Onun kadar çeĢitlilik arz eden bir diğer motif 

yoktur. Erberk‟e göre (2002, s. 190), baykuĢ, karga gibi kuĢlar uğursuz, güvercin, kumru, 

bülbül gibileri ise uğurlu sayılırlar. KuĢ bazen mutluluk, sevinç, sevgi, bazen ölen kiĢinin 

ruhudur. KuĢ kadın ile özdeĢleĢmiĢtir; kuĢ kutsaldır, gök tanrılarının yönetimindedir. KuĢ 

özlemdir, haber beklentisidir. Kuvvet ve kudreti simgeler.  

Ġlbade yüzeyini kaplayan çintemani motifi, KardeĢlik‟e (2001, s. 86) göre, 
köken olarak Çin ve Budizm inancına dayanır. Çintemani Budizm üçlemesini ve üç önemli 

Budizm tanrısını simgeler. Uygur sanatında görülen bu motif Uzak Doğu ve Orta Asya‟dan 

Anadolu‟ya Türkler tarafından taĢındığı anlaĢılmaktadır. Simgesel kaynaklarını Orta Asya‟dan 

alan çintemani motifi, Anadolu‟da ilk olarak Selçuklu betimlemeleri ve Kubadabad sarayı 

çinilerinde görülür. Hanedanlık arması olarak Timur‟un bayrağında da görülür. 15. Yüzyıldan 

itibaren Osmanlı saray sanatında ortaya çıkan çintemani motifi, özellikle Osmanlı sultan ve 

Ģehzadelerinin kaftan ve giysilerinde sıkça kullanılmıĢtır. Bu nedenle bu motifin güç, kudret, 

asalet ve iyi Ģansı temsil etmektedir. Osmanlı hanedanına has, tebaa‟dan ayırıcı sembol olduğu 

söylenebilir.  

Manisa ilinin, Ģehzadeler Ģehri olduğu ve Osmanlı Devletine ikinci baĢkentlik yaptığı 

bilindiği üzere bu motif kullanılmaktadır. 

Lale, kendini beğenmiĢ, insanlara tepeden bakan üst düzey kiĢileri ve kısa ömürlü bir çiçek 

olduğundan, yaĢamdaki güzelliklerin gelip geçiciliğini sembolize ederek, hem dünyevi 

hem de manevi olanı temsil etmiĢtir (Ergene, 2011, s. 89) 

Hayat ağacı motifi; sürekli geliĢen, cennete yükselen hayatın, dikey sembolizmini oluĢturur. 

GeniĢ anlamda, sürekli değiĢim ve geliĢim içinde yaĢayan evreni sembolize eder. Evrenin üç 

elementini, toprağın derinine inen kökleriyle yeraltını, alt dalları ve gövdesiyle yeryüzünü, 

ıĢığa yükselen üst dallarıyla cenneti birleĢtirir. Yeryüzü ve cennet arasındaki iletiĢimi sağlar. 

Kökleriyle topraktan aldığı suyla, dallarını ve hava alma organı olan yapraklarını besler; Yeni 

yağmurlar getirerek evrensel döngüyü sağlar. AteĢ onun dallarının birbirine sürtülmesiyle 

oluĢur. Haç motifi ise; dört ayrı yönü iĢaretleyen Ģekli itibariyle, kötü bakıĢları dört ayrı 

parçaya bölüp, dört bir yana savurduğuna inanılır ve korumayı sembolize eder (Erberk, 2002, s. 

12-134) 

Yörede çift ayaklı alınlık olarak bilinen takının ortasında kırmızı taĢ, iki ucunda yeĢil taĢ 

kullanılmıĢ, sarkan penezlere ise güneĢ motifi yapılmıĢtır. YeĢil renk; bereket, mutluluğu, 

kırmızı renk; hayatın, yaĢamın doğurganlığı, yeniden doğuĢ ve nazarı temsil eder. ġems 

veya çarkıfelek olarak da bilinen güneĢ motifi, daire Ģeklinde ve saat yönünde devam eden 

kıvrımları olan bir motiftir. BaĢka bir deyiĢle kader çemberi olarak bilinen bu sembol 

evrenin sonsuzluğunu ve süregenliğini temsil etmektedir (Türeden aktaran, Gargi, 2007). 

Düz anlamsal okuma, basit bir betimleme ve var olan öğelerin sıralanmasıdır. Bu öğeleri 

nesnel bir biçimde betimleme iĢi, düz anlamsal okuma sürecinde yapılır (Günay, 2008, s. 

13). Anlamlandırmanın birinci boyutu olan düz anlamda al bez olarak adlandırılan 

gösterge, ikinci boyutta yan anlam olarak özel gün giyiminin çağrıĢımı yapmakla birlikte, 

yöre kültürünü bilen kiĢiler bu baĢörtüsü üzerindeki motiflere göre“ muskalı, elmalı, hayat 



192 
 

ağaçlı, güneĢli, çarklı, aylı, serpmeli” gibi isimlerle adlandırmaktadır. GeçmiĢte sadece al 

renkten yapılan al bez, günümüzde farklı renklerden (mavi, yeĢil, pembe)  yapılmasına 

rağmen gene al bez olarak adlandırılmaktadır.  

 

Tablo 29: Manisa (Kula) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme 

Tablo 29a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Manisa halk giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu  

Fotoğraf 164, 

165, 166, 167 

Manisa kadın giyim-kuĢamı Manisa Kula özel gün 

giyim-kuĢamı 

 

 

 

Bindallı 

Fotoğraf 164 

  

  

 

 

 

Yuvarlak yakalı, önü 

göğse kadar açık, uzun 

kollu, geniĢ, iĢlemeli, uzun 

dıĢ giysi. 

 

Fes  

Fotoğraf 165 

  

 

Konik külah Ģeklinde 

yanları süslü baĢlık 

 

Kemer 

Fotoğraf 166 
 

 

 

Metal parçaların birleĢmesi 

ile oluĢmuĢ tokalı giysi 

tamamlayıcısı 

 

Bilezik 

Fotoğraf 167 

 

 

Zincirlerin birleĢmesi ile 

oluĢmuĢ giysi 

tamamlayıcısı 

 

Al bez  

Fotoğraf 168 

 

 

Kare Ģeklinde üzeri 

iĢlemeli baĢörtüsü 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Bindallı 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 164 

 

 
Bitkisel desen 

Krem rengi Amerikan 

bezinden astarlanmıĢ 

pembe atlas kumaĢ dıĢ 

giysi  

Pul ve boncuklar ile 

bitkisel desen stilize 

yaprak, ağaç, çiçek ve dal 

motifleri iĢlenmiĢtir. Yaka 

ve kol uçlarına krem rengi 

dantel geçirilerek süsleme 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Fes 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 165 

 

Bordo çuha kumaĢın 

yanları beyaz pamuklu 

kumaĢ ile çevrelenmiĢ 

baĢlık 

Alın kısmı ve yanları iki 

sıra altın, altının üstü üç 

sıra beyaz inci boncuk ile 

çevrelenerek süsleme 

Kemer 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 166 

 

GümüĢ giysi tamamlayıcısı 

Üzerine kazıma tekniği ile 

iĢleme yapılarak süsleme 

Bilezik 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 167 

 

GümüĢ giysi tamamlayıcısı 

Üzerine kazıma tekniği ile 

bitkisel iĢleme yapılarak 

süsleme 

Al bez 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 168 

Geometrik desen 

Kırmızı renk pamuklu 

kumaĢtan yapılmıĢ al bez 

GümüĢ pul ile dairesel 

biçimler yapılarak süsleme 

 

BaĢtan geçirilerek giyilen bindallı, yuvarlak yakalı, önü göğse kadar açık, uzun kollu, boyu 

ayak bileğine kadar uzun, geniĢ, iĢlemeli, dıĢ giysidir (Foto. 164).  Etek ucuna 7 cm‟lik 

parça geçirilerek, giysinin boyu uzatılmıĢtır. Kolun iki parçadan oluĢması ve kol altından 

etek ucuna doğru geniĢlemesi, hareket serbestliği ve rahatlık sağlamak için olduğu 

düĢünülmektedir. Bindallının, pembe renk atlas kumaĢtan dikilmiĢ, krem rengi Amerikan 

bezi ile astarlanmıĢtır. Altın sarısı renginde sim-sırma iplikle, pembe renkli atlas kumaĢ 

üzerine yaprak, çiçek, ağaç ve ince kıvrımlı dal motiflerinden oluĢan bitkisel bezemeli, 

dival iĢi (sim - sırma iĢi) tekniğinde iĢlenerek süslenmiĢtir. Yaka ve kol uçlarına krem 

rengi dantel geçirilmiĢtir.  
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Fotoğraf 165‟teki fes, konik külah Ģeklinde yanları süslü baĢlıktır. Fesin alın kısmı ve 

yanları iki sıra altın ile altının üstü üç sıra beyaz inci boncuk ile çevrelenerek süslenmiĢtir. 

Kemer, metal parçaların birleĢmesi ile oluĢmuĢ tokalı giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 166) 

Döküm tekniği ile oluĢmuĢ geometrik metallerin üzerine stilize bitkisel desen kazınarak 

süsleme yapılmıĢtır. Bilezik, zincirlerin birleĢmesi ile oluĢmuĢ giysi tamamlayıcısıdır 

(Foto. 167). GümüĢten yapılmıĢtır. Al bez, kare Ģeklinde üzeri iĢlemeli baĢörtüsüdür (Foto. 

168). GümüĢ pul ile dairesel desenler yapılarak süslenmiĢtir. Tablo 29a‟de özel gün giyim-

kuĢamını oluĢturan görsel göstergeler, gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkide biçimsel 

ifadelerle doğrudan temsil edilmiĢtir. 

 

Tablo 29b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki 

iliĢki 

Bindallı kemer ile kullanılır. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar veya don, üste göynek giyildikten sonra bindallı giyilir. Beline 

kemer, koluna bilezik ve baĢına fes ile al bez örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Tüm göstergeler birlikte kullanılarak oluĢturulan dizimsel bağlantıdan bir 

dizi çıktığı zaman, takımın görüntüsel olarak takım olma özelliği kaybolur. 

ĠletiĢimsel olarak verilen mesajın anlamı değiĢir. 

 

Tablo 29b‟deki betimlemede; beĢ ayrı giysi parçasından oluĢan bindallı giyim-kuĢamının, 

giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek bütün oluĢturduğu görülmektedir. 

Bindallı giyimi sözlü kaynaklara göre, alta Ģalvar veya don, üste göynek giyilerek 

kullanılmaktadır (AraĢtırma sırasında örneklerine ulaĢılamamıĢtır).  Buna göre, Ģalvar/don, 

göynek, bindallı, fes, al bez, kemer ve bilezik; iç, dıĢ, alt, üst giysi türlerinin farklı giysi 

parçalarıdır. Her tür farklı bir diziye sahiptir. Bu dizilerin anlamlı bir bütün oluĢturması, 

dizimsel bir bağlantının varlığını göstermektedir.  

Günay‟a (2008, s. 33) göre “aynı göstergeler farklı göstergelerle anlatılabilir. Ġki ya da 

daha çok gösterge aynı durumu yansıtmak için kullanılabilir. Ancak kullanılan dizge ve 

bağlamda farklılıklar vardır”. Örneğin bindallı görsel bir gösterge ve özel bir gün giysisine 

yönelik bir bildiridir. Tablo 1‟deki elbise-ilbade takımı da aynı bildiri içindir. Ancak 

kullanılan bağlam farklıdır. Birincisi tek baĢına katlı giyim özelliği olmadan,  ikincisi ise 

birden fazla göstergenin biraya gelerek oluĢturduğu dizimsel ve katlı giyim özelliği ile 

kullanılır. Kullanılan göstergeler ayrı ama aynı durumu yansıtmaktadır. Bol olan 

bindallının beli kemer ile toplanarak kullanılır. 
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Tablo 29c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                    ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Bindallı 

Fotoğraf 164 

Uzun dıĢ giysi Özel gün giyimini çağrıĢtırır. Bereketi temsil eder 

Hayat ağacı, su yolu, çiçek, yaprak 

Fes 

Fotoğraf 165 

Altın Zenginliğin göstergesi. 

Giysi tamamlayıcısı Beyaz inci 

Kemer  

Fotoğraf 166 

Geometrik desen; Daire, oval Sonsuzluk, ölümsüzlük  

Giysi tamamlayıcısı 

Al bez 

Fotoğraf 168 

Geometrik desen; Daire Bekâreti simgeler. 

Yeniden doğuĢun simgesi Kırmızı 

Tablo 29b‟de anlamlandırmanın ikinci düzlemi olan yan anlamda; bindallının iĢleme 

zenginliği ve yapısı gereği giyenin özel bir güne veya törene gideceği çağrıĢımını 

yapmaktadır. Bindallının üzeri, kol ve yaka çevresi sim-sırma iplikle, yaprak, çiçek, ağaç 

ve ince kıvrımlı motiflerinden stilize bitkisel desenler yapılarak süslenmiĢtir.  Bitkisel 

motifler, Aygün‟e (2011, s. 43) göre, bitki dalları ve yaprak sembolizmi doğurganlığın 

sembolüdür. Çiçek baĢarının sembolüdür; çoğunlukla bayan güzelliğinin sembolüdür. 

GüneĢ ve yağmurla bağlantısı, çiçeği pasif boyun eğmenin ve alçak gönüllüğün sembolü 

yapar. O aynı zamanda düzeninden dolayı güneĢin bir iĢareti olabilir. Çabucak 

solduğundan dolayı karasızlığın ve geçiciliğin sembolüdür. Kelebekler gibi, çiçekler bazen 

sembolik olarak ölmüĢ kiĢilerin ruhlarıyla iliĢkilendirilirler. Renklerine göre yorum 

yapacak olursak, sarıçiçekler güneĢle iliĢkilendirilirler. Altın rengi çiçekler zaman zaman 

en yüksek ruhani hayatın sembolü olarak yorumlanırlar”(Becker‟dan aktaran, Aygün, 

2012). 

Aynı kültürde aynı desen ve motifler aynı anlamları taĢımaktadır. Tablo 28‟de al bezin 

üzerindeki hayat ağacı deseni (Foto. 161) ile Tablo 29c‟deki bindallının (Foto. 164) 

üzerindeki hayat ağacı deseni aynı anlamları taĢımaktadır. 

Fesin alın kısmında kullanılan iki sıra altın ve beyaz inci boncuklar ekonomik durumun iyi 

olduğunu göstermektedir. Kemer (Foto. 166) ve al bez (Foto. 168) üzerinde dairesel 

biçimler kullanılmıĢtır. Daire, sonsuzluk ve ölümsüzlük ruhunun sembolüdür. Evrensel 

sembolizm dilinde daire, sonsuzluğu ve ölümsüz ruhun temel tanrısal unsurunu temsil 

etmektedir. Buna benzer Ģekilde, Ġslâmî kültürlerde de mükemmelliği ifade etmektedir 

(Türeden aktaran Gargi, 2007). Al bezin kırmızı olması kızın bekâretini simgeler. Ayrıca 

kırmızı renk AteĢ‟e (1996, s. 156) göre, hayatın, yaĢamın doğurganlığın, yeniden doğuĢun 

simgesidir.  
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Tablo 30: Manisa Merkez (Pelitalan Köyü) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel 

Yöntem ile Çözümleme 

Tablo 30a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Manisa halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 169, 

170, 171, 172, 

173, 174, 175, 

176 

Manisa kadın giyim-kuĢamı Manisa Pelitalan köyü 

özel gün giyimi 

 

 

 

Göynek 

Fotoğraf 169 

  

  

 

 

 

Hâkim yakalı, kısa kollu, 

önü göğse kadar açık, 

uzun iç giysi 

 

Don  

Fotoğraf 170 

  

Beli ve paça lastikli, 

ağında kare kuĢ parçası 

olup, ağ uzunluğu diz 

hizasında olan alt beden 

giysisi 

 

Don  

Fotoğraf 170a 

  

 

Beli lastikle toplanan, 

iĢlemeli, cepli, üçgen 

kuĢlu, uzun alt beden 

giysisi 

 

 

 

Üçetek 

Fotoğraf 171 

  

  

 

 

 

Ġnce hâkim yakalı, önü 

açık, uzun kollu, yanları 

yırtmaçlı ve dilimli uzun 

dıĢ giysi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

 

 

Cepken 

Fotoğraf 172 

 

 

 

 

 

Önü açık, uzun kollu, kare 

kuĢlu, beden boyu bel 

hizasında, iĢlemeli, kısa 

üstlük. 

 

Arkalık   

Fotoğraf 173 

  

40x40 cm ebadında iki 

kareden oluĢan üçgen 

Ģeklinde, bağcıklı giysi 

tamamlayıcısı 

 

Çekki  

Fotoğraf 174 

 

 

Dikdörtgen Ģeklinde, 

iĢlemeli, bağcıklı giysi 

tamamlayıcısı 

 

Tepelik  

Fotoğraf 175 

 

 

Hafif çukur dairesel 

biçimde iĢlemeli baĢlık 

Al bez 

Fotoğraf 176 

 

Kare Ģeklinde üzeri 

iĢlemeli baĢörtüsü 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 169 

 

Kırmızı zemin üzerine 

beyaz puantiyeli pamuklu 

kumaĢ iç giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Don 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 170 

 

Belden dize kadar olan 

kısmı daha ucuza 

maledilen krem Amerikan 

bezinden, dizden ayak 

bileğine kadar olan kısmı 

da yine yörede dokunan 

pamuklu çizgili  “diril”  

denilen kumaĢtan 

yapılmıĢ alt beden giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Don 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 170a 

 

Mor-beyaz çubuklu 

dokumadan yapılmıĢ, 

krem rengi Amerikan bezi 

ile astarlanmıĢ alt beden 

giysisi 

Donun birleĢim dikiĢleri 

ve cep kenarları, sim ve 

siyah iplikle stilize spiral, 

daire, ying-yang ve 

suyolu motifleri ile 

iĢlenerek süsleme 

 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 171 

 

Kırmızı-siyah-turuncu-

yeĢil-beyaz çubuklu kutnu 

dokumadan yapılmıĢ, 

krem rengi Amerikan bezi 

ile astarlanmıĢ dıĢ giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 172 

 
Bitkisel motif 

Turuncu pamuklu kumaĢ 

ile astarlanmıĢ mavi çuha 

kumaĢ kısa üstlük 

Arka beden ön beden ve 

kolun ön kısmı sim sırma 

tekniği ile bitkisel 

desenler ile bezenmiĢtir. 

Desenlerin arasına pembe, 

yeĢil kumaĢ parçaları 

eklenerek 

renklendirilmiĢtir. Ön 

ortası, etek ucu ve kol ucu 

sim harç ile çevrelenerek 

süsleme 

Arkalık 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 173 
Bitkisel motif 

Siyah ve kahverengi renk 

dokuma yün arkalık 

Ġki kenarına yün iplikle 

püskül yapılarak süsleme 

Çekki 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 174 

Bitkisel 

ve geometrik motif 

Yün ve renkli ipliklerden 

dokunma giysi 

tamamlayıcısı 

Üzeri, renkli yün 

ipliklerle, çiçek, kare, 

üçgen motiflerinden 

stilize bitkisel ve 

geometrik, ön ortası, 

kenarları ve etek ucu 

suyolu deseni yapılarak 

süsleme 

Tepelik 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 175 

Hayvansal motif 

GümüĢten yapılmıĢ giysi 

tamamlayıcısı 

Kenarları yılan motifi ile 

çevrelenmiĢ ortasına siyah 

taĢ mıhlama süsleme 

Al bez 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 176 

 

Kırmızı renk pamuklu 

kumaĢtan yapılmıĢ 

baĢörtsü 

Ġki kenarı pul oyası ile 

çevrelenmiĢ, pullarla 

iĢleme yapılmıĢ al bez 
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Tablo 30a‟da özel gün giyim-kuĢamını oluĢturan görsel göstergeler, gösteren ve gösterilen 

arasındaki iliĢkide biçimsel ifadelerle doğrudan temsil edilmiĢtir. Buna göre Göynek, 

hakim yakalı, kısa kollu, önü göğse kadar açık, uzun iç giysidir (Foto. 169). Göyneğe kol 

altından etek ucuna doğru geniĢleyen peĢ parçaları ile rahatlık sağlanmıĢtır. Kırmızı zemin 

üzerine beyaz puantiyeli pamuklu kumaĢtan yapılan göyneğin boyu, diz hizasına kadar 

uzundur. 

Don, önü ve arkası aynı ölçü ve kesimde, beli ve paçası lastikli, ağında kare kuĢ parçası 

olan ve ağ uzunluğu diz hizasında sonlanan alt beden giysisidir (Foto. 170). Belden dize 

kadar olan kısmı daha ucuza maledilen krem Amerikan bezinden, dizden ayak bileğine 

kadar olan kısmı da yine yörede dokunan çizgili  “diril”  denilen kumaĢtan yapılmıĢtır. 

Paçadaki diril kısım üçeteğin içinden gözükür. Gelenekli yaĢamda giysi biçimlerini 

oluĢturmada kumaĢların özellikleri önemli rol oynamaktadır. Dokuma kumaĢlar el 

tezgâhlarında dokundukları için enleri dardır ve diğer kumaĢlara göre pahalıdırlar. Bu 

durum, diril dokumanın üçeteğin görünen kısımlarında, Amerikan bezinin kalan 

kısımlarında kullanılmasının nedeni olarak görülmektedir.  

Yörede gök don dıĢında, beli lastikle toplanan bol, cepli, üçgen kuĢlu, iĢlemeli don da 

kullanılmaktadır (Foto. 170a). Donun, ağ kısmına kadar bol olarak inen ve paça uçlarında 

daralan biçimi ve paça uçuna eklenmiĢ 22 cm uzunluğundaki lacivert pamuklu kumaĢı 

önemli dikkat çekici özelliğidir. Donun ağ kısmına yerleĢtirilmiĢ ve paçadaki ek parçaya 

kadar uzanan üçgen kuĢ parçası ile giysinin hareket serbestisi artırılmıĢtır. Donun iki 

yanında yer alan yırtmaç cepler de dikkate alındığında, alt beden giysilerinin 

biçimlendirilmesinde fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu görülmektedir.  

Fotoğraf 170a‟daki don, süsleme açısından ele alındığında, yanlardaki cep yırtmaçlarının 

çevresi ve birleĢtirme dikiĢlerinin süslemelerle kapatıldığı görülmektedir. Mor-beyaz kutnu 

donun cep yırtmacının kenarlarına, ön ve arka ortasına, siyah ve sim iplik ile stilize spiral 

ve daire Ģeklinde eğrilerden desenler yapılmıĢtır.  Ayrıca cep yırtmaç kenarlarına ve ön-

arka beden birleĢtirme dikiĢlerinde aynı malzemelerle su yolu Ģeklinde boyuna ying-yang 

ikileme motifleri yerleĢtirilmiĢtir. Manisa Pelitalan yöresinde görülen bu don (Foto.170a) 

biçimsel özellikleri dikkate alındığında, Ġzmir Tire yöresi Ģalvarları (poturları) ile benzerlik 

göstermektedir. Birbirine sınır olan bu iki il arasında komĢulukların giysi etkileĢimini 

sağladığı söylenebilir. 
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Fotoğraf 171‟deki üçetek, kırmızı-siyah-turuncu-yeĢil-beyaz “altıparmak”  kutnu 

dokumadan yapılmıĢtır. Süslemesiz kullanılan üçetek, ince hakim yakalı, önü açık, uzun 

kollu, yanları yırtmaçlı ve dilimli uzun dıĢ giysidir. Bedene düz takılan kol kuĢ parçası 

olmadan birleĢtirilmiĢtir. Üçeteği geniĢletmek, rahatlık sağlamak amacıyla ön ortasına peĢ 

parçalar uygulanmıĢtır. Ön ortası, etek ucu ve yanları dilimlidir.  Krem rengi Amerikan 

bezi ile astarlanmıĢtır. 

Fotoğraf 172‟deki cepken, yakasız, önü açık, uzun kollu, kare kuĢlu, iĢlemeli, kısa 

üstlüktür. Bedene dik açı yapacak Ģekilde birleĢtirilen uzun kolların altına kare kuĢ parçası 

yerleĢtirilmiĢtir. Mavi çuha kumaĢtan yapılan cepken, turuncu pamuklu kumaĢ ile 

astarlanmıĢtır. Arka beden, ön beden ve kolun ön kısmı sim sırma tekniği ile bitkisel 

motiflerle bezenmiĢtir. Motiflerin ortasına pembe, yeĢil kumaĢ parçaları dikilerek 

renklendirilmiĢtir. Ön ortası, etek ucu ve kol ucu sim harç ile çevrelenmiĢtir. 

Yund dağı çevresinde, hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Pelitalanlı kadınlar, giysilerini 

arkalık ve çekki ile tamamlamaktadırlar. Fotoğraf 173‟deki arkalık, beyaz yapağı yün 

dokumadan oluĢur. Yünler siyah ve kahverengi renge boyandıktan sonra 40x40 cm 

ölçüsünde iki kare olacak Ģekilde dokunur. Kare parçalardan birisi (çizgili) tam olarak 

kullanılırken, diğeri ortadan ikiye bölünerek, iki üçgen Ģeklinde kullanılır. Üçgenler tam 

ortaya oyulgama dikiĢle birleĢtirilerek, büyük bir üçgen parçası meydana getirir. Üçgenin 

ortada kalan çizgili parçasının kenarlarına bol miktarda siyah renk püskül sarkıtılır. Çekki 

ise, dikdörtgen Ģeklinde, iĢlemeli, bağcıklı giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 174) Belden diz 

hizasına kadar uzanan çekki, uzun iki dikdörtgen parçanın dokunup oyulgama dikiĢi ile 

birleĢtirilmesi ile oluĢmuĢtur. Çekki (Foto. 174) ve arkalığın, bele tutturulması için, her iki 

ucuna yünden bükülmüĢ iplerden oluĢan bağcıklar dikilidir. Bu bağcıklar, beli dolanarak 

önden (arkalık) ve arkadan (çekki) bağlanmaktadır. 

Tepelik, hafif çukur dairesel biçimde iĢlemeli baĢlıktır (Foto. 175). Kenarları yılan motifi 

ile çevrelenmiĢ ortasına siyah taĢ mıhlanmıĢtır. 

Al bez (Foto. 176), Tablo 28 ve 29‟daki al bez ile benzer özellikleri taĢımakla birlikte 

iĢleme motifinde farklılık göstermektedir. 

Tablo 30a‟daki tüm göstergelerde gösteren ile gösterilen arasında gerçek benzeyiĢ söz 

konusudur. 
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Tablo 30b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki 

iliĢki 

Altıparmak dokuma üçeteğe adını verir.  

Özel gün giyimi mutlaka arkalık ve çekki ile kullanılır 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta don, üste göynek, üçetek, cepken giyilip önüne öncek, arkasına 

arkalık bağlanır. BaĢına ise al bez örtülüp tepelik takılır. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Arkalık arkada üçgen oluĢturacak Ģekilde bağlanır. 

Arkalık arkadan öne doğru, çekki, önden arkaya doğru bağlanır. 

Tüm göstergeler birlikte kullanılarak oluĢturulan dizimsel bağlantıdan 

bir dizi çıktığı zaman, takımın görüntüsel olarak takım olma özelliği 

kaybolur. ĠletiĢimsel olarak verilen mesajın anlamı değiĢir. 

 

Tablo 30b‟de Manisa ilinde kullanılan özel gün giyim-kuĢamında, alta don, üste göynek, 

üçetek, cepken giyilmesi dizimsel bağlantının varlığını gösteren dizilerdir. BaĢına al bez 

örtülüp, tepelik takılması, üçeteğin beline arkada üçgen oluĢturacak Ģekilde arkalık, önde 

çekki bağlanması, içten dıĢa dizimsel bağlantıyı ortaya koymaktadır. Böylece farklı 

iĢlevlere sahip giysi parçaları birbiriyle iliĢkilendirilerek “dizimsel” bağlantı ile anlamlı bir 

bütün oluĢturmakta ve göstergeye “katlı giyim” özelliği de kazandırmaktadır. Ayrıca 

dizimsel bağlantıdan bir dizinin çıkması ile giyinme biçiminin görüntüsel olarak takım 

olma özelliğini kaybolur, bütünlük bozulur. 

Arkalık, arkadan öne doğru, çekki ise, önden arkaya doğru bağlanır. Belde kullanılan bu 

iki giysi tamamlayıcısı kullanım özelliğine göre ön ve arka beden ayrımını sağlar. 

 

Tablo 30c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                      ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Don 

Fotoğraf 170 

Don=Gök Don.  

Mavi-krem çizgili kumaĢ/Diril 

Alt beden giysisi 

Özel gün giyimini temsil eder. Ġki kumaĢ 

kullanılması ekonomikliğini gösterir.  

Rahatlık, fonksiyonellik, ekonomiklik çağrıĢtırır. 

Don 

Fotoğraf 

170a 

Don=Altın yazmalı burmalı don 

Alt beden giysisi 

Özel gün giyimini temsil eder. 

 

Spiral Yeniden doğuĢ 

Ying-yang Hayat-ölüm veya eril- diĢi 

Üçetek  

Fotoğraf 171 

Üçetek=Altıparmak=Tren 

yolu=Çitari  

DıĢ giysi-üst beden giysisi 

Özel gün giyimini temsil eder. 

 

Cepken 

Fotoğraf 172 

Kısa Kesme Cepken=Sarka 

Üst dıĢ giysi 

 

Özel gün giyimini temsil eder. 

Bitkisel desen; yaprak, çiçek 

Arkalık 

Fotoğraf 173 

Arkalık=Arkalaç=ġal kuĢak 

 

Giysi tamamlayıcısı 

Özel gün giyimini temsil eder. 

Hayvancılık  

Çekki 

Fotoğraf 174 

Çekki=Önlük=Öncek 

Geometrik desen; dört muskalı  

Bitkisel desen; çiçek, suyolu 

Nazara karĢı korunmayı, yaĢamayı, yeniden 

doğuĢu sembolize eder 

Dört sayısı Sağlamlılık ve duyarlılığı temsil eder. 

Tepelik 

Fotoğraf 175 

Yılan motifi Hayatı sembolize eder. 

Özel gün giyimini temsil eder. 
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Anlamlandırmanın birinci boyutu olan düz anlamda giysi ve süsleme olarak karĢımıza 

çıkarken, ikinci boyutta; don “gök don”, “altın yazmalı burmalı don”, üç etek “altıparmak”, 

“tren yolu”, “çitari” cepken, “kısa kesme cepken veya sarka”, çekki “önlük, öncek”, olarak 

özel isimlerle adlandırılmaktadır.  Bu görsel göstergeler biçim, kumaĢ ve süsleme 

özelliğine göre özel gün giyimine çağrıĢım yapmaktadır. 

Aynı kültürde aynı desen ve motifleri aynı anlamları taĢımaktadır. Tablo 29b‟deki 

bindallının üzerindeki dal, çiçek, yaprak motifleri (Foto.170) ile Tablo 30c‟deki cepkenin 

(Foto. 172) üzerindeki dal, çiçek, yaprak motifleri aynı anlamı göstermektedir. 

Fotoğraf 170a‟daki altın yazmalı burmalı donun, cep çevresine ve ön-arka ortasına stilize 

spiral daire Ģeklinde geometrik motiflerle desenler oluĢturulmuĢtur. Ayrıca ön ve arka 

beden de parçaların birleĢim dikiĢi üzeri ying-yang ikileme motifi ile süslenerek 

kapatılmıĢtır.  

AteĢ‟e (1996, s. 63, 76) göre, “ParçalanmıĢ ying-yang, sürekli dönen çember görünüĢündedir. 

Hayat ve ölümün sonsuz dönüĢümü, hayat-ölüm / ölüm-hayatı sembolize eder. Bir merkezin 

etrafında dönüĢ simgesi, sürekli dönüĢ, sonsuz dönüĢ yeniden doğumu çağrıĢtırmaktadır. 

Ölümü kolaylıkla kabullenemeyen insanoğlu, ölümün soğuk anlamına karĢılık, yeniden doğuĢ 

fikrini canlı tutmaya çalıĢmıĢtır. Yeniden doğuĢ düĢüncesini de doğumla ilgili sembolleri 

kullanarak ifade etmeye çalıĢılmıĢtır. Cesetlerin yüzlerine örtülen maskelere doğum, yeniden 

doğum ile ilgili spiraller iĢlenmiĢtir. Dairesel dönüĢler yaptırılarak oluĢturulan spiraller yeniden 

doğuĢu sembolize etmektedir. 

Çekki‟nin üzeri, yün ipliklerle, çiçek ve dört muska motiflerinden stilize bitkisel ve 

geometrik, ön ortası, kenarları ve etek ucu suyolu deseni yapılarak simetrik düzenleme ile 

süslenmiĢtir.  EĢkenar üçgenden yapılan muska motifi, göz değmesi ve nazara karĢı 

korunmayı temsil eder. Zig zag Ģeklindeki suyolu deseni ise Erberk‟e (2002, s. 103) göre, 

yaĢamı, yeniden doğuĢu, bedensel ve ruhsal yenilenmeyi sembolize eder. 

Çekki üzerindeki motiflerde, çiçeklerin yaprak sayısının ve dörtgeni oluĢturan üçgen 

sayısının dört olması sayı sembolizmine göre, sağlamlılık ve duyarlılığı simgelemektedir; 

ayrıca, “insan hayatındaki dört temel yön ( doğu, batı, kuzey, güney), dört mevsim, dört 

temel zaman süreci ( gün, hafta, ay, yıl) ayın dört fazı, jeolojik oluĢumların sayısı, dünyayı 

yaratan dört temel eleman (hava, ateĢ, su ve toprak), bitkilerin dört parçası (kök, gövde, 

çiçek, meyve), kalbin dört bölmesi, insan yaĢamındaki dört evre (çocukluk, gençlik, 

olgunluk ve ihtiyarlık), cennetin dört nehri ve kapısı, haçın dört kolu, dört Ġncil yazarı ve 

dört halife, Kudüs‟ün dört duvarı gibi” (Ersoy‟dan aktaran Aygün, 2011) önemli görülen 

evreleri sembolize ettiği düĢünülmektedir.  
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Tepeliğin çevresini yılan Ģeklinde motif dolanmaktadır. Yılan, her yıl değiĢtirdiği derisi 

yüzünden geleneksel topluluklarda ölümsüzlüğü ve yeniden doğuĢu simgelediğine 

inanılmıĢtır (Türeden aktaran, Gargi, 2007) 

 

Tablo 31: Manisa (Merkez-Pelitalan) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem 

ile Çözümleme 

Tablo 31a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Manisa Merkez halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 177, 

178, 179, 180, 

181, 182, 183, 

184 

Manisa kadın giyim-kuĢamı Manisa Pelitalan özel 

gün giyimi 

Göynek 

Fotoğraf 177 

  

  

Yuvarlak yakalı, kısa 

kollu, önü göğse kadar 

açık, uzun iç giysi 

Don  

Fotoğraf 178 

  

Beli ve paçası lastikli, 

ağında kare kuĢ parçası 

olup, ağ uzunluğu diz 

hizasında olan alt beden 

giysisi 

Üçetek  

Fotoğraf 179 

  

   

Ġnce hâkim yakalı, önü 

açık, uzun kollu, yanları 

yırtmaçlı ve dilimli, uzun 

dıĢ giysi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Cepken  

Fotoğraf 180 

 

 

  

Hâkim yakalı, önü açık, 

uzun kollu, kare kuĢlu, 

kısa üstlük 

Çekki 

 

Kolon 

 

ġal kuĢak 

Fotoğraf 181 

  

 

Dikdörtgen Ģeklinde, 

iĢlemeli, bağcıklı giysi 

tamamlayıcısı 

Ġki santim eninde, iki 

metre boyunda, uçları 

süslü giysi tamamlayıcısı 

40x40 cm ebadında, kare 

Ģeklinde, saçaklı, 

bağcıklı giysi 

tamamlayıcısı 

Kemer  

Fotoğraf 182 

 

 

Bir kısmı metal, bir 

kısmı kumaĢ olup, kumaĢ 

üzerine metal parçaların 

paftalar halinde 

yerleĢtiği, kancalı giysi 

tamamlayıcısı. 

Tepelik  

Fotoğraf 183 

  

Hafif çukur dairesel 

biçimde iĢlemeli baĢlık 

Al bez  

Fotoğraf 184 

 

Dikdörtgen Ģeklinde 

üzeri iĢlemeli baĢörtüsü 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 177 

 

Yakadan göğüs hizasına 

kadar olan kısmı daha 

ucuza maledilen krem 

Amerikan bezinden, 

kalan kısımlar ise yeĢil 

zemin üzerine mor ve 

turuncu çiçekli jarse 

kumaĢtan yapılmıĢ iç 

giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Don 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 178 

 

Belden dize kadar olan 

kısmı daha ucuza 

maledilen krem 

Amerikan bezinden, 

dizden ayak bileğine 

kadar olan kısmı da yine 

yörede dokunan pamuklu 

çizgili  “diril”  denilen 

kumaĢ alt beden giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Üçetek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 179 

 

Kırmızı zemin üzerine 

beyaz çiçekli kumaĢtan 

yapılmıĢ, krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ dıĢ giysi 

Dilimlerin ortasına üç 

kollu motif yapılarak 

süsleme 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 180 

  

Turuncu pamuklu kumaĢ 

ile astarlanmıĢ bordo 

çuha kumaĢtan yapılmıĢ 

kısa üstlük 

Yaka, ön beden arka 

beden, omuz ve kollarda 

sim iplik ile spiral 

biçimler ve lale, dal, Ģal 

motifleri yapılarak 

süsleme 

Çekki-kolon-Ģal 

kuĢak 

enk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 181 

 
 

Yün ve renkli ipliklerden 

dokuma giysi 

tamamlayıcıları 

Üzeri, renkli yün 

ipliklerle, çiçek 

motiflerinden stilize 

bitkisel, etek ucu suyolu 

deseni ve püskül 

yapılarak süslenmiĢ 

çekki 

Uçları saçak ve 

düğmelerle süslenmiĢ 

kolon 

Ġki kenarına yün iplikle 

püskül yapılmıĢ kuĢak 

Kemer 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 182  

Siyah Ģerit üzerine metal 

paftalar geçirilmiĢ giysi 

tamamlayıcısı 

Tokasına hilal motifi 

iĢlenen süsleme 

Tepelik  

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 183 

 

GümüĢ baĢlık 
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Al bez 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 184 

 

Kırmızı renk pamuklu 

kumaĢ al bez 

Ġki kenarı pul oyası ile 

çevrelenmiĢ, pullarla 

iĢleme yapılan süsleme 

 

Tablo 31a incelendiğinde, don, çekki, tepelik ve al bezin (Fot.178-181-182-183) biçimsel 

olarak Tablo 30‟daki don, çekki, tepelik ve al bez (Fot.170-174-175-176) ile benzer 

özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Ancak çekki, tepelik ve al bezin üzerine aynı 

malzemeden farklı renk ve desenlerde süsleme yapılmıĢtır. 

Fotoğraf 177‟deki göyneğin, boyun çevresine göre ĢekillendirilmiĢ, oyuntulu yakası, göğüs 

hizasına kadar uzanan bir yırtmaç ile sonlanmaktadır. Kısa kollu olan göyneğe, bedene düz 

takılan kolun alt kısmından etek ucuna doğru geniĢleyen parça ile rahatlık sağlanmıĢtır. 

Göynek farklı iki kumaĢın birleĢmesinden oluĢmuĢtur. Yakadan göğüs altına kadar olan 

kısım daha ucuza maledilen krem rengi Amerikan bezinden, kalan kısımlar ise yeĢil zemin 

üzerine mor turuncu çiçekli jarse kumaĢtan yapılmıĢtır.  Bu durum basit ve eldeki artık 

kumaĢların kullanılması ekonomiklik adına yapılan bir uygulama olarak 

değerlendirilmektedir.    

Göyneğin üzerine giyilen üçetek, ince hakim yakalı, önü açık, ön ve yanları peĢli ve 

yırtmaçlı, uzun kollu bir dıĢ giysidir (Foto. 179). Ön, yan yırtmaç ve etek uçları dilimli 

Ģekilde biçimlendirilmiĢtir. Bedene düz olarak birleĢtirilen uzun kollara üçgen kuĢ parçası 

ile hareket rahatlığı verilmiĢ, kol uçları serbest bırakılmıĢtır. Kırmızı zemin üzerine beyaz 

çiçekli kumaĢtan yapılan üçetek, krem rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. Ön ortası, 

etek ucu ve yan yırtmaçlar dilimlidir. Dilimlerin ortasına siyah iplikle üç uçlu motif 

yapılarak süslenmiĢtir. 

Fotoğraf 180‟deki bordo, çuha kumaĢtan yapılan cepken, hâkim yakalı, önü açık, uzun 

kollu, kare kuĢlu, boyu bel hizasında kısa, üstlüktür.  Turuncu, pamuklu kumaĢ ile 

astarlanmıĢtır. Kol altlarına yerleĢtirilen kare kuĢ parçaları ile kol rahatlatılarak, hareket 

serbestisi artırılmıĢtır. Arka beden, ön beden, yaka, kol ucu ve üzerine sim sırma tekniği ile 

stilize bitkisel ve spiral motifler yapılarak süslenmiĢtir. 

ġal kuĢak, renkli yün ipliklerin, kalın çizgili dokunması ile oluĢan kare giysi 

tamamlayıcısıdır. Kenarları saçaklıdır. Ġki köĢesine dokuma yün iplik bağcık yapılmıĢtır. 

Üçgen Ģeklinde katlanarak arkadan öne doğru kullanılır. Kolon, 2 cm eninde, 2 m boyunda, 
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uçları süslü giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 181). Kolonun uç kısmına renkli ipliklerle püskül 

yapılmıĢ, düğme dikilerek süslenmiĢtir. Kemer bir kısmı metal, bir kısmı kumaĢ olup, 

kumaĢ üzerine metal parçaların paftalar halinde yerleĢtiği, kancalı giysi tamamlayıcısıdır 

(Foto. 182). Tokasının üzerinde kabartma hilal motifi bulunmaktadır. Aynı özelliklere 

sahip kemer örneği Ġzmir Tire ilçesinde görülmesi Ġzmir ve Manisa ilçesinin 

komĢuluklarının kültürler arası etkileĢimi sağladığının göstergesidir. 

Tablo 31a‟daki on ayrı görsel gösterge, gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkiyi biçimsel 

ifadelerle doğrudan temsil etmektedir. 

 

Tablo 31b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Özel gün giyimi mutlaka Ģal kuĢak ve çekki ile kullanılır 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta don, üste göynek, üçetek, cepken giyilip önüne öncek, arkasına 

arkalık bağlanır. BaĢına ise al bez örtülüp tepelik takılır. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

ġal kuĢak arkada üçgen oluĢturacak Ģekilde bağlanır 

 

Tablo 31b‟ deki göstergeler, Barthes‟in (2012, s. 66) belirttiği gibi “bölümlenmesi gereken 

bir töz” yani dizim olarak incelendiğinde; yukarıdan aĢağıya veya içten dıĢa doğru iki 

Ģekilde dizimlerin sıralanması ile oluĢur. Buna göre; göynek, don, üçetek, cepken çekki, 

arkalık, kemer, al bez ve tepelik olmak üzere dokuz ayrı giysi parçasının oluĢtuğu ve 

yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek bir bütün oluĢturduğu 

görülmektedir. Bu giysi türleri farklı giysi parçalarıdır ve her tür farklı bir diziye sahiptir. 

Ġkiye katlanıp üçgen duruma getirilen Ģal kuĢak, sivri ucu arkada üçgen olacak Ģekilde 

bağlanmaktadır. Günay‟a (2008, s. 33) göre “aynı göstergeler farklı göstergelerle 

anlatılabilir. Ġki ya da daha çok gösterge aynı durumu yansıtmak için kullanılabilir. Ancak 

kullanılan dizge ve bağlamda farklılıklar vardır”. Örneğin Ģal kuĢak görsel bir gösterge ve 

özel bir gün giysisine yönelik bir bildiridir. Tablo 30‟daki arkalıkta aynı bildiri içindir. 

Ancak kullanılan bağlam farklıdır. Kullanılan göstergeler ayrı ama aynı durumu 

yansıtmaktadır. 
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Tablo 31c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                 ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Don 

Fotoğraf 178 

Don=Gök Don.  

Mavi-krem çizgili kumaĢ/Diril 

Alt beden giysisi 

 

Özel gün giyimini temsil eder. Ġki kumaĢ kullanılması 

ekonomikliğini gösterir. 

Üçetek  

Fotoğraf 179 

Uzun üst beden giysisi- dıĢ 

giysi 

Cepken 

Fotoğraf 180 

Kısa Kesme Cepken=Sarka 

Üst dıĢ giysi 

 

Özel gün giyimini çağrıĢtırır. Yeniden doğuĢu simgeler. 

Bitkisel desen; çiçek, lale 

Spiral, Ģal 

Çekki 

Fotoğraf 181 

Çekki=Önlük=Öncek 

Bitkisel desen; çiçek  

Simetrik düzenleme 

 

Güzelliği, baĢarıyı sembolize eder. 

Üreme-çoğalma-bölünmeyi temsil eder. 

Kolon  

Fotoğraf 181 

Kolon =bel bağı=çekki ipi 

  

Fonksiyonellik, süsleme, ahenkli görünüm çağrıĢtırır.  

Giysi tamamlayıcısı 

Özel gün giyimini temsil eder. ġal kuĢak 

Fotoğraf 181 

DıĢ giysi 

 

Cepkenin üzeri, sim sırma iplikle spiral, lale ve Ģal motiflerinden desenler yapılarak 

süslenmiĢtir.  Bir merkezden çıkıp dairesel, sarmal hareketlerle dıĢa doğru geniĢleyen 

spiral (helezon) motifi insanlığın en eski kozmik sembollerindendir. Bir merkezin etrafında 

dönüĢ simgesi, sürekli dönüĢ, sonsuz dönüĢ yeniden doğumu çağrıĢtırmaktadır. Spiralin 

doğumun olduğu kadar, ölümden sonra ruhun sonsuzluğa doğru yapacağı seyahatin çizdiği 

bir yol olduğu ileri sürülmektedir. Dairesel dönüĢler yaptırılarak oluĢturulan spiraller 

yeniden doğuĢu sembolize etmektedir (AteĢ, 1996, s. 64). 

Fotoğraf 187‟deki çekkinin dokuması ve süslemesindeki motiflerin simetrik düzenleme ile 

yapıldığı görülmektedir. Giyside motiflerin simetrik olarak tasarlanmasıyla, doğadaki 

“üreme-çoğalma, bölünme”(AteĢten aktaran Aygün, 2011) mantığının anlatılmaya 

çalıĢıldığı düĢünülmektedir. Belini kolon ile saran kadın, görünümde inceliği 

sağlamaktadır. Ayrıca, üzerindeki düğmeler ve renkli ipliklerle bir süs ögesi ve nazarlık 

olarak da kullanmaktadır. Manisa kadınlarının bel bağı da dedikleri bu kolonlar, iĢlevsel 

oldukları kadar arkadan sarkan süslü uçlarıyla da giyime hareket kazandıran giysi 

tamamlayıcılarıdır. Çekkinin ve Ģal kuĢağın üzerine birkaç defa dönen kolon, belde sıkı bir 

Ģekilde durup, püsküller arkada bel altında bağlanarak kalçalara doğru sarkıtılmaktadır. 

Kadın yürüdüğünde veya düğünlerde oynadığında kalçadan sarkıtılan kolonun ucundaki 

püsküller sağa sola sallanarak hoĢ, ahenkli bir görünüm sağlamaktadır. 
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Tablo 32: Manisa Merkez (Pelitalan Köyü) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel 

Yöntem ile Çözümleme 

Tablo 32a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Manisa Merkez halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu  

Fotoğraf 185, 

186, 187, 188, 

189, 190, 191, 

192 

 

 

Manisa kadın giyim-kuĢamı 

 

Manisa Merkez Pelitalan 

Köyü özel gün giyim-

kuĢamı 

Gömlek  

Fotoğraf 185 

 
 

V yakalı, kısa kollu, yanları 

peĢli,  iç giysi 

Don  

Fotoğraf 186 

  

Beli ve paça lastikli, ağında 

kare kuĢ parçası olup, ağ 

uzunluğu diz hizasında olan 

alt beden giysisi 

Uzun Zıbın 

Fotoğraf 187 

  

  

Ġnce hakim yakalı, önü açık, 

kısa kollu, yanları dilimli ve 

yırtmaçlı üst dıĢ giysi 

Kısa Zıbın  

Fotoğraf 188 

    

Dik yakalı, kısa kollu, kısa 

üstlük. 



210 
 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Ceket  

Fotoğraf 189 

   

Erkek yakalı, uzun kollu, 

cepli üst dıĢ giysi. 

Çekki  

Fotoğraf 190 

 

Dikdörtgen Ģeklinde, etek 

ucu fırfırlı, bağcıklı giysi 

tamamlayıcısı 

Bağlancık  

Fotoğraf 191 

 

Üçgen veya dörtgenin ikiye 

katlanarak üçgen yapılması 

ile iki kulaklı oluĢan giysi 

tamamlayıcısı 

Al Bez  

Fotoğraf 192 

 

Dikdörtgen Ģeklinde üzeri 

iĢlemeli baĢörtüsü 

Gömlek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 185 

 

Kahverengi, siyah, mor, 

beyaz renk desenli basma 

kumaĢtan yapılmıĢ iç giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Don 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme  

Fotoğraf 186 

 

Belden dize kadar olan kısmı 

daha ucuza maledilen krem 

Amerikan bezinden, dizden 

ayak bileğine kadar olan 

kısmı da yine yörede 

dokunan pamuklu çizgili  

“diril”  denilen kumaĢ alt 

beden giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Uzun zıbın 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 187 

 

Kırmızı zemin üzerine beyaz 

çiçekli kumaĢtan krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ uzun dıĢ giysi. 

Siyah iplikle dilimlerin 

etrafına iĢleme yapılarak 

süsleme 

Kısa zıbın 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme  

Fotoğraf 188 

 

Lame kumaĢtan, krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ kısa üstlük 

Ön ortasına, omuzlara ve kol 

uçlarına siyah iplikle desen 

yapılmıĢ, kol uçlarına uzun 

zıbın kumaĢından fırfır 

yapılarak süsleme 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Ceket 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 189 

 

Ġçi mavi pamuklu kumaĢtan 

astarlanmıĢ siyah kadifeden 

yapılmıĢ üst dıĢ giysi 

Yaka çevresi, ön ortası, kol 

uçları, etek uçları ve cep 

ağzı sarı-beyaz su taĢı ile ön 

ortası ve etek uçları mavi ip 

üzerine pul oyası ile 

çevrelenerek süsleme 

Çekki 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme  

Fotoğraf 190 
 

Bir yüzü mavi-pembe diğer 

yüzü pembe-mavi simli 

sentetik kumaĢ önlük 

Mavi yüzey üzerine beyaz 

iplikle, pembe yüzey üzerine 

mavi iplikle desenler 

yapılarak süsleme 

Bağlancık 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 191 

 

Siyah mermerĢahi zemin 

üzerine çiçekli baskı 

yapılmıĢ baĢörtüsü 

Kulak kısımlarına mavi 

boncuklu oya çevrelenerek 

süsleme 

Al bez 

Renk/kumaĢ/ 

Süsleme 

 Fotoğraf 192 
 

Kırmızı pamuklu kumaĢ 

baĢörtüsü 

Pul ile desen yapılarak 

süsleme 

 

Sade, süslemesiz olan gömlek, V yakalı, kısa kollu, uzun iç giysidir (Foto. 185). Bedene 

düz takılan kolun altından, etek ucuna doğru geniĢleyen peĢ parçaları ile rahatlık 

sağlanmıĢtır. Kahverengi, siyah, mor, beyaz renk, desenli, basma kumaĢtan yapılmıĢtır. 

Tablo 32‟de görülen don ve al bez, tablo 30 ve 31‟de görülen don ve al bez ile aynı 

özelliklere sahiptir. 

Pelitalan yöresinde, uzun zıbın ve kısa zıbın olmak üzere iki önemli üst dıĢ giysi 

kullanılmaktadır. Fotoğraf 187‟de görülen uzun zıbın, ince, hâkim yakalı, önü açık, kısa 

kollu, ön ortası, yanlar dilimli ve yırtmaçlı dıĢ giysidir. Boyu, diz kapağından biraz 

uzundur. Yanlara ve ön ortasına peĢ parçaları yapılarak rahatlık sağlanmıĢtır. Kırmızı 

zemin üzerine beyaz çiçekli saten kumaĢtan yapılmıĢ, beyaz renk Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢtır. Dilimlerinin etrafına, siyah iplikle üç uçlu motif iĢlenmiĢtir. 

Fotoğraf 188‟deki göğüs altına kadar uzanan boyda kısa zıbın, kısa kollu, yanları peĢli bir 

üstlüktür. Zıbının, sol ön kapama kenarına 5cm geniĢliğinde pat çalıĢılmıĢtır. Kısa 

aralıklarla yerleĢtirilmiĢ 4 adet çıt çıt kapaması sağlanan zıbın, dik yakalıdır. Bedene düz 

takılan kolları yan peĢlerle birleĢerek kare kol biçimini oluĢturmuĢtur. Yan dikiĢte bulunan 
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dokuma bağcıkla arkadan öne doğru bağlanmaktadır. Bağcıkların ucuna kırmızı püskül, 

yeĢil boru boncuk, gümüĢ pul ile süsleme yapılmıĢtır. Zıbın lame kumaĢtan yapılmıĢ, krem 

rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. Ön ortasına, omuzlara ve kol uçlarına siyah iplikle 

stlize geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiĢtir. Ayrıca kol uçlarına uzun zıbın 

kumaĢından fırfır yapılmıĢtır.  

Siyah kadife kumaĢtan yapılan ceket, erkek yakalı, uzun kollu, cepli üst dıĢ giysidir (Foto. 

189). Cekette sağ ve sol olmak üzere iki adet cep bulunmaktadır. Kısa aralıklarla 

yerleĢtirilmiĢ 2 düğme ile kapaması sağlanan ceket, bedenden çıkan erkek yakalıdır. 

Ceketin içi, mavi pamuklu kumaĢ ile astarlanmıĢtır. Yaka çevresi, ön ortası, kol uçları, etek 

uçları ve cep ağzı sarı-beyaz sutaĢı ile ön ortası ve etek uçları mavi ip üzerine pul oyası ile 

çevrelenmiĢtir. Ayrıca iki cebin ortasına üç adet pul-boncuk sıralı ip dikilerek süslenmiĢtir. 

Çekki, dikdörtgen Ģeklinde, etek ucu fırfırlı, bağcıklı giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 190). 

Boyu diz hizasında sonlanmaktadır. Bağcık dokuma olup, uçları püsküllüdür. Çekkinin bir 

yüzü mavi simli, uçları pembe simli kumaĢtan, diğer yüzü ise pembe simli, uçları mavi 

simli kumaĢtan yapılmıĢtır. Mavi yüzey üzerine beyaz iplikle, pembe yüzey üzerine mavi 

iplikle desenler yapılmıĢtır. 

Bağlancık, üçgen veya dörtgenin ikiye katlanarak üçgen yapılması ile iki kulaklı oluĢan 

giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 191). Ġki kulağın uç kısımları mavi boncuklu oya ile 

çevrelenmiĢtir. 

Tablo 32a‟da özel gün giyim-kuĢamını oluĢturan görsel göstergeler, gösteren ve gösterilen 

arasındaki iliĢkide biçimsel ifadelerle doğrudan temsil edilmiĢtir. 

 

Tablo 32b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Kısa zıbının ucundaki fırfır kumaĢının, uzun zıbın 

kumaĢından olması takım olma özelliğini gösterir. Giysi 

parçalarının boy uzunluğu göstergeyi temsil eder. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta don, üste gömlek, uzun zıbın, kısa zıbın, ceket giyilip 

önüne çekki bağlanır. BaĢına ise bağlancık ve al bez 

örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

Bağlancığın oyalı kulakları baĢın tepe kısmına gelecek 

Ģekilde bağlanır 

 

Tablo 32b‟de Manisa Pelitalan köyünde kullanılan özel gün giyim-kuĢamı sekiz parçadan 

oluĢmakta ve yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek bir bütün 

oluĢturmaktadır. Alt bedende don, üst bedende gömlek, uzun zıbın, kısa zıbın, ceket 



213 
 

giyilmesi, dizimsel bağlantının varlığını gösteren dizilerdir. BaĢa bağlancık ve al bez 

örtülmesi, kısa zıbının altından bele çekki takılması içten dıĢa, yukarıdan aĢağıya dizimsel 

bağlantıyı ortaya koymaktadır. Böylece farklı iĢlevlere sahip giysi parçaları birbirleriyle 

iliĢkilendirilerek anlamlı bir bütün oluĢturmaktadır. 

Uzun ve kısa zıbın birlikte kullanıldığı zaman görsel ve iletiĢimsel iĢlevini yerine getirmiĢ 

olur. Giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını veren parçaların boy uzunluğu olduğu için 

uzunluğun, göstergeyi temsil ettiği söylenebilir. Kısa zıbının ucundaki fırfır kumaĢının, 

uzun zıbın kumaĢından yapılması takım olma özelliğini de gösterir.  

Düğün sahibinin akrabaları tarafından özel gün giyimi olarak kullanılmaktadır.  

 

Tablo 32c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                              ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Gömlek 

Fotoğraf 185 

Ġç giysi- üst beden giysisi Rahatlık 

Don 

Fotoğraf 186 

Alt beden giysisi Özel gün giyimini temsil eder. Rahatlık, koruma, 

ekonomiklik, iĢlevsellik, estetik 

Uzun zıbın 

Fotoğraf 187 

Uzun üst beden giysisi- dıĢ 

giysi 

Özel gün giyimini temsil eder. 

Kısa zıbın 

Fotoğraf 188 

Kısa üst beden giysisi- üst 

giysi 

Nazar ve süsü çağrıĢtırır. 

Özel gün giyimini temsil eder. 

Ceket 

Fotoğraf 189 

Üst beden giysisi-dıĢ giysi Cep fonksiyonelliği çağrıĢtırır 

Özel gün giyimini temsil eder. 

Çekki  

Fotoğraf 190 

Çekki=Önlük=Öncek Özel gün giyimini temsil eder. 

Giysi tamamlayıcısı 

Bağlancık 

Fotoğraf 191 

Bağlancık=Yırtma Özel gün giyimini temsil eder. 

Giysi tamamlayıcısı 

 

Kısa zıbın, dokuma bağcıkla arkadan dolanarak önde bel hizasında bağlanması ile kadının, 

dıĢ görünümde inceliğini sağlamaktadır. Ayrıca, ucundaki püskül ve boncuklar bir süs 

ögesi ve nazarlık olarak da kullanmakta, giyime hareket kazandırmaktadır. Manisalı 

kadınlar yürüdüğünde veya düğünlerde oynadığında belden sarkıtılan püskül ve boncuklar 

sağa sola sallanarak hoĢ bir görünüm sağlamaktadır. 

Cebin, ceketin her iki bedeninde yer alması kullanım kolaylığının çağrıĢımını yapmakta ve 

iĢlevselliği temsil etmektedir.  

Kültürel göstergebilim, basit iĢaretler ve öğelerin kullanılarak verilmek istenen mesajın 

alınmasına izin verir. Manisalı kadınlar, iki ucu boncuk oyası iĢlemeli bağlancıklarını, 

oyalı kısım alın üzerine gelecek Ģekilde örterek, al bezi çene altından dolanıp baĢın üstünde 
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tepede tuttururlar (Foto. 157). Bu bağlama Ģekli genç ve yaĢlı baĢ bağlama Ģeklini ifade 

edip özel gün giyiminin baĢ bağlama Ģekline çağrıĢım yapmaktadır. YaĢlılarda aynı Ģekilde 

baĢ bağlar fakat bağlancıkları oyasız, sade olup, al bez yerine sarı yazma tercih ederler 

(Foto. 155) KumaĢ ve iĢleme farkı genç ve yaĢlı arasındaki baĢ bağlamada kullanılan giysi 

parçalarının ayırt edici özelliğini gösterir.  

Tüm kültürlerin ortak biçimde kendine özgü mitolojik öyküleri, gelenekleri, görenekleri, 

kısaca ortak bilinçleri olduğu dikkate alındığında köydeki kadınların hepsinde al bez, gök 

don, ceket ve zıbınların aynı renk ve aynı kumaĢtan yapılması o kültürün bir yansıması 

olarak görülmektedir. Bu giysiler, zengin fakir herkesin kullandığı giysiler olduğu için 

kiĢiler arasındaki ekonomik farkı da ortadan kaldırmaktadır. 

 

Tablo 33: Manisa (Sarıgöl) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme (Ġç Giyim) 

Tablo 33a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Manisa halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 193, 194 

Manisa kadın giyim-kuĢamı Manisa Sarıgöl özel gün 

giyim-kuĢamı 

 

 

 

 

 

 

Göynek  

Fotoğraf 193 
 

  

 

 

 

 

 

 

Yuvarlak yakalı, uzun 

kollu, yanları peĢli,  ayak 

bileğine kadar uzun iç 

giysi 

Don  

Fotoğraf 194 

  

Yüksek ağlı, dikdörtgen 

kuĢ parçalı, paçaları ve 

beli lastikli, bol alt beden 

giysisi 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 193, 194 

Bitkisel motif 

Krem rengi pamuklu 

dokuma iç giysi ve alt 

beden giysisi 

Kırmızı ve lacivert renk 

yün ipliklerle etek ucu ve 

paça ucuna stilize çiçek 

ve elma motifi iĢlenerek 

yapılmıĢ süsleme 
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Tablo 33a‟da özel gün giyim-kuĢamını oluĢturan görsel göstergeler, gösteren ve gösterilen 

arasındaki iliĢkide biçimsel ifadelerle anlatılmaktadır. Fotoğraf 193‟deki, göynek, kol 

altından etek ucuna doğru geniĢleyen, üçgen biçiminde peĢlerle geniĢletilmiĢ, uzun kollu, 

yuvarlak yakalı, boyu ayak bileğine kadar uzun iç giysidir. Arka bedendeki parçalar diz 

hizasına kadar yırtmaçlıdır. Ön eteği yukarı katlanarak kullanılan göyneğin arkası uzun 

olarak bırakılmaktadır. Bu kullanım özelliği nedeniyle göyneğin arkasında yırtmaç 

yapılmıĢtır.  

Don, yüksek ağlı, dikdörtgen kuĢlu, paçaları ve beli lastikli, bol alt beden giysisidir (Foto. 

194). Ġki paçayı birbirine birleĢtiren ve ağa geniĢlik sağlayan düz iç paça parçası yörede ilk 

defa rastlanılan kesim özelliği olarak dikkat çekmektedir.  Donun görünmeyen 

kısımlarında eldeki artık kumaĢların kullanılması ekonomiklik adına yapılan bir uygulama 

olarak değerlendirilmekte ve pek çok yörede bu tür uygulamalara rastlanmaktadır.    

Göynek ve don, krem rengi, pamuklu dokumadan yapılmıĢtır. Göyneğin etek ucuna, 

lacivert ve kırmızı renkte yün ipliklerle stilize elma motifi, donun paça ucuna ise stilize 

çiçek motifleri iĢlenerek süslenmiĢtir.  

Alan araĢtırması sırasında fotoğraf 33‟de görülen göynek Manisa‟da(Sarıgöl) karĢımıza 

çıkmıĢtır. Aynı yapı ve biçimde farklı iĢlemede göynek ise Denizli‟de tablo 12, fotoğraf 

83‟de görülmektedir. Manisa Sarıgöl ve Denizli Buldan ilçelerinin birbirine sınır komĢu 

ilçeler olması giysiler arasındaki etkileĢimi göstermektedir. 

 

Tablo 33b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Göyneğin iĢlemesi ve yaka oyuntu biçimi giysiye adını verir. 

Göynek ve donun dokuma olarak yapılması ve birlikte 

giyilmesi iç giyimde takım oluĢturur.  

Giysinin giyilme diziliĢi Üste göynek, alta Ģalvar, onun üstüne de üçetek giyilir. 

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

Evli-bekâr ayrımını sağlar. 

Göyneğin boy uzunluğu giyim Ģeklini etkiler.  

 

Dokuma göynek, dokuma don ile kullanıldığı zaman görsel ve iletiĢimsel iĢlevini yerine 

getirmiĢ olur. Giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını veren unsurlar dokuma kumaĢ, yaka 

biçimi ve iĢleme motifi olduğu için bunların göstergeyi temsil ettiği söylenebilir.  

Denizli ilinde, tablo 12 fotoğraf 83‟te görülen göynek ile aynı özellikleri taĢıyan göyneğin 

(Foto. 193) yakası oyulmuĢtur. Bu da bize kadının evli olduğunu gösterir. Çeyiz için 

hazırlanan göyneğe yaka oyulmaz. Evlenen genç kız evlendiği gece bu göyneğin yakasına 
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oyuntu yapar ve daha sonra üçeteğin altında bunu kullanır. Yakalı ve yakasız kullanılması 

evli kadın ve bekar kız olmak üzere kiĢinin medeni durumun belirleyicisi iĢlevi görür. 

Göyneğin boyu uzun, üzerinde kullanılan üçeteğin boyu kısadır. Göyneğin etek ucundaki 

iĢlemeleri üçeteğin altından gözükecek Ģekilde kullanılır. Bu da göyneğin boy 

uzunluğunun göstergeyi görsel ve iletiĢimsel açıdan etkilediğinin göstergesidir.  

Denizli ilindeki göyneğin (Tablo 12 – Foto. 83), dokuma ve iĢlemeli kemer ile kullanılması 

dıĢ giysi parçalarından olduğunu gösterirken, Manisa ilindeki göyneğin (Foto. 193) 

dokuma don ile kullanılması iç giysi parçalarından olduğunu göstermektedir. Dizimsel 

bağlantıdaki bir dizinin yer değiĢtirmesi ile görsel ve iletiĢimsel açıdan göstergenin 

etkilendiği görülmektedir. Bu durum Günay‟ın (2002, s. 159) “tüm göstergeleri insan 

kültürel bir dünya içinde anlamlandırır, onları Ģu ya da bu Ģekilde kullanır. Her gösterge 

belli bir iletiĢim amacıyla üretilir ve belli bir dizge içinde anlam kazanır. Göstergelerin 

büyük çoğunluğu, üretildiği toplumun geçmiĢ birikimi, tarihi, kültürü ve sosyal ortamıyla 

yakından ilgilidir” tanımlamasıyla örtüĢmektedir. 

 

Tablo 33c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                        ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 193 

Göynek=Yakası oyulmamıĢ göynek 

Elmalı göynek. 

Üst dıĢ beden giysisi 

Ġç giyimi çağrıĢtırır 

Gelini çağrıĢtırır. 

Evli olduğunu gösterir. 

Özel gün giyimini temsil eder.  Don 

Fotoğraf 194 

Don=Ak don 

Alt beden giysisi 

 

Anlamlandırmanın birinci boyutunda giysi olarak bilinen göynek ve don, ikinci boyutunda 

yaka biçimine göre “yakasız göynek”, iĢleme motifine göre “elmalı göynek” , don ise 

rengine göre “ak don” olarak özel isimlerle adlandırılması kültürel kodların bir yansıması 

olarak görülmektedir.  

Tablo 33c‟deki göyneğin yaka oyuntulu ve oyuntusuz kullanılması evli (yeni gelin)-bekâr 

(genç kız) olarak giysinin iĢlevini değiĢtirmesi, gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkinin 

anlamlandırmadaki rolünü tanımlamaktadır. Aynı zamanda yaka oyuntulu/oyuntusuz 

karĢıtlığının oluĢturduğu anlam farklılığı, Barthes‟in (2012, s. 3) belirttiği, “giyim dilinde 

ayrıntılarda karĢıtlık, anlamda değiĢmeye yol açar” tanımlaması ile örtüĢmektedir. 

Yakasız göyneğin ön etek uçları stilize elma motifi ile süslenmiĢtir.  
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4.7. Muğla Ġli Halk Giyim-KuĢamnı Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümlenmesi 

Milas, Ege bölgesinin güneyinde Muğla iline bağlı bir ilçe merkezidir. Milas ilçesinin 

doğusunda sıralanan dağlar arasında yer alan Çomak dağı ilçe merkezine 15 km 

uzaklıktadır. Oldukça geniĢ bir alanı kapsayan Çomak dağının üzerinde yaylalar köyler 

bulunmaktadır. Çomak dağ köyleri üzerinde yer alan Kızılağaç, ĠkiztaĢ ve Ketendere 

köyleri dağınık yerleĢim birimleridir (Pamuk, 2001, s. 22).  

Milas ilçesi merkezinden uzaklaĢıp, Çomak dağ yolu üzerinden köylere yaklaĢtıkça 

belirgin bir Ģekilde Milas ilçesindeki modern giyim tarzından farklı olarak, Çomak dağı 

insanının geleneksel giysileri ile karĢılaĢılmaktadır. Köylerde gelenek ve görenekler büyük 

ölçüde devam ettiği için, giysilerin çeĢitliliği ve zenginliği de göze çarpmaktadır.   

AraĢtırmanın bu bölümünde Muğla ili ve ilçelerine(Milas) ait halk giyimini (günlük, sokak 

ve özel günler) oluĢturan parçalar; don, üç beĢ, kuĢak, önlük, göğüslük ve baĢa takılan 

aksesuarların biçim, renk, kumaĢ, süsleme özellikleri göstergebilimsel yöntem ile 

incelenerek yorumlanmıĢtır. 

   

4.7.1. Günlük ve Sokak Giyim-KuĢamı 

Muğla‟nın gelenekli yaĢamında kadın, ev içinde ve dıĢarıda çalıĢırken günlük giyim olarak 

alta don adı da verilen Ģalvar, üstüne ten üzerine giyilen içlik ve zıbın denilen bir çeĢit 

entari giymekteydi. Milas halk giyim kuĢamında ise; Ģalvar üzerine giyilen göynek, fistan 

ve üç beĢ entarinin üzerine bağlanan önlük kullanıldığı görülmektedir. Muğla‟nın değiĢik 

yörelerinde bazı farklılıklar görülse de üç beĢ, Ģalvar ve önlüğün çoğu yerde ortak olan 

giysi parçaları olduğu gözlenmiĢtir.  

Günümüzde diğer bölgelerde olduğu gibi Muğla‟da da yöresel giyim tarzlarının 

kullanılmadığı, ancak merkeze yakın köylerde kadınların Ģalvar kullanımını sürdürdükleri 

görülmektedir. Kadınlar genellikle kıĢın pazen, yazın basma kumaĢlardan Ģalvar, etek ve 

entari giymektedirler. Entari üzerine mevsime özgü örgü hırka ve yelekler giyilmektedir. 

Benzer giyim biçimi ev dıĢında bağ, bahçe veya tarlada çalıĢırken de görülmektedir. 

Muğla‟nın Milas ilçesinde ise kadınların günlük giyimleri don üzerine boydan elbise veya 

üst beden de penye entari, alt bedende basma etekten oluĢmaktadır.  
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Fotoğraf 195: Muğla-Milas-ĠkiztaĢ ve Kargıcak köyü günlük giyim-kuĢam 

BaĢlarına ise boynun altından dolanıp arkada bağlanan çemperi örtü örtülür. Çemperinin 

üstüne alın kısmının üstüne gelecek ve tepe kısmına dolanacak Ģekilde boncuk oyalı yazma 

sarılır ve baĢın üstüne veya bir yanına doğal çiçek takılır (Fotoğraf 201).   

 

Fotoğraf 196: Muğla-Milas günlük giyim baĢ bağlama örneği 

 

4.7.2. Özel Gün/Tören Giyim-KuĢamı 

Muğla‟lı kadınlar geçmiĢte düğün, niĢan, kına, sünnet, Ģenlik (yörük), festival v.b. gibi özel 

günlerde giyimlerine önem vermiĢlerdir. DeğiĢen yaĢam tarzı ve modanın etkisi ile 

geleneksel giyim biçimi gençler tarafından benimsenmese de özellikle köydeki kadınlar 

kendilerine özgü giyim tarzlarını korumaya çalıĢmakta, geleneksel giyim-kuĢamı, bu özel 

günlerde kullanmaktadırlar. Muğla ve çevresinde kültürüne sahip çıkan kadınlar geçmiĢte 

olduğu gibi günümüzde de özel günlere önem vermekte ve bu günlerde ipekli don, ipekli 

göynek, üç beĢ entari göğüslük giymekte, beline kuĢak ve önlük bağlamaktadır (Fotoğraf 

197a - 197b). 
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197a Milas                                                      197b Fethiye 

Fotoğraf 197: Muğla özel gün giyim-kuĢamı 

 

Anadolu‟da her baĢ bağlama Ģekli ayrı anlam ifade etmektedir. Kadınların baĢ bağlama 

biçimlerine göre bekar, niĢanlı, gelin, evli, boĢanmıĢ, yaĢlı, kaynana gibi demografik 

özellikleri hakkında bilgi edinilebilir. Muğla‟lı kadınların da baĢ bağlama biçimlerinin her 

biri ayrı bir anlam taĢımaktadır.   

  

                                                    198a                                       198b 

  
198c                                             198d 

Fotoğraf 198: Muğla özel gün baĢ bağlama Ģekilleri 

Fotoğraf 198a‟da takke üzerine iki ucu oyalı kollu yazma sarılarak üstüne iki kenarı kısa 

saçaklı çemperinin tepede kulak olacak Ģekilde bağlanması, evli kadınlarının baĢ bağlama 

biçimini göstermektedir. Ayrıca, baĢ bağlama biçiminin detaylarına göre farklı isimle 

anıldığı da bilinmektedir. Eren (Aktaran Kınacı, 2001) yerli ipek dokumadan yapılan, kısa 

saçaklı ve çemperi denilen bir örtüyle baĢın tamamı kapatıldıktan sonra, çemperi‟nin uç 
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kısımları baĢın üstünden bağlanarak kulaklar dıĢarıda bırakılırsa bu tip baĢ bağlamaya 

“ÇetebaĢı” adı verildiğini belirtmiĢtir.  

Fotoğraf 198d‟deki boncuk oyalı kırmızı yazma baĢın etrafında sarıldıktan sonra, üzerine 

pul iĢlemel, dikdörtgen yazmanın önden arkaya doğru bağlanıp arkada sarkıtılması ise o 

kiĢinin yörük olduğunun göstergesidir. Bu yörüklerin kullandığı baĢ bağlama biçimidir. 

 

Tablo 34: Muğla (Milas-ĠkiztaĢ) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme 

Tablo 34a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı Muğla Milas halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 199, 

200, 201, 202, 

203, 204, 205, 

206, 207, 208, 

209 

 

Muğla Milas kadın giyim-kuĢamı 

 

Muğla Milas ĠkiztaĢ özel 

gün giyim-kuĢamı 

Göynek  

Fotoğraf 199 

    

Yuvarlak yaka çevresi 1 

cm‟den biye ile temizlenmiĢ, 

yaka yırtmacı olan, yanları 

peĢli, uzun kollu ve boyu diz 

altına kadar uzanan iç giysi  

YaneĢli don  

Fotoğraf 200 

 

 

Beli ve paçası lastikli, bol, 

dökümlü, iĢlemeli alt beden 

giysisi 

Pembe don  

Fotoğraf 200a 

 

 

Beli ve paçası lastikli, bol ve 

dökümlü, iĢlemesiz alt beden 

giysisi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

ÜçbeĢ entari  

Fotoğraf 201 

 

    

Ön ortası açık, uzun kollu, 

belden etek ucuna doğru 

açılan üçgen peĢli, yanları 

yırtmaçlı, kol ağzı ve beden 

çevresi dilimli olarak 

biçimlendirilmiĢ uzun dıĢ 

giysi  

Göğüslük  

Fotoğraf 202 

 

 

Boyun ve etek ucundaki 

bağcıklarla ön bedene 

takılan giysi tamamlayıcısı 

Önlük  

Fotoğraf 203 

   

Dikdörtgen Ģeklinde, beli 

büzülerek toplanan giysi 

tamamlayıcısı 

KuĢak 

Fotoğraf 204 

 

Kare Ģeklinde, iki kenarı 

püsküllü dokuma giysi 

tamamlayıcısı 

Nazarlık  

Fotoğraf 205 

  

10 cm eninde 30cm boyunda 

dikdörtgen, iĢlemeli giysi 

tamamlayıcısı 

Çemperi  

Fotoğraf 206 

 

Kare Ģeklinde, iki kenarı 

saçaklı baĢörtüsü 

Takke 

Fotoğraf 207 

  

BaĢa giyilecek Ģekilde 

biçimlendirilmiĢ kumaĢ 

baĢlık 

Kollu  

Fotoğraf 208 

 

Kare oyalı baĢörtüsü 

Çiçek  

Fotoğraf 209 

  

Mevsim çiçekleri 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 199 
 

Krem ipek dokuma iç giysi 

Yaka çevresi ve kol uçları 

boncuk ve pul oyası ile 

çevrelenerek süsleme 

YaneĢli don 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 200 

 

Pembe don 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 200a 
 

 Beyaz patiskadan dikilmiĢ 

alt beden giysisi 

Ġki yanına renkli ipliklerle 

kaneviçe tek iğne tekniği ile 

iĢleme yapılmıĢ süsleme 

Bel kısmından aĢağıya açık 

pembe pamuklu kumaĢ, 

kalan kısımlarda pembe 

ipekli kumaĢ alt beden 

giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Üç beĢ entari 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 201 

 

DıĢ yüzeyi altıparmak 

kumaĢ, iç yüzeyi krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢ uzun dıĢ giysi 

Ön ortası, yan kenarları, etek 

ucu ve kol ağzı siyah kordon 

ve siyah sutaĢı ile 

çevrelenerek süsleme 

Göğüslük 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 202 

 

Mor pamuklu kumaĢ 

göğüslük, kırmızı pamuklu 

bağcık 

Boyun kısmındaki biye 

üzerine renkli taĢlar 

yapıĢtırılarak süsleme 

Önlük 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 203  

Mor boyuna çizgili ipek 

dokuma giysi tamamlayıcısı 

Süsleme yapılmamıĢ 

KuĢak 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 204  

ÇeĢitli renk ve desenlerden 

yün ipliklerle dokunma giysi 

tamamlayıcısı 

Süsleme yapılmamıĢ 

Nazarlık 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 205 

 

Siyah pamuklu kumaĢ giysi 

tamamlayıcısı 

Renkli kalın saten 

kurdeleden çiçekler 

yapılmıĢ, çiçeklerin ortasına 

pul boncuk iĢlenmiĢ, alt 

ucuna ise altın paralar 

dikilerek süsleme 

Çemperi 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 206  

Krem rengi ipek dokuma 

baĢörtüsü 

Parça birleĢim yerlerine pul 

dikilerek süsleme 

Takke 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 207  

Desenli, basma kumaĢ baĢlık 

Alın kısmına bir sıra altın 

dikilmiĢ, çene Ģeridi 

boncuklarla süsleme 

Kollu 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 208 
 

Siyah pamuklu tülbent/ kollu 

Ġki ucuna renkli boncukla 

oya çevrelenerek süsleme 
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Fotoğraf 199‟daki göynek, yuvarlak yaka çevresi 1 cm biye ile temizlenmiĢ, yaka yırtmacı 

olan, yanları peĢli, uzun kollu ve boyu diz altına kadar uzanan iç giysidir. Ġç giysi olan 

göynek, yörede ipek böcekçiliği ile uğraĢıldığı için el tezgâhlarında yerli ipek veya ipek-

iplik karıĢımından dokunan ipek dokumalardan yapılmıĢtır. Kollar bedene düz olacak 

Ģeklinde yerleĢtirilmiĢtir. Kol iki parçadan oluĢmaktadır. Ġlk parça bedenle birleĢilen beyaz 

pamuklu kısım, ikinci parça kol ucundaki iĢlemeli ipekli kısımdır. Bu kısma “yen” 

denilmektedir. Kolun altına pamuklu kumaĢtan küçük kare bir parça dikilmiĢtir. Bu parça 

olup terleme ve sürtünmeden dolayı kol altındaki aĢınma ve eskimeyi önlemek amacıyla 

kullanılmıĢtır. Kol uçları ve yaka kenarları boncuk ve pul oyalıdır.  

Fotoğraf 200‟daki don, beli ve paçası lastikle toplanmıĢ, bol, dökümlü, paçaları iĢlemeli alt 

beden giysisidir. Beyaz patiskadan dikilmiĢtir. Donun en önemli özelliği her iki yanına 

aplike edilmiĢ iĢlemeli “yaneĢ” parçalarıdır.   Yerli dokuma üzerine elde büküldükten 

sonra kök boya ile renklendirilmiĢ ipek ipliklerle iĢleme yapılmıĢ bu parçalara yörede 

“yaneĢ” adı verilmektedir. Don ayağı olarak da bilinen yaneĢ, önden görünecek Ģekilde 

donun yanlarına aplike edilir. Bu donun tümüne “Ayakkabı” denilmektedir (Eren‟den 

aktaran Özdemir, 1995).  Pamuk, (2001, s. 31) yöreye ait çalıĢmasında; patiska olarak 

belirtilen kumaĢ üzerine, kumaĢ zemini görülmeyecek Ģekilde kanaviçe tek iğne tekniği ile 

iĢlenen parçanın yörede “yaneĢ” olarak adlandırıldığını ve bu parçanın donun yan kısmına 

dikildiğini belirtmiĢtir.  

Yörede yaneĢli don dıĢında, iĢlemesiz, beli ve paçası lastikle toplanan bol, dökümlü don da 

kullanılmaktadır (Foto. 200a). Rengine göre isim alan pembe donun, bel kısmı 15 cm 

uzunluğunda açık pembe pamuklu kumaĢ, kalan kısımları ise koyu pembe ipek dokumadan 

yapılmıĢtır. Diğer yörelerdeki bazı örneklerde de görüldüğü gibi, belde don kumaĢından 

farklı ve daha ince ve yumuĢak kumaĢ uygulamasının, ekonomik olmak, belin uçkurla 

toplanmasını kolaylaĢtırmak, büzgülerin giyen kiĢiyi rahatsız etmemesi ve kabarık 

görünümü engellemek için kullanılan bir yöntem olduğu düĢünülmektedir.  

Altıparmak kutnu dokumadan yapılmıĢ olan üç beĢ entari, ön ortası açık, V yakalı, uzun 

kollu, belden etek ucuna doğru açılan, üçgen peĢli, yanları yırtmaçlı, kol ağzı ve beden 

çevresi dilimli olarak biçimlendirilmiĢ uzun dıĢ giysidir  (Foto. 201). Bedene düz 

birleĢtirilen uzun kol altlarına üçgen kuĢ parçası yerleĢtirilerek giysinin beden ve kol 

rahatlığı sağlanmıĢtır. Bel hattında yapılmıĢ örme birit ve düğme yerine kullanılan mavi 

boncuk ile ön beden parçaları tek noktadan birbirine tutturulmuĢtur.  Omuzları dikiĢsiz 

olan giysinin eteği, yanına yerleĢtirilen üçgen peĢlerle geniĢletilmiĢ ve yanlar kalçadan 
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itibaren yırtmaç oluĢturacak Ģekilde açık bırakılmıĢtır.  Boyu diz ile ayak bileği arasında 

değiĢebilen üç beĢ entarinin biçimlendirilmiĢ olan ön, yan, kol ve etek ucu çevresi siyah 

kordon ve siyah sutaĢı ile süslenmiĢtir.  Giysinin içi krem rengi Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢtır.  

Fotoğraf 202‟deki göğüslük, büzgülerle toplanmıĢ, yaka kısmında ve etek ucundaki 

bağcıkları ile bedene bağlanarak tutturulan giysi tamamlayıcısıdır. Mor, pamuklu kumaĢtan 

yapılan göğüslüğün, boyun kısmındaki biyesinin üzeri renkli taĢlarla süslenmiĢtir.  

KuĢak, kare Ģeklinde dokumadan yapılmıĢ, iki kenarı püsküllü giysi tamamlayıcısıdır 

(Foto. 204). ÇeĢitli renk ve desenlerde dokunmuĢtur. Ġki köĢesinde uzun bağcıklar 

bulunmaktadır. Üçgen Ģeklinde katlanır. Üçgenin üst köĢesi arkaya kalça üzerine gelecek 

Ģekilde bağlanır. Önlük ise dikdörtgen Ģeklinde, beli büzülerek toplanan giysi 

tamamlayıcısıdır (Foto. 203). Bel kısmı katlanarak oluĢturulmuĢ yuvanın içinden uçkur 

geçirilir ve büzülerek toplandıktan sonra arka bedende bel kuĢağının üzerine bağlanır. 

Günümüzde kareli yünlü kumaĢtan yapılmıĢ önlükler kullanılmaktadır. 

Nazarlık, 10cm eninde 30cm boyunda dikdörtgen, iĢlemeli bir giysi süslemesidir (Foto. 

205). Siyah pamuklu kumaĢ üzerine, renkli kalın saten kurdeleden çiçekler yapılmıĢ, 

çiçeklerin ortasına pul boncuk iĢlenmiĢ, alt ucuna ise altın paralar dikilerek süslenmiĢtir. 

Bele bağlanan yün kuĢağın arakadaki üçgen kısmının üzerine çatal iğne ile takılır. 

Çemperi, krem rengi ipek dokumadan yapılmıĢ, kare Ģeklinde, iki kenarı kısa saçaklı 

baĢörtüsüdür (Foto. 206). Uç kısımları baĢın üstünden bağlanarak kullanılır. Takka, 

dikdörtgen Ģeklinde kesilen kumaĢın iki kenarı birleĢtirildikten sonra, üst kısmından 

lastikle toplanarak baĢ Ģekli verilmiĢ bir baĢlıktır (Foto. 207). Desenli, basma kumaĢtan 

yapılır. Takkanın alın kısmına sık bir Ģekilde 30 adet 10luk altın dizilir, bu altın bezeme 

Ģekline “tura” adı verilir. “Takkanın iki yanından tutturularak, çene altına geçirilen ince 

kumaĢ Ģerite ise “sakındırak” adı verilmiĢtir.  Sakındırakların üzeri ipek ya da boncuk 

iĢleme ile bezenmiĢ olanlarının yöredeki adı “Tura”dır “(Özdemir, 2012, s. 352) 

Fotoğraf 208‟deki kollu, kare Ģeklinde oyalı baĢörtüsüdür. Siya, pamuklu tülbentten 

yapılmıĢ örtünün, iki köĢesi boncuk oyası ile süslenmiĢtir. BaĢ bağlama sırasında oyalı 

veya pullu olan süslü kısmı takkenin görünen yerine getirilerek üçgen olarak katlandıktan 

sonra bağlanır. BaĢa takılan çiçekler mevsim çiçeklerinden oluĢmaktadır (Foto. 209). 

Tablo 34a‟da yer alan on iki ayrı göstergenin gösteren ile gösterilenleri arasında gerçek benzeyiĢ 

söz konusu olduğu biçimsel ifadelerde görülmektedir.  
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Tablo 34b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları 

arasındaki iliĢki 

Ġpekli, dokuma göynek, don, çemperi ve önlüğe adını verir 

 

Giysinin giyilme dizliĢi Özel gün giyim-kuĢamı, iç ve dıĢ dizilerden oluĢur. Alta don, üste göynek, üç 

peĢ entari, göğüslük, önlük, kuĢak nazarlık baĢa ise kollu, çemperi ve çiçek 

takılır  

Giysinin kullanım 

özellikleri (görsel ve 

iletiĢimsel açıdan) 

Çemperi tepede bağlanıp kulak Ģeklinde tutturularak kullanılır. 

Mutlaka önlük ve kuĢak kullanılır. Önlü, önden arkaya, kuĢak ise arkadan öne 

doğru üçgen Ģekilde bağlanır. 

Tüm göstergeler birlikte kullanılarak oluĢturulan dizimsel bağlantıdan bir dizi 

çıktığı zaman, takımın görüntüsel olarak takım olma özelliği kaybolur. 

ĠletiĢimsel olarak verilen mesajın anlamı değiĢir 

 

Ġpek göynek, ipek don, ipek çemperi, ipek önlük birlikte kullanıldığı zaman görsel ve 

iletiĢimsel iĢlevini yerine getirmiĢ olur. Bazı giysi parçalarına adını vererek giysiyle 

bütünleĢen unsur ipek dokuma olduğu için, dokumanın göstergeyle birebir iliĢkili olduğu 

ve görsel ve iletiĢimsel açıdan göstergeyi etkilediği söylenebilir.  

Tablo 34b‟de Muğla Milas ilçesinin ĠkiztaĢ köyünde kullanılan özel gün giyim-kuĢamı 

gelin giyiminde, alta don, üste göynek, üç peĢ entari ve göğüslük giyilmesi, baĢa kollu ve 

çemperi örtülmesi, yanlara çiçek takılması, beline önden arkaya doğru önlük, arkadan öne 

doğru üçgen Ģekilde nazarlık takılarak bağlanması içten dıĢa dizimsel bağlantıyı ortaya 

koymaktadır. Böylece farklı iĢlevlere sahip giysi parçaları birbirleriyle iliĢkilendirilerek 

yukarıdan aĢağıya ve içten dıĢa dizimsel bağlantı ile anlamlı bir bütün oluĢturmaktadır. 

Ayrıca dizimsel bağlantının bir takım oluĢturması, bağlantıdan bir dizinin çıkması ile 

giyinme biçiminin görüntüsel olarak takım olma özelliğini yitirmesi, ĠkiztaĢ yöresi 

kültürüne özgü bir durum olarak görülmekle birlikte, diğer yörelerde de kültüre özgü bu tür 

örneklere rastlanmıĢtır.  

Tablo 34b‟deki bu durum Erkman‟ın (1987, s. 87), “göstergebilimin, tüm kültür 

görüngülerini gösterge dizgeleriymiĢ gibi ele alır, bunu yaparken kültürün temelde 

bildiriĢim olduğu varsayımından yola çıkar” tanımını açıkça örneklemektedir.  

 

Tablo 34c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                  ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 199 

Göynek=Bürümcek=Yüzünakma 

Gömlek 

Ġç giysi-üst beden giysisi 

Ġç giysiyi çağrıĢtırır. Özel gün giyimini temsil eder.  

 

Kol ucu=Yen Özel gün giyimini temsil eder. 

Rahatlık, hareket serbestliği, estetik ve ekonomiklik 

çağrıĢımı yapar. 
Don 

Fotoğraf 200 

Don=Ayakkabı=YaneĢli 

don=Pembe don 
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DıĢ giysi-alt beden giysisi  

YaneĢ 

Üç beĢ entari 

Fotoğraf 201 

Üç beĢ entari=üçetek 

DıĢ giysi-üst beden giysisi 

Özel gün giyimini temsil eder. 

 

Göğüslük 

Fotoğraf 202 

Göğüslük  

Üst beden giysi parçası 

Süslenme, koruma ve fonksiyonelliği temsil eder.  

Önlük 

Fotoğraf 203 

Önlük  Temizlik, estetiklik ve iĢlevselliği çağrıĢtırır. Giysi 

tamamlayıcısı 

KuĢak 

Fotoğraf 204 

KuĢak=Bel kuĢağı Koruma, konfor, beli ince gösterme, süslenmeyi 

çağrıĢtırır. Giysi tamamlayıcısı 

Nazarlık 

Fotoğraf 205 

Nazarlık=Kuyruk Nazara karĢı korunma. Özel gün giyimini temsil eder. 

Takke 

Fotoğraf 207 

Tura: Altın Ekonomik güç ve yeni gelini temsil eder. 

Kollu 

Fotoğraf 208 

Kollu=Yazma Özel gün giyimini temsil eder. 

Çiçek 

Fotoğraf 209 

Mevsim çiçekleri, zeytin dalı, 

fesleğen v.b. 

Güzel koku ve medeni durumu temsil eder. 

 

Göstergeler, anlamlandırmanın birinci boyutu olan düz anlamda giysi ve süsleme olarak 

karĢımıza çıkarken, ikinci boyut olan yan anlam yöre kültürünü bilen kiĢiler tarafından 

iĢlerlik kazanmaktadır. Göyneğin “ipekten dokunduğunda “bürümcek”, ipek-pamuk iplik 

karıĢımından dokunduğunda “yüzünakma” olarak adlandırılması yöre kültürüne özgüdür. 

Aynı Ģekilde donun kumaĢının dokusuna ve iĢlemesine göre “pembe don, sarı don, ipekli 

don, yaneĢli don, ayakkabı gibi isimlerle adlandırılması, yöre kültürünü bilen kiĢiler 

tarafından gerçekleĢebilir.  Üçeteğin, “üç beĢ entari”, nazarlığın “kuyruk”, kollunun 

“yazma” ve kuĢağın “bel kuĢağı” olarak özel isimlerle adlandırılması diğer örnekler olduğu 

gibi, kültürü bilen kiĢilere özel gün giyim-kuĢamına çağrıĢım da yapmaktadır. 

Kültürel göstergebilim, basit iĢaretler ve kodlar kullanılarak verilmek istenen mesajın 

alınmasına izin verir. Renklerin, biçimlerin, simgelerin hatta tutum ve davranıĢların tek 

baĢına bir anlam aktarmadıkları, ancak bağlama, uzama, kültüre ve zamana göre anlamlı ve 

iĢlevsel konuma geldikleri bilinmektedir. ĠkiztaĢ yöresinde yeni evlenenler takkelerinin üst 

kısmından aĢağıya doğru on -on beĢ sıra boncuk sarkıtırlar. Bu boncukların uç kısımlarına 

da 20‟lik altınlar takarlar. Bu Ģekilde yapılan süslemeye “askı” denilmektedir. Askı Tura 

ile birlikte kullanıldığında “Askılı Tura” adını alır. Gelinler baĢlarına bu Ģekilde takarlar. 

YaklaĢık bir yıl sonra da askıları çıkartırlar ve baĢlarında sadece tura kalır. Gelin kızlar bu 

özel baĢlıkları giydikten sonra bu baĢlığın etrafına koyu kırmızı ya da siyah renkli bir 

yemeniyi çepeçevre dolarlar. Üzerine de kendi elleriyle dokudukları ipek örtüyü sararlar. 

Bunu gündelik yaĢamda bile çıkarmazlar ve kendilerine bir gurur kaynağı olan bu 

güzellikle yaĢlanırlar. Bütün bunlar evli olduklarına bir iĢaret amacıyla yapılmakta olup 
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halen de devam etmektedir (Atlastan aktaran Kınacı, 2009). Askılı tura ve altın, medeni 

durumu ve ekonomik gücü temsil etmektedir. 

Yörede, her kadın baĢına mevsim çiçekleri takmaktadır. Bu çiçekler çevresindekilere güzel 

koku vermesi için kullanılmaktadır. Ayrıca alan araĢtırma sırasında kadınların medeni 

durumuna göre de çiçeklerin seçildiği belirtilmiĢtir. Tablo 34c‟deki sonuçlar doğrultusunda 

kültürü anlamlandırma sürecinde göstergelerden yararlanıldığı açıkça görülmektedir.  

 

4.8. UĢak Ġli Halk Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümlenmesi 

UĢak ili, Ege Bölgesi‟nin orta bölümünde yer almaktadır. Kütahya, Afyonkarahisar, 

Denizli ve Manisa olmak üzere büyükĢehirlerle yakın iliĢki içinde olması, UĢak halkının 

giyimini etkilemiĢtir.  

UĢak kent merkezinde çevre illerin, ĢehirleĢmenin ve teknolojinin etkisiyle modern giysiler 

kullanılırken, çevre ilçe ve köylerde geleneksel giysiler az da olsa kullanılmaktadır. UĢağın 

Ulubey, EĢme, Sivaslı ve Banaz ilçe ve köylerinde hala kına gecelerinde, festivallerde 

(Sivaslı çilek festivali gibi) ve yörük Ģenliklerinde (Ulubey-Kızılhisar köyü) geleneksel 

halk giysileri yerini almaktadır. Alan araĢtırmasında Sivaslı‟nın Erice köyünde kadınların 

günlük yaĢamda hala özellikle bu kıyafetleri kullandıkları ve kültürlerine sahip çıktıkları 

görülmüĢtür. Ancak günümüzde kullanılan bu giysilerin orijinal özelliklerini 

koruyanlarının sayısı oldukça azalmıĢtır. Özellikle malzeme açısından değiĢime uğramıĢ 

bu giysilerde, genellikle sentetik karıĢımlı fabrikasyon kumaĢlarının kullanıldığı 

gözlenmiĢtir. 

UĢak geleneksel halk giyim kuĢamı Ģalvar, göynek, üç beĢ entari ve üzerine giyilen 

önlükten oluĢmaktadır.  Yöreden yöreye farklılık gösterse de üç beĢ entari, Ģalvar ve önlük 

ortak olan giysi parçalarıdır. 

AraĢtırmanın bu bölümünde UĢak ili ve ilçelerine ait halk (günlük, sokakta ve özel 

günlerde) giyim-kuĢamını oluĢturan parçalar; göynek, Ģalvar/don, fistan, üç beĢ entari, 

cepken, zıbın, önlük ve baĢa takılan aksesuarların biçim, renk, kumaĢ, süsleme özellikleri 

göstergebilimsel yöntem ile incelenerek yorum yapılmıĢtır.  
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4.8.1. Günlük ve Sokak Giyim-KuĢamı 

Evliya Çelebi, 300 yıl önceki UĢaklıların giysilerini Ģöyle belirtmiĢtir; ve cümle ahalisi 

çuka feraceler ve serhadli kontoĢlar giyerler. Ve zenanesi yassı baĢlık arakıyyesiz ve siyah 

muhayyer ferace giyüb müeddebane reftar iderler (UĢak Ġl yıllığı, 1973, s. 81).  

Eskiden UĢak‟ta kadınlar, iç giyim olarak yakası yuvarlak önden göğse kadar açık olan 

uzun etekli gömlekler giyerlerdi. Bu iç gömlekleri Amerikan bezinden olurdu ve zengin 

fakir hep aynı kumaĢı kullanırdı. Bunların altına giyilen bol dizlikleri ayak bileklerine 

kadar uzardı ve kalçalardan lastikli olurdu. Ayrıca, desenli kumaĢlardan da kolsuz 

kapitoneli iç zıbınlar giyilirdi. Zıbınların uzunlukları önde bele, arkada ise kalçaya kadardı. 

DıĢ giyim olarak ise, uzun kollu, bol, ön ve yanlar yırtmaçlı (girikli) tabir edilen elbiseler 

giyerlerdi. Bu yırtmaçlar zevke göre fisto, dantel, pul ve boncuk ile süslü yapılmaktaydı. 

UĢak halk giyiminde sokak giysisi olarak kadınlar, yere kadar uzun, belden büzgülü 

(bürümcek) denilen siyah renkli giysiler kullanmıĢlardır (UĢak il yıllığı, 1973, s. 82).  

 

Fotoğraf 210: UĢak Sivaslı Merkez günlük giyim-kuĢam örneği 

 

Günümüzde ise UĢak‟ta, orta yaĢlı ve çok yaĢlı kadınların giyim tarzı birbirine benzemekle 

birlikte baĢ bağlama ve kullanılan giysi parçaları bakımından ayırt edici özellikler 

içermektedir. Genç kadınlar, günümüzün modern giysilerini kullanmaktadırlar. 
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Fotoğraf 211: UĢak Sivaslı Erice köyü günlük giyim-kuĢam örneği 

 

Günlük yaĢantı içinde kadınlar, basma kumaĢtan yapılmıĢ, yuvarlak yaka önden düğmeli, 

belden dikiĢli, uzun kollu, kol ucu lastikli veya manĢetli, boy uzunluğu diz altından 

sonlanan fistan, beli ve paçası lastikli Ģalvar/don giymektedirler. Bu giysi parçalarının 

biçimsel özelliği orta yaĢlı ve yaĢlı kadınlarda aynıdır. Ġki grubu birbirinden ayıran özellik 

ise orta yaĢlı kadınların fistanın önüne önlük bağlaması (Foto. 211), yaĢlı kadınların ise 

fistanın üzerine mutlaka örme yün yelek giymesidir (Foto. 210). Ayrıca basma kumaĢtan 

yapılmıĢ etek-entari de kullanılmaktadır. 

YaĢlı kadınlar oyalı beyaz tülbenti boyun altından çapraz geçirip tepesinde tutturur. Onun 

üzerine de sadece baĢın tepe kısmından arkaya bağlanan ve aĢağıya doğru sarkıtılan uzun 

beyaz tülbent sarkıtırlar (Foto. 210). Orta yaĢlı kadınlar ise, boyun altından çapraz geçip 

tepede tutturulan beyaz tülbentin üzerine, tepede sarılarak arkada bağlanan siyah tülbent 

kullanmaktadırlar (Foto. 211). Üstteki tülbent, isteğe göre renkli olabilmektedir. 
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Tablo 35. UĢak(Sivaslı) Günlük Giyim-KuĢamı Göstergebilimsel Yöntem ile Çözümleme 

Tablo 35a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı UĢak Sivaslı halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu  

Fotoğraf 212, 

213, 214, 215  

UĢak kadın giyim-kuĢamı UĢak Sivaslı günlük giyim-

kuĢamı 

ġalvar  

Fotoğraf 212 

  

Beli ve paçası lastikli, 

yüksek ağlı, geniĢ, bol alt 

beden giysisi 

Fistan  

Fotoğraf 213 

 

  

Belden kesikli, dik yakalı, 

uzun kollu, kol ucu manĢetli 

bol dıĢ giysi 

Cepken  

Fotoğraf 214 

 

 

  

 

Biye ile temizlenmiĢ 

yuvarlak yakalı, uzun kollu, 

kol ucu lastikli, kısa üstlük 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Önlük 

Fotoğraf 215 

  

Dikdörtgen Ģeklinde, 

bağcıklı önlük 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 212 

 

Belden kalçaya kadar renkli 

desenli basma kumaĢ, kalan 

kısımlar kırmızı zemin 

üzerine beyaz çiçekli pazen 

kumaĢ Ģalt beden giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Fistan 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 213 

 

Üst beden ve kolları kırmızı 

basma kumaĢ üzerine sarı ve 

mavi çiçekli, alt beden 

pembe ipek kumaĢ, Etek ucu 

mavi zemin üzerine yeĢil-

pembe çiçekli basma kumaĢ, 

manĢetler ise mavi denim 

kumaĢtan yapılmıĢ fistan 

Ön ortası ve manĢet üzerine 

siyah iplik ile zigzag dikiĢi 

yapılarak süsleme 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 214 

 

Sarı zemin üzerine renkli 

çiçekli ipek kumaĢtan 

yapılmıĢ, içi krem rengi 

Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢkısa üstlük 

Süsleme yapılmamıĢ 

Önlük 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 215  

Pembe pamuklu kumaĢ giysi 

tamamlayıcısı 

Süsleme yapılmamıĢ 

 

Tablo 35a‟da UĢak Sivaslı ilçesinin günlük giyim-kuĢamını oluĢturan göstergelerin, 

gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkisi ve göstergelerin biçimsel anlatımları yer 

almaktadır.  

Fotoğraf 212‟deki Ģalvar, yüksek ağlı, beli ve paçası lastikli, geniĢ, bol alt beden giysisidir. 

Ön ve arka parçası aynı kesimdedir. ġalvar, belden kalçaya kadar renkli desenli basma 

kumaĢ, kalan kısımlar kırmızı zemin üzerine beyaz çiçekli pazen kumaĢ olmak üzere iki 

farklı kumaĢtan oluĢmuĢtur. Bu uygulamanın elde olan artık kumaĢın değerlendirilmesi 

amacıyla, giysinin görünmeyen kısımlarına eklenmesi ve giysinin daha ucuza maledilmesi 

için yapıldığı düĢünülmektedir. 

Belden kesikli fistan,  dik yakalı, uzun kollu, bol dıĢ giysidir (Foto. 213). Bedene düz 

olarak takılan uzun kolların uçları manĢet ile toplanmıĢtır. ManĢetlere yörede “gubur” adı 

verilmektedir.  Ön ortasında belli aralıklarla dikilmiĢ 5 adet çıt çıt ile kapanma 
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sağlanmaktadır. Fistanın ön ortası ve manĢet üzerine siyah iplikle zig-zag dikiĢ yapılarak 

süslenmiĢtir. Fistanın ekonomik olması için oluĢumunda, eldeki kumaĢlar değerlendirilmiĢ 

üst beden ve kollar kırmızı basma kumaĢ üzerine sarı ve mavi çiçekli, alt beden pembe 

ipek kumaĢ, etek ucundaki parça, mavi zemin üzerine yeĢil-pembe çiçekli basma kumaĢ ve 

manĢetler mavi denim kumaĢ olmak üzere üç farklı kumaĢ kullanılmıĢtır.   

Fotoğraf 214‟teki cepkenin boyun çevresine göre biçimlendirilmiĢ 1 cm geniĢliğinde biye 

ile temizlenmiĢ, ön kapama 4 cm geniĢliğinde yapılan pat çalıĢması ile sağlanmıĢtır. 

Bedene düz birleĢtirilen uzun kolların ucu lastikle toplanarak büzdürülmüĢtür. Yanlarda 

kullanılan peĢ parçası ile rahatlık sağlanmıĢtır. Sarı zemin üzerine, renkli, çiçekli, ipek 

kumaĢtan yapılmıĢ, içi krem rengi Amerikan bezi ile astarlanmıĢtır. Pembe pamuklu 

kumaĢtan yapılmıĢ önlük, dikdörtgen Ģeklinde bağcıklı giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 215). 

Dört ayrı göstergede de gösteren ile gösterilen arasındaki gerçek benzeyiĢ söz konusudur. 

 

Tablo 35b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki KumaĢ özelliği giysiye adını verir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üste fistan ve cepken giyilip, önüne önlük bağlanır.  

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Önlük kumaĢının, sade veya süslü olması kadının ev içinde mi ev 

dıĢında mı kullanacağını etkiler. 

 

Uçtum fistan ve cepken birlikte kullanıldığı zaman, görsel ve iletiĢimsel iĢlevini yerine 

getirmiĢ olur. Giyime adını veren unsur kumaĢ özelliği olduğu için kumaĢın göstergeyi 

temsil ettiği söylenebilir.  

Ġçten dıĢa doğru; üste fistan, alta Ģalvar, onun üstüne cepken giyilip, önüne önlük 

bağlanması ile günlük giyim tamamlanır. Böylece farklı iĢlevlere sahip giysi parçaları 

birbirleriyle iliĢkilendirilerek sıralı biçimde dizimsel bağlantıyı oluĢturur.  

Alan araĢtırmada yapılan gözlemler sonucunda, kullanılan önlüğün sade basit kumaĢtan 

olması kadının ev içi gündelik iĢini yaparken kullandığını göstermektedir. 

 

Tablo 35c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                      ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Fotoğraf 212 

Alt beden giysisi Günlük giyimi temsil eder. 

Ekonomiklik, iĢlevsellik, estetik 

Fistan  

Fotoğraf 213 

Fistan=Uçtum fistan 

Ġpek kumaĢ=uçtu kumaĢ 

Üst beden dıĢ giysi 

Rahatlık, hareket serbestliği 

Ev içi günlük giyimi temsil eder. 
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Cepken 

Fotoğraf 214 

Ġpek kumaĢ=uçtu kumaĢ 

Önlük 

Fotoğraf 215 

Giysi tamamlayıcısı Temizlik ve fonksiyonellik 

 

Tablo 35c‟deki göstergelerin, üç farklı kumaĢ ile oluĢturulması ve süslemesinin olmaması 

günlük giyimde kullanılan giysiler olduğunu açıkça göstermektedir. 

Anlamlandırmanın birinci düzleminde giysi olan fistan, ikinci düzleminde “uçtum top 

fistan” olarak özel bir isimle adlandırılmaktadır. Uçtum denilmesi ipek kumaĢtan yapılan 

fistanın, küçük bir iĢlemde bile zarar görmesi ile yıpranmasından kaynaklanmaktadır. Aynı 

kumaĢ türü cepkende de görüldüğü için aynı yöresel ifade söz konusudur. 

Fistan üzerine bağlanan önlük, kadın ev iĢlerini yaparken üzerinin kirlenmemesi için 

bağlanır. Bu yönüyle temizliğin simgesi olan önlük, kullanım açısından düĢünüldüğünde 

fonksiyonelliği de çağrıĢtırmaktadır. 

 

4.8.2. Özel Gün/Tören Giyim-KuĢamı 

 

Fotoğraf 216: Sivaslı özel gün giyim-kuĢamı 

Ġnsan hayatında doğum, sünnet, niĢan, kınagecesi, düğün ve ölüm törenleri gibi önemli 

özel günler bulunmaktadır.  Bu günlerin her biri çeĢitli ritüelleri bünyesinde barındırır. 

Doğum ve ölüm bireyin iradesi ve inisiyatifi dıĢında olmasına karĢın evlilik bireyin bizzat 

katıldığı bir uygulamadır. Bu sebeple; insan hayatında önemli bir devre olarak kabul edilen 

evlilik, bütün toplumlarda görülmekte ve her safhası çok önem taĢımaktadır. YaĢamın 
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temel dönüm noktalarından olan evlenme, hem kadın ve erkeğin yaĢamını birleĢtirmesi 

açısından bireysel; hem de aile ve akrabalık bağlarının kurulması açısından toplumsal bir 

olgudur. Özellikle küçük köy topluluklarında düğün köyün tamamını içine alan bir faaliyet 

olması nedeniyle bir bayram anlamı kazanır. Düğünler, halk kültürünün birçok unsurlarını 

bir araya geldiği sanat Ģölenleridir. Gelenek ve göreneklerin yaĢamasında önemli rolleri 

vardır.  Evlenme düğünleri toplumsal ve kutsal düzene bağlı olduğu için her çağda parlak 

ve Ģatafatlı olmuĢtur. UĢak‟ ta evlenme düğün adetleri her yörede olduğu gibi farklılıklar 

göstermiĢtir. UĢak halkının kendine özgü evlenme ve düğün adetleri ile düğün giysileri 

vardır (Mersin, 2010, s. 28). Özel ve mutlu günlerin giysileri duygu ve anlam yüklü olup 

her biri eĢsiz güzelliklerle doludur. GeçmiĢte giyilen geleneksel halk giyim-kuĢamı kumaĢ, 

model, kesim ve süsleme özellikleri bakımından çeĢitlilik göstermektedir.  

 

Fotoğraf 217: UĢak-Merkezde konak giyim-kuĢamı (Eski uĢak araĢtırmaları merkezi) 

 

UĢak ilinde özel gün giyim-kuĢamı üç grupta incelenebilir. Bunlar kırsal kesimde yaĢayan 

kadınların özel gün giyim-kuĢamı, Ģehirde yaĢayan kadınların özel gün giyim-kuĢamı ve 

konakta yaĢayan kadınların özel gün giyim-kuĢamıdır. 

 

218a     218b     218c 

Fotoğraf 218:  UĢak iline ait ceket örnekleri 
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Fotoğraf 218‟teki UĢak iline ait ceket örneklerinde olduğu gibi bu gruplamanın 

yapılmasındaki en büyük etken ekonomik durum arasındaki farklılıklar olduğu 

düĢünülmektedir. Birinci resimdeki ceketin üzerindeki sim sırma tekniği ile yapılmıĢ ağır 

iĢleme, kumaĢ kalitesi ve kumaĢ ihtiĢamından, kullanan kiĢinin ekonomik durumunun iyi 

olduğu, ikinci resimdeki ceketin üzerindeki sutaĢı materyalinin kullanılarak süsleme 

yapılmasından kullanan kiĢinin ekonomik durumunun orta derece de olduğu ve üçüncü 

resimdeki ceketin üzerindeki süslemenin az olması, daha sade yapılması kullanan kiĢinin 

ekonomik durumunun kötü olduğunu göstermektedir. Bu üç örnek, UĢak ilinde giyim-

kuĢamın ekonomik durumun ve statünün göstergesi olduğunu ifade etmektedir (Foto. 218). 

UĢak ilinde üç gün süren düğünlerde, düğünün her gününde (kına gecesinde, düğün günü 

ve düğünün ertesi gününde (gerdek sonrasında) farklı giysiler giyilmekte, farklı baĢ 

bağlama Ģekilleri yapılmaktadır. Giyen kiĢinin yaĢadığı toplum, coğrafi konum, ekonomik 

durumuna göre de giyim Ģekli değiĢmektedir. 

 

219a 
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219b 

Fotoğraf 219: UĢak-Ulubey-Karahallı-Sivaslı gelin giyim-kuĢam örnekleri 

 

Düğün günü, göynek, Ģalvar, cepken (camadan) ve üç peĢ entari giyerek beline önlük 

bağlayan gelin, yüzünü kimsenin görmeyeceği Ģekilde örter. Düğünün ertesi günü ise 

Ģalvar üstü fistan giyer ve baĢı bozulan gelin, baĢörtüsünü boyun altından bağlayarak 

kullanır. Genellikle görüntüsel olarak ortak olan bu giysi parçaları, yörelere özgü kumaĢ, 

renk, desen, süsleme ve aksesuarlardaki ayrıntılarla farklılık kazanmıĢtır. Böylece son 

derece zengin ve renkli bir kıyafet geleneği çeĢitli değiĢikliklerle sürdürülmüĢtür. Ġlin her 

köĢesinde farklı giysiler, farklı giyim özellikleri yaĢam koĢullarına uygun olarak çeĢitlilik 

göstermiĢtir. Örneğin Ulubey yöresinde gelin özellikle yeĢil renkte fistan giyer ve onu 

gören herkes yeni gelin olduğunu bilir. 

AraĢtırmanın bu bölümünde UĢak ili ve ilçelerine ait özel gün giyim-kuĢamını oluĢturan 

parçalar; Üç peĢ entari, Ģalvar, cepken, zıbın, göynek, önlük, kemer ve baĢa takılan 

aksesuarların biçim, renk, kumaĢ, süsleme özellikleri göstergebilimsel yöntem ile 

incelenerek yorum yapılmıĢtır. 
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Tablo 36. UĢak (Sivaslı) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme 

Tablo 36a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı UĢak Sivaslı halk 

giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 220, 

221, 222, 223, 

224, 225  

UĢak kadın giyim-kuĢamı UĢak Sivaslı özel gün 

giyim-kuĢamı 

ġalvar  

Fotoğraf 220 

  

Yüksek ağlı, beli ve 

paçası lastikli, geniĢ 

bol alt beden giysisi 

Fistan  

Fotoğraf 221 

  

  

Ġnce, hakim yakalı, 

belden kesik, uzun 

kollu, kol ağzı 

lastikli, yanları peĢli, 

tek sıra düğme 

kapamalı, boyu uzun 

dıĢ giysi 

Cepken  

Fotoğraf 222 

 

  

U yakalı, uzun kollu, 

kol ucu manĢetli, 

yanları peĢli, beĢ sıra 

düğme kapamalı kısa 

üstlük 

Tepelik 

Fes  

Fotoğraf 223 

  

Hafif çukur dairesel 

biçimde iĢlemeli 

baĢlık ġapka Ģeklinde 

baĢlık 

Al örtü 

Fotoğraf 224 

 

Kare Ģeklinde üzeri 

iĢlemeli baĢörtüsü 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

YeĢil Örtü  

Fotoğraf 225 

 

Kare Ģeklinde 

dörtkenarı oyalı 

baĢörtüsü 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 220 

 

Pembe beyaz çizgili 

kutnu dokumadan 

yapılmıĢalt bedeb 

giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Fistan 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 221 

 

YeĢil zemin üzerine 

sarı-turuncu çiçekli 

ipek kumaĢtan 

yapılmıĢ, içi krem 

rengi Amerikan bezi 

ile astarlanmıĢ dıĢ 

giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 222 

   

Turuncu ipek 

kumaĢtan yapılmıĢ, 

içi turuncu zemin 

üzerine mavi-yeĢil 

basma kumaĢtan 

astarlanmıĢ cepken 

Yaka çevresi ve ön 

ortasında yeĢil beyaz, 

kol evlerinde mavi, 

manĢetinde yeĢil biye 

kullanılarak süsleme 

Tepelik 

Fes  

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 223 

 

 

GümüĢ takı 

Alın kısmına mavi 

boncuk ve zincirli 

penez ile üstüne 

kazıma tekniği ile 

süsleme 

Bordo çuha kumaĢtan 

yapılmıĢ baĢlık 

Yan kısımlarına 

üçgen dam boncuğu 

yapılarak süsleme 

Al örtü 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 224 

  
Geometrik desen 

Kırmızı Ģifon 

kumaĢtan yapılmıĢ 

baĢörtüsü 

Yüzeyine pul ile 

geometrik desenler 

yapılarak süsleme 

YeĢil Örtü  

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 225 

 
 

YeĢil saten kumaĢtan 

yapılmıĢ baĢörtüsü 

Dörtkenarına pul 

oyası çevrelenerek 

süsleme 
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Fotoğraf 220‟deki Ģalvar, yüksek ağlı, beli ve paçası lastikli, geniĢ, bol alt beden giysisidir. 

Ön ve arka parçası aynı kesimdedir. Süslemesiz, sade olan Ģalvar, pembe-beyaz çizgili 

kutnu dokuma kumaĢtan yapılmıĢtır. 

Fistan, belden kesik, ince, hâkim yakalı, uzun kollu, kol ağzı lastikli, uzun dıĢ giysidir 

(Foto. 221) Bedene düz olarak takılan kolun altlarına yerleĢtirilen peĢ parçası rahatlık 

sağlanmıĢ, hareket serbestliği artırılmıĢtır. Ön ortasında pat çalıĢılarak belli aralıklarla 

dikilen 4 adet düğme ile kapanma sağlanmıĢtır. Kol uçlarına oluĢturulan 2 cm geniĢliğinde 

yuvanın içinden biye geçirilerek, bilek uçları büzgülerle toplanmıĢtır. YeĢil zemin üzerine 

sarı-turuncu çiçekli ipek kumaĢtan yapılmıĢ, içi krem rengi Amerikan bezi ile 

astarlanmıĢtır. Fistanın kol uçlarında ve belinde kırmızı iplikle sarhoĢ bacağı teyeli 

yapılmıĢ, patın çevresi, kol evi ve kol uçları kırmızı kumaĢtan 1 cm geniĢliğinde biye ile 

süslenmiĢtir. 

Fotoğraf 222‟deki cepken, U yakalı, manĢetli uzun kollu, beĢ sıra düğme kapamalı, kısa 

üstlüktür. Bedene dik açı oluĢturacak Ģekilde takılan kolun altlarına yerleĢtirilen peĢ 

parçası ile rahatlık sağlanmıĢ, kol ucuna manĢet geçirilmiĢtir. Turuncu ipek kumaĢtan 

yapılan cepken, turuncu zemin üzerine mavi-yeĢil basma kumaĢtan astarlanmıĢtır. Yaka 

çevresi ve ön ortasında yeĢil-beyaz, kol evlerinde mavi, manĢetinde ise yeĢil biye 

kullanılarak süslenmiĢtir. 

Tepelik, hafif çukur dairesel biçimde iĢlemeli baĢlıktır (Foto. 223). GümüĢten yapılan 

tepeliğin üst kısmında yıldız motifi iĢlemesi olup alın kısmından mavi boncuk ve zincirli 

motifli penezler sarkmaktadır. Bordo çuha kumaĢtan yapılan fesin yan kısımlarına üçgen 

dam boncuğu dikilerek süslenmiĢtir (Foto. 223). 

Al örtü , kare Ģeklinde üzeri iĢlemeli baĢörtüsü (Foto. 224). Kırmızı, Ģifon kumaĢtan 

yapılmıĢ al örtünün yüzeyine pul ile geometrik desenler yapılmıĢtır. YeĢil örtü, kare 

Ģeklinde dörtkenarı oyalı baĢörtüsüdür (Foto. 225). YeĢil saten kumaĢtan yapılan yeĢil örtü, 

dörtkenarına pul oyası çevrelenerek süslenmiĢtir. 

Tablo 36a‟daki yedi ayrı göstergenin belirttikleri nesneler ile aralarında benzerlik iliĢkisi 

vardır. Görsel göstergeler, gösteren ve gösterilen arasındaki anlamlı iliĢkiyi biçimsel 

ifadelerle doğrudan temsil etmektedirler. 
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Tablo 36b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Fistanın kumaĢ özelliği, giysiye adını verir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üste fistan ve cepken giyilir. BaĢına tepelik-fes takılıp al ve 

yeĢil örtü örtülür. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Fes ve tepelik birlikte kullanılır. 

 

Uçtum top fistan ipek kumaĢtan kullanıldığı zaman görsel ve iletiĢimsel iĢlevini yerine 

getirmiĢ olur. Giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını veren kumaĢ yapısı ve kumaĢ metrajının 

fazlalığı olduğu için kumaĢ özelliğinin giyisiyi temsil ettiği söylenebilir 

Tablo 36b‟ye göre özel günlerde kullanılan giyim-kuĢamın, yedi farklı giysi parçasından 

oluĢtuğu ve yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde giyilerek bir bütün 

oluĢturduğu görülmektedir. Alta Ģalvar, üste fistan ve cepken giyilir, baĢa tepelik, fes ve al-

yeĢil baĢörtüsü örtülen kadın giysisinin yörenin giyinme kültürüne göre sıralanmıĢ Ģekilde 

giyilerek bir bütün oluĢturduğu görülmektedir. Ġç, dıĢ ve üst giysi türlerinden farklı 

giysi parçalarının birbiriyle iliĢkilendirilerek anlamlı bir bütün oluĢturması, “dizimsel” bir 

bağlantının varlığını göstermektedir. Bedendeki katlı giyim ve baĢa giyilen ve bağlanan 

parçalar da içten dıĢa doğru dizimsel bağlantıyı göstermektedir. Tepelik ve fes birlikte 

kullanılır. Tek baĢına kullanım özelliği yoktur. 

 

Tablo 36c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                 ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Fotoğraf 220 

Alt beden dıĢ giysi Rahatlık, hareket serbestliği, koruma 

Fistan  

Fotoğraf 221 

Fistan=uçtum top fistan 

Uzun üst beden giysi-dıĢ giysi 

Rahatlık, hareket serbestliği sağlar, Özel gün 

giyimine çağrıĢım yapar 

Cepken  

Fotoğraf 222 

Kısa üst beden giysi-dıĢ giysi Özel gün giyimine çağrıĢım yapar 

Tepelik 

Fotoğraf 223 

Altı köĢeli yıldız Mihr-i Süleyman temsil eder. 

Al örtü/YeĢil 

örtü 

Fotoğraf 224, 

225 

YeĢil-kırmızı Bereket, nazardan korunma, mutluluğu temsil 

eder. Gelin giyimini temsil eder. 

Geometrik motif: Daire, ay, yıldız 

ve güneĢ 

Sonsuzluk ve ölümsüzlüğü temsil eder. 

 

Tablo 36b‟de anlamlandırmanın birinci düzlemi olan düz anlamda; göstergenin ilk 

anlamının dile getirildiği ve gösterilenin nesnel olarak olduğu gibi, yansız kavranması 

amaçlanarak yapılan betimlemede; giysi olarak bilenen fistan, ikinci düzleminde uçtum top 

fistan olarak özel isimle adlandırılmaktadır. Yöresel kültürün etkin olduğu adlandırmada 
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uçtum denilmesi ipek kumaĢ olup en ufak bir iĢlemde zarar görmesinden, top denilmesi ise 

kumaĢ metrajının fazla kullanılarak belde büzgülerle toplanılması özelliğinden olduğu 

söylenmiĢtir.  

Tepelik üzerinde, iç içe geçmiĢ birbirine zıt iki ikizkenar üçgenin altı köĢeli bir yıldız 

olacak Ģekilde üst üste çakıĢtırılmasıyla oluĢan motif; Türk kültüründe mühr-i Süleyman 

(Hz. Süleyman‟ın mührü) adıyla bilinmektedir. 

Tepelik ve fes ile özel gün giyimine çağrıĢım yapan giysi takımı,  baĢa al ve yeĢil örtülerin 

birlikte kullanılarak örtülmesi ile gelin giyimini temsil etmektedir. 

UĢak özel gün giyim-kuĢam parçalarından al ve yeĢil örtü renklerine ve üzerine iĢlenen 

motiflerine göre anlamsal ifadeler içermektedir. YeĢil renk; bereket ve mutluluk, kırmızı 

renk ise; uğur, kötülüklerden, nazardan korunma, mürvet ve bayrağı temsil eder.  

BaĢörtülerinde kullanılan geometrik desenlerden stlize daire, yıldız, ay ve güneĢ motifleri 

genel anlamda evrenin sonsuzluğunu simgeleyen bu geometrik formlar veya motifler 

anlam yüklü oluĢları ile de ayrıca değer taĢımaktadır (Özbağın‟dan aktaran Gargi, 2007). 

Örneğin al örtüdeki daire formlar, sonsuzluk ve ölümsüzlük ruhunun sembolüdür. Kutsal 

anlamı olan ay, güneĢ ve yıldızların simgelerinin de Türk kültür dünyasında önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Ay ve yıldız motifi, geçmiĢten günümüze Anadolu‟da da çok kullanılan bir 

süsleme öğesidir. Yıldızlar, evrensel değerlerine göre ele alındığında, beĢ köĢeli yıldız, beĢ 

sayısı gibi mükemmelliği temsil etmektedir. Altı köĢeli yıldız ise zıtlıkları, evliliği ve 

evrenin yalnızlığını ve karmaĢıklığını ifade etmektedir. Yedi köĢeli yıldız, beĢ sayısı gibi 

mükemmelliği temsil ederken, bir açıdan yedi sayısının sembolizmini paylaĢır, bir açıdan 

da küresel müziğin evrensel uyumunu, gökkuĢağının renklerini, gezegenlerle ilgili yedi 

alanı ve bireysel bütünlüğü simgelemektedir (Erberk, 2002, s. 86). Ay, birçok kültürde 

doğurganlık ve bereketle iliĢkilendirilmiĢtir. Ayın doğurganlığın ve bereketin kaynağı 

olduğu düĢüncesi, periyodik hareketleriyle bağlantılıdır. Böylece ay, doğumun, yaĢamın, 

ölümün ve yeniden doğuĢun, yâni sonsuz yaĢamın evrensel bir simgesi durumuna 

dönüĢmüĢtür. Kübele kültüründe ay, kadınlığın üç evresini sembolize etmektedir. Hilal 

genç kız, yarım ay kadın, dolunay da ana kadındır. Eski Çağlarda tüm Ön Asya ve Akdeniz 

coğrafyasına yayılmıĢ, Bizans döneminde de gelinlere kadınlığa geçiĢin sembolü olarak 

düğünde hediye verilen hilâl formlu küpe veya pandantifler, dinsel ve büyüsel anlamlar 

içermekteydi (Türeden aktaran Gargi 2007). 
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Tablo 37.UĢak (Ulubey-Omurca) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme 

Tablo 37a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı UĢak Ulubey halk giyim 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 226, 

227, 228, 229, 

230, 231, 232, 

233, 234, 235, 

236, 237 

UĢak Ulubey kadın giyim-kuĢamı  

UĢak Ulubey Omurca gelin 

giyim-kuĢamı 

Göynek  

Fotoğraf 226 

 

Yuvarlak yakalı, kısa kollu, 

belden kesikli, etek ucuna 

doğru geniĢleyen iç giysi 

Don  

Fotoğraf 227 

 

Yüksek ağlı, kare kuĢlu, beli 

ve paça lastikli, alt beden 

giysisi 

Kutnu entari  

Fotoğraf 228 

 

 

Ġnce hakim yakalı, önü açık, 

yanları yırtmaçlı ve peĢli, 

belden kesikli, uzun kollu, 

kol ucu dilimli ve yırtmaçlı, 

üçgen kuĢ parçalı, uzun dıĢ 

giysi 

Atlas entari  

Fotoğraf 229 

 

V yakalı, yanları peĢli, 

yırtmaçlı ve düz, önü açık, 

uzun kollu, kol ağzı geniĢ ve 

yırtmaçlı,  boyu uzun dıĢ 

giysi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Zıbın  

Fotoğraf 230 

 

Ön bedeni bel hizasında olan 

ve arka bedeni kalça 

hizasına kadar uzanan, kısa 

kollu bir üstlük 

Önlük  

Fotoğraf 231 

 

Dikdörtgen Ģeklinde iki 

yanından bağcıkla bele 

bağlanan giysi tamamlayıcısı 

Çorap  

Fotoğraf 232 

 

Yün ipliklerden dokunmuĢ 

ayak giyim tamamlayıcısı 

Fes 

Fotoğraf 233 

 

Huni Ģeklindeki kalın 

kartonun üzerine yazmalar 

sarılıp içi doldurularak 

hazırlanan baĢlık 

Al yazma 

Fotoğraf 234 

 

Kare Ģeklinde etrafı oyalı 

baĢörtüsü 

Kara yeleği 

 

 Cığa 

 

 

Ayna  

Fotoğraf 235 

  

Üzerine tavus kuĢu tüyü, 

kuru çiçek takılarak fese 

tutturulan giysi 

tamamlayıcısı 

Sarı dore kumaĢın üzerine 

yeĢil kumaĢ parçalarının 

elde makine dikiĢi ile 

dikilmesiyle oluĢturulmuĢ 

giysi tamamlayıcısı 

Cığa ile kara yeleğinin 

birleĢme noktasına firkete ile 

tutturulan giysi 

tamamlayıcısı  

Saçak 

 

 

Ġğnelik  

Fotoğraf 236 

 

Altın veya gümüĢ renkli sim 

ipliklerden yapılmıĢ giysi 

tamamlayıcısı  

BaĢ süslemelerinde, 

gelinlerin alınlarına 

taktıkları gümüĢ metal, 

zincir Ģeklinde takı 

Hamaylı 

Kemer  

Fotoğraf 237 

 

KumaĢ üzerine çeĢitli 

materyallerin dikilmesi ile 

oluĢan, bedene takılan giysi 

tamamlayıcısıdır   

Tokalı iĢlemeli giysi 

tamamlayıcısıdır 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 226 

 

Sarı pamuklu kumaĢtan 

yapılmıĢ göynekiç giysi 

Renkli tığ oyası ile yaka, kol 

ve etek ucu çevrelenerek 

süsleme 

Don 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 227 

 

Giysinin altından görünen 

kısımlarında kırmızı-sarı-

turuncu ve beyaz renk 

karıĢtırılarak çözgüsü ipek, 

atkısı pamuklu kutnu 

dokuma kumaĢtan, 

görünmeyen kısımları ise 

basma kumaĢtan oluĢmuĢ alt 

beden giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Kutnu entari 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 228 

   

Kırmızı-sarı-turuncu ve 

beyaz renk karıĢtırılarak 

çözgüsü ipek, atkısı pamuklu 

kutnu dokumadan yapılmıĢ, 

içi ince krem rengi 

Amerikan bezi ile 

yırtmaçtan görünen kol ağzı 

ise basma kumaĢ ile 

astarlanmıĢ uzun dıĢ giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Atlas entari 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 229 

 

YeĢil atlas kumaĢtan 

yapılmıĢ, içi yeĢil pamuklu 

kumaĢtan, kol uçları ise 

kırmızı pamuklu kumaĢtan 

astarlanmıĢ uzun dıĢ giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Zıbın 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 230 

  

 

Sarı zemin üzerine desenli 

pamuklu kumaĢ kullanılmıĢ,  

10x12 ebatlarında mor, yeĢil 

atlas kumaĢ ve kutnu 

parçaları birbirine 

birleĢtirilerek ön açıklığın 

kenarlarına yerleĢtirilmiĢ, 

astar olarak beyaz üzerine 

küçük kırmızı puanlı deseni 

olan ince pamuklu kumaĢ 

kullanılmıĢ üst dıĢ giysi 

1 cm aralıklarla dikiĢ 

yapılmıĢ ve ön ortasında pul 

ve boncuklarla geometrik 

desen oluĢturulmuĢ süsleme 

Önlük 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 231  

Desenli renkli basma 

kumaĢtan yapılmıĢ giysi 

tamamlayıcısı 

Süsleme yapılmamıĢ 

Çorap  

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 232 
 

Renkli ipliklerden oluĢmuĢ 

ayak giyimi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Fes 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 233  

Kırmızı çuha kumaĢtan 

yapılmıĢ baĢlık 

Süsleme yapılmamıĢ 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Al yazma 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 234  

Kırmızı satenden yapılmıĢ 

baĢörtüsü 

YeĢil boncuk oyası ile 

çevrelenerek süsleme 

Kara yeleği-

cığa-ayna 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 235 
   

KumaĢ yok 

Saçaklı-iğnelik 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 236 

   

Renkli taĢ mıhlanmıĢ penezli 

zincir sarkıtılmıĢ baĢ takısı 

Uçlarında pul olan baĢ takısı 

Hamaylı-kemer 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 237 

  

Mavi pamuklu kumaĢtan 

yapılmıĢ giysi tamamlayıcısı 

Düğme, boncuk, eski para, 

deniz kabuğu, ayna v.b. 

malzemelerle süsleme 

GümüĢ giysi tamamlayıcısı 

ĠĢlemeli tokalı ve zincirli 

süsleme 

 

Tablo 37a‟da UĢak ili Ulubey ilçesi Omurca beldesinin özel gün güyüm kuĢamının 

(göstergelerin) biçimsel anlatımları ile gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢki 

görülmektedir. Buna göre; Sarı renkte, ince, pamuklu kumaĢtan yapılmıĢ göynek, yuvarlak 

yakalı kısa kollu, belden kesikli, etek ucuna doğru geniĢleyen iç giysidir (Foto. 226). Ön ve 

arka beden bütün olarak kesilmiĢ olan göyneğin omuzları dikiĢsizdir. BaĢtan geçirilerek 

giyilen göyneğin, geniĢ olan etek parçası, bel hattında pilililer yapılarak toplanmıĢtır 

Giysinin boyu dize kadar uzun olup, bedenden çıkan düĢük kolludur. Yaka oyuntusunun 

çevresi ile kol uçları mavi renkte iplikle tığ oyası yapılarak süslenmiĢtir. 

Fotoğraf 227‟deki Ģalvar, yüksek ağlı, beli ve paça lastikli alt beden giysidir. Hareket 

rahatlığını artırmak ve geniĢlik sağlamak amacıyla donun düz olarak birleĢen ağına kare 

kuĢ parçası yerleĢtirilmiĢtir. Bir yüzü ipekli diğer yüzü pamuklu olan ve geleneksel 

dokumalar arasında yer alan kutnu dokumadan yapılan kutnu donun, giysinin altından 

görünen kısımlarında kutnu kullanılırken, görünmeyen kısımlarında basma kumaĢ 

kullanılması dikkat çekicidir. Kutnu dokumalar el tezgâhlarında dokundukları için enleri 

dardır ve diğer kumaĢlara göre daha pahalıdırlar. Bu durum, giysiye güzel görünüm 

kazandırdıkları için halk giyiminde sıklıkla tercih edilen bu kumaĢın giysinin belirli 

kısımlarında kullanılmasının nedeni olarak görülmektedir. 

Fotoğraf 228‟deki ince, hâkim yakalı, kutnu entarinin, belden etek ucuna doğru açılan 

üçgen peĢleri ile etek geniĢliği sağlanmıĢ, yırtmaçlı ve dilimli uzun kolları bedene düz 
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olarak birleĢtirilmiĢtir. Kol altında yerleĢtirilen ve bele doğru daralan üçgen kuĢ parçası ile 

beden ve kolun rahatlığı sağlanmıĢtır. Kırmızı-beyaz renk karıĢtırılarak çözgüsü ipek, 

atkısı pamuklu kutnu dokumadan yapılmıĢ, içi ince Amerikan bezi, yırtmaçtan görünen kol 

ağzı ise basma kumaĢ ile astarlanmıĢtır. Yanları yırtmaçlı olan entarinin boyu uzun, beli 

kesiklidir. Tüm parçaları makine dikiĢi ile birleĢtirilmiĢ olan entarinin, kol ağzına ve arka 

etek ucuna siyah iplikten makine dikiĢi ile üç uçlu dal motifi yapılmıĢtır. 

Atlas entari (Foto. 229), biçimsel olarak kutnu entariye benzemekle birlikte, farklılıklar 

olduğu görülmektedir. Bedene kadar uzanan kavisli V yakalı entarinin, belden etek ucuna 

doğru açılan üçgen peĢleri ile etek geniĢliği sağlanmıĢtır. Bedene düz olarak takılan kol 

altına üçgen kuĢ parçası yerleĢtirilmiĢ, kol ucu küçük yırtmaç ile ĢekillendirilmiĢtir.  Boyu 

ayak bileklerine kadar uzun olan giysinin yan dikiĢleri entaride olduğu gibi kalça hattından 

itibaren yırtmaç olarak bırakılmıĢtır. Entarinin uç uca olan ön kapaması, bel hattında beyaz 

renk iplikle bağlanarak sağlanmıĢtır. Kol uçları dıĢında entarinin içi koyu yeĢil pamuklu 

kumaĢ ile astarlanmıĢtır.  Kol uçları ise kırmızı pamuklu kumaĢ ile astarlanarak yırtmaç 

açıklığı renklendirilmiĢtir. Giysinin tüm parçaları makine dikiĢi ile birleĢtirilmiĢ, tüm çevresi 

elde punto dikiĢi yapılarak atlas kumaĢın dikiĢ hattından kayması engellenmiĢtir.   

Fotoğraf 230‟daki zıbın, ön bedeni bel hizasında olan ve arka bedeni kalça hizasına kadar 

uzanan, kısa kollu bir üstlüktür. Giysinin arka yaka oyuntusu ön bedende etek ucuna kadar 

düz alarak devam ettirilmiĢtir.  Bedene dik açı yapacak Ģekilde düz takılan kolun uçları 

geniĢtir. Zıbının bedeninde sarı zemin üzerine desenli pamuklu kumaĢ kullanılmıĢ,  10x12 

ebatlarında mor, yeĢil atlas kumaĢ ve kutnu parçaları birbirine birleĢtirilerek ön açıklığın 

kenarlarına yerleĢtirilmiĢtir. Kolları ise kutnu kumaĢtandır. Giysinin uç uca olan ön 

kapaması, bel hattında sarı simli kordon iplikle yapılmıĢ tek bir birit düğme ile 

sağlanmıĢtır. Astar kumaĢı ile beden kumaĢı arasına yerleĢtirilmiĢ tahta pamuğun, 1,1cm 

aralıklarla giysi boyunca elde makine dikiĢi yapılarak birleĢtirilmesi ile zıbına kalın bir 

doku kazandırılmıĢtır. Günümüzde kapitone olarak bilinen bu tekniğe yörede “köpüme 

tekniği denilmektedir. Astar olarak beyaz zemin üzerine küçük kırmızı puanlı deseni olan 

ince pamuklu kumaĢ kullanılmıĢtır.  

Önlük, 1-1,5 cm geniĢliğinde bağcıkları uçkurları olan dikdörtgen Ģeklindeki giysi 

tamamlayıcısıdır (Foto. 231). Bele bağlanarak kullanılan önlük, desenli renkli basma 

kumaĢtan yapılmıĢtır. Üzerinde süsleme bulunmamaktadır. Çorap, yün ipliklerden 

dokunmuĢ ayak giyimi tamamlayıcısıdır (Foto. 232). 
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Fes, huni Ģeklindeki kalın kartonun üzerine yazmalar sarılıp içi doldurularak hazırlanan 

baĢlıktır (Foto. 233) Kırmızı çuhanın sarılmasıyla oluĢturulmuĢtur. Al yazma kare Ģeklinde 

etrafı oyalı baĢörtüsüdür (Foto. 234). 

Kara yeleği, üzerine tavus kuĢu tüyü, kuru çiçek takılarak fese tutturulan giysi 

tamamlayıcısı Cığa, sarı dore kumaĢın üzerine yeĢil kumaĢ parçalarının elde makine dikiĢi 

ile dikilmesiyle oluĢturulmuĢ giysi tamamlayıcısı, Ayna ise cığa ile kara yeleğinin birleĢme 

noktasına firkete ile tutturulan giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 235). 

Saçak, altın veya gümüĢ renkli sim ipliklerden yapılmıĢ giysi tamamlayıcısı olup, Ġğnelik, 

baĢ süslemelerinde, gelinlerin alınlarına taktıkları gümüĢ metal, zincir Ģeklinde takıdır 

(Foto. 236).  Alınlığın ortasında kırmızı, uç kısımlarında ise yeĢil bir taĢ yer almaktadır. 

Orta kısmının etrafında zincirlere tutturulmuĢ, penezler bulunmaktadır.  

Hamaylı, kumaĢ üzerine çeĢitli materyallerin dikilmesi ile oluĢan, bedene takılan giysi 

tamamlayıcısıdır (Foto. 237). Anadolu‟nun pek çok yöresinde gelinlerin boynuna takılan 

hamaylı, Omurca beldesinde gelinlerin üst bedenine çapraz bir Ģekilde takılır. Ġçine halkın 

çeĢitli batıl inançlarına göre muska konan hamaylının üzerine nazardan korunmak ve 

süslemek için eski para, nazar boncuğu düğme, ayna, plastik boncuk, deniz kabukları vb. 

malzemeler dikilir. GümüĢ kuĢak, tokalı iĢlemeli giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 237). 

Görüntüsel gösterge belirttiği Ģeyi doğrudan temsil edip, biçimsel olarak ifade eder. Bu 

nedenle Tablo 37a‟daki on altı ayrı göstergenin belirttiği nesneleri doğrudan temsil ettiği 

söylenebilir.  

 

Tablo 37b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Kutnu dokuma ve atlas kumaĢ giysiye adını verir. 

Gelin giyim kuĢamını oluĢturan tüm göstergeler bir arada 

kullanılmadığında gelin giysisi özelliğini yitirir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Üste göynek, alta don, üstüne kutnu entari, zıbın, atlas entari bele 

önlük ve gümüĢ kuĢak, baĢa, fes, cığa, karayeleği, ayna, iğnelik, 

saçak, al yazma ve dolak alı örtülerek, bedene hamaylı takılır, ayağa 

çorap ve ayakkabı giyilir. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Tüm göstergeler birlikte kullanılarak oluĢturulan dizimsel 

bağlantıdan bir dizi çıktığı zaman, takımın görüntüsel olarak takım 

olma özelliği kaybolur. ĠletiĢimsel olarak verilen mesajın anlamı 

değiĢir. 

 

Kutnu don, kutnu entari ve zıbının kolunda kullanılan kutnu kumaĢ ile üç göstergenin 

birlikte kullanıldığı zaman görsel ve iletiĢimsel iĢlevini yerine getirmiĢ olur. Giysiyle 
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bütünleĢen ve giysiye adını veren unsur kutnu dokuma olduğu için dokumanın göstergeyi 

temsil ettiği söylenebilir. Ayrıca atlas entaride de kumaĢ giysiye adını vermiĢtir. 

Üste göynek, alta don, üstüne kutnu entari, zıbın, atlas entari bele önlük ve gümüĢ kuĢak, 

baĢa, fes, cığa, karayeleği, ayna, iğnelik, saçak, al yazma ve dolak alı örtülerek bedene 

hamaylı takılır, ayağa çorap ve ayakkabı giyilir. Ġç, dıĢ ve baĢ giysi türlerinin farklı giysi 

parçaları olup, her tür farklı bir diziye sahiptir. Farklı dizilerden seçilen giysiler birbiriyle 

iliĢkilendirilerek “dizimsel” bağlantı ile anlamlı bir bütün oluĢturduğu gibi göstergeye 

“katlı giyim” özelliği de kazandırmıĢtır. Bu aynı zamanda yukarıdan aĢağıya ve içten dıĢa 

dizimsel bağlantının varlığını göstermektedir. Göstergelerin bulunduğu yerin kültürünü ve 

sosyal ortamıyla iliĢkisini yansıtması gerekmektedir. Tablo 37b‟deki dizimsel bağlantının 

bir takım oluĢturduğu, bağlantıdan bir dizinin çıkması ile giyinme biçiminin görüntüsel 

olarak takım olma özelliğini yitirmesi sadece Omurca yöresi kültürüne özgü olduğu 

görülmekte, göstergelerin kültür ve sosyal ortamla iliĢkisini yansıtmaktadır.  

 

Tablo 37c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                             ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 226 

Göynek=Sarı göynek 

Ġç giysi 

Ġç giyime çağrıĢım yapar 

 

Özel gün giyimini çağrıĢtırır. Don 

Fotoğraf 227 

Don=Kutnu Don 

DıĢ giysi- alt beden giysisi 

Kutnu Entari 

Fotoğraf 228 

Entari=Kutnu Entari=Üç peĢ 

entari 

DıĢ giysi- uzun üst beden 

giysisi 

Atlas Entari 

Fotoğraf 229 

Entari=YeĢil Atlas Entari 

DıĢ giysi- uzun üst beden 

giysisi 

YeĢil bereket, murad, mutluluğu temsil eder. Gelin 

giyimini çağrıĢım yapar. 

Zıbın 

Fotoğraf 230 

Zıbın=Düğmeli-gaburalı zıbın.  

DıĢ giysi- kısa üst beden 

giysisi 

 

Özel gün giyimini çağrıĢtırır. 

Önlük 

Fotoğraf 231 

Önlük=Öncek Giysi tamamlayıcısı 

Özel gün giyimini çağrıĢtırır. 

Fes 

Fotoğraf 233 

 

 

  

Süsleme 

 

BaĢ süslemesini temsil eder. 

Özel gün giyimini temsil eder. 

Gelin giyimini çağrıĢtırır.  

Al renk uğurlu sayıldığı ve kötülüklere, nazara iyi 

geldiği için kullanılır. 

Giysi tamamlayıcısı 

Al yazma 

Fotoğraf 234 

Kara yeleği 

Fotoğraf 235 

Cığa 

Fotoğraf 235 

Ayna 

Fotoğraf 235 

Parlaklık Atın üstündeki gelinin parlamasını çağrıĢtırır, 

iĢlevsel kullanım 

Ġğnelik 

Fotoğraf 236 

El motifi, renkli taĢ  

 

Nazardan korunma, Fatma ananın el iĢareti 

Özel gün giyimini temsil eder 
Saçak 

Fotoğraf 236 

Süsleme 
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Hamaylı 

Fotoğraf 237 

Düğme, mavi boncuk, deniz 

kabuğu 

Giysi tamamlayıcısı 

 

GümüĢ kuĢak 

Fotoğraf 237 

Bitkisel-geometrik desen, el 

motifi 

 

Anlamlandırmanın birinci boyutu olan düz anlamda giysi ve süsleme olarak karĢımıza 

çıkarken, ikinci boyutta; göynek “sarı göynek”, don “kutnu don” , entari, kutnu ve atlas 

entari, zıbın “düğmeli-gaburalı zıbın” önlük, “öncek” olarak özel isimlerle 

adlandırılmaktadır. Bu görsel göstergeler, kırsal kesimde kullanılan özel gün giyim-

kuĢamını temsil etmektedir. Ayrıca atlas entarinin yeĢil olması, al yazma örtülmesi, gümüĢ 

kuĢak takılması ve özel bir baĢ süslemesinin olması gelin giyimine çağrıĢım yapmaktadır. 

Yöresel halk giyiminin önemli bir parçası olan kutnu takımda; don ve entarinin en önemli 

özelliği hazırlanmasında kullanılan kumaĢın ismi ile anılmasıdır 

Ġğneliğin etrafından sarkan zincir, penez ve renkli taĢlar süsleme, bağlılık, nazardan 

korunma mesajı iletir. Penezlerin üzerindeki el motifi ise, El motifi Fadime Ana Eli olarak 

bilinmekte, nazar ve uğuru ifade etmekte kem gözü engellemektedir. Parmakları 

simgeleyen beĢ sayısı ise, Muhammed, Fatma, Ali ve Hasan ile Hüseyin‟i ifade etmektedir 

(Erberk, 2002, s. 114). Al renk uğurlu sayıldığı ve kötülüklere, nazara iyi geldiği için 

kullanılır. 

 

Tablo 38.UĢak (Ulubey-Kızılhisar) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem 

ile Çözümleme (Yörük Giyim-KuĢamı) 

Tablo 38a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı UĢak Ulubey halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu  

Fotoğraf 238, 

239, 240, 241, 

242, 243, 244, 

245  

 

UĢak kadın giyim-kuĢamı 

UĢak Ulubey Kızıl Hisar 

köyü özel gün giyim-

kuĢamı 

ġalvar  

Fotoğraf 238 

  

Yüksek ağlı, beli ve paçası 

lastikle toplanan alt beden 

giysisi 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Üç peĢ entari 

Fotoğraf 239 

 

    

Ġnce hakim yakalı, uzun 

kollu, önde patla kapama 

sağlanan, yanlar yırtmaçlı 

uzun dıĢ giysi 

Cepken  

Fotoğraf 240 

 

 

 

  

U yakalı, boyu bel 

hizasında, uzun kollu, 

yanları peĢli,önü açık, kısa 

üstlük 

Önlük  

Fotoğraf 241 

 

1-1,5 cm geniĢliğinde 

bağcıklı dikdörtgen 

Ģeklinde giysi 

tamamlayıcısı 

Fes  

Fotoğraf 242 

 

Yuvarlak, süslü baĢlık 

Örtü  

Fotoğraf 243 

 

Kare Ģeklinde etrafı oyalı 

baĢörtüsü 

KuĢak  

Fotoğraf 244 

 

Kare Ģeklinde etrafı saçaklı 

giysi tamamlayıcısı 

Kemer  

Fotoğraf 245 

 

Boncuk iĢlemeli uzun Ģerit 

Ģeklinde giysi 

tamamlayıcısı 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 238 
 

Mor, sarı, turuncu renkte 

kutnu dokuma alt beden 

giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 

ÜçpeĢ entari 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 239 

 

Bedeni ve kol uçları 

turuncu-beyaz boyuna 

çizgili kutnu dokumadan 

yapılmıĢ, içi bel hizasına 

kadar krem rengi 

Amerikan bezi, kalan 

kısımlar turuncu pamuklu 

kumaĢtan astarlanmıĢ uzun 

dıĢ giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 240 

  

YeĢil kadife kumaĢtan, içi 

ise kırmızı pamuklu 

kumaĢtan astarlanmıĢ kısa 

üstlük 

Ön ve arka kolun beden ile 

birleĢim dikiĢine 0,5 cm 

kalınlığında kırmızı biye 

geçirilerek süsleme 

Önlük 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 241 
 

Sarı saten kumaĢtan 

yapılmıĢ giysi 

tamamlayıcısı 

Süsleme yapılmamıĢ 

Fes 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 242  

 

Karton üzerine siyah 

kadife kumaĢ sarılarak 

oluĢmuĢ baĢlık 

Alın kısmına altın ve 

kırmızı boncuk kalan 

kısımlara pul ve 

boncuklarla renkli 

ipliklerle sarma nakıĢ 

yapılarak süsleme 

Örtü 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 243  

Beyaz zemin üzerine çiçek 

baskılı baĢörtüsü 

Üç kenarı pul oyası ile 

çevrelenerek süsleme 

KuĢak 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 244 
 

Lila zemin üzerine sarı 

yaldızlı çiçekli sentetik 

kumaĢ giysi tamamlayıcısı 

Dört kenarına lila rengi 

saçak ile süsleme 

Kemer 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 245 

  
Hayvansal ve bitkisel motif 

Kahverengi deri üzerine 

boncuk iĢlemeli giysi 

tamamlayıcısı 

Hayvansal ve bitkisel 

motiflerle süslenmiĢ Ġki 

ucundan üçgen Ģeklinde 

hapishane iĢi dam boncuğu 

sarkıtılarak süsleme 

 

Tablo 38a‟da göstergelerin biçimsel ifadeleri görülmektedir.  Buna göre; Ģalvar, kutnu 

dokumadan yapılmıĢ, yüksek ağlı, beli ve paçası lastikle toplanan alt beden giysisidir 
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(Foto. 238). Ön ve arka parçası aynı kesimden oluĢmaktadır. Rahatlığını sağlamak 

amacıyla Ģalvarın ağına kendi kumaĢından kare kuĢ parçası yerleĢtirilmiĢtir.  

Fotoğraf 239‟daki üç peĢ entari, ince hakim yakalı, uzun kollu, yanlar yırtmaçlı uzun dıĢ 

giysidir. Ön kapama 3 cm geniĢliğinde yapılan pat çalıĢmasının üzerine 4 adet tek sıra ilik-

düğme ile sağlanmıĢtır. Kol altından etek ucuna doğru geniĢleyen peĢ parçaları ile giyside 

rahatlık, hareket serbestliği düĢünülmüĢtür. Giysinin yüzeyi ve kol uçları turuncu-beyaz 

boyuna çizgili kutnu dokumadan, içi ise bel hizasına kadar krem rengi Amerikan bezi, 

kalan kısımlar turuncu pamuklu kumaĢtan astarlanmıĢtır. 

Fotoğraf 240‟daki yeĢil kadife kumaĢtan yapılan cepken, U yakalı, uzun kollu, önü açık, 

yanları peĢli,  kısa üstlüktür. Bedene düz takılan kolları, yan peĢlerle birleĢerek kare kol 

biçimini oluĢturmuĢtur. Cepkenin içi kırmızı pamuklu kumaĢ ile astarlanmıĢtır. Ön ve arka 

kolun beden ile birleĢim dikiĢine 0,5 cm geniĢliğinde kırmızı biye geçirilerek süslenme 

yapılmıĢtır. 

Sarı saten kumaĢtan, süslemesiz yapılan önlük 1-1,5 cm geniĢliğinde bağcıkları olan 

dikdörtgen Ģeklinde giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 241). Fes, yuvarlak, süslü baĢlıktır (Foto. 

242). Karton üzerine siyah kadife kumaĢ sarılarak oluĢmuĢtur. Alın kısmına altın ve 

kırmızı boncuk, kalan kısımlara pul ve boncuklarla renkli ipliklerle sarma nakıĢ 

yapılmıĢtır. 

Örtü, kare Ģeklinde etrafı oyalı baĢörtüsüdür (Foto. 243). Etrafı pul oyası ile çevrelenmiĢtir. 

KuĢak, kare Ģeklinde etrafı saçaklı giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 244) Lila zemin üzerine 

sarı yaldızlı çiçekli sentetik kumaĢtan yapılmıĢtır. Etrafı lila rengi saçaklı harç ile 

çevrelenerek süslenmiĢtir. 

Kemer, boncuk iĢlemeli uzun Ģerit Ģeklinde giysi tamamlayıcısıdır(Foto. 245) Kahverengi 

deri üzerine hayvansal ve bitkisel motiflerden stilize kuĢ ve çiçek motifleri boncuk ile 

iĢlenmiĢtir. Ġki ucundan üçgen Ģeklinde hapishane iĢi dam boncuğu sarkmaktadır. 

Sekiz ayrı göstergede gösteren ve gösterilen arasında doğal bir iliĢki olup anlamlı bir 

Ģekilde benzemektedir.  
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Tablo 38b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Kutnu dokuma Ģalvar ve üç peĢ entarinin ayırt edici özelliğidir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üste üç peĢ entari, cepken giyilir, bele kuĢak bağlanır, 

kemer takılır, baĢa ise fes takılıp örtü örtülür 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Fes, oyalı örtü ile kullanılır 

 

Kutnu Ģalvar ve kutnu üçpeĢ entari göstergelerinde, giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını 

veren unsur kutnu dokuma olduğu için dokumanın göstergeyi temsil ettiği söylenebilir. 

Tablo 38b‟de, alta Ģalvar, üste üç peĢ entari, cepken giyilir, bele kuĢak, kemer, baĢa ise fes 

ve örtü olmak üzere içten dıĢa doğru dizilerin anlamlı bir Ģekilde sıralanması ile dizimsel 

bir bağlantı oluĢmaktadır. 

 

Tablo 38c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                               ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Fotoğraf 238 

Don=Kutnu Ģalvar 

Alt beden giysisi 

 

Özel gün giyimini temsil eder. 

Yörük giyimi Üç peĢ entari 

Fotoğraf 239 

Üçetek=Kutnu üç peĢ entari 

DıĢ giysi-uzun üst beden giysisi 

Fes 

Fotoğraf 243 

Altın Ekonomik durum ve zenginliğin göstergesidir. 

Kemer 

Fotoğraf 245 

KuĢ motifi Uğur, özlem ve gücü temsil eder 

Üçgen Nazara karĢı korunmayı ifade eder. 

 

Göstergenin bilinen anlamına iĢaret eden düz anlamda giysi ve süsleme olarak adlandırılan 

göstergeler, anlamlandırmanın ikinci düzlemi olan yan anlamda özel gün giyimine 

çağrıĢım yapmaktadır. Alan araĢtırma sırasında yörük Ģenliğinde giyilen giysiler olduğu 

belirtilmiĢtir. 

Fesin alın kısmına bir sıra altın dizilmesi ekonomik durumun iyi olduğunun göstergesidir. 

Kemer üzerine renkli boncuklarla kuĢ, çiçek, üçgen gibi stilize bitkisel, hayvansal ve 

geometrik motifler yapılmıĢtır. Hayvansal motiflerden kuĢ motifinin, ayrıcalıklı bir anlamı 

vardır. Erberk‟e göre (2002, s. 190), baykuĢ, karga gibi kuĢlar uğursuz, güvercin, kumru, 

bülbül gibileri ise uğurlu sayılırlar. KuĢ, bazen mutluluk, sevinç, sevgi, bazen ölen kiĢinin 

ruhudur. KuĢ kadın ile özdeĢleĢmiĢtir; kuĢ kutsaldır, gök tanrılarının yönetimindedir. KuĢ 

özlemdir, haber beklentisidir. Kuvvet ve kudreti simgeler. Kemer üzerindeki hapishane iĢi 

dam boncuğunun, üç ayrı üçgen ile büyük bir üçgene bağlı olması ve üçgenlerin 

ortasındaki eĢkenar dörtgen nazara karĢı korunmayı ifade eder. 
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Tablo 39. UĢak (Sivaslı-Erice) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme 

Tablo 39a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı UĢak Sivaslı halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu  

Fotoğraf 246, 

247, 248, 249, 

250, 251, 252,   

 

UĢak kadın giyim-kuĢamı 

 

UĢak Sivaslı Erice özel gün 

giyim-kuĢamı 

Göynek  

Fotoğraf 246 

 

  

Yuvarlak yakalı, kısa kollu, 

uzunluğu kalça hizasında 

sonlanan, bol iç giysi 

ġalvar 

Fotoğraf 247 

  

Yüksek ağlı, beli ve paçası 

lastikle toplanan alt beden 

giysisi 

Üç peĢ entari  

Fotoğraf 248 

  

  

V yaka, uzun kollu, ön 

bedeni ve arka beden 

uzunlukları farklı olan, 

yanları peĢli ve yırtmaçlı 

uzun dıĢ giysi 

Önlük  

Fotoğraf 249 

  

Dikdörtgen Ģeklinde, 

bağcıklı, etek ucu fırfırlı, 

üzeri iĢlemeli giysi 

tamamlayıcısı 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Çeki 

Fotoğraf 250 

 

Yuvarlak süslü baĢlık 

Al örtü  

Fotoğraf 251 

 

Kare Ģeklinde dörtkenarı ve 

ortası iĢlemeli baĢörtüsü 

Al örtü  

Fotoğraf 252 

 

Kare Ģeklinde kenarları oyalı 

baĢörtüsü 

Göynek 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 246 
 

Beyaz zemin üzerine 

kırmızı-mavi desenli 

pamuklu kumaĢ iç giysi 

Kol ucu ve etek ucuna beyaz 

dantel geçirilerek süsleme 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 247  

Mor, sarı, turuncu, kırmızı 

renkte kutnu dokuma alt 

beden giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Üç peĢ entari 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 248 

 

Kırmızı beyaz kutnu 

dokumadan yapılmıĢ, içi 

kırmızı pamuklu kumaĢ ile 

astarlanmıĢ uzun dıĢ giysi 

Ön ortası, yanlar ve etek 

ucuna simli harç geçirilerek 

süsleme 

Önlük 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 249 

 

YeĢil kadife kumaĢtan 

yapılmıĢ giysi tamamlayıcısı 

Pul ve boncukla yüzeyine ve 

etek ucuna geometrik 

motifler yapılarak süsleme 

Çeki 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 250 

 

Kırmızı saten ve desenli 

kadife kumaĢ ile kaplanmıĢ 

baĢlık 

Ġki sıra altın, onun üstüne 

savarozki taĢ olacak Ģekilde 

alın kısmı ve yanlar 

süslenmiĢ, yanlara deniz 

kabuğu ve mavi boncuk 

dikilerek süsleme 

Al örtü-Al yazma 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 251, 252 

  

Kırmızı Ģifon kumaĢ 

baĢörtüsü 

Yüzeyine pul ile geometrik 

motifler iĢlenmiĢ, dörtkenarı 

boncuk oyası ile 

çevrelenerek süsleme 
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Tablo 39a‟daki Sivaslı Erice köyünün günümüzde kullandığı özel gün giyim-kuĢamını 

oluĢturan göstergelerin gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkisi ve göstergelerin biçimsel 

anlatımları yer almaktadır. Buna göre göynek, yuvarlak yakalı, kısa kollu, uzunluğu kalça 

hizasında sonlanan, bol iç giysidir (Foto. 246). Bedene düz takılan kolun altından etek 

ucuna doğru geniĢleyen peĢ parçası ile rahatlık sağlanmıĢtır. Beyaz zemin üzerine kırmızı-

mavi desenli pamuklu kumaĢtan yapılan göyneğin, kol ucu ve etek ucuna beyaz dantel 

geçirilerek süslenmiĢtir. 

Fotoğraf 247‟deki Ģalvar, tablo 38‟deki Ģalvar (Foto. 238) ile biçimsel olarak aynı 

özelliklere sahiptir. 

Fotoğraf 248‟deki bedene kadar uzanan, kavisli, V yakalı entarinin, belden etek ucuna 

doğru açılan peĢleri ile etek geniĢliği sağlanmıĢ, uzun kolları bedene düz olarak 

birleĢtirilmiĢtir. Entarinin önü açık ve arka bedeni daha uzun yapılmıĢtır.  Kırmızı beyaz 

kutnu dokumadan yapılmıĢ, içi kırmızı pamuklu kumaĢ ile astarlanmıĢtır. Ön ortası, yanlar 

ve etek ucuna simli harç geçirilerek süslenmiĢtir.  

YeĢil kadife kumaĢtan yapılmıĢ önlük, dikdörtgen Ģeklinde, bağcıklı, etek ucu fırfırlı, 

iĢlemeli giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 249). Üzerine pul ve boncukla stilize geometrik 

motifler yapılmıĢtır. Çeki, yuvarlak süslü baĢlıktır (Foto. 250). Alın kısmı ve yanlarına iki 

sıra altın, onun üzerine dört sıra savorozki taĢ olacak Ģekilde dizilmiĢtir. Yan kısımlarda 

deniz kabuğu ve mavi boncuk dikilmiĢtir. 

Tablo 39a‟daki al baĢörtülerinin Ģekilleri ve renkleri aynı özellik gösterirken süsleme 

özelliği farklılık göstermektedir. Fotoğraf 251‟deki al örtünün dörtkenarı boncuk oyası ile 

çevrenmiĢ, yüzeyi pul ile geometrik motifler yapılarak süslenmiĢtir. Fotoğraf 252‟deki al 

örtünün ise, sadece dörtkenarı boncuk oyası ile çevrelenmiĢtir. 

 

Tablo 39b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki ġalvar ve üç peĢ entarinin kutnu dokuması benzerlik göstermektedir. 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üste göynek, üç peĢ entari, bele önlük, baĢa çekki ve al örtü 

örtülür  

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Üç peĢ entarinin boy uzunluğu giysinin ayırt edici özelliğidir. 

Göyne, Ģalvarın üzerinden sarkıtılarak kullanılır. 
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Tablo 39b‟deki özel gün giyim-kuĢamı; göynek, Ģalvar, üç peĢ entari, önlük, çekki ve al 

örtü paradigmalarından yapılan seçimlerin bir dizimidir. Bu giysiler, bütün olarak dizimsel 

bağlantının varlığını göstermektedir. 

Göynek, Ģalvarın üzerinden sarkıtılırarak üç peĢ entarinin yan yırtmacından gözükecek 

Ģekilde kullanılır. Üç peĢ entarinin ön ve arka beden boy uzunluğunun farklı olması görsel 

ve iletiĢimsel açıdan giysinin ayırt edici özelliğini gösterir. 

 

Tablo 39c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                              ANLAM  

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 246 

Ġç üst giysi Ġç giyimi çağrıĢtırır. Bol rahatlık sağlar 

ġalvar 

Fotoğraf 247 

Alt beden dıĢ giysi Rahatlık, hareket serbestliği, koruma 

Üç peĢ entari 

Fotoğraf 248 

DıĢ giysi-uzun üst beden giysisi Rahatlık, hareket serbestisi 

Özel gün giyimini temsil eder 

Önlük 

Fotoğraf 249 

 

Geometrik desen stilize daire ve 

üçgen 

 

Sonsuzluğu simgeler 

Al örtü 

Fotoğraf 251-252 

Çekki 

Fotoğraf 250 

Altın Ekonomik durumu gösterir 

Özel gün giyimini temsil eder 

Giysi tamamlayıcı 

 

Anlamlandırmanın birinci düzleminde, göstergeler giysi ve süsleme özelliği olarak 

karĢınıza çıkarken, ikinci düzlemi olan yan anlamda; isimleri farklı olsa da yapıları gereği, 

giyen kiĢinin özel bir güne veya törene gideceği çağrıĢımını yapmaktadır. 

Giysi parçalarının süslemesinde kullanılan geometrik desenler genel anlamda sonsuzluğu 

simgelemektedir. Çekki üzerindeki altınlar ekonomik durumun iyi olduğunun 

göstergesidir. 
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Tablo 40. UĢak (Ulubey-Çardak) Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile 

Çözümleme 

Tablo 40a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı UĢak halk giyim-

kuĢamı 

Kavram, olgu 

Fotoğraf 253, 

254, 255, 256, 

257, 258, 259, 

260  

 

UĢak kadın giyim-kuĢamı 

UĢak Ulubey Çardak 

köyü özel gün giyim-

kuĢamı 

ġalvar  

Fotoğraf 253 

  

Yüksek ağlı, beli ve 

paçası lastikle toplanan 

alt beden giysisi 

Fistan  

Fotoğraf 254 

  

  

Ġnce, hâkim yakalı, 

belden kesikli, manĢetli 

uzun kollu, tek tarafta 

cebi olan, bel hattında 

pililer yapılarak 

toplanmıĢ, bol, uzun 

dıĢ giysi   

Pembe fistan  

Fotoğraf 255 

  

  
 

 

Biye ile temizlenmiĢ 

yuvarlak yakalı, belden 

kesikli, manĢetli uzun 

kollu, kapaması üç 

düğmeli, bol, uzun dıĢ 

giysi   
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Cepken 

Fotoğraf 256 

  

 

Ġnce hakim yakalı, 

uzun kollu, önü açık, 

beden boyu kısa üstlük 

Kara Kadife  

Fotoğraf 257 

  

  

V yakalı, uzun kollu,  

belden kesikli, yanları 

peĢli ve yırtmaçlı, boyu 

uzun dıĢ giysi 

Önlük  

Fotoğraf 258 

 

Bağcıklı dikdörtgen 

Ģeklinde giysi 

tamamlayıcısı 

Çorap  

Fotoğraf 259 

 

Yün ipliklerden 

oluĢmuĢ ayak giyimi 

Kemer  

Fotoğraf 260 
 

 

ĠĢlemeli düz Ģerit 

Ģeklinde giysi 

tamamlayıcısı 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 253 

 

Mor, sarı, turuncu, 

kırmızı renkte kutnu 

dokuma alt beden 

giysisi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Fistan 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 254 

 

Siyah zemin üzerine 

pembe, yeĢil ve lila 

renklerinde çiçekli 

sentetik kumaĢ uzun 

dıĢ giysi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Pembe fistan 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 255 

 

Pembe renk ipek 

kumaĢtan yapılmıĢ,  içi 

kol ve yakadan bele 

kadar kahverengi 

pamuklu kumaĢ ile 

astarlanmıĢ uzun dıĢ 

giysi 

Yaka çevresinde kare 

oluĢturacak Ģekilde, 2 

santimetre kalınlığında 

yeĢil biye kumaĢ ile 

süsleme 

Cepken 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 256 

  

YeĢil kadife kumaĢtan 

yapılmıĢ, kırmızı 

pamuklu kumaĢ ile 

astarlanmıĢ kısa üstlük 

Ön-arka beden ile kol 

evinin birleĢim dikiĢine 

pembe biye, ön ortası 

ve kol ucuna kırmızı 

biye kumaĢ geçirilmiĢ, 

ön ortası köĢelerine pul 

iĢlemesi yapılarak 

süsleme 

Kara kadife 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 257 

 

Siyah pamuklu 

kumaĢtan yapılmıĢ, içi 

sarı zemin üzerine 

desenli basma 

kumaĢtan astarlanmıĢ 

uzun dıĢ giysi 

Ön, arka beden ve 

kollara, renkli ipliklerle 

zincir dikiĢi yapılarak 

stilize bitkisel motifler 

iĢlenerek süsleme 

Önlük 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 258  

Pembe-gri enine çizgili 

ipek kumaĢ giysi 

tamamlayıcısı 

Süsleme yapılmamıĢ 

Çorap 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 259  

Renkli yün iplik ayak 

giyimi 

Süsleme yapılmamıĢ 

Kemer 

Renk/kumaĢ/ 

süsleme 

Fotoğraf 260  

Kahverengi deri giysi 

tamamlayıcısı 

Renkli boncuklarla 

stilize bitkisel motifler 
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iĢlenerek süsleme 

 

Tablo 40‟daki Ģalvar, Tablo 38 ve 39‟da görülen Ģalvar ile aynı biçimsel özelliklere sahiptir 

(Foto. 253). 

Fotoğraf 254‟te görülen fistan, ince, hâkim yakalı, belden kesikli, tek tarafta cebi olan, 

manĢetli uzun kollu, bel hattında pililer yapılarak toplanmıĢ, bol uzun dıĢ giysidir.  

Süslemesiz sade olan fistan, siyah zemin üzerine pembe, yeĢil ve lila renklerinde çiçekli 

sentetik kumaĢtan yapılmıĢtır.  

Fotoğraf 255‟teki pembe, ipek kumaĢtan yapılan fistan, biye ile temizlenmiĢ yuvarlak 

yakalı, belden kesikli, manĢetli uzun kollu, üç düğme kapamalı, bol uzun dıĢ giysidir.  

Bedene düz birleĢtirilen kolun altında üçgen kuĢ yapılarak hareket serbestliği sağlanmıĢtır. 

Fistanın içi kol ve yakadan bele kadar kahverengi pamuklu kumaĢ ile astarlanmıĢtır. Fistan. 

yaka çevresinde kare oluĢturacak Ģekilde, 2 cm geniĢliğinde yeĢil biye kumaĢ ile 

süslenmiĢtir. 

Cepken, ince hâkim yakalı, uzun kollu, önü açık, beden boyu kısa üstlüktür (Foto. 256). 

Bedene düz birleĢtirilen kolun altına peĢ parçası ilave edilerek rahatlık sağlanmıĢtır. YeĢil 

kadife kumaĢtan yapılmıĢ cepkenin yakası desenli basma kumaĢtan yapılmıĢ, içi ise kırmızı 

pamuklu kumaĢtan astarlanmıĢtır. Ön-arka beden ile kol evinin birleĢim dikiĢine pembe 

biye geçirilmiĢ, ön ortası kırmızı biye ile temizlenmiĢtir. Kol ucu büzgülerle toplanmıĢ 

kırmızı biye ile süslenmiĢtir. Ayrıca ön ortası köĢelerine pul iĢlemesi yapılmıĢtır. 

Fotoğraf 257‟deki, bedene kadar uzanan kavisli V yakalı giysinin, belden etek ucuna doğru 

açılan üçgen peĢleri ile etek geniĢliği sağlanmıĢ, bedene düz olarak birleĢtirilen kolların 

uçları yırtmaçlı yapılmıĢtır. Kol altına yerleĢtirilen ve bele doğru daralan üçgen kuĢ parçası 

ile beden ve kolun rahatlığı sağlanmıĢtır. Yanlarında derin yırtmaçları bulunan ve yörede 

“kara kadife” olarak adlandırılan giysi siyah pamuklu kumaĢtan yapılmıĢ, sarı zemin 

üzerine desenli basma kumaĢtan astarlanmıĢtır. Bütün yüzeye, renkli ipliklerle zincir dikiĢi 

yapılarak stilize bitkisel motifler iĢlenmiĢtir. Giysinin uç uca olan ön kapaması, bel 

hattında siyah biyeden yapılmıĢ bağcık ile sağlanmıĢtır. 

Pembe-gri renkte enine çizgili ipek kumaĢtan yapılmıĢ önlük bağcıklı, dikdörtgen Ģeklinde 

giysi tamamlayıcısıdır (Foto. 258). Çorap, yün ipliklerden oluĢmuĢ ayak giyimi 
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tamamlayıcısıdır (Foto. 259) Kemer, iĢlemeli düz Ģerit Ģeklinde giysi tamamlayıcısıdır 

(Foto. 260). Kahverengi deri kemere, renkli boncuklarla stilize bitkisel motifler iĢlenmiĢtir. 

Tablo 40a‟daki sekiz göstergede de gösteren ve gösterilen arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmakta ve gösterge belirttiği nesneyi doğrudan temsil etmektedir. 

 

Tablo 40b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Pembe fistan ve kara kadifenin rengi giysiye adını vermiĢtir. 

Giysinin giyilme diziliĢi ġalvar, fistan, cepken, önlük, kemer, çorap, baĢörtüsü 

veya 

ġalvar, pembe fistan, kara kadife, önlük, kemer, çorap, baĢörtüsü 

olmak üzere iki Ģekilde giyilir. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Tüm göstergeler birlikte kullanılarak oluĢturulan dizimsel bağlantıdan 

bir dizi çıktığı zaman, takımın görüntüsel olarak takım olma özelliği 

kaybolur. ĠletiĢimsel olarak verilen mesajın anlamı değiĢir 

 

Pembe fistan ve kara kadife de, giysiyle bütünleĢen ve giysiye adını veren kumaĢın rengi 

olduğu için rengin göstergeyi temsil ettiği söylenebilir. 

Giyim-kuĢamda, göstergelerin kullanım sırası ve yeri değiĢtiğinde, görsel ve iletiĢimsel 

açıdan da değiĢim olmaktadır. Örneğin, Ģalvar, pembe fistan, kara kadife, önlük, kemer, 

çorap, baĢörtüsü olarak sıralı bir Ģekilde giyilirse gelin giyimini, Ģalvar, fistan, cepken, 

önlük, kemer, çorap, baĢörtüsü olarak sıralı bir Ģekilde giyilirse düğünde gelin ve damada 

yakın akrabalardan birinin giyimini oluĢturarak kimlik belirtme iĢlevini yüklenmektedir. 

Bu da halk giyim kuĢamında dizimsel bağlantının görsel ve iletiĢimsel açıdan önemini 

vurgulamaktadır 

 

Tablo 40c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamuı Çözümleme 
                                   ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

ġalvar 

Fotoğraf 253 

Alt beden giysisi Rahatlık, konfor ve fonksiyonelliği temsil eder 

Fistan (Elbise) 

Fotoğraf 254 

DıĢ, uzun, üst giysi Rahatlık, hareket serbestliği sağlar 

Sağ bedendeki tek çep fonksiyonelliği çağrıĢtırır 

Pembe Fistan 

Fotoğraf 255 

DıĢ, uzun, üst giysi  

 

Özel gün giyimini temsil eder 

DıĢ giyime çağrıĢım yapar 
Cepken 

Fotoğraf 256 

DıĢ, kısa, üst giysi 

Kara kadife 

Fotoğraf 257 

DıĢ, uzun, üst giysi 

Bitkisel motif 

Kemer 

Fotoğraf 260 

Kemer=Boncuk kemer 

Bitkisel motif 
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Tablo 40c‟deki göstergeler, düz anlamda giysi olarak görülürken, anlamlandırmanın ikinci 

düzlemi olan yan anlamda; üzerindeki iĢleme ve kumaĢ özelliği açısından özel günlerde 

giyilen giyimi çağrıĢtırdığı görülmektedir. 

Cebin entarinin sağ bedeninde yer almasının, sağ elin kullanımından kaynaklandığı 

çağrıĢımını yapmakta ve iĢlevselliği temsil etmektedir.  

 

Tablo 41.UĢak Özel Gün Giyim-KuĢamını Göstergebilimsel Yöntem ile Çözümleme 

(Konak giyim-kuĢamı) 

Tablo 41a. Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

G
ö

st
er

g
e 

T
ü

rü
 

 
G

ö
rü

n
tü

se
l 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Giysi Kadın giyim-kuĢamı UĢak halk giyim-kuĢamı 

Kavram, olgu  

Fotoğraf 261, 262, 

263, 264, 265,  266  

 

UĢak kadın giyim-kuĢamı 

UĢak Merkez özel gün 

giyimi-kuĢamı 

Göynek  

Fotoğraf 261 

  

 

Yuvarlak yakalı, uzun 

kollu, geniĢ üst iç giysisi 

ġalvar  

Fotoğraf 262 

  

Bol, beli uçkur ile 

toplanmıĢ, iĢlemeli torba 

Ģalvar 

Cepken  

Fotoğraf 263 

  

  

Boyu bel hizasında, uzun 

kollu, hakim yakalı ve 

yoğun iĢlemeli, kısa 

üstlük. 

Örtü 

Fotoğraf 264 

 

Dikdörtgen Ģeklinde 

iĢlemeli baĢörtüsü 
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Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Tepelik 

Fes 

Alınlık  

Fotoğraf 265   

Hafif çukur dairesel 

biçimde iĢlemeli baĢlık 

Yuvarlak baĢlık 

TaĢlı, zincirli ve penezli 

iĢlemeli takı 

Bilezik  

Fotoğraf 266 

 

TaĢlı kol takısı 

Göynek 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 261 

  
Bitkisel motif 

Krem rengi pamuklu 

kumaĢtan yapılmıĢ iç giysi 

Yaka çevresi, kol ucu ve 

etek ucuna simli oya 

geçirilmiĢ, sim iplikle 

yakanın alt kısmına 

bitkisel motif iĢlenerek 

süsleme 

ġalvar 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 262 

  
Bitkisel motif 

Mor kadife kumaĢtan 

yapılmıĢ, mavi pamuklu 

kumaĢ ile astarlanmıĢ alt 

beden giysisi 

Bütün yüzeyine sim iplikle 

bitkisel motifler yapılarak 

süsleme 

Cepken  

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 263 

 

  

Mor kadife kumaĢtan 

yapılmıĢ, kırmızı pamuklu 

kumaĢ ile astarlanmıĢ kısa 

üstlük 

Yaka, göğüs, kol ve etek 

kenarları üç sıra fitil 

halinde sim iĢlenmiĢtir. 

Yakadan bağlı kolye 

Ģeklinde sarkan üç püskülü 

vardır. Ayrıca göğüsün 

orta kısmında her iki 

tarafında üst üste üç püskül 

sarkmaktadır. Bütün yüzey 

sim ile stilize kıvrım 

halinde dal ve yaprak 

motifleri iĢlenmiĢtir. 

Aralarında çok miktarda 

madeni pullar ile sırt 

kısmında stilize rozet çiçek 

ve madalyon motifleri ile 

süsleme 

Örtü 

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 264 

 
Bitkisel motif 

Krem Ģifon kumaĢtan 

yapılmıĢ baĢörtüsü 

Yüzeye serpme Ģeklinde 

sim iplik ile bitkisel 

motifler iĢlenmiĢ, 

dörtkenarı simli oya ile 

çevrelenerek süsleme 

Tepelik 

 

 

 

Fes 

Alınlık  
  

GümüĢ tepelik  

Uçlarından zincir ve 

arapça yazılı penezler  

sarkan süleme 

Kırmızı çuha kumaĢ baĢlık 

GümüĢ alınlık 
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Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 265 

Ortasına ve uçlarına renkli 

taĢ mıhlanmıĢ, el motifi 

iĢlenmiĢ penez süsleme 

Bilezik  

Renk/kumaĢ/süsleme 

Fotoğraf 266  

GümüĢ bilezik 

Renkli taĢ mıhlanarak 

süsleme 

 

Tablo 41a incelendiğinde, göstergelerin tümünün iĢlemeli yapılması, aralarında görüntüsel 

olarak bütünlük olduğunu göstermektedir.  

Fotoğraf 261‟deki göynek, yuvarlak yakalı, uzun kollu, geniĢ üst iç giysidir. Düz bol olan 

kol uçları serbest bırakılmıĢtır. Ön ve arka ortası kumaĢ katı olduğu için dikiĢsizdir. Krem 

rengi pamuklu kumaĢtan yapılan göyneğin yaka çevresi, kol ucu ve etek ucuna simli oya 

geçirilmiĢ, sim iplikle yakanın alt kısmına bitkisel motif iĢlenmiĢtir. 

Mor kadife kumaĢtan yapılan torba Ģalvar,  bol, beli uçkur ile toplanmıĢ, iĢlemeli alt beden 

giysisidir (Foto. 262). Sim sırma tekniği ile üzerine simetrik dal motifleri yapılarak 

süslenmiĢtir. Uçkurunda ve astarında mavi ince pamuklu kumaĢ kullanılmıĢtır. Uçkurunda 

farklı ve daha ince ve yumuĢak kumaĢ uygulamasının, belin uçkurla toplanmasını 

kolaylaĢtırmak ve büzgülerin giyen kiĢiyi rahatsız etmemesi için kullanılan bir yöntem 

olduğu düĢünülmektedir. UĢak ilinde görülen bu Ģalvarın, Kütahya yöresine ait Ģalvarlar ile 

biçimsel özelliğinin aynı olduğu görülmektedir. Bu durumun UĢak ilinin önce Kütahya 

ilinin kazası sonrada komĢusu olması, iki il arasında giysi etkileĢimini sağladığı 

söylenebilir.  

Cepken, hâkim yakalı, boyu bel hizasında, uzun kollu, önü açık ve kapamasız, tüm yüzeyi 

sırma iĢlemeli, kısa üstlüktür (Foto. 263). Mor kadife kumaĢtan yapılan cepken, kırmızı 

pamuklu kumaĢ ile astarlanmıĢtır. Yaka, göğüs, kol ve etek kenarları üç sıra fitil halinde 

sim iĢlenmiĢtir. Yakadan bağlı kolye Ģeklinde sarkan üç püskülü vardır. Ayrıca göğüsün 

orta kısmında her iki tarafında üst üste üç püskül sarkmaktadır. Cepkenin her tarafı sim 

iplik ile stilize kıvrım halinde dal ve yaprak motifleri iĢlenmiĢtir. Aralarında çok miktarda 

madeni pullar ile sırt kısmında stilize çiçek ve madalyon motifleri bulunmaktadır.  

Koca ve arkadaĢlarının (2014, ) tanımladığı EskiĢehir‟in Ġnönü ilçesinde kullanılan “tuğlu 

sarka” adlı üstlüğün cepken ile benzer özellikleri taĢıması dikkat çekicidir. ÇalıĢmada,  tüm 

yüzeyi rokoko iĢi ile iĢlenerek bezenmiĢ olan sarkanın ön bedeninin tek tarafında üst üste 

ve sırtta yan yana dizilmiĢ, simli iplikten yapılmıĢ üç adet püslülle süslenmiĢ olduğu 

belirtilmiĢtir. Cepkende olduğu gibi sarkanın da belirli yerlerinde pul ve boncuk 
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kullanılarak, ıĢıltılı bir görünüm kazandırıldığı vurgulanmıĢtır. Ayrıca gümüĢ rengi iplikle 

iĢlenmiĢ olan sarkaların Ġnönü yöresinde kullanıldığı, altın rengi iplikten iplikle iĢlenen 

sarkaların ise sipariĢ alındığı için sadece iĢlemesinin yapıldığı belirtilmiĢtir.  UĢak ile 

EskiĢehir arasında, Kütahya ilinin bulunması ve Kütahyada da bu tür iĢlemeli üstlüklerin 

kullanılması kültürel etkileĢimi açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, Kütahya ve UĢakta 

üstlüklerin iĢlemelerinin sarı sim iplikle iĢlenmiĢ olması da etkileĢimi gösteren diğer 

ayrıntı olarak görülmektedir. 

Dikdörtgen Ģeklinde, iĢlemeli baĢörtüsü, krem rengi Ģifon kumaĢtan yapılmıĢtır (Foto. 

264). Yüzeye serpme Ģeklinde sim iplik ile bitkisel motifler iĢlenmiĢ, dörtkenarı simli oya 

ile çevrelenmiĢtir. 

Fotoğraf 265‟teki tepelik, hafif çukur dairesel biçimde iĢlemeli olup, fes, yuvarlak Ģeklinde 

baĢlıktır. Alınlık, taĢlı, zincirli ve penezli iĢlemeli takıdır. Tepeliğin ve alınlığın uçlarından 

zincirli penezler sarkmaktadır. Tepelikteki penezde arapça yazı, alınlıktaki penezde el 

motifi bulunmaktadır. Alınlığın ortasına yeĢil, uçlarına kırmızı taĢ mıhlanmıĢtır.  

Bilezik, taĢlı kol takısıdır (Foto. 266). Bilezikte beĢ adet dikdörtgen gümüĢ parça 

bulunmaktadır. Parçaların tam ortasına, yeĢil, kahverengi, kırmızı taĢ mıhlanmıĢtır. 

Görüntüsel nesne, yani resim, Ģekil v.b. görüntü konu aldığı gerçek göstergenin kendisidir. 

Bu bakımdan gösterge ile onun belirttiği nesne arasında benzerlik iliĢkisi vardır. Gösterge 

kendi nesnesini, görüntü olarak yansıtır. Tablo 41a‟da Ģalvar-cepken takımını oluĢturan 

dokuz ayrı görsel gösterge, gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkide biçimsel ifadelerle 

doğrudan temsil etmektedir. 

 

Tablo 41b. Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki Bütün parçaların iĢlemeli olması, aralarında bütünlük sağlar 

Giysinin giyilme diziliĢi Alta Ģalvar, üste göynek ve cepken giyilir, baĢa tepelik, fes ve alınlık 

takılır, ayağa ayakkabı giyilir ve bileğe bilezik ile tamamlanır. 

Giysinin kullanım özellikleri 

(görsel ve iletiĢimsel açıdan) 

Tüm göstergeler birlikte kullanılarak oluĢturulan dizimsel bağlantıdan 

bir dizi çıktığı zaman, takımın görüntüsel olarak takım olma özelliği 

kaybolur. ĠletiĢimsel olarak verilen mesajın anlamı değiĢir. 

 

UĢak yöresi özel gün giysi parçalarının iĢleme özellikleri giysilerin kullanım yerine 

(düğün, niĢan v.b.) göre görsel ve iletiĢimsel açıdan anlam içermektedir.  
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Cepken-Ģalvar takım, Barthes‟in (2012, s. 66) belirttiği gibi “bölümlenmesi gereken bir 

töz” yani dizim olarak incelendiğinde; yukarıdan aĢağıya veya içten dıĢa doğru iki Ģekilde 

dizimlerin sıralanması ile oluĢur.  Ġçten dıĢa doğru; göynek, Ģalvar, cepken, fes, tepelik, 

baĢörtüsü, alınlık, bilezik ve ayakkabıdan oluĢmaktadır (Tablo 41b). Bu giysi türleri, farklı 

giysi parçalarıdır ve her tür farklı bir diziye sahiptir. 

Göstergelerin, bulunduğu yerin kültürünü ve sosyal ortamıyla iliĢkisini yansıtması 

gerekmektedir. Tablo 41‟deki dizimsel bağlantı bir takım oluĢturur ve bu bağlantıdan bir 

dizinin çıkması ile giyinme biçimin görüntüsel olarak takım olma özelliğini yitirir. 

 

Tablo 41c. ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 
                                       ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 

Göynek 

Fotoğraf 261  

Ġç giysi 

Bitkisel motif: çiçek, dal 

 

 

Özel gün giyimini temsil eder.  

Ġç ve dıĢ giyimi çağrıĢtırır. 

BaĢarı ve güzelliği sembolize eder 

ġalvar 

Fotoğraf 262 

Alt beden giysisi 

Bitkisel motif: çiçek, dal 

Cepken 

Fotoğraf 263 

Üst dıĢ giysi 

Bitkisel motif: çiçek, dal 
Örtü 

Fotoğraf 264 

Bitkisel motif: çiçek, dal 

Tepelik 

Fotoğraf 265 

Penez: Arapça yazı  

Nazardan korunmayı temsil eder. 

Özel gün giyimi takısıdır. 

 
Alınlık 

Fotoğraf 265 

Penez: el motifi 

 

Düz anlamda, Ģalvar-cepken takım olarak görülen giysi parçaları, anlamlandırmanın ikinci 

boyutu olan yan anlamda, üzerindeki iĢleme özelliklerinden dolayı ahenkli bir görünüm 

kazanarak özel gün giyimine çağrıĢım yapmaktadır. Ancak giysinin iĢleme özelliği olarak 

aynı yapıya sahip olması, baĢlıkla birleĢtirilen giysinin gelin giysisi olarak iĢlevinin 

değiĢmesi, gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢkinin anlamlandırmadaki rolünü 

tanımlamaktadır. Aynı zamanda baĢlıklı/baĢlıksız karĢıtlığının oluĢturduğu anlam 

farklılığı, Barthes‟nin (2012, s. 3) belirttiği “giyim dilinde ayrıntılarda karĢıtlık, anlamda 

değiĢmeye yol açar” tanımlaması ile örtüĢmektedir 

Anlambilimsel açıdan incelendiğinde; göstergelerdeki motif, desen ve iĢleme gibi dizilerin 

yan yana bulunması ile sembolik anlam oluĢmaktadır. Hepsinde bitkisel motiflerden stilize 

çiçek ve kıvrımlı dal motifleri kullanılmıĢtır. Çiçek, baĢarının sembolüdür; çoğunlukla 

bayan güzelliğinin sembolüdür. GüneĢ ve yağmurla bağlantısı, çiçeği pasif boyun eğmenin 

ve alçak gönüllüğün sembolü yapar. O aynı zamanda düzeninden dolayı güneĢin bir iĢareti 
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olabilir. Çabucak solduğundan dolayı karasızlığın ve geçiciliğin sembolüdür (Becker‟dan 

aktaran Aygün, 2007). Fatma Ana Eli olarak bilinen el motifi ve arapça yazılar, nazar ve 

uğurun iĢaretidir.  

 

4.9. Giyim KuĢam ve Kültürel EtkileĢim 

GeçmiĢte devletlerin birbirleriyle kurduğu ekonomik ve siyasi iliĢkiler, göçler, endüstri-

bilim-teknoloji alanındaki geliĢmeler, sanatsal ve kültürel çalıĢmalar ve komĢuluklar, 

kültürel etkileĢimi de beraberinde getirmiĢtir. Ayrıca ülkelerarası ve Ģehirlerarası ulaĢımın 

kolaylaĢması, buna paralel olarak kitle iletiĢim araçlarının geliĢmesi ile ülkeler arası boyuta 

çıkan bilgi akıĢı, kültürlerin birbirlerini etkileme ve birbirlerinden etkilenme alanlarını da 

geniĢletmiĢtir. Bu alanların en baĢında da giyim kuĢam gelmektedir. 

Ġnsanların köyden kente göç gibi hayat tarzlarında zorunlu olarak meydana gelen 

değiĢimlerde, öncelikle giysilerin değiĢtiği bilinmektedir. Bu Ģekilde, insanlar ya gittikleri 

yere uyum sağlar ya da kendi kültürlerini gittikleri yere taĢırlar. Gittikleri yerlere uyum 

sağlamak için ise ilk adım giysilerde baĢlamıĢtır. Crane (2003, s. 314) “Moda ve 

Gündemleri, Giyimde Sınıf, Cinsiyet ve Kimlik” adlı çalıĢmasında konuyla ilgili Ģöyle bir 

örnek vermiĢtir. “ABD‟deki göçmenler yanlarına gelecek akrabalarına karaya ayak basar 

basmaz geleneksel kostümlerinden kurtulmalarını tavsiye etmiĢ, böylelikle uygunsuz 

giysilerle kimseye görünmek zorunda kalmayacaklarını söylemiĢlerdir.” Burada giysilerin, 

bulunduğu yere, yeni güncel hayata uygunluğu vurgulanmıĢ yukarıdaki düĢünce 

desteklenmiĢtir. 

Tarihi süreç incelendiğinde, iletiĢimin oldukça zor olduğu dönemlerde bile giyim 

kuĢamdaki kültürel etkileĢimin ülkeler arası, hatta kıtalararası boyutta olduğuna iliĢkin pek 

çok örnek verilebilir. Bu etkileĢimin doğu ve batı arasında karĢılıklı olarak gerçekleĢtiği 

pek çok kaynakta yer almaktadır.  

1721 yılında Paris sokakları, 80 kiĢilik bir defileye sahne olmuĢtur. Ġstanbul‟dan 

gönderilen Bab-ı Ali elçisi Mehmet Efendi ve heyetinin gösteriĢli geçitleriyle ġark‟ın 

dokumacılığı, kumaĢtaki Ģiirselliği Avrupa‟da ilk kez tüm görkemiyle ortaya çıkıyordu. 

Elçilerin ve heyetin bu Ģekilde Avrupa‟ya gönderilmeleri, 1699 yılında imzalanan Karlofça 

AntlaĢması‟nın politik etkilerindendi. Bu antlaĢma ile Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun 

Avrupa‟ya karĢı üstünlüğü sona ermiĢ ve Osmanlı, kendini Batı‟ya açma zorunluluğu ile 

karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu defile vesilesiyle Avrupa‟nın Ģark dokumacılığı ile karĢılaĢması, 
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sanatı ve giyimi de etkilemiĢtir. Avrupa aristokratları Osmanlı kostümleri sipariĢ verip 

diktirmiĢ, kaliteli kumaĢlar ticaret yoluyla Avrupa‟ya getirtilmiĢ, kaftanlar, kürk yakalı 

paltolar hazırlatılmıĢtır (Gerçek, 2012, s. 79). 

19. yüzyılın son dönemlerinde, Anadolu‟da geleneksel giyim tarzları ile batı etkisi arasında 

kalınarak hazırlanmıĢ giysiler ortaya çıkmıĢtır. Bu giysilerin oluĢumunda batı etkisi ile 

birlikte, batıdan göçenlerin de çok büyük etkisi olmuĢtur. Bu dönemde kullanılan giysiler 

batı ile doğunun bir sentezini oluĢturarak iki kültürün özelliklerini çok güzel bir Ģekilde 

birleĢtirerek çok farklı bir giyim tarzın ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Model, biçim ve 

kullanılan malzeme açısından Batı özelliklerini yansıtan giysiler üzerindeki iĢleme ve 

motifler Türk Osmanlı yapısını korumakta veya iki parçalı olan giysilerin bir parçası Avrupa 

etkisinin tüm özelliklerini yansıtırken, diğer parçası tamamen Doğu kültürü etkisini 

yansıtarak geçiĢ döneminin yaratıcı çizgisini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır (Koca vd. 

2007, s. 802).  

Giyim kuĢamdaki kültürel etkileĢim sonucu farklı kültürlerin benzer veya ortak özellikler 

taĢıyan giysi biçimlerinin oluĢması, coğrafi sınırları birbirine yakın olan bölgelerde veya 

aynı bölgenin farklı yerleĢim birimlerinde de görülmektedir. Bunun yanı sıra, aynı kültüre 

mensup olup farklı bölgelerde yaĢayan toplulukların giyim kuĢam biçimlerinin aynı 

olduğu, ancak zaman içerisinde yaĢadıkları bölge kültüründen etkilendikleri de giysilerin 

ayrıntılarındaki değiĢimde gözlenebilmektedir.  

Toplumların yaĢam biçimleri ve merkeze uzaklıkları, giyim kuĢamdaki etkileĢimde önemli 

bir faktör olarak görülmektedir. Aynı ilde kent merkezine yakın köylerde yaĢayan 

kadınların üzerinde günümüz modern giysileri görülürken, merkezden uzak dağ köylerinde 

yaĢayan kadınların üzerinde eski özgün giysileri görmek mümkündür. Örneğin merkeze 

yakın bir köyde yaĢayan kadın, önlüğü fabrikasyon sentetik kumaĢtan kullanırken, dağ 

köylerinde yaĢayan bir kadın, yünden kendi dokuduğu önlüğü kullanmaktadır. Aynı ilde 

farklı dokuda önlük kullanılması, teknolojinin ve iletiĢimin giyim üzerindeki etkisini 

göstermektedir. 

AraĢtırmanın bu bölümünde Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Ġzmir, Kütahya, Manisa, 

Muğla ve UĢak olmak üzere 8 ilin halk giyim-kuĢamını oluĢturan parçalarının (görsel 

göstergelerin) biçimsel benzer ve ortak özellikleri tablolar halinde sunularak kültürel 

etkileĢim açısından yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  
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Tablo 42: Ġllere Göre Ġç Giysilerin Biçim Özellikleri (Göynek/Gömlek) 
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Çizim 1‟de görülen Aydın yöresine ait göynek, boynu çevreleyen yuvarlak yaka, yaka 

yırtmacı ve uzun kol gibi biçimsel özellikleri ile Kütahya yöresinde görülen al gömlek ile 

benzer özellikler taĢımaktadır. Göyneğin yaka yırtmacının ön bedende, al gömleğin yaka 

yırtmacının ise arka bedende olması, iki gösterge arasındaki biçimsel farklılıktır. Birbiri ile 

sınırı olmamalarına rağmen, bu iki ilin iç giysilerinin benzer biçimsel özellikleri taĢıması 

bölgesel kültürün özelliği olarak görülebilir. Ancak Türk giyim kuĢamının 

gelenekselleĢmiĢ temel iç giysisi olan göyneğin belirli biçimlerinin olduğu ve Anadolu‟nun 

tüm bölgelerinin giyim kuĢamında bu biçimlerden birine rastlamanın mümkün olduğu 

dikkate alınması gereken bir özelliktir.  

Çizim 2‟de Aydın yöresinde görülen bürümcük dokuma göyneğin, dokuma kenar çizgileri 

ve peĢ parçasının kol ve bedene bir bütün olarak eklendiği yekpare peĢli kesimi, dikkat 

çeken biçimsel özelliğidir. Bu göynek ile benzer biçimsel özellik gösteren baĢka bir 

göynek örneği de Ġzmir yöresinde karĢımıza çıkmıĢtır. Ġki göyneğin kol ucu Ģekli dıĢında, 

biçimsel olarak benzer özellikler taĢıdığı görülmüĢtür. Aydın‟daki göyneğin kol ucunun 

geniĢ ve serbest bırakılması, Ġzmir‟deki göyneğin ise kol ucunun lastikli olup bileği 

sarması ayırt edici farklılığıdır. Bu durumda, birbirine sınırı olan bu iki ilin 

komĢuluklarının giysi biçimlerini etkilediği sonucuna varılabilir. Ġki ilin birbirine sınırı 

olması kültürel etkileĢimi artıracağı için, bu durumun göyneklerdeki ortak ve benzer 

özelliklerin oluĢmasında önemli bir etken olarak görülebilir.  

Çizim 3‟te Denizli ve Manisa yörelerinde görülen yakası açılmamıĢ göyneğin yaka biçimi, 

kol altından etek ucuna doğru geniĢleyen üçgen biçimindeki peĢ parçaları ve boy uzunluğu, 

dikkat çeken biçimsel özellikleridir. Bu göynek ile benzer biçimsel özellik taĢıyan diğer bir 

yakası açılmamıĢ göynek örneği ise, Ġzmir yöresinde karĢımıza çıkmıĢtır.  Ġki göyneğin boy 

uzunluğu ve peĢ parçasının dokuma sırasında veya sonradan yapılması dıĢında biçimsel 

olarak birbirine benzediği görülmüĢtür. Denizli ve Manisa‟daki yakası açılmamıĢ göyneğin 

boy uzunluğu ayak bileğine kadar uzanmıĢ ve yanlardaki peĢ parçası sonradan ilave 

edilerek geniĢlik sağlanmıĢtır. Ġzmir‟de ise yakası açılmamıĢ göyneğin boy uzunluğu kalça 

hizasında sonlanmıĢ ve peĢ parçası dokuma sırasında beden ve kola bir bütün olarak 

dokunarak geniĢlik sağlanmıĢtır. Çizim 2‟de söz konusu olan durum, buradaki üç il 

arasında da görülmektedir. Ġllerin birbirine komĢu olmasının iç giysi parçalarının benzer 

olmasına yol açtığı Ģeklinde yorumlanabilir.   

Denizli yöresine ait, Çizim 4‟teki baĢtan geçirilerek giyilen göynek, Muğla ve Manisa 

yöresinde de görülen ince hakim yakalı, yaka yırtmaçlı ve yanları peĢ parçalı göynek 
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örnekleri ile benzer özellikler taĢımaktadır. Göyneğin uzun, kolsuz ve peĢ parçasının üçgen 

biçiminde olması, biçimsel açıdan dikkat çeken, ayırt edici özelliğidir. Denizli Muğla ve 

Manisa birbirine komĢu illerdir. Üç ildeki göynek örneklerinin biçimsel olarak benzer, 

ancak ayrıntılarında küçük farklılıklar olmasının kültürel etkileĢimin sonucu olduğu 

söylenebilir.  

Çizim 5‟te Kütahya yöresinde karĢımıza çıkan göyneğin, bel hizasında sonlanan kısa boy 

uzunluğu, iki adet düğme ile sağlanan kruvaze kapaması, kol altındaki kare kuĢ parçası ve 

manĢet ile toplanan kol ucu biçimsel özelliği ile Çizim 7‟de Manisa yöresine ait göyneğin 

dar olması, yaka ve kol biçiminin olmaması, bu iki göyneği, diğer göynek örneklerinden 

ayıran biçimsel açıdan dikkat çeken ayırt edici farklılığıdır.  

Çizim 9‟daki UĢak yöresine ait göynek, uzunluk ve belden kesik olması gibi biçimsel 

özellikleri ile diğer göyneklerden farklılık göstermektedir. Aynı Ģekilde Çizim 7‟deki 

Manisa yöresine ait göyneğin de geleneksel göynek biçiminden farklı olması, Batı tarzı iç 

giyim özelliklerinden etkilenildiğini düĢündürmektedir.   

Çizim 8‟de Manisa yöresinde görülen göyneğin, boynu çevreleyen yaka, yaka yırtmacı ve 

kol altından etek ucuna doğru geniĢleyen üçgen peĢ parçası ile Denizli yöresindeki 

göynekle benzer özellikler taĢıdığı görülmektedir. Bunları birbirinden ayıran biçimsel 

özelliği ise kol ve boy uzunluğundaki farklılıklardır. 

Tablo 42‟deki sonuçlara göre, araĢtırma kapsamındaki yörelere ait göyneklerin biçimsel 

özelliklerinin oluĢmasında yoğun olarak birbiri ile komĢu illerde kültürel etkileĢim 

görülmekle birlikte,  Batı modasının da etkisinin olduğu söylenebilir. 
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Tablo 43: Ġllere Göre Alt Beden Giysilerinin Biçim Özellikleri (ġalvar/Potur/Don) 
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Çizim 1‟de Afyonkarahisar, Muğla, Ġzmir ve UĢak‟ta biçimsel açıdan benzer olan Ģalvar 

örnekleri görülmektedir.  

Afyonkarahisar yöresine ait Ģalvarın kalça hizasındaki verev kesikli korsajı ve Muğla 

yöresine ait Ģalvarın bel altından ve paça ucundan kesikli olması, biçimsel açıdan dikkat 

çeken ayırt edici farklılığıdır. 

Çizim 2‟de Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Kütahya,  Manisa, UĢak yörelerinde yüksek ağlı,  beli 

ve paçası lastikli, ağı kare kuĢlu olan Ģalvar örnekleri görülmektedir. ġalvarların hepsi birbirine 
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benzemekle birlikte, Manisa‟daki Ģalvarın diz hizasından kesikli olması, diğerlerinden ayırt edici 

özelliğidir.  

Çizim 1 ve 2‟de söz konusu olan durumun, buradaki sekiz il arasında da görüldüğü, illerin 

birbirine komĢu olmasının alt beden giysi parçalarının benzer olmasına yol açtığı Ģeklinde 

yorumlanabilir.   

Çizim 3‟te Aydın yöresinde görülen, beli uçkurla toplanmıĢ büzgülü, bol ve paçalı formu ile 

ayak bileğine kadar uzun olan Ģalvar, Ġzmir yöresinde görülen potur örneği ile biçimsel 

olarak benzemektedir. 

Çizim 4‟te görülen Ġzmir yöresine ait potur, bol, cepli, üçgen kuĢlu olması gibi biçimsel 

özellikleri ile Manisa yöresinde görülen don örneği ile benzer özellikler taĢımaktadır. 

Çizim 5‟te UĢak yöresinde görülen dikdörtgen Ģeklindeki, torba Ģalvar, Kütahya yöresine ait 

Ģalvarlar ile biçimsel açıdan benzer özelliklere sahiptir.  Bu durumda UĢak ilinin önce Kütahya 

ilinin kazası, sonra da komĢusu olmasının, iki il arasında giysi etkileĢimini sağladığı 

söylenebilir.  

Tablo 43‟deki sonuçlara göre araĢtırma kapsamındaki yörelere göre değiĢik biçimlerde ve 

farklı boylarda olan alt beden giysi parçalarının (Ģalvar/don/potur) biçimsel özelliklerinin 

oluĢmasında Ege Bölgesi‟nde yaĢayan birçok farklı sosyal yapının birbirleri ile iletiĢimde 

bulunması sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. 
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Tablo 44: Ġllere Göre DıĢ Giysilerin Biçim Özellikleri  (Üçetek/ÜçpeĢ/ÜçbeĢ/Entari ) 
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Çizim 1‟de Afyonkarahisar ve Denizli yörelerinde kullanılan ve biçimsel açıdan benzer 

olan üç etek örneği görülmektedir. Birbirine sınırı olan illerde görülen bu üçeteğin düz yan 

yırtmaçları, farklı beden uzunluğundaki boyları ve kol altındaki üçgen kuĢ parçaları 

benzerlik göstermektedir. Afyonkarahisar‟da kullanılan üçeteğin ince hakim yaka ve ön 

ortasındaki patlet çalıĢması ile kapanma sağlanması, Denizli yöresinde görülen üç eteğin 

ise, üçgen yan peĢleri ve bedene kadar uzanan kavisli V yakası ayırt edici farklılıklarıdır. 

Ġki ilin birbirine sınır olması, kültürel etkileĢimi artıracağı için, bu durum, üçeteklerdeki 

ortak ve benzer özelliklerin oluĢmasında önemli etken olarak görülebilir.  

Çizim 2‟de görülen üç etek, Aydın ve Ġzmir yörelerinde görülmüĢtür. Üçeteğin kol 

altındaki kuĢ parçası dıĢında, biçimsel olarak iki yörede de benzer özellikler taĢımaktadır. 

Aydın yöresinde kol altına üçgen kuĢ parçası yapılarak rahatlık sağlanırken, Ġzmir 

yöresinde kare kuĢ parçası ile rahatlık sağlanması ayırt edici biçimsel özellikleridir. 

Çizim 3‟te Aydın, Denizli ve Manisa yöresine ait üç etek örneği görülmektedir. Üç yörede 

benzer biçimsel özellikler taĢıyan üçetek, Denizli ve Manisa yöresinde sağ bedende gizli 

cep uygulaması ile Aydın yöresinden farklılık göstermektedir. Denizli Buldan ve Manisa 

Sarıgöl ilçelerinde üçeteğin biçiminin aynı olması, Sarıgöl ve Buldan‟ın birbirine komĢu 

iki ilçe olmasından kaynaklı olduğu, komĢulukların kültürel etkileĢimi sağladığı 

söylenebilir. 

Ġzmir-Tire yöresinde karĢılaĢılan, çizim 4‟teki üçetek yaka, kol biçimi ve kol altı kuĢ 

parçası ile diğer yörelerdeki üçeteklerle benzerlik gösterirken, belden aĢağı alt beden 

kısmının biçimi dikkat çeken ayırt edici farklılığıdır.  Ege bölgesinin nerdeyse tamamında 

dıĢ giysiler (üçetek/üçpeĢ) kol altından etek ucuna doğru üçgen açılırken, Tire yöresine ait 

bu giysinin belden aĢağıya kalça kısmında bombe yaparak etek ucuna düz inmesi, yörede 

Batı tarzı dıĢ giyim özelliklerinden etkilenildiğini düĢündürmektedir.   

Çizim 5‟te Kütahya, Ġzmir ve Muğla yörelerinde kullanılan üçetek örneği görülmektedir. 

Birbirine biçimsel olarak benzeyen üçetek, kol ve yaka biçimi ile farklılık göstermektedir. 

Kütahya ve Muğla‟daki üçeteğin kol ucu dilimlidir. Ġzmir‟deki üçetek ise, dirsek hattına 

kadar yırtmaçlı ve dilimli olup üç parçadan oluĢmaktadır. Ġzmir ve Kütahya‟daki üçetek 

ince, hâkim yakalı, Muğla‟daki üçetek ise bele kadar uzanan V yakalıdır. 

Çizim 6‟da görülen Kütahya yöresine ait tefebaĢı entari, UĢak yöresinde görülen 

üçeteklerle benzerlik ve farklılıklar göstermektedir. Bedene düz takılan uzun kolları, kol 

altındaki üçgen kuĢ parçaları, ön ortası ve yanlardaki üçgen peĢ parçaları, hakim yakaları 
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ve yanlardaki yırtmaçları benzerlik gösterirken,  Kütahya‟da kol ucunun dirseğe kadar 

yırtmaçlı ve geniĢ olması, UĢak yöresinde ise kol ucunun dilimli olması ayırt edici 

farklılıklarıdır. Çizim 7‟de Kütahya yöresine ait baĢka bir üçetek (savai) görülmektedir. 

Çizim 6‟daki tefebaĢı entariden farkı yanları, yırtmaçsız olması ve U yakalı olmasıdır. 

Tablo 44‟deki sonuçlara göre, araĢtırma kapsamındaki yörelere ait dıĢ giysilerin 

(üçetek/üçpeĢ/üçbeĢ/entari) biçimsel özelliklerinin birbirine benzemelerine rağmen, ancak 

ayrıntılarında küçük farklılıklar olmasının kültürel etkileĢimin sonucu olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 45: Ġllere Göre DıĢ Giysilerin Biçim Özellikleri (Fistan/Elbise/Bindallı) 
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Çizim 1‟de Afyonkarahisar yöresine ait fistan ile UĢak yöresine ait fistanın belden kesikli, 

önden kapamalı, uzun takma kollu olması gibi benzer biçimsel özellikler taĢıdığı 

görülmektedir. Afyonkarahisar‟da görülen fistanın, kup ile vücudu sarması, ince hakim 

yakalı olması, cepli ve kol ucunun manĢet ile toplanması, UĢak yöresindeki fistanın ise 

gömlek yakalı, cepsiz ve kol ucunun lastikle toplanması, biçimsel açıdan ayırt edici 

özellikleridir. 

Çizim 2‟de görülen Ġzmir yöresine ait fistan ve Manisa yöresine ait bindallının benzer ve 

farklı biçimsel özellikleri vardır. BaĢtan geçirilerek giyilen, uzun kollu, iki göstergede 

boyun çevresine göre Ģekillenen yuvarlak yaka ve yaka yırtmacı olup etek ucuna doğru 

geniĢlemesi, benzer biçimsel özelliğini gösterirken, fistanın, kol altından aĢağıya inen 

üçgen peĢ parçası, bindallıdan biçimsel açıdan farklı özelliğini gösterir. 

Çizim 3‟te Ġzmir ve UĢak yöresine ait fistan örneği görülmektedir. .Birbirine biçimsel 

olarak benzeyen fistanların, yaka ve kapanma biçimi farklılık göstermektedir. Ġzmir‟de 

görülen fistan baĢtan geçirilerek giyilen, Ģömiziye yakalı iken, UĢak‟taki fistan, ön 

ortasında belli aralıklarla dikilmiĢ 5 adet çıt çıt ile kapanma sağlanmaktadır. Fistanın uzun 

olması, kol ucunun manĢet ile toplanması, belden kesikli olması ve etek ucuna doğru çan 

olarak geniĢlemesi benzer biçimsel özelliklerini taĢımaktadır. 

Çizim 4‟te Manisa ve Aydın yöresinde görülen elbise göstergesi bulunmaktadır. Elbise,  

Ġki yörede de yaka biçimi dıĢında benzer biçimsel özelliklere sahiptir. BaĢtan geçirilerek 

giyilen elbise örneği, Aydın yöresinde bebe yakalı iken, Manisa yöresinde, boyun 

çevresine göre Ģekillenen yuvarlak yakalı olması, biçimsel açıdan dikkat çeken ayırt edici 

farklılığıdır.  

Tablo 45‟teki sonuçlara göre, araĢtırma kapsamındaki yörelere ait dıĢ giysilerin 

(fistan/elbise/bindallı) biçimsel özelliklerinin birbirine benzemelerine rağmen, sadece 

ayrıntılarında küçük farklılıklar olmasının, kültürel etkileĢimin sonucu olduğu söylenebilir. 
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Tablo 46: Ġllere Göre Üst Giysilerin Biçim Özellikleri (Cepken/Zıbın/Ceket ) 
  

Görsel Göstergeler 
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 X      X 
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 X  X     

4 

 

 

  X X     

5 

  

  X   X   

6 

 

  

   X 

 

    

7 

  

    X   X 

8 

  

    X    

9 

  

     X  X 

10 

  

       X 

 

Çizim 1‟de Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa yörelerinde kullanılan kısa üstlük örneği 

bulunmaktadır. Afyonkarahisar‟da kullanılan salta, Kütahya‟da kullanılan fermene ve Manisa‟daki 

cepkenin uzun kollu, kol altından kare kuĢ parçasının yapılması ve önde kapanma yapılmadan açık 

bırakılması ile biçimsel açıdan benzer olduğu görülmektedir. 
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Çizim 2‟de Aydın ve UĢak yöresinde karĢımıza çıkan cepkenin manĢetli uzun kollu, yanları peĢli, 

beden boyunun kısa olması ve ön kapamada kısa aralıklarla yerleĢtirilmiĢ düğmeler ile kapanma 

sağlanması benzer biçimsel özelliklerini gösterirken, Aydın yöresindeki cepkenin ince hakim 

yakalı, UĢak yöresindeki cepkenin ise U yakalı olması biçimsel açıdan farklılıklarını 

göstermektedir. 

 Çizim 3‟te Aydın ve Ġzmir yöresinde kullanılan cepken örneğinin, ince hakim yakalı, kol altından 

üçgen kuĢ parçalı, uzun kollu, ön ortası dilimli olması biçimsel açıdan benzer olduğu 

göstermektedir. Aydın‟daki cepkenin kol ucunun geniĢ ve dilimli, Ġzmir‟deki cepkenin ise manĢetli 

olması biçimsel açıdan dikkat çekici farklılığıdır. 

Çizim 4‟te Denizli ve Ġzmir yöresinde görülen cepken örneğinin, kol ucu biçimi dıĢında benzer 

özellikler taĢıdığı görülmektedir. Denizli yöresindeki cepkenin kol ucu dilimli iken Ġzmir 

yöresindeki cepkenin kol ucu dilimli ve dirseğe kadar yırtmaçlıdır. Ayrıca yan dikiĢte yırtmaç 

bulunmaktadır. 

Çizim 5‟te Denizli ve Manisa yöresinde görülen cepkenlerin biçimsel benzerlikleri ve farklılıkları 

bulunmaktadır. Ġnce hakim yakalı, cepkenin kol altında kare kuĢ parçası ve  yanlarda düz peĢ 

parçası bulunması benzer özelliklerini gösterirken,  Denizli‟deki cepkenin kol ucunun dilimli ve ön 

kapamasının ilik-düğme ile sağlanması, Manisa yöresindeki cepkenin ise kol ucunun oval olup 

önünün açık olması biçimsel farklılıklarını göstermektedir. 

Çizim 6‟da Ġzmir yöresi, çizim 8‟de Kütahya yöresi ve çizim 10‟da UĢak yöresinde görülen üç 

farklı cepken görülmektedir. Bu cepkenler kendi yöresindeki ve çevre yörelerdeki cepkenler ile 

farklılık göstermektedir. Ġzmir yöresindeki cepkenin, boyun çevresine göre yuvarlak olarak 

biçimlendirilmiĢ ve biye ile çevrilmiĢ yakası, kol altından etek ucuna doğru açılan etek 

boyu, birbirine eklenmiĢ boyuna iki parçadan oluĢan kolu, arka ortası dikiĢi ve kupu, 

Kütahya yöresindeki cepkenin (zıbının), yuvarlak yakalı kol ucu manĢetli, kol altındaki 

üçgen kuĢ parçası, UĢak yöresinde ise bedene dik açı yapacak Ģekilde düz takılan kolun 

kısa ve uçlarının geniĢ olması dikkat çeken ayırt edici farklılıklarıdır. Üç cepkenin önünün 

açık olması ise benzer biçimsel özelliğidir. Ayrıca UĢak ve Kütahya‟daki cepkenlerin ön 

ve arka beden boyunun uzunluğunun farklı olması, iki yöredeki cepkenin biçimsel 

benzerliğini de göstermektedir. 

Çizim 7‟de Kütahya‟da görülen fermene ve UĢak‟ta görülen benzer biçimdeki cepken 

örneği bulunmaktadır. Birbirine yaka ve kol biçim özelliği açısından benzeyen göstergeler, 

Kütahya‟daki fermenenin kol altında kullanılan kare kuĢ parçası ile farklılık 

göstermektedir. 
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Çizim 9‟da UĢak ve Manisa yörelerinde görülen ceket biçimi görülmektedir. Erkek yaka, 

uzun kol ve cep gibi biçimsel özellikler benzerlik gösterirken, UĢak yöresinde kol ucunda 

üstten yapılan aplike manĢet ve arka bedendeki kup ile Manisa yöresinde ön bedende 

yapılan kup parçası farklılık yaratmaktadır. UĢak ve Manisa yöresinde kullanılan ceket 

örneğine kent merkezine yakın köylerde ulaĢılması, günümüz modern ceketlerine 

benzetilmesi ile moda ve teknolojinin, giysinin biçimlenmesinde etkisi olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 47: Ġllere Göre Giysi Tamamlayıcılarının Biçim Özellikleri (Önlük, PeĢtamal, 

Bürgü, KuĢak, Arkalık v.b.) 
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Çizim 1‟de görülen Afyonkarahisar, Kütahya, Muğla ve UĢak‟taki önlük ile Manisa 

yöresindeki çekki, isimleri farklı olsa bile biçim özelliği ile benzerlik göstermektedir. 
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Çizim 2‟de Denizli, Ġzmir ve Manisa yöresine ait peĢtamalın, dikdörtgen biçimi ile benzer 

özellik taĢıdığı görülmektedir. 

Çizim 3‟te Aydın ve Denizli yöresinde sokak giyiminde kullanılan bürgü, dikdörtgen 

biçimi ile benzerlik göstermektedir. 

Çizim 4‟te Denizli, Kütahya, Muğla ve UĢak yöresinde kuĢak, Manisa yöresinde Ģal kuĢak 

denilen kare biçimindeki giysi tamamlayıcısının, benzer özellik göstermesi, birbirine 

komĢu olan yörelerde giysi etkileĢiminin varlığını ortaya koyar. Sadece Manisa yöresinde 

görülen, çizim 5‟teki arkalık, üçgen biçimi ile diğer giysi tamamlayıcılarından farklıdır. 

Tablo 47‟deki sonuçlara göre, araĢtırma kapsamındaki yörelere ait giysi tamamlayıcılarının 

(önlük, kuĢak vb.) üçgen, kare ve dikdörtgen biçiminde olması durumu Ege Bölgesindeki 

birçok yörenin kapalı toplum modelini örneklemektedir. Gelenek ve dini inanç 

doğrultusunda sokağa çıkan kadının vücut hatlarını belli etmeyecek kesimde giysi 

tamamlayıcıları kullanması ve yöre halkının mahremiyete dikkat ettikleri söylenebilir.  

Bunların dıĢında araĢtırma sonucunda ulaĢılan tepelikler,  hafif çukur, dairesel biçimi ile 

baĢörtüleri, kare ve dikdörtgen biçimi ile uzun Ģerit Ģeklindeki kemerler ise dikdörtgen 

biçimi ile bütün yörelerde benzerlik göstermiĢtir.  
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BÖLÜM V 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

 

5.1. Sonuç  

Ege Bölgesi kadın giyim-kuĢamının göstergebilimsel yöntem ile görüntüsel, dizimsel ve 

iletiĢimsel açıdan çözümlenmesinin amaçlandığı bu çalıĢmada, ayrıca bölgedeki yörelerin 

giyim-kuĢam biçimlerini oluĢturan giysi parçalarının farklılıkları ve benzerlikleri 

belirlenerek kültürel etkileĢim açısından yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Saussure, Barthes ve Peirce‟in göstergebilimsel çözümleme yöntemleri incelenerek, alana 

özgü olarak hazırlanan 3 ayrı çözümleme ölçeği doğrultusunda giysilerin görüntüsel, 

dizimsel ve iletiĢimsel açıdan çözümlenmesi yapılmıĢ ve iller temelinde aĢağıdaki 

sonuçlara ulaĢılmıĢtır:  

 Günümüzde Kütahya yöresi dıĢında, kent merkezlerinde çevre illerin, ĢehirleĢmenin 

ve teknolojinin etkisiyle modern giysiler kullanılırken, çevre ilçe ve köylerde halk 

giysileri az da olsa kullanılmaktadır. Afyonkarahisar Dinar ilçesinin Haydarlı ve 

Ocaklı köylerinde, Aydın çevre köylerinde, Denizli Çardak ilçesinin Söğüt köyünde, 

Ġzmir ÖdemiĢ ve Tire‟nin köylerinde, Kütahya merkez ve köylerinde, Manisa Yund 

Dağı ve çevresinde, Muğla Milas ilçesi Kargıcak, ĠkiztaĢ, Kızılağaç köylerinde, UĢak 

Ulubey, Kızılhisar ve Sivaslı Erice köylerinde hala günlük yaĢamda, kına 

gecelerinde, düğünlerde, festivallerde ve yörük Ģenliklerinde geleneksel halk 

giysilerinin yerini aldığı ve bu yörelerin, kültürlerine sahip çıktığı görülmüĢtür. 

Ancak günümüzde kullanılan bu giysilerin orijinal özelliklerini koruyanların sayısı 

oldukça azalmıĢ, eskiyle aralarında farklılıklar görülmüĢtür. Özellikle malzeme 

açısından değiĢime uğramıĢ olan bu giysilerin, genellikle sentetik karıĢımlı 

fabrikasyon kumaĢ ve malzemelerden yapıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 Afyonkarahisar ili halk giyim-kuĢamının göstergebilimsel yöntem ile çözümlenmesi 

sonucunda; yörenin halk giysilerini, bedene göynek, don, fistan, enteri, salta bele fıta, 
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peĢkir, kuĢak, kemer, baĢa fes, çeki, tozak, baĢ altını, arabeli, zülüf boncuğu, epri, 

tülbent, al ve yeĢil pullu ve ayağa yün çorap ile karanfil kolye oluĢturmaktadır. 

Görüntüsel göstergelerin hepsi, belirttiği nesneyi doğrudan temsil etmektedir. Yörede 

Türkmen kültürü hâkim olduğu için, biçim ve süslemelerde kullanılan renkler, 

motifler, malzemeler sembolik anlamlarla yüklüdür. Genel olarak göstergelerde, 

yaprak, çiçek, ağaç gibi bitkisel motifler, üçgen, daire, ay ve yıldız gibi geometrik 

motifler, kırmızı, yeĢil, sarı, mavi renkler ile nazara karĢı koruyucu deniz kabuğu, 

mavi boncuk, at kılı vb. malzemelerle oluĢturulmuĢ giysi tamamlayıcıları 

kullanılmıĢtır. Ayrıca Türkmen kültüründe de giysiler, takılar ve süslemelerde sayı 

sembolizmine dikkat edilerek 3‟lü ve 4‟lü semboller yer almıĢtır.  

 Aydın ili halk giyim-kuĢamını; giyilen göynek, Ģalvar, üçetek, cepken, zar etek, 

bohça, bele bağlanan kuĢak, kemer, baĢa takılan saç örgüsü, uladu örtü, gelin örtüsü 

ve krep oluĢturmaktadır. Göstergeler arasında gösteren ve gösterilenin biçimsel ve 

anlamsal olarak benzediği görülmüĢtür. ĠletiĢimsel çözümlemede, giysi ve 

süslemelerde bitkisel motiflerinin kullanılması ile mutluluk, doğum, ölüm, 

doğurganlık, gelin.   

 Denizli ili halk giyim-kuĢamının göstergebilimsel yöntem ile çözümlenmesi 

sonucunda; yörenin halk giysilerini, bedene peĢtamal, bürgü, basma etek, basma 

entari, göynek, yakası açılmamıĢ göynek, don, Ģalvar, üçetek, entari giyimi, yörük 

giyimine v.b. çağrıĢım yapan anlamsal ifadeler içerdiği belirlenmiĢtir, zıbın, cepken, 

bele kuĢak, peĢtamal, baĢa fes,  sarı dastar, heril, tel kırma örtü ile boyuna takılan 

karanfil kolye oluĢturmaktadır. Göstergeler arasında biçimsel benzeme olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Göstergelerin üzerindeki daire, çengel, haç, suyolu,  üçgen, altı 

köĢeli yıldız,  spiral, yaprak, çiçek, lale gibi bitkisel ve geometrik motifler, 

sonsuzluk, hayat, sevgi ve doğurganlığı,  mavi boncuk nazardan korunmayı, eski 

para bereketi, altın ise zenginliği ifade etmektedir.  

 Ġzmir ili halk giyim-kuĢamının göstergebilimsel yöntem ile çözümlenmesi 

sonucunda; yörenin halk giysilerini, bedene peĢtamal, göynek, yakası açılmamıĢ 

göynek, gömlek, etek, Ģalvar, don, üçetek, entari, elbise, cepken;  bele kemer; baĢa 

tepelik, fes ve krep oluĢturmaktadır. Göstergeler, iliĢkin olduğu nesnenin sembolünü 

yansıtmaktadırlar.  Çiçek, dal, üzüm üçgen, baklava dilimi, hayat ağacı, suyolu, Ģal, 

koçboynuzu, altı köĢeli yıldız, güneĢ (Ģems),   kuĢ gibi bitkisel, geometrik ve 

hayvansal motiflerin gönderme yaptığı zıtlık, evlilik, yaĢam, uzun ömür, sonsuzluk, 
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bereket, özlem ve mutluluk gibi anlamsal ifadelerle iletilen mesajlar olduğu 

görülmüĢtür.  

 Kütahya ili halk giyim-kuĢamının, bedene don entari, car, Ģalvar, basma etek, 

göynek, üçetek, al gömlek, tefebaĢı entari, tefebaĢı fermene, zıbın, savai; baĢa 

tefebaĢı fes, gelin örtüsü, dane, takke-tepelik, alınlık; bele kuĢak, kemer, önlük ile 

boyuna altın kolye oluĢturmaktadır. Görsel göstergelerin, belirttikleri nesneler ile 

aralarında benzerlik iliĢkisi olduğu görülmüĢtür. ĠletiĢimsel olarak giysiler üzerinde 

kullanılan, çiçek, baĢak, dal ve daire gibi bitkisel ve geometrik motifler, bereket, 

doğurganlık, sağlık, baĢarı, sonsuzluk, ölüm; giysi tamamlayıcıları üzerindeki deniz 

kabuğu, metal para, altın, mavi boncuk nazardan korunma, bereket ve zenginliği, 

renkli taĢ süslemeleri ve mavi, kırmızı, yeĢil, altın sarısı gibi renkle ise huzur, 

bayrak, sembolü olma, uğur, kötülüklerden korunma, murad ve mutluluk gibi 

mesajlar iletmektedir.  

 Manisa ili halk giyim-kuĢamını, bedene peĢtamal, basma etek, basma entari, göynek, 

yakası açılmamıĢ göynek, Ģalvar, don, elbise, fistan, üçetek, kısa zıbın, uzun zıbın, 

ceket,  cepken, libade, bindallı, bele kuĢak, kemer, arkalık, çekki, kolon; baĢa, 

alınlık, tepelik, fes,  al bez, bağlancık oluĢturmaktadır. Yörede kullanılan giysilerin 

üzerindeki süsleme özelliklerinde kullanılan üçgen, dört muska, lale, çiçek, yaprak, 

hayat ağacı, kuĢ, güneĢ, Ģal, haç, ying-yang, spiral olmak üzere bitkisel ve geometrik 

motifler bereket, doğurganlık, sonsuzluk, hayat, yeniden doğuĢ, güç, kudret, özlem, 

sevinç, ve yeĢil, kırmızı renk, nazar, bereket, mutluluk gibi anlamsal ifadeler 

içermektedir.  

 Muğla ili halk giyim-kuĢamını, bedene göynek, üç beĢ entari, don, göğüslük; bele 

kuĢak, önlük, nazarlık; baĢa ise takke, kollu, çemperi ve doğal çiçek oluĢturmaktadır. 

Yörük kültürünün hâkim olduğu yörede göstergeler, gösteren ile gösterilenleri 

arasındaki iliĢkide biçimsel ifadelerle doğrudan temsil edilmiĢtir. Göstergelerin, 

anlamlandırma boyutunda, donun üzerindeki bitkisel ve geometrik motifler baĢarı, 

sonsuzluk, baĢa takılan altın ekonomik güç, yeni gelin olma, doğal çiçekler, güzel 

koku ve medeni durumun mesajını iletmektedir. 

 UĢak ili halk giyim-kuĢamını, bedene göynek, Ģalvar/don, fistan, üç peĢ entari, kara 

yeleği, cepken, ceket, zıbın, hamaylı; bele önlük, kuĢak, gümüĢ ve boncuk kemer; 

baĢa tepelik, çeki, fes, cığa, kara yelek, ayna, alınlık, saçak, al-yeĢil örtü, al yazma, 

dolak alı ve ayağa çorap oluĢturmaktadır. Görüntüsel gösterge, belirttiği nesneyi 
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temsil edip, biçimsel olarak ifade etmiĢtir. Göstergelerin yan anlam boyutunda, daire, 

ay, altı köĢeli yıldız, güneĢ, el, çiçek, dal gibi bitkisel ve geometrik motiflerler baĢarı, 

sonsuzluk, ölümsüzlük, nazar, mihr-i Süleyman; kırmızı, yeĢil renk bereket, nazardan 

korunma, mutlu, giysi tamamlayıcıların üzerindeki deniz kabuğu, mavi boncuk, 

düğme vb. malzemeler ise nazar, koruma, bereket gibi mesajlar vererek anlamsal 

ifadelerde bulunmuĢlardır.  

 Ege Bölgesi‟nin 8 il ve ilçelerindeki giyim-kuĢam biçimlerinin tümünde geleneksel 

Türk giyim-kuĢamının katlı giyim özelliğinin görüldüğü ve bu bağlamda, farklı 

dizilerden seçilmiĢ göstergelerin birbirleriyle iliĢkilendirilerek anlamlı bir bütün 

oluĢturması ile dizimsel bir bağlantının varlığı görülmüĢtür. Her yörenin kültürüne 

özgü sıralanan göstergelerin çoğunluğunda, yukarıdan aĢağıya ve içten dıĢa doğru 

bağlantı olduğu gözlenmiĢtir. Dizimsel bağlantıdan çıkarılan bir dizinin, giysinin 

görsel ve iletiĢimsel anlamını değiĢtirdiği ve bu değiĢimin, ait olduğu kültüre özgü 

olduğu belirlenmiĢtir.  

 AraĢtırma kapsamındaki illerin ve ilçelerin giyim-kuĢamını oluĢturan giysi 

parçalarının biçimsel özelliklerinin ve isimlerinin, (Kızılcabölük-Tire peĢtamalı, 

Hamzabali-Tire ve Kütahya-UĢak Ģalvarları, Sarıgöl-Kızılcabölük yakasız göyneği 

vb.) benzer olduğu belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde süslemede kullanılan motifler ve 

verdiği mesajlarda da benzerlikler görülmüĢtür. Bu benzerliklerin yoğun olarak 

birbiri ile komĢu illerde görülmesi, kültürel etkileĢimin etkin olduğu sonucunu ortaya 

koymaktadır.  Ayrıca bazı illerin giysi parçalarının biçim özelliklerinde Batı modası, 

gelenek ve dini inancın etkisi olduğu gözlenmiĢtir.  

 

5.2. Öneriler 

Ege Bölgesi kadın giyim-kuĢamının göstergebilimsel yöntem ile incelenerek anlamsal, 

dilsel ve sembolik açıdan çözümlenmesi ile bölgedeki iller arasındaki benzerlik ve 

farklılıkların berlirlenmesinin amaçlandığı bu çalıĢma doğrultusunda aĢağıdaki öeriler 

geliĢtirilmiĢtir. 

 Alan araĢtırması yalnızca Ege Bölgesi‟nde yer alan illeri kapsamaktadır. Bu tür 

araĢtırmaların bölgesel temelli olarak tüm bölgelere yaygınlaĢtırılması ile kültürel 

mirasın belgelenmesine katkı sağlanacağı düĢünülmektedir. 
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 AraĢtırma kapsamıda, Barthes, Saussure ve Peirce‟in göstergebilimsel çözümleme 

yöntemleri incelenerek, çözümleme ölçekleri hazırlanmıĢtır. Göstergebilim ile 

çalıĢma yapmıĢ diğer kuramcıların (Umberto Eco, Julia Kristeva vb.) çözümleme 

yöntemleri ile farklı bölgelerde yapılacak araĢtırmalar alana katkı sağlayabilir.  

 ĠletiĢim, dizge ve dizim açısından çözümleme ölçeğinde Roland Barthes, görsel 

gösterge açısından ise hem Ferdinand de Saussure hem de Charles Sanders 

Peirce‟in göstergebilimsel çözümleme yöntemleri dikkate alınmıĢtır; Bu 

kuramcıların diğer çözümleme yöntemleriyle (artzamanlılık-eĢzamanlılık, mit, kod, 

töz, belirti, simge vb.) de halk giysilerinin baĢka yönleri incelenebilir. 

 Göstergebilimsel çözümleme yöntemlerinin, Yükseköğretim kurumlarının, ilgili 

fakülte ve bölümlerinde ders olarak yer almamısnın, öğrencinin soyut ve somut 

düĢünme gücünü geliĢtirererk analiz yapabilme yeteneğini artıracağı 

öngörülmektedir. 
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EKLER 

 

 

ÖLÇEK 

Görsel Gösterge Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

Gösterge 

Türü 

Gösterge  Gösteren Gösterilen 

Görüntüsel Giysi Kadın 

Giysisi 

 

 Kavram, olgu   

 Giysi   

 Renk/kumaĢ   

 Süsleme   

 

Dizge ve Dizim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

 Dizge ve Dizim 

Giysi parçaları arasındaki iliĢki  

Giysinin giyinme diziliĢi  

Giysinin kullanım özellikleri (görsel ve iletiĢimsel açıdan)  

 

ĠletiĢim Olarak Giyim-KuĢamı Çözümleme 

 ANLAM 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam 
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