BURDUR’DAN ‹K‹ UYGULAMA:
DERNEK ve ÇARﬁAMBA
Kadriye TÜRKAN
Türkçe’de dernek: “belli bir amaç
çevresinde toplanan kimselerin meydana getirdikleri topluluk cemiyet” olarak
tan›mlanmaktad›r. Yurdumuzun birçok
yerinde adlar› farkl› olmakla birlikte
benzer toplant› ve uygulamalara rastlanmaktad›r. Ayr›ca folklorumuzda da
pekçok toplant› ﬂekli vard›r. Bunlardan
baz›lar›; s›ra gezme, cümbüﬂ alemi, sohbet, meydan, büryan, cumal›k, muhabbettir.
Burdur’da da Pazar gezintisi ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kan, halk›n büyük bölümünün iple çekti¤i bir “Dernek” gelene¤inin var oldu¤u bilinmektedir.
Pazar günleri, kad›nlar, erkekler,
çocuklar özellikle de genç k›z ve erkekler
özenli bir ﬂekilde giyinir süslenir, ikindi
üzeri Burdur’un en merkezi yerlerinden
biri olan ve sonunda tren istasyonu bulundu¤u için “‹stasyon Caddesi” olarak
adland›r›lan caddeye ç›karlar. Buras› insanlar, keten helva, macun, çerez, balon
sat›c›lar›yla dolup taﬂar. Bu esnada Belediye Bandosu da kendileri için ayr›lan
yerde günün moda parçalar›n› çalmaktad›r.
‹ki üç saat boyunca müzik eﬂli¤inde
‹stasyondan- Cumhuriyet meydan›na,
meydandan istasyona sa¤l› sollu olmak
üzere yol boyunca yürünür.
Bu gezintiler s›ras›nda genç k›zlar
daha ziyade caddenin kenar›nda, duvarlara s›ralan›p otururlar. Böylelikle erkeklerin, k›zlar› daha rahat görmesi ve
içlerinden birisini seçmesi amaçlan›r.
Toplum normlar›n›n a¤›rl›¤›n› hissettirdi¤i geçmiﬂ y›llarda k›z ve erkeklerin gö-
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rüﬂmeleri ancak böyle vesilelerle mümkün oldu¤undan pekçok evlili¤in temelleri de bu gezintiler esnas›nda at›lm›ﬂt›r.
Erkekler, kendilerine sorulan “nereye gidiyorsun” ﬂeklindeki sorulara bu güne
özgü bir espri olmak üzere “eﬂﬂek pazar›na” diye cevapland›r›rlar.
Hava ﬂartlar›n›n el verdi¤i oranda
her Pazar düzenli olarak tekrarlanan bu
gezintiler, insanlar›n birbirini görmesine
dolay›s›yla toplumsal ba¤lar›n pekiﬂtirilmesine, gençlerin tan›ﬂmas›na ve sonu
evlili¤e kadar uzanan arkadaﬂl›klar kurtarmas›na ortam haz›rlamaktad›r.
ÇARﬁAMBA
Burdur’un giriﬂinde, i¤de a¤açlar›n›n çokça bulundu¤u “Çatal Bunar” diye
adland›r›lan mevki Burdur’lu kad›nlar
ve k›zlar için baﬂka bir önem taﬂ›r.Çünkü k›zlar , gelinler her Çarﬂamba ikindi
vakti , evden ç›k›p biraz hava almak,iki
insan görmek için buraya giderler.
Çatal Bunar, bir piknik yerinden
daha çok, bir gezinti mekan›d›r.Buraya
gelen kad›nlar günün geri kalan bölümünü ya grup halinde çevreyi dolaﬂarak
ya da i¤de a¤açlar›n›n o muhteﬂem kokular›n›n alt›nda oturup sohbet ederek ,
el iﬂi yaparak, çerez yiyerek geçirirler.
Ayr›ca bu Çarﬂamba gezintileri s›ras›nda;
"Çarﬂambay› sel ald›
Bir yar sevdim el ald›
Keﬂke sevmez olayd›m
Elim bö¤rümde kald›.”
Türküsü de dillerden düﬂürülmez.
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