T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON
HİZMETLERİ

MODA
212MGS019

Ankara 2011



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.


PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................................... ii
GİRİŞ ...................................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 .................................................................................................................. 3
1. MODA................................................................................................................................................. 3
1.1. Kavramları ................................................................................................................................... 4
1.1.1. Moda Tanımı ........................................................................................................................ 5
1.1.2. Çeşitli Açılardan Moda ......................................................................................................... 7
1.1.3. Tarihçesi ............................................................................................................................. 10
1.1.4. Önemi ................................................................................................................................. 11
1.2. Modayı Etkileyen Faktörler ....................................................................................................... 12
1.2.1. Sosyolojik Etkenler............................................................................................................. 13
1.2.2. Psikolojik Etkenler ............................................................................................................. 14
1.2.3. Ekonomik Etkenler ............................................................................................................. 15
1.2.4. Politik Etkenler ................................................................................................................... 15
1.2.5. Önemli Kişilerin Modayı Etkilemesi .................................................................................. 16
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................................. 18
ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 ................................................................................................................ 20
2. DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ MODA GELİŞİMLERİ.................................................................. 20
2.1. 19. Yüzyılda Avrupa'da Giyim .................................................................................................. 20
2.1.1. Fransız İhtilâli ve Napolyon Döneminin Modaya Etkileri ................................................. 20
2.2. 19. Yüzyılda Osmanlılar'da Moda ............................................................................................. 25
2.3. Yirminci Yüzyılda Avrupa'da Giyim ......................................................................................... 30
2.3.1. Yüzyılın İlk Yıllarında Avrupa'da ve Türkler'de Moda ...................................................... 30
2.3.2. Kadın Giyimi ...................................................................................................................... 31
2.3.3. Erkek Giyimi ...................................................................................................................... 32
2.4. 1950'den Günümüze Kadar Moda.............................................................................................. 32
UYGULAMA FAALİYETLERİ ...................................................................................................... 41
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 ................................................................................................................. 43
3. MODA YARATICILARI ................................................................................................................. 43
3.1. Modaya Kopenhag Kriterleri ..................................................................................................... 43
3.2. Dünya Modacıları ...................................................................................................................... 45
3.3. Türk Modacılar .......................................................................................................................... 46
UYGULAMA FAALİYETLERİ ...................................................................................................... 52
MODÜL DEĞERLENDİRME ............................................................................................................. 54
CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................................... 56

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

212MGS019

ALAN

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

Moda

MODÜLÜN TANIMI

Moda, Dünya ve Türkiye’deki moda gelişimleri, Moda
Yaratıcıları, yeterlikleri kazandırmak ve uygulamaların
verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖN KOŞUL

Bu modülün ön koşulu yoktur

YETERLİK

 Moda modülü ile moda ile ilgili kavramları,
 Dünya ve Türkiye’deki moda gelişimleri modülü ile
Dünya ve Türkiye’deki moda gelişimleri
 Moda yaratıcıları modülü ile moda yaratıcıları yeterlikleri
kazandırmak.
Genel Amaç:
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında moda
alanı ile ilgili bilgileri kazanacaksınız.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1.Moda ile ilgili temel bilgileri ve modayı etkileyen faktörleri
araştırarak, bu konu ile ilgili bilgileri öğrenebileceksiniz.
2.Moda ve yaratıcıları ile ilgili bilgileri öğrenebileceksiniz.
3.Dünya ve Türkiye’deki moda gelişimlerini araştırarak, bu
konu ile ilgili bilgileri öğrenebileceksiniz.
Sınıf, işletme, kütüphane, ev, Internet, bilgisayar, DVD, VCD,
bireysel öğrenme, vb.
 Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme soruları, kendinize ilişkin gözlem ve
değerlendirmeniz yoluyla kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
 Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme teknikleri
uygulayarak modül uygulamaları ve kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsanlar örtünmek değil de giyinmek istediğinde, moda kavramını yaratmıştır. Modada amaç
giysinin işlevsel olması değil farklı olmasıdır. Geleneksel toplumlarda moda olgusu günümüzdeki gibi
gelişmemiştir.. Giysiler toplumdaki belirli rolleri belirlemektedir. İnsanlar kendi yaşına, cinsiyetine,
toplum içindeki durumuna, işine uygun olan giysileri giyerler.
Moda giderek ya görenek biçimine dönüşür ya da kısa süre sonra ortadan yok olur. Modanın
önemli bir özelliği de değişkenliğidir. Buna "Modayı izlemek" ya da "Modası geçmiş" deyimlerinden
anlamak mümkündür.
Meslek hayatınızdaki kariyeriniz açısından moda modülü size rehber olacaktır.
Modülde; moda ile ilgili merak ettiğiniz toplumsal değişiklikler ve moda gelişimleri ile ilgili
bilgilere yer verilmiştir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında,
protokol kurallarını uygulayıp öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Moda ile ilgili temel kavramları araştırınız.



Modayı etkileyen faktörleri araştırınız.

1. MODA

Resim 1.1: Giyinmek modayı yaratmıştır.

İnsanların güzel görünme ve dikkat çekme arzuları, daha iyiyi ve daha güzeli arama çabaları ile
iyi giyinmek deyimini ortaya çıkarmıştır.
İnsanlığın gelişmesiyle ortaya çıkan yenilikler özellikle giyimi etkilemiş, kişinin yaptığı işe
uygun giyinmesine gerek görülmüştür. Bu gereklilik aynı zamanda toplumsal bir nitelik kazanmış ve
kişiler sınıfsal durumlarına göre giyinmeye başlamışlardır. Sınıfsal duruma göre giyim insanların
toplumsal durumlarını sembolize eder biçime dönüşmüştür.
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İnsanoğlu, örtünmek değil de giyinmek istediğinde, bilinçsizce de olsa moda kavramını
yaratmıştır. Aslında modada amaç giysinin mutlaka yararlı ve gerekli olması değil farklı olmasıdır.
Yani temelde ısınmak veya korunmak için modaya ihtiyacımız yoktur. Ama insanoğlunun güzel ve
çekici olmaya, kişiliğini ve stilini giydiği şeylerle belirtmeye olan ihtiyacını moda karşılar.

1.1. Kavramları
Günümüzde moda bir çok kavramları içinde taşıyan, çağlar boyu insanları etkisine almış
toplumsal bir olgudur.

Resim 1.2: Moda vitrinlerde yer alır

Barınma, beslenme ve giyim, insanların temel gereksinimidir. Giyinmeye duyulan gereksinim
ilk çağlarda, insanların vücutlarını doğanın etkilerinden koruma düşüncesinden doğmuştur.
Daha iyi ve güzeli arama duygusu, yıpranan, eskiyen giysinin yerine aynısını değil de farklısını
edinme isteği ile moda başlamıştır.
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Moda, genelde sanayi sonrası çağa özgü bir olgu olarak düşünülse de gerçekte çok eskilere
dayanır. İnsanların yaşamına tanıklık eden belgeler ve kalıntılar yaşamın bir moda sergisine benzediğini göstermektedir.
Modayı konu alan eserlerin büyük bir bölümü giyimi, her şey den önce de kadının giyimini
işler. İktisatçıların olduğu gibi kamuoyunun gözünde de moda büyük ölçüde "Kadınca bir gariplik"
tir. Aralıksız biçimde yenilendikleri için hep canlı kalan bütün bir mesleki etkinlik, insan ilişkileri
ve kuşkusuz büyük mali çıkarlar dünyası yaratan da moda olmuştur. Ne var ki moda kadının
örtünmesi ya da soyunması ile sınırlanmaz. Doğrusu, moda toplumsal yaşamın her alanına karışır.
Günümüzde, beslenmeden konuta, otomobillerden ilaçlara, şarkılardan gezi programlarına
kadar bütün tüketim davranışları modanın damgasını taşır. Giyside moda, moda
kavramının kucakladığı bütün içinde çok küçük bir yer kaplar.
Geleneksel toplumlarda moda yoktur. Giysiler belirli rolleri belirtir; herkes kendi
yaşına, cinsiyetine, toplum içindeki durumuna, işine uygun olanı giyer. Olabilecek
değişiklikler son derece önemsizdir. Kişisel yorumlar da bütünün sürekliliğini bozmaz.
Moda ile ilgili çeşitli kavramlar aşağıda tanımlanacaktır.

1.1.1. Moda Tanımı
Moda, gerçek anlamda, ancak değişmeye inanan, değişme yoluna girmiş toplumlarda ortaya
çıkan bir olgudur. Bu nedenle de bir yandan ekonomiye bir yandan da toplumsal yapıya sıkı sıkıya
bağlıdır. Uzun zaman boyunca, moda nüfusun ancak çok küçük bir bölümünü ilgilendiren bir olgu
olarak kalmış, seçkinlere özgü olmuştur.
Modanın; sadece kumaş trendlerinden, yılın aksesuarlarından, renklerinden, kimin nasıl
giyindiğinden, televizyon kanalları veya dergi sayfalarından oluşacak kadar kısıtlı bir konu olması
mümkün değildir. Gelecek yıllarda "2000'lerde hayat nasıldı?" dendiğinde, bizlerin bakış açısını ve
yorumunu, hatta zekâmızı ortaya koymamıza imkân yaratan bir fırsattır moda; moda bir ifade
biçimidir, bir kültür ve bakış açısıdır, duyguların, hayatın ve daha birçok şeyin yorumu, anlatımıdır.
Tabi ki, yaşam stilidir. Ancak hassas olmayan ve beslenmeyen bir yaşam stilinin, ismi ve varlığıyla
kalıcı olması mümkün değildir. İşte bu kadar, ince ve önemli bir konudur moda.
Moda olgusunun varlığını koruyabilmesi için desteğe, köklü-temeli olan çalışmalara, güçlü
araştırmalara ve hassasiyete ihtiyacı vardır. Modanın bir tiyatro sahnesinden farklı olmadığını
düşünürsek, izleyicinizi aldatmaya kalkmak, oyuna ilgiyi azaltacağı unutulmamalıdır.

5

Resim 1.3: Moda mobilya ve parfümü de etkiler

Moda, toplumların, geleneklerin, olayların bir büyülü aynasıdır. Savaşlar, barışlar, buluşlar,
sanat olayları modayı her açıdan etkiler.

Resim 1.4: Modanın temeli kumaş

Döşemelik kumaştan ev eşyalarına, mücevherden parfüme, otomobilden televizyona,
şarkılardan romanlara kadar her şeyin bir ayrı modası vardır.
Dünyada modası geçmeyecek tek şey galiba insanların modaya uyma dürtüsüdür.

6

Moda ile ilgilenen bazı kişiler de modayı değişik şekillerde tanımlamışlardır:












İnsanların değişiklik arama ve yeni biçimler ortaya koyma tutkusudur.
Toplumdaki süslenme ve değişiklik ihtiyacından doğan geçici bir yeniliktir.
Moda, toplumların, geleneklerin, olayların yansıdığı bir büyülü aynadır.
Toplumlarda giderek yaygınlaşan ve her kesimini değişik biçimlerde etkileyen bir
olgudur.
Belirli bir süre için geçerlilik niteliğine erişebilmesi uygun görülen bir kavramdır.
Toplumca benimsenen bir anlayış veya bir görüştür.
Önemli sayıda tüketici tarafından talep edilen yeni üretilmiş bir giyim ürünüdür.
İnsanların değişiklik tutkusundan doğan toplum yaşantısını etkileyen geçici yeniliktir.
Eşyalarda insanlarda vb. belli görünümde bir tipi belirleyen çoğunluğun benimsediği ortak
zevki yansıtan ana çizgilerdir
Belli bir dönemde bir toplumda bir grupta yaygın olan zevki yansıtır görünen ve çok
rağbet gören bir eşyayı bir yeri bir etkinliği vb. yeğleme seçmedir.
Giysilerin belli bir döneme uygun ayırt edici görünümü, bu görünüme uygun düşen model
tanımı gereği gelip geçici nitelikte olan moda ilk bakışta kişiye daha iyi bir görünüm
vermek amacıyla, kendiliğinden ve hiçbir mantığa dayanmayan bir yenilikler dizisi olarak
görülür.

Resim 1.5: Moda insanları çağlar boyu etkilemiştir

Moda, çağlar boyu insanları etkisine almış, insanların değişiklik tutkusundan doğan ve toplumun
yaşantısını etkileyerek yaşama hareket getiren geçici yeniliklerdir.

1.1.2. Çeşitli Açılardan Moda
19. Yüzyılın ikinci yarısından önce, bugünkü anlamda bir modadan söz etmek güçtür. İkinci
sanayi devrimiyle toplumda giyim anlayışı da değişmiştir. Özellikle Fransızlar için moda, her türlü
gelenek ve göreneğin ötesinde bir alışkanlık olmuştur. Toplumda uzun süren modalar ise iyice
yerleşerek geleneksel niteliğe dönüşmektedir.
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Giyim tarihi ve moda aracılığı ile milletlerin uygarlık gelişmeleri, ahlak anlayışları, gelenekleri,
görenekleri ve ekonomik koşulları, tarihi süreç içinde öğrenilmektedir.
Moda giderek ya görenek biçimine dönüşür ya da kısa süre sonra ortadan yok olur. Modanın
önemli bir özelliği de değişkenliğidir. Buna "Modayı izlemek" ya da "Modası geçmiş" deyimlerinden
anlamak mümkündür.
Modanın etkili araçları, satış kurumlan ve reklamdır. Bu kurumlar, zaman zaman ortaya çeşitli
yenilikler çıkarmaktadır. Bu yeniliklerin tutulup tutulmayacağı, bir başka deyişle moda olup
olmayacağı kamuoyunun tutumuna bağlıdır. Bir yeniliğin tutulması ve yayılması, teknik ve ekonomik
yönlerinden çok çoğu kez bu yeniliği ortaya atan kişiye ya da ortaya atılmasına sebep olan olaya
bağlıdır.

Resim 1. 6: Moda gelenek görenekler sonrası alışkanlıktır

Moda ürünler, yerine geçtikleri ürünlere göre daha üstün birkullanım niteliği gösteremeyebilir.
Çoğu kez tüketici kabulünün, teknik performans bakımından bir üstünlükten çok yenilik içeriği gibi
faktörlere dayandığı görülmektedir.
Yeni modalar kendisinden önce gelenlerle ilişkilidir ve onlardan kaynaklanır.
Son yıllarda Avrupa'nın belli ölçülerde ekonomik rahatsızlıklar içinde olması ya da aşırı
pahalılık, modayı büyük ölçüde etkilemiştir.
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Resim 1. 7: Moda kumaş

Giyim modasının temelinde kumaş yatar. O olmadan moda olmaz. renkler kumaşta canlanır
şekiller kumaşla yaratılır. Bir sene sonrasının modası tanıtılırken önce kumaş sergilenir, sonra
giysiye geçilir.
Kumaş sergisinden yaklaşık 4 ay sonra giyim modası oluşur. Kumaş konusunun içinde olan
bir kimsenin giyimde modanın ne olacağının bilincinde olması gerekir.
Modaya hiyerarşik açıdan bakıldığında; moda, insanın kendi toplumsal konumunu saptama,
böylece de belirli bir toplumsal sınıfın üyesi olduğunu gösterme aracıdır. Modayı izlemek pahalı bir
şeydir. Çoğu kez insanlar maddi gücünü sergiler. Giyim modaları bir dizi önemli özellikler sergiler .
Üründen ürüne değişen kısa bir yaşam süreleri vardır.
Farklı giyim stillerinin farklı tüketici kabul düzey ve süreleri gösterdiği kabul edilerek moda:




Yüksek moda
Kitle modası
Klasik moda olarak üç'e ayrılabilir.

Yüksek moda; yüksek fiyatlı, seçkin, özgün tasarımlı giysi formları ya da stillerine denir.
Kitle modası; tüketiciler arasında belirli bir popülarite sağlamış bulunan ve zorunlu olarak seri
üretilen ve çeşitli fiyat kategorileri ve perakende satış kanallarında büyük miktarla da satılan
giysi stilleridir.
Klâsik moda ise uzunca bir zaman süreci içinde büyük ölçüde bir tüketici beğenisini
sürdüren giysi stilleridir.
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Zevkler çok değişiktir. Bazıları kadınsı giyimden, bazıları çok spor giyinmekten hoşlanır.
Ama öncelikle insanların kendi giyim çizgilerini belirlemeleri gerekir. Moda olan ürünü taşımak bir
görgü ve kültür meselesidir. Her moda olan ürün karşısında kendi çizgisine uyan tarzı bulup
giysilerine katarsa, insanlar çizgilerini belirlemiş, her moda üründe başka bir giyim tarzı ile ortaya
çıkmamış olur.

1.1.3. Tarihçesi
1787-1936 arasındaki moda gravürlerinin ölçümlerini inceleyen A.L. Kroeber'e göre bu
alandaki önemli değişiklikler giysilerin bolluk ve uzunluğundaki değişikliklerle kendini gösteren
nispeten düzenli bir tempoyla meydana gelmektedir.Örneğin, geniş etekli kadın giysisinin karşıtını
serbest genç kızın daracık giysisinde daha yakın tarihlerde de Newlook'un karşıtını mini etekte
bulduğu söylenebilir.Konuyu daha geniş açıdan ele alan incelemelere moda ile sosyal ortam arasındaki
ilişkiyi önemle belirtirler.
Gerçekten de modanın varlık nedeni rekabet, taklit, red ya da kayıtsızlık tepkisidir. Hatta
kayıtsızlık başlı başına bir moda sayılabilir. Bir süs eşyası durumuna gelen giysi, toplumsal sınıflar
arasındaki ilişkileri belirten bir gösterge değeri kazanmıştır. Ortaçağ'dan itibaren saraylılar kralın
çevresinde bir zarafet yarışına girmiş ve ticaret burjuvazisi de sarayı taklit etmek için hiçbir masraftan
kaçınmamıştır. Fransa'da İkinci İmparatorluk Burjuvazisi de bu kurallara uymuştur. İmparatorluk
sarayının lüksüyle gözleri kamaşan ama saygıdeğer olmaya da büyük önem veren burjuvazi, giyim
modasında bu iki eğilimi kaynaştırmayı başarmıştır. Kadınların sokak kıyafeti ipek, kadife, dantel gibi
kıymetli kumaşlardan yapılmakla birlikte onları boyunlarından topuklarına kadar örtmekte, omuzlar
ancak geceleri açılmaktaydı.Erkeklerse redingot ve siyah pantolonu tercih ediyorlardı.Önemli olan bir
yandan saraylıların, bir yandan da halkın dünyasından ayrılmaktı. Bu dönemin iktisadi refahı,
modacılığın bir mesleğe dönüşmesine yardımcı olmuştur.
Belle Jardiniere (1847), Bon Marche (1852), Primtemps (1865), Samaritaine (1869) gibi hazır
elbiseciliği başlatan "Yenilik Mağazaları" açıldı.Bir yandan aristokrasi ve yüksek burjuvaziye, öbür
yandan da küçük burjuvaziyle halka hitap eden bu düzen, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar varlığını
sürdürdü.Fakat çoğu kez siyasi çalkantılarla ilişkili olan toplumsal değişiklikleri moda alanına
yansıtan, 'Haute Couture' ün Poiret, Chanel, Dior, Courreges gibi kilit adlarıydı.

Resim 1. 8: Fransa’nın önemli mağazalarından “Samaritaine”
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Gerçekte bugün terzilik ve stilistlik sanatı, belli bir toplumun estetik zevklerini ve kültürünü,
ahlaki yasaklarını ve siyasal akımlarını yansıtmaktadır. Eşitlikçi ya da diktatörlükler yönetilen
istikrarlı bir toplumda, modanın da istikrarlı olması ilginçtir.Buna örnek olarak Mao Zıdong
döneminde Çinli kitlelerin üniforma giymelerini gösterebiliriz.
“Batı Yakasının Hikayesi” filmi ile Blue Jean modasının bütün dünyayı sardığını görürüz.

Resim 1. 9: ”Batı Yakası Hikayesi” filmi modayı etkilemiştir.

1.1.4. Önemi
Haydi kop sürüden, fark edil gerçekten!
Eğer herkes sarı balyajlı saçlara, aynı tip ayakkabılara sahip olsa, aynı tip müziği dinleyip
aynı şeyleri düşünse, hayat geçen milenyumdan kalan siyah-beyaz filmleri andırmaz mıydı?
Öyleyse 2000'lerde olmalı birbirimizden farkımız, farklılığımızı ortaya koymalıyız.

Aslında sadece "Moda" gibi gözüken ve kıyafetlerle dile gelen bu durum, çok daha ciddi!
Çünkü sadece tipler değil düşünceler, zevkler, eğlence türleri, okunan kitaplar ve akla gelecek her şey
tekdüzeleşmektedir. Böyle olunca da farklılık, yaratıcılık gitgide yok olmaktadır. İnsanlar tek tip
gençliğin arasında kaybolup gitmek istemiyor ve farklılığını sergilemek, renkli bir kişilik haline
gelmek istiyorsa, sürüden kopmalı ve kendi kişiliğini ortaya koymalıdır.
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Resim 1. 10: Moda insanları tek tip yapmamalıdır

Resim 1. 11: Moda kişiye özgü olmalıdır

Öyleyse herkesin giydiğini giymenin, saçını herkesin boyattığı renge boyatmanın ve herkeste
olan saç kesimine sahip olmanın hiçbir anlamı olmamalıdır. Elbette moda takip edilmeli ancak moda
kurbanı olup herkesle aynı olmaktan kaçınılmalıdır. Kendine özgü olmanın özgünlüğü de burada
başlamaktadır. Zor olan bir şeyi başarmak ve kendi tarzıyla bu işten sıyrılabilmek gerçekten taktir
görmeyi sağlayacak, insanlar kişinin yaptıklarını hayranlıkla izleyecektir.

1.2. Modayı Etkileyen Faktörler
Yılın renklerini ve çizgilerini belirleyen uluslar arası moda konseyinde Avrupa'da çeşitli
ülkelerin moda sözcüleri bir araya gelir. Bu konseyin kararlarını, dünyada o andaki sosyolojik,
psikolojik, ekonomik ve politik etkenler yönlendirir. Modanın kişilere aksetmesinde de kişiliğe bağlı
etkenler ortaya çıkar.
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1.2.1. Sosyolojik Etkenler
Eskilerde moda seçkin kitlenin giysilerini taklit etme şeklinde idi. Kralın, padişahın belirlediği,
saraylıların ordunun ve kilise adamlarının taklit ettiği bir moda vardı.
Günümüzde bu rol, ekonomik yönden orta kesim ve onun hemen üstü sayılabilecek
kesim taralından oynanmaktadır. Modanın üst zengin tabakalardan aşağı doğru taklit yolu ile
yayılması artık gerilerde kalmıştır.
Günümüzde modayı birtakım olaylar etkiler. Bunlardan bir kısmı sosyal olaylardır. Örneğin,
1980 olimpiyatlarının ilk kez bir demirperde ülkesinde yapılması Kafkasya'daki görüntü ve renkleri
gündeme getirmiştir.
1950'li yıllarda çok meşhur olan sinema artisti Audrey Hepburn'ün vücut ölçüleri, saç modeli,
giysileri moda olurken, 1990'da ses sanatçısı Madonna'nın saçı ve makyajı moda olmuştur.

Resim 1. 12: Audrey Hepburn modayı etkilemiştir

Resim 1. 13: Madonna’nın saç ve makyajı moda olmuştur
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1961-1963 yıllarında uzaya gitme denemeleri insanlı uzay araçları ile yapılırken, 1969'da
insanoğlunun aya ayak basması gözleri uzaya çevirirdi. Modacı Courre Gees, Ay kızı (Moon Girl)
modasını getirmiştir.
1981 de Prenses Diana modayı belirleyen bir simge oluvermiştir. Onun giysileri, onun
görüntüsü, saçı, hatta davranış biçimi toplumu uzunca bir süre etkilemiştir. "Out Of Afri-ca" bol
oskarlı bir filmdir. Bu filmin gösterime girmesi ile toprak renkleri ile safari kıyafetler vitrinleri
sarmıştır.

Resim 1. 14: Prenses Diana modayı belirleyen bir simge

1989’da gösterime giren "Cashmere Express" filminden sonra portakal sarısı, iris moru,
yasemin yeşili okyanus mavisi ve siyah beyaz burmalarla bezenmiş triko takımlar moda olmuştur.

1.2.2. Psikolojik Etkenler

Resim 1. 15: 1800’lerde Blue-Jeanslar modadır.
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Blue-Jeansların ortaya çıkışı 1800’lerde Amerika’nın Kuzeyinde “Altına Hücum” ile başlar.
Ağır çalışma koşulları içinde olan altın arayıcıları tabiata dayanıklı giysilere ihtiyaç duymaktadırlar.
Levi Straus adında bir işadamı Fransa’dan getirttiği dayanıklı kumaştan pantolonlar yapmıştır.
“Denim” denen bu pantolonları altın arayıcılarından sonra kovboylarda benimsemiştir. II. Dünya
savaşından sonra dünyayı saran ekonomik kriz, bu pantolonların tüm ülkelerde giyilmesine sebep
olmuştur. Kumaş daha sonraları maviye boyanmış ve adı “Blue-Jeans” olmuştur. Ucuz ve rahat bir
giysi olan blue-jeans ‘ler uzun süre moda dünyasında kalacak gibi görünmektedir. “Altına Hücum”
olayı bir bakıma blue-jeans giymeyi gelenekselleştirmiştir.

Resim 1. 16: Blue-Jeanslar ekonomikdir

1.2.3. Ekonomik Etkenler
Modanın temelini oluşturan kumaş bir ham maddedir. Bu ham madde doğal olabilir ya da
bugünün teknolojisiyle kimyasal karışımlardan oluşabilir.
Doğal olanlar yün, keten, pamuk, ipek, kaşmir vs.dir. Bu doğal hammaddeler birtakım doğal
nedenlerden etkilenebildiği gibi ekonominin kendi içinde oluşan spekülasyonlardan da etkilenebilir.
Örneğin, kuraklık sonunda koyun telefi olur; buna bağlı olarak yün üretimi azalır. Yine kuraklık olur
pamuk, keten üretilemeyebilir. Kumaş modayı etkileyen en önemli materyaldir. Kumaşın etkilenmesi,
modayı çok fazla etkiler.
I. Dünya Savaşı öncesinde kadınların 15-20 hatta 80 metreye kadar kumaştan giysiler giymesi,
sonra mini eteğin moda olması hep kumaş üretiminin azalıp çoğalması ile ilgilidir.
Ülkelerin bolluk ve kıtlık dönemleri modayı büyük ölçüde etkilemiştir. Savaşların yarattığı
ekonomik koşullar önemlidir. Savaş ve kıtlık zamanlarında eteklerin kısalması, bir rastlantı değildir.
Ülkelerin barış ve bolluk dönemlerinde ise gösterişli giysilerin giyilmesi ve pahalı giysilerin seçilmesi
hep bu nedenledir.

1.2.4. Politik Etkenler
Belirli ülkelerin bir dönem için olağanüstü dikkat çekecek bir olaya karışması o ülkenin isminin
fazlasıyla duyulmasına neden olur ve dünya kamuoyu uzunca bir süre aynı konuyla meşgul olur. İşte
bu ortamda modacılar o ülkenin yöresel renk ve motif etkinliklerini giysilere yansıtır.
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1973-1974 dünya petrol krizini yaşamıştır. Petrol krizi OPEC demektir. OPEC de Araplar'ın
çağrışımını yapmaktadır. O sıkıntılı dönemde modanın teması derhal Arabistan olarak saptanmış, Arap
kıyafetleri moda olmuştur.

Resim 1. 16: Ejderha baskılar 70’li yıllarda kullanılmıştır.

1970'li yılların başında Batı ile hiçbir ilişkisi olmayan Kızıl Çin'i ABD'nin o zamanki başkanı
Nixon ziyaret etmiştir. Bu politik bir olaydır. Ertesi yıl Mao yakalar, ejderha baskılar devreye girer.
1991 de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılır. Gözler oraya döner. İnsanların başlarını
Rus kalpakları süslemektedir.

1.2.5. Önemli Kişilerin Modayı Etkilemesi
Fransa'da 13. Louis döneminde bir av partisinde attan düşen Matmazel Fontage'nin dağılan
saçlarını bir çorap lastiği ile toplaması o yıl kadınlar arasında (Fontage Stili) saç modasının doğmasına
sebep olmuştur.
Prens De Gall'e güzel bir kadın çiçek verir. Prens çakısı ile ceketinin sol yakasına bir delik açar
ve çiçeği oraya takar. Bu Fransız centilmenliği erkek ceketlerinin sol yakasındaki ilik olarak
günümüze dek gelmiştir.
Hür ve yalın giyimi kadın dünyasına ilk kez getiren ünlü modacı Chanel'in gaz ocağı patlaması
sonucu uzun saçlarının yanması nedeniyle saçlarım kısacık keserek bir partiye gitmesi yeni bir saç
modasının doğmasına sebep olmuştur.

Resim 1. 17: Dr. Barnard
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Ünlü kalp cerrahı Dr. Barnard'ın kalp ameliyatları yaptığı yıllarda giydiği ameliyat
gömleklerinin stili erkek gömleklerine model olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı’nın olduğu yıllarda İngiliz Generali Montgomerinin giydiği bluzan ceket
Montgomeri adını almış ve savaş sonrası erkekler arasında moda olmuştur. Günümüzde de bu tip
ceketler erkek ve kadınlarda mont adı altında giyilmektedir.
1966'da İngilizlerin ünlü mankeni Twigy'nin aşırı zayıflığı genç kızlar arasında incecik olma
modasının dogmasına sebep olmuştur.

Resim 1.18: Ünlü manken Twigy
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UYGULAMA FAALİYETİ
İ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla gruplar oluşturup moda ile ilgili bilgi ve dökümanları araştırarak,
CD, resim vb. dokümanlardan oluşan dosya hazırlayınız ve görsel araçlarla sunum yapınız.
İşlem Basamakları









Öneriler

Gruplara ayrılınız
Moda ile ilgili konularınızı paylaşınız.
Hazırlık için ön araştırma yapınız.
Konu ile ilgili görüşeceğiniz kişi ve
birimlerden randevu alınız.
Sorularınızı hazırlayınız.
Görüşmeleri kayda alınız.
Moda ile ilgili CD, resim, dokümanları
toplayınız.
Moda ile ilgili bilgileri sınıftaki arkadaşlarınıza
görsel araçlarla sunum yaparak tanıtınız.
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 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız.
 Randevu alırken kendinizi tanıtınız ve
konunuzu belirtiniz.
 Güler yüzlü olunuz.
 Paylaşımcı olunuz.
 Giyiminize ve temizliğinize dikkat ediniz.
 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 Açıklamalarınız açık ve anlaşılır olmalıdır.
 İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz
 Moda ile ilgili güncel bilgiler toplamaya
çalışınız .

Değerlendirme Ölçeği
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz
konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Değerlendirme Ölçeği

Evet

Hayır

Gruplara ayrıldınız mı ?
Grup arkadaşlarınızla görev dağılımı yaptınız mı?
Hazırlık için ön araştırma yaptınız mı?
Görüşeceğiniz kişi ve birimlerden randevu aldınız mı ?
Sorularınızı hazırladınız mı ?
Görüşmeleri kayda alınızdınız mı ?
Moda ile ilgili CD , resim, dokümanları topladınız mı ?
Moda ile ilgili topladığınız bilgi ve görsel araçları sınıftaki arkadaşlarınıza
tanıtımda yeterli olabildiniz mi?

Değerlendirme
Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ
Bu faaliyetle kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda “Davet ve Sofra Kuralları, Hediye
Alma, Çiçek Gönderme Kuralları”nı uygulayıp öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

2. DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ MODA
GELİŞİMLERİ
2.1. 19. Yüzyılda Avrupa'da Giyim
2.1.1. Fransız İhtilâli ve Napolyon Döneminin Modaya Etkileri
Avrupa'da Napolyon'un kendisini imparator ilan etmesi 19. yüzyıla ayak basarken, beraberinde
yeni düşünceler, yeni fikirlerin gelmesine neden olmuştur. Bu dönemde, giyimde de ani fikirler
doğrultusunda sadeleşme görülmüştür. Giyimdeki denge ve orandaki değişmeler dikkati
çekmektedir. Hem kadın, hem de erkek kıyafetlerinde özgürleşme eski Yunan ve Roma kıyafetlerinin
özelliklerinde görülmektedir.
Fransa'da, Napolyon'un imparatorluk kurmasıyla birlikte giysilerde başlayan modaya "Ampir"
adı verilmiştir. Bel çizgisinin yukarıda olmasıyla belirlenen bu moda, Fransız ressamı Jacques Louis
David'in zarif yorumuyla tablolarında ölümsüzleşmiştir. Bu arada Paris, Floransa ve Venedik'te
ortaya çıkan birçok moda dergisinde, David'in portrelerinde çizdiği modellere yer verilmiştir.
Bu dönemde, Paris yine moda merkezidir. Diğer ülkelerde, küçük değişikliklerle birlikte
çizgilerde hep Paris modası hakimdir. Parisli moda önderleri şeffaf muslin giysiler giyip saçlarını
Eski Yunanlılar gibi taramışlar, ayaklarına sandaletler giymişlerdir.

Resim 2. 1: Fransız kadın giyimi
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Kadın Giyimi: Fransız ihtilali, diğer ülkeleri de büyük oranda etkilemiştir. Bu dönemin
giyimi, bugün bile kullanılan belirgin çizgiler yaratmıştır. İmparatorlukta, yıllarca yüksek bel çizgisi
ile tümüyle beyaz giysiler moda olmuştur. 19. yüzyılın ilk yarısında, Napolyon'un karısı imparatoriçe
Josephine güzellik ve parlaklığın sembolü olmuştur. Josephine, giyimi için büyük paralar
ayırmıştır. Giysilerde, bel çizgisi yukarıda olup aşırı dekolteler görülmüştür. Ağır kadife pelerinler,
geriye doğru sarkarak zarif kuyruklar oluşturmuştur.
Yüzyılın ilerleyen yıllarında, bel çizgisi giderek doğal yerine gelmiş, romantik dönemin yeni
çizgisi kararlı ve sessizce ortaya çıkmıştır. Kadınlar, sıkma bel görünümüne önem vermişlerdir.
1832'den sonraki yıllarda genç kadınların akşam giysileri çoğunlukla dekoltedir. Etekler bol ve
zengin olup iç eteklerle kabartılmıştır. 184O'lı yıllarda elbiselerde bedenler dar ve beller incedir.
Gece elbiselerinin yakaları, omuzları açıkta bırakacak kadar açıktır.
Gündüz elbiselerinde ise kollar çan şeklinde ve yaka kapalıdır. Gündüz giysileri ile şallar ve
pelerinler de kullanılmıştır.

Resim 2. 2: İmparatoriçe Josephine

Napolyon'un sarayında, kadın terzileri, yeni denemelerle, İspanyol imparatoriçesi'nin romantik
beğenisini uyarlayarak kadın eteği için yeni bir destek olan "Crinoline"i ortaya çıkarmışlardır.
Crinoline sert kumaştan yapılmış kabarık etekli kadın giysisi olup, tek çemberli bir eteği vardır. Elbise
koni biçimindedir. Ancak saray baloları ve aristokrasinin akşam eğlencelerinde çok güzel görüntü
veren bu giysi, burjuvazi arasında garip ve kaba bulunmuştur.
1869'da, Kraliçe Victoria ve Prens Metternich'in bu giysi biçimini istememeleri üzerine, yeni bir
moda akımı olmuştur. Bu yeni biçimde, eteğin katlarından birisi arkaya çekilip kalça üstünde
kıvrımlarla kabarıklık oluşturulurdu. Bu moda 1870 sonlarında daha abartılı bir biçim almıştır.
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Resim 2. 3: Dönem bluzları

Kalça, arkada yastıkla desteklenmiş, kollar dirsek boyunda tutulmuştur. Arkası zengin ve
kuyruklu eteklerin üstüne basit ceketler giyilmiştir.
Bu yıllarda, "Polones" adı verilen ve bedene iyice oturan, etekleri drapeli elbiseler çok
tutulmuştur. Bu elbiselerde etek önde yere kadar inmekte, arkada ise kuyruk şeklinde uzamaktadır.
Giyene, öne doğru eğilmiş gibi görünüş verilmektedir. Kollar, uzun ve dardır. Bedende balen
kullanılmıştır. Bedenin önü düğmelerle kapatılmış, dik ve yüksek yakalar kullanılmış, ceketler
astarlanmıştır.
1893 yıllarında, beden boyu tam bel üzerine gelmiştir. Belde, sıkı kemerler kullanılmıştır.
Dik ve sert yakalı erkek gömleğini andıran bluzlar giyilmiştir. Bu bluzlar, golf pantolonlarla
giyilmeye başlanmıştır. Deniz elbiselerinde, geniş kollar, kapalı yaka bele oturan bol etekler ve uzun
pantolonlar, ilk defa kadın kıyafetinde moda olmuştur.
18. yy'ın sonu 19. yy'ın başında kat kat ve çemberli olan iç etekler, yerlerini daha sade tek katlı
olan iç eteklere bırakmıştır. Pamuklu kumaştan yapılan korseler giyilmeye başlanmıştır.
Bu döneme ait elbiselerde, etek uzunluğu ayak bileklerine kadar uzanmakta, böylece Doğunun
etkisi kendini göstermektedir. Küçük karpuz kollar uzayarak ve bollaşarak devam etmiştir. Bazen bu
kollar, dirsekte darlaşıp bileğe doğru tekrar bollaşarak, bilekte toplanmıştır. Elbiselerin üzerine, bu
dönemde moda olan kısa boleralar giyilmiştir.
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Resim 2. 4: 19. yy Başları kadın –erkek giyimi

1820 yıllarında kadın kıyafetlerinde değişiklikler görülmektedir. Belleri ince gösteren korseler,
çan etekler, bu dönemde yeniden moda olmuştur. Bellerde kalın kemerler kullanılarak belin inceliği
belirtilmiştir. 1825'te ilk kez "Koyun budu" denen kollar görülmüştür. Bu kollarda, üst kısmı
büzgülü bileğe doğru daralan kesimler kullanılmıştır.
19. yy'da kollar çok boldur, kol evleri çok geniş ve düşüktür. Şapkalarda tüylerle
süslenmekte, elbiseler bele oturmaktadır. Etekler ise bol ve büzgülüdür.

Resim 2. 5: 19. yy Kadın aksesuarları
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Aksesuarlar: Bu dönemde de kadınlar saçlarına çeşitli mücevherler, değerli taşlar, kurdela,
tüy ve çiçekler takmışlardır. Ellerinde ulak şemsiyeler kıyafeti tamamlamıştır. Deri ve kadifeden
yapılmış gümüş zincirlerle bele asılmış çantalar kullanılmıştır.
Kadınlar, geceleri uzun eldivenler kullanmışlardır. Bu eldivenlerin üstü kıymetli altın, gümüş,
yakut, inci gibi taşlarla süslenmiştir. Yüzyılın sonlarında kışa eldivenler moda olmuştur. Bu y.y'da
kadınların eldivenleri önceleri bileğe kadardır, gece kıyafetleri için ise, biraz daha uzundur.
Fransa'da kadınların taktığı mücevherler, Napolyon'dan sonra daha abartılı hale gelmiştir.
Yunan stili taçlar, kemerler ve pırıl pırıl kolye, küpe ve bilezikler takılmaya başlanmıştır. Avrupa'da
olduğu gibi Amerika’da da mücevher takmak çok moda olmuş, kadınlar, artık sadece geceleri
değil, sabah saatlerinde bile mücevher kullanmışlardır.
Mücevher düzenlemelerinde, klasik ve gotik çağın etkileri görülmektedir. Yüzyılın
ortalarından itibaren, değişik model ve süslemelerde bebek boneleri tipinde, çene altında bağlanan
şapkalar moda olmuştur.
Bu yüzyılda kullanılan takı ve aksesuarlarda da birtakım değişiklikler olmuş, kadınlarda
manşonlar tamamen kalkmıştır. Yüzyılın başlarında boyun boş bırakılıp kollarda bilezikler,
parmaklarda yüzükler ve broşlar mücevher olarak kullanılmıştır. Doğudan etkilenerek, renkli
kadifelerden yapılan tüylü türbanlar moda olmuştur.
Bu dönemde saçlar sadeleşmiş, kabak saçların yerini arkada toplanmış topuzlar almıştır.

Resim 2.6: Napolyon Bonaparte


Erkek Giyimi: 1820'lerde gömleğin üstüne önden düğmelenen ve arkadan da bağlanan
yakalar takılmaya, kuyruklu paltolar giyilmeye başlanmıştır. Bu model, 1800-1815 arasında tüm
Avrupa'ya yayılmıştır .
Bu paltonun ön taralı kare şeklinde ve bele kadar, (Arkada) kuyruğu dize kadardır. Yakalar
önceleri dik tutulmuştur, kolların üst kısmı ve omuzlar doldurulmuştur. Kol ağızları gömleğin
kolunun görüneceği kadar boldur. Resmi akşam davetlerinde önde kısa, önden arkaya uzayan bir
çeşit kuyruklu ceketler giyilmeye başlamıştır.
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Aynı yüzyılda erkek giyiminde ilk kez, bileğin altına inen uzun pantolonlar, zamanın şık ve
moda öncüsü olarak bilinen erkeği "Beau Brummel" tarafından giyilmiştir. Bu pantolonlar, önceleri
çok dar olup bileğin üstünde düğmelenmiştir. Ayrıca pantolonların gergin durması için bu gün
lasteks pantolonlarda olduğu gibi tabandan geçen bir bant kullanılmıştır. Yüzyılın başlarında,
erkeklerde aksesuar olarak bastonlar, kravat ve papyonlar oldukça gözdedir. Önceleri, Napolyon
şapkası, daha sonraları silindir şapkalar kullanılmaya başlanmıştır.

Resim 2. 7: Prens Albert

Ayakkabılar, küçük ökçeli ve üstten düğmeli veya tokalıdır. Çoraplar çok süslü çizgili veya
düz olup terlik tipi ayakkabılarla giyilmiştir.
Erkeklerde yine küçük cep saatleri modadır. "Monokl" denen tek camlı gözlük en önemli
erkek aksesuarı olarak kullanılmıştır.
Erkeklerde, kısa yelekler, frak ceketler, yüzyıl boyunca giyilmiştir. Üst yeleklerde saat cebi
kullanılmıştır. Bu dönemde, yine bedenleri kısa, kolları dar ve kruvaze fraklar vardır. Bunların
yakaları yüksek, devrik ve geniş röverlidir. Kraliçe Victoria zamanında kocası Albert'in giydiği
paltolar, resmi kıyafet olarak kabul edilmiştir.

2.2. 19. Yüzyılda Osmanlılar'da Moda
Türkler'de geleneksel kadın kıyafetlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batılı giyimkuşam tarzının etkilerine açıldığı, yüzyılın son çeyreğinde, neredeyse tümüyle Avrupalılaştığı
görülür.
Kadın giyimindeki bu değişiklik birdenbire olmamış, bir geçiş dönemi yaşanmıştır. Gerçekten
de anılan tarihi süreç içinde, kadın kıyafetlerinin geleneksel, Batı etkili, ve tümüyle Batı tarzında
olmak üzere, üç evreden geçtiği izlenmektedir. 1854 yılında kadın giyim kuşamının henüz
geleneksel özelliklerini koruduğu, yalnızca bazı aksesuarların Avrupalılaştığı anlaşılmaktadır.
1873-1874 yıllarında kadın kıyafetlerinde tamamen Batılılaşma görülmektedir.
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Avrupalılaşma hareketi, 19. yüzyılın ikinci yarısında birden bire ortaya çıkmamıştır. Osmanlı
toplumu 17. yüzyılın sonlarından itibaren Batı etkilerini almaya başlamıştır. İmparatorluğun Batı’ya
açılışı, başlangıçta daha çok teknik ve siyasal zorlamaların sonucunda olmuştur. Batının ilerleyen
teknolojisi, özellikle askeri alandaki ilerlemeleri,. Osmanlıları ister istemez Batıya açılmaya
zorlamıştır.

Resim 2.8: III. Selim

Bu yıllarda başlayan dışa açılmanın etkileri, giderek toplumsal yaşamda, sanatta, günlük
yaşam biçiminde ve giyim-kuşamda da kendini hissettirmeye başlamıştır. Bu arada, Avrupalıların
da Doğu’nun esrarlı yaşamına duydukları merak ve ilgi Osmanlı ülkesiyle aralarındaki teması
artırmıştır. Böylece Osmanlıların Batı’ya açılma eğilimi ile Batı'nın Osmanlı ülkesini daha yakından
tanıma isteği, bu alışverişin iki yönlü gelişmesini sağlamıştır.
Osmanlı etkisi yalnızca kadın giyim kuşamında kendini göstermemiş, özellikle ticari ilişkileri
oldukça yoğun olan Fransa'da edebiyat, müzik gibi sanat dallarına da uzanmıştır. 18. yüzyılda
Paris'te başlayan, giderek İngiltere, Hollanda, Danimarka ve İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerine de
yayılan Türk modasına "Turqueri" adı verilmiştir.
19. yüzyılda Batılı sanatçıların Doğu’ya bakış açılarının da değiştiği gözlenmektedir. Bunlar,
yeniliği Doğu'da aramaya koyulmuşlardır, bunun sonucunda bir "Orientalizm" akımı doğmuştur.
Türk kostümleri içindeki kadınlar Batılı ressamları yine etkilemeye devam etmiş, 19. yüzyılın
sonunda etkinliğini yitirmişse de, Doğu giysileri içinde veya haremde kadın motifi 20. yüzyılın ilk
yarısına kadar işlenmeye devam etmiştir.
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Resim 2.9: Harem

III. Ahmet'ten sonra gelen yenilikçi sultanlardan biri de III. Selim'dir (1789-1807). 1793
yılından başlayarak, Avrupa'ya devamlı elçi gönderen hünkar, Batı sanat dallarına büyük ilgi
duymuştur. Avrupa'da Jakar adındaki mühendisin bulduğu kumaş cinsinin 1786'dan sonra dokuma
sanayiinde seri üretime geçmesi de bu döneme rastlamaktadır. Osmanlı ülkesinde, o yıllarda adı
duyulmaya başlayan Selimiye kumaşı, kısa zamanda büyük rağbet görmüştür. Bu kumaşın, sultan
III. Selim'in emriyle yerli üretimi güçlendirmek üzere 1804'de Selimiye Kışlası civarında
dokunduğu tahmin edilmektedir. 18. yüzyıl sonu ve 19. Yüzyılın başlarında, kadın ve erkek
kıyafetlerinde Selimiye kumaşından yapılmış kaftanlar modadır; bu kaftanların da Avrupa'dan
getirilen harç ve dantellerle süslendikleri görülmektedir.
II. Mahmut döneminde askeri kıyafette yapılan değişiklikler, bir süre sonra sivil halkın
kıyafetlerine de yansımıştır. 1828'de Şubara yerine Fes giyilmeye başlanmıştır. Batı tarzı giyimkuşama ilgi artmıştır.

Resim 2.10: Fes
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Sultan Abdülmecid (1839-1861} döneminde, Batılılaşma’nın bir devlet programı olarak
benimsendiği görülmektedir. 1839 Tanzimat Fermanı, bu alandaki kararlılığın, gerek Osmanlı
ülkesine, gerek dünyaya ilanıdır. Devlet yapısındaki değişikliklere paralel olarak, özellikle saray
çevresinde ve üst tabakalarda, .yaşama biçimi de değişmiş ve Batılılaşmış’tır.

Resim 2.11: Ferace

Geleneksel Osmanlı kadın kıyafetlerindeki Batılılaşma sürecinin 1850-1870 yıllarına denk
düşen geçici dönemi ile 1870'den sonrasının tümüyle batılılaşma dönemine ilişkin örnekleri Topkapı
Sarayı koleksiyonunda bulunmaktadır. Ne yazık ki bunların sayıları fazla değildir ve çoğu da satın
alma yoluyla koleksiyona katılmıştır.
Bu yüzyılda padişahın bütün yasaklarına rağmen, gülkurusu, pembe, eflatun fıstıki ve al ferace
mesire yerlerindeki arabalardan bahar çiçekleri gibi görünmeye devam etmiştir. Bu gül kurusu ipekli
ferace de Avrupa modasının Türk zevki ne göre uydurulmuş şeklidir.
Sultan Mahmut devrinde, beyler, paşalar Avrupa modasını takip edip sırmalı üniformalarını
nişanlarla süslerken, sivil elbiselerinin dubleli paçaları, yüksek yakalarının altındaki Jabo usulü
boyunbağları ile gündelik hayatlarını kısmen Batıya uydurmaya çalışmışlardır. Modaya erkeklerden
evvel kendilerini kaptıran hanımlar da Beyoğlu'nun Levantine terzilerine Paris modasına uygun
elbiseler diktirip o zaman henüz meydana çıkarı Ampir mantoları ferace haline getirmek için
zekâlarını kullanmışlardır. Geniş kabarık Avrupa eteğinin üstüne, ilk Türkmenler'den kalma üç kırmalı
yakayı, arkadan yerlere kadar uzanarak Türk geleneğiyle Avrupa modasını uzlaştırmışlardır.
Uzun saplı dantel şemsiye, Mahmudiye fesi boyunda hotoz, ince papaziden yaşmağın altında
muhteşem bir gerdanlık kullanılmıştır, Bürümcük elbiselerin kol ağızları bileklere kadar indiği için
kısa bir eldiven kullanılmıştır.
19. yy'ın sonlarında, kadınların başlarına giydikleri hotozun boyu kısalmıştır. İpek kumaştan
yapılan, vücuda iyice oturan, yaka ön ve kol kenarları dantelle süslenen feraceler giyilmiştir. Feracenin
içine giyilen elbisenin etekleri de dantellerle süslenmiştir. O dönemlerde kadınlar, ellerinde dantelden
yapılmış şemsiyeler taşımışlardır. Yaşmakları ile yüzlerini kapatmayarak ellerindeki şemsiyelerle
yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görülmektedir.
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Resim 2.12: 19.yy giyim

İlk çarşaf, Abdülhamit zamanında 1892'de çıkmıştır. Ampir modasının düşük omuzlarına pek
uygun gelen ferace, daha sonra Avrupa'da moda olan kabarık kollara uymamıştır. Avrupalı kadınlar da
kısa kaplan giymeye başlamıştır. Daima Avrupa modellerini, takip eden İstanbul hanımları, bu kaplan
görünce içteki elbisenin kabarık omuzlarını başka türlü hiçbir şeyin bundan daha iyi muhafaza
edemeyeceğini görmüşler, o sırada Bağdatlı Arap kadınlarının giydiği çarşafı, Avrupa usulüne göre
düzeltip şapkalara takılan tüle benzettikleri peçeleri, yüzlerine örterek yepyeni bir sokak kıyafeti icad
etmişlerdir.
Çarşafa ilk giren genç kızlar, daha çok açık renk çarşaf giymişlerdir. Kızlar büyüdükçe çarşafın
rengi koyulaşmaktadır. Peçeler, en ince tülden en kalın krebe kadar çarşafı giyenin muhitine göre
değişmiştir. Peçenin rengi önce sadece siyahken, meşrutiyetten sonra çarşafın rengine göre
değişmiştir. Çarşaflı kadınlar ellerinde çantalarıyla birlikte şemsiye taşımışlardır.
Modaya uyan kadınlar, peçelerini pek kapamayıp, yüzlerini şemsiyeleri ile göstermemeye
çalışmışlardır.
Türkler'in geleneksel kadın kıyafetlerinin 19.yy’ın ikinci yarısından itibaren Batılı giyim
kuşam tarzının etkilerine açıldığı, yüzyılın son çeyreğinde ise neredeyse tümüyle Avrupalılaş ’tığı
bilinen bir gerçektir.
18.
yy. sonu ve 19.yy başlarında Osmanlı sarayında kadın ve erkek kıyafetlerinde
Selimiye kumaşından yapılmış kaftanlar modadır. Bu kaftanlar, Avrupa'dan getirilen harç ve
dantellerle süslenmiştir.
Bu dönemde, renk ve desenler de 16. ve 17 yy.'dan farklıdır. Bu yüzyıllarda desenlerde
kırmızı, mavi, yeşil siyah gibi az ve temel renklerin birbirine zıt olarak kullanılmasıyla ahenk
sağlanmıştır. Bir terzi defterinden alınan bilgiye göre, güveyzi, leylaki, çürük vişne, fındıkî pembe,
çağla rengi, beyaz, lacivert, kanarya sarısı, kibritin kahverengi gibi renklerin kullanıldığı ve ana
renklerin tonlamasıyla desenlere derinlik verildiği anlaşılmaktadır.
19.yy’ın sonunda, zenginlerin ve modaya uygun giyinenlerin ferace altına giydikleri elbiseler,
o devirde Avrupa'da giyilmesi adet olan ağır tuvaletlerin benzerleridir.
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Bunlar beli dar, belden aşağısı kabarık, uzun, geniş, yerlere sürünen elbiselerdir. Etekler iki üç
sıra püsküller, danteller, aplikelerle gayet yüklüdür. Belde çok enli bir kumaş, arkada kocaman bir
fiyonk şekline girip uçları aşağı sarmaktadır. Dekoltesi açıktır.

2.3. Yirminci Yüzyılda Avrupa'da Giyim
2.3.1. Yüzyılın İlk Yıllarında Avrupa'da ve Türkler'de Moda
Edward dönemi ile başlayan ve iki dünya savaşı dönemini kapsayan 1900 ve 1939 yılları
arası, sansasyonel bir değişim dönemidir.
Bu dönemde gelenekler sarsıldı; sınıf engelleri ortadan kaldırıldı. Sanat, edebiyat ve müzikte
heyecan verici yeni stiller doğdu. Moda, beşeri faaliyetleri gösteren bir alan olarak bu değişiklikleri
en iyi şekilde yansıtmaktadır.
1900'lerin başlarında elektrik ışığı, telefon, sinema motorlu araçlar gerçeğin birer parçası idi.
ve 1903te Wright kardeşlerin uçuşları başarılı olmuş ve havadan seyahatlerin de mümkün
olabileceğini göstermiştir.
Sosyal değişim için verilen sürekli mücadelede, kadınlar oy haklarını kazanmak için
hapsedilmeye bile razı idiler.
Moda önderi olan kadınların gardıroplarına bakıldığında, paltolar, pardesüler, bluzlar,
kürkler, tüylü şapkalar, eldivenler, yelpazeler, sabah için sokak giyimleri, öğleden sonra ziyaretleri
için, araba ya da atlı araba seyahatleri için giysiler, akşam yemeği için; öğleden sonra ya da akşam
resepsiyonları için kıyafetler, opera ve baleler için kıyafetler ve hatta avlanma, yelkenli ile denize
açılmak için bile kıyafetler görmek mümkündür. Bu durum nedeniyle kişisel hizmetçi ve yardımcıya
ihtiyaçları oldu. Bu kıyafetlerin giydirilmesi, çıkarılması, bakılması ile ilgilenmek çok vakit alıcıdır.

Resim 2.13: Fransız Haute Coutu-re'cusu Paul Pairet
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Modanın özü bu dönemin en büyük Fransız Haute Coutu-re'cusu Paul Pairet tarafından
açıkça sunulmuştur. Doucel ve Worih ile yaptığı çalışmalardan sonra kendi moda evini 1903’te
açmış ve devrimsel stilini üretmiştir. Yanında Erte ve Duiy gibi büyük modacılar yetiştirmiştir.
Moda, Avrupa'dan başlayarak dünyaya yayılmaya heyecan vermeye, tutku haline gelmeye
başlamıştır..
İngiltere veliahdının dalgınlıkla paçaları kıvrık olarak halkın önüne çıkması duble paça
modasını getirmiş, o zamana kadar boru gibi olan pantolonlar artık ütü izi yaparak kullanılmıştır.
Hemen birkaç ay içinde Türkler'de bu keskin ütü izi modasına ayak uydurmuş, 1909'da Türk
kadınları çarşaflarını her renk yapmaya başlamışlardır.
Türklerde, 1909- 1918 arası bir sokak kıyafeti bocalaması devridir. Modaya uyan yüksek
tabaka içinde çarşafın terk edilmesi 1918 yılında olmuştur. O arada mantoya gittikçe benzeyen
çarşaflar giyiliyordu.
1918'de İstanbul'a dolan Romanof Rusları şapkasızlıktan başlarına tül sarmaya başlayınca bu,
İstanbul kadınının imdadına yetişmiştir. Rus başı denen moda çabukça yayılarak, artık her türlü
elbise ile başlarına böyle bir eşarp sararak sokağa çıkmak moda olmuştur. Cumhuriyet devri, İstanbul
kadınını şapka giymeye çoktan hazır bulmuştu.

2.3.2. Kadın Giyimi
Elbiseler basene daha çok oturuyordu. Onun için içine de daha az ve ince iç çamaşır
giyilmeye başlandı. Kadınları elbiselerinin içine giydikleri, onları alabildiğine sıkan korseden
vazgeçiren sanatçı Poiret'dır.
Bu yüzyılın başlarında korseler ve büstiyerler iyice küçüldü. Kadınlardaki kum saati figürü artık
rağbet görmemeye ve kadınlar ince görünüme önem vermeye başladılar. Kadınlar vücut ölçülerini
koruyabilmek için fiziksel egzersizler yapıyorlardı. Jartiyer kullanılıyordu. Korse satışları üçte iki
oranında düşmüştü.

Resim 2.14: Poiret tarzı
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1906-1907’lerde etekler daraldı, bel hattı yükseldi. Etek boyları artık daha kısaydı. Pairet'le
tunikler moda oldu. Bu tuniklerin yakaları kare, V şeklinde ya da yuvarlak bir şekildedir. Bir giyim
sanatı okulu açan Pairet, moda sovları hazırlıyor ve ilk defa canlı mankenler kullanıyordu.
1907-1908'e kadar elbiseler genelde iki parça halinde çalışılıyordu. Yakalar yüksekti. Kollar
tellerle dik tutuluyordu. Çok uzun ve dar olan kollarda daha sonra bir bollanma ve bileğinde manşet
görülmeye başlandı.
1906'nın başlarında Pairet'in elbiseleri sade idi. Yüksek bel, hatlı, dar düz elbiseleri sansasyon
yaratmıştı.
1910'larda gece elbiseleri tek parça halinde idi. 19l5'e kadar bunlar yerlere değerken daha
sonraki dönemde bilek hizasına yükseltilmişti.
1915'ten sonra I. Dünya Savaşı’nın etkileri moda üstünde de görülmeye başlandı. Kadınlar
üniforma tipi elbiseler giymeye başladılar.

2.3.3. Erkek Giyimi
Pantolonları iyice daralmış, paçaları dubleli hale gelmiş, gece kıyafetlerinde ceketlerinin
arkaları uzundur. Önleri kolalı gömlekler giyiyorlar, boyunlarında da papyon kravat takılıyordu.
Erkek saçları iyice kısalmıştı ve geriye doğru biryantinli bir şekilde taranıyordu. Sadece yaşlı
erkekler ve sanatçılar sakal, bazen de bıyık bırakıyorlardı. Bıyıklar diş fırçası gibi idi. Film yıldızı
Ronald Colman ve Laurence Olivier'in bıyıkları bu tarzda idi.
Çorapları koyu renkli ipek, pamuk veya yünden yapılıyordu. 1920'lerden sonra pantolonların
boyu biraz kısalınca çoraplar görünmeye başladığı için çoraplara motifler, çizgiler kondu, çeşitli
renkler kullanıldı.
Bu dönemin en şık erkekleri Fezensac Kontu Robert de Montesquieu ve modacı Paul Pairet'tir.
Kadın giyiminde bir imparator olarak anılan Poiret, kendi giyim tarzı ile de erkeklere bir moda önderi
olmuştur.

2.4. 1950'den Günümüze Kadar Moda

Resim 2.15: Audrey Hepburn
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1950'lerde Hollywood modayı yeniden etkiledi. Sinema artisti Jane Russell,. Diana Dors, Jayne
MansHeld ve bilhassa Audrey Hepburn birer moda öncüsü idiler.
Bu yılların en büyük özelliği çok abartılı bir şekilde vatka kullanılmasıdır.
Chrislian Dior, 1947-57 arasında her moda sayfasında parlıyordu. Paris yeni, parlak yetenekler
üzerinde durmaya başladı. Balencıaga, Alix (Gres). GriiTe, Jacques Fath, Gi-venchy, Balmain, Cardin
ve Nina Ricci zamanın genç, parlak ilgi çeken modacılarıydı.
1950’1i yıllarda naylon, orlon gibi sentetik kumaşlar, yünlü kumaşların yerini aldı. Etoller moda
oldu.
1953-54 yıllarında giysilerin altına kat kat jüponlar giyildi. Bu akım 1950'li yılların sonuna
kadar sürdü. Elbise modellerinde beller iyice sıkı idi, kalça belirgin hale geldi.
1956-57 yıllarında pantolonlar daraldı ve kısaldı. Baldır hizasında, dar, yanı yırtmaçlı
pantolonlar moda oldu.
Kadın ve erkek ayakkabıları çok sivri uçlu oldu. Kadın ayakkabılarının topukları son derece
ince idi ve çelikten yapılmakta idi.

Resim 2.16: Elvis Presley

Ellili yılların şık giyinen moda öncüsü erkekleri daha önceki yıllardaki gibi politikacılar,
yazarlardan ziyade Cary Grant, Orsan Wells, Fred Astaire, David Niven gibi meşhur sinema
sanatçıları idi.
1960'larda gençliğin yükselen sesi, yeni bir sanatın pop sanatının doğuşuna neden oldu. Yeni
diskolar ve gençliğe hitab eden moda merkezleri açıldı. Bunların en büyüğü de Londra'nın Carnaby
Caddesi'nde idi.
Rock Around the Clock filmi Rock and Roll modasının başlamasına neden oldu. Elvis Presley
bu akımın temsilcisi idi.
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Elvis Presley'Ie hür giyim başladı. Artık çiçek desenli gömlekler, vücuda yapışan kotlar, sembol
ya da sloganlarla süslenmiş kıyafetler giyilmeye başlandı.
1950'lerde kızların giydiği kat kat jüponlar artık gerilerde kalmıştı.
Kızlar kalın şekilsiz süveterler, siyah, dize kadar çoraplar, dar etekler giymeye başladılar.
Erkekler, kot pantolonlar giyip ayaklarına sandaletler takıp sakal bıraktılar. Saçlarını uzattılar.
Kalın kumaşlardan kocaman paltolar giydiler.
1964'te Beatles'lerin, yakasız ceketleri moda oldu.
1960-1962 yıllarında çizme modası başladı. 19601ı yılların sonlarında uzay giysisine benzeyen
modeller vitrinleri süsledi.
1965'te el örgüsü dantel elbiseler piyasaya çıktı. Genç kızlar pamuklu perdeleri bile boyayarak
elbise haline getirdiler.
1960'lı yıllarda Hippy modası yaygınlaştı. Genellikle toplum dışına itilmiş, sorunlu gençler,
pasaklı bir giyim tarzı, uzun ve pis giysileri ile bu moda akımının temsilcileri oldular.
1966'da mini etek modası Mary Quant tarafından çıkarıldı. Bu moda gelenek ve göreneklerine
bağlı çevrelerce önceleri çok tepki görmesine rağmen toplumca benimsendi.1960'da başlıyan mini etek
modası 1966ta maksi etek modasına dönüştü.

Resim 2.17: Mary Quant

Resim 2.18: Beatles
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Resim 2.19: Rolling Stones

1960'lann sonlan ve 1970 de twist dansı, Beatles. Rolling Stones gibi pop müziği toplulukları
giyim biçimleri, saçları moda oldu.
1960'lann sonlarında bir başka akımla genç asi gençler saçlarını tamamen kazıtmaya
başladılar.
1960-1970'Ierde erkeklerde evde pijama üstüne robdö-şambr giymek moda oldu.
Erkek kravatları büyüdü ve daha cesur renklerde ve desenli olarak kullanılmaya başlandı.
Artık hippilerin giydiği Beatles'lerin ceket, tipine Nehru ceket adı veriliyordu. Bu Hindistan'da
yıllardan beri giyilen ve adını da Başbakan Nehru'dan almış olan bir giysi türü idi.
1966'da Pierre Cardin, Hindistan'ı ziyaret edip bu ceket türünü Avrupa'ya getirdi. Hippiler bu
ceketi benimsedi ise de 1970'lerde popülerlikleri azaldı.
1964'te beyaz plastik su geçirmeyen botlar moda oldu. Modacı Courreges bunları
benimsetmiştir. Botlar 1960'larda öyle moda oldu ki bazen mini eteklerle yaz giysileri ile de giyildiler.
Boyları dizleri aştı.
1960'larda gece elbiseleri bile mini etekli idi. 1960'Iann sonlarında kırlarda, şehir dışında
yaşama, ev ekmeği yeme ve doğasal tahta mobilyalar kullanma, sade hayat yaşama rüyası,
Galler'den Londra'ya gelen modacı Laura Ashley'e ün kazandırdı. Oralarda giyilecek elbiseler çizdi.
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Resim 2.20: Hippi modası

1970'lerde mini-midi-maxi hepsi birlikte moda oldu.
1971'de büyük modacı Chanel'in ölümü, moda çevrelerini çok sarstı. Chanel çizgilerini onun
ardından en iyi şekilde, Karl Lagerfeld yaşatmaya başladı.
1971'de bele kadar açılan yırtmaçlar ve adım attıkça içinden görünen mini şortlar moda oldu.
O kış peluş adı verilen renk renk sentetik kürkler bulundu. Bu kürk taklitlerinden palto ve
ceketler yapıldı. 1972'de kadın giysileri sert bir görünüm aldı. Paçaları kaim dubleli pantolonlar,
yelekler ve ceketlerle erkeksi bir yapı kazandı.
1973'te çok yüksek tabanlı ayakkabılar hem kadınlarda hem de erkeklerde moda oldu.
1977'de kocaman bol giysilerin kolları çok düşük ya da raglan takılıyor, altlarına da rugan ve
körüklü çizmeler giyiliyordu.

Resim 2.21: Chanel tarzı takım
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1970'lerin sonlarında vatka tekrar giysilerin omuzlarına yerleşti. Deri, süet ve güderi giysiler
gözde hale geldi. Tişortların önlerine renkli baskılar uygulandı.
1980 yılı petrolün sebep olduğu ekonomik bunalımların yılıdır. Bu nedenle modacılarda mini
eteğe bir dönüş gözlendi.
1980 kışı Avrupa'da soğuk bir kış olmuştu. Bol büyük kazaklar, kalın yün çoraplar ve triko
modası yaygınlaştı. Etek boyları dizin hemen altında idi. Tüylü şapkalar moda oldu.
Erkek giyiminde İngiliz stili görülmekteydi. Çizgiler klasikti. Kruvaze takımlar yumuşak ve
rahattı. Giysilerde, Prens De Gall ve tüvit kumaşlar, kadife yakalar kullanılmakta, ayrıca deriden
yapılan mont ve pantolonlar, altı kauçuk süet ayakkabılar giyilmekte idi.
Genç kızlarda ve erkeklerde parkalar, anoraklar ve kapitone yelekler moda oldu. Kapitoneli
su geçirmez anoraklar hem kentte hem dağda giyildi.
1983-84'te etek boylan dizin altında idi, ama eteklerin arkasında oldukça uzun yırtmaçlar
vardı.
1985'te tenis kıyafetlerini andırır kıyafetler, denizci kıyafetleri moda oldu.
Kovboy çizmeleri kot pantolonların altına giyilmekte idi. Saçlarda bir perma modası başlamıştı.
Uzun saçlar kıvır kıvırdı. Bu moda günümüzde yerini iri dalgalara bırakmıştır.
1986'dan itibaren etek boyları kısalmaya başladı. 1991-1992'de 1970lerin mini eteği yine
revaçtadır. Kışın yün çoraplarla giyilen minicik yünlü piyedepul şortlar ve çok mini etekler üstüne
giyilen uzun kocaman paltolar daha çok gençlerce tercih edilmektedir. Orta yaş grubu bu konuda daha
çekingen davranmaktadır. 1970'lerin mini etek giyen orta yaş grubu kadar cesaretli değildir.
196O'lı yıllardan kâh şekil değiştirerek, kâh azalıp çoğalarak günümüze kadar gelen uzun süreli
moda blue jean idi.
Önceleri markalar üzerinde çok durulmayan bu giysi, günümüzde bu konuda isim olmuş
firmaların markalarını taşımadıkça gençlerce tercih edilmemektedir.
Blue jean pantolonlar ve montlar gençlerce önceleri rahat olduğu için benimsendi ise de daha
sonra nakışlarla, boncuklarla, dantellerle süslenerek kokteyl kıyafeti olarak bile giyilebilir hale geldi.
Blue jeanın son yıllarda saltanatını azaltan bir giysi türü ise eşofmanlardır.
1980’ler, erkekler ve kadınlar arasındaki farkların iyice yok olmaya başladığı bir dönemdir.
Genç profesyonellerin ‘Yuppie’ ismiyle anıldığı bu yıllarda kadınlar erkeklerin giydiği tarzda takım
elbiseler giymeye başladılar. En meşhur “Yyuppie” ise hiç şüphesiz bir zamanlar dadılık yapmış olan
Lady Diana Spencer’dı.
Duran Duran, The Human League ve Spandau Ballet gibi pop grupları, kendilerine atfedilen
‘Yeni Romantikler’ isimleriyle ve desenli beyaz gömlekleri, brokar kuşakları, boyunlarına bağladıkları
saten eşarpları ve farklı makyajlarıyla yepyeni bir akım başlatmışlardır. ‘Punk’ın yaratıcısı Vivienne
Westwood da bu akımı takip etmiştir.
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1981 yılında üç Japon tasarımcı, Issey Miyaki, Yohji Yamamoto ve Comme Des Garçons
markasıyla Rei Kawakubo, Paris’te ilk kez koleksiyonlarını sundular. Üçü de aynı yaşlarda
olduklarından savaştan sonra Japonya’daki köklü değişikliklerden çok fazla etkilenmişlerdir ve bu
yüzden koleksiyonları Avrupa’daki tasarımcılardan çok farklıdır. Öncelikle hepsi siyah çalışmıştır.
Siyah giyinmenin ‘Cool’ ve modern kabul edilmesi 1981 yılında bu şekilde gerçekleşmiştir. Bunun
yanı sıra bir diğer yenilik de kıyafetlerin kesimleri ve kumaşlarıydı.
1980’lerin en önemli moda tasarımcılarından biri Gianni Versace’ydi. 1978 yılında Milano’da
Via Della Spiga’da ilk butiğini açmıştır. Renkli tasarımları, pahalı kumaşları ve birçok kontrast
materyali tek bir tasarımda kullanmasıyla 1980’lerde herkesin dikkatini çekti. Versace, sadece kadın,
erkek, çocuk giyiminde değil aynı zamanda, aksesuar ve ev dekorasyonunda da çok önemli bir isim
oldu.
Versace gibi bir imparatorluk kuran bir başka İtalyan tasarımcı ise Giorgio Armani’ydi.
Armani’nin tarzı Versace’nin aksine oldukça sade bir şıklıktır. Kullandığı renkler de yine ‘Non
Colour’ denen griler, siyahlar ve kahverengilerdi. Armani’nin en sevdiği renk ise kendisinin ‘Greige’
diye adlandırdığı gri ve bejin bir karışımıdır.
Armani de kendine amblem olarak kartalı seçmiştir. Tasarımlarını zeki ve bağımsız kadınlar
için yaptığını açıklamıştır. Birçok insan için Armani adeta bir güvence olmuş, insanlar ‘Eğer bütün
gardrobum Armani olursa, asla hata yapmam!’ diye düşünmüşlerdir.

Resim 2.22: Madonna

Modanın sürekli etkileşim içinde olduğu bir diğer sektör her zaman için müzik sektörü
olmuştur. 1980’lere damgasını vuran isim hiç şüphesiz Madonna’ydı. Madonna kariyerine 70’lerin
sonlarında modellik yaparak ve çeşitli müzik gruplarında solistlik yaparak başlamıştır. Atlantik’in
diğer tarafında ‘Yeni Romantikler’ kendi tarzlarında devam ederken New York’ta ‘Hip Hop’ ve
Madonna’nın tarzı olan ‘Pop’ müzik gelişmeye başlamıştır. Madonna onlardan aldığı birtakım
detayları siyah deri motosiklet ceketiyle birleştirip kendi tarzını oluşturmuştur. Hatta eskitilmiş ve
yırtık kıyafetlerle danteli birlikte kullanabilecek kadar aykırı bir tarzı vardır. İlerleyen yıllarda
Madonna’yı giydiren tasarımcılardan biri Jean Paul Gaultier olmuştur.
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1987'den sonra spor yapmak için kullanılan bu giysi türü, sokakta, evde, her yerde kullanılır
hale gelmiştir. Çok rahat olan bu giysiyi insanlar, erkek kadın ayırt etmeksizin bilhassa seyahatte
tercih etmektedirler.Sonunda nakışlı, boncuklu olarak da üretilmeye başlanan bu fantazi
eşofmanlarla insanlar misafir bile ağırlamaya başlamışlardır.
1991-92 yıllarında strech pantolonlar ve taytlar eşofmanlar gibi hızla moda olmuş, vücudun tüm
hatlarını ortaya çıkaran bu pantolon ve şort tipleri de gençlerce çok tutulmuş hatta orta yaşlılarca
da benimsenmiştir.
Zaman zaman fantazi bir giysi gibi kullanılan bu strechlerin üstüne, vücudu, göğsü iyice saran
kısa büstiyerler, kısa ceketler giyilmektedir.
Elbiselerde ve ceketlerde abartılı vatkalar atılmış biraz daha vücuda oturan, sade giysiler
giyilmeye başlanmıştır. Mini etek iyice yerleşmiş ve 1973'ün kalın altlı pabuçları yine vitrinleri
doldurmuştur.

Günümüzde Hazır Giyim
Özellikle 3-4 yıldır moda dünyasının manzarası artık eskisi gibi değildir. Örneğin,. "Modanın
kutsal barınağı" sayılan Paris modaevleri seçkin bir müşteri topluluğuna hizmet eden kuruluşlar
olarak ün yapmış bulunmalarına rağmen şimdi onların da gündemlerinde (Hazır giyim) vardır.
Paris'in Milano'nun birçok kalburüstü tasarımcısı kendi sipariş atölyelerinde, seçkin müşterilerine
seslenmek yerine, hazır giyimin hizmetinde, büyük firmaların yaratıcıları olarak çalışmayı tercih
etmektedir.
Böylece seçkin modanın tasarımcıları, artık kitleleri hedef almakta, hazır giyim sayesinde her
mağaza bolca giysi askılarıyla dolmaktadır.
Modadaki bu yeni eğilimin kökeni, bütün gözlerin gençliğe çevrildiği 1968'lere dayanmaktadır.
Bu tarihlerde Beatles, Carnaby Street ve 1968 mayısının öğrenci hareketleri vardı. O zamanlar, bir
ferd olarak, dilediği biçimde giyinmek anlayışı yayılmıştı. Daha çok gençliği hedefleyen bu moda
zamanla yetişkinleri de etkilemişti.
Avrupa sosyetesi içinde, diledikleri gibi giyinenler çoğalmış, seçkin zümre terziliği yapmak
eskisi kadar para getirmez olmuştur. Ayrıca tekstil endüstrisi de ileri teknolojiyi kullanmaya
başlamıştır. Amerikalı moda yazarı Mellon Davis, bu gelişmeyi şöyle özetlemektedir:
“Seçkin zümreye hizmet eden terzilik (Haute Couture) sendelemişti. Ama yeni bir gelişme ile
bu kez ünlü tasarımcılar, seçkinlerin moda solistleri, bu ünlerinin hayrını, hazır giyim firmalarının
afişlerinde gördüler.”
Paris'teki "L'Officiel" in sanat yönetmeni Georges Borac-houski bu konuda şunları
söylemektedir:
"Günümüzün gerçekten iyi giyinmek isteyen insanları, kataloglardan giysi ısmarlayan büyük
kent ve kasaba insanlarından, sadece bir basamak yukarıda bulunanlardır."
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Böylece ünlü tasarımcıların adlarını taşıyan hazır giysiler, tekstil sanayisinin büyüyen
pazarındaki boşluğu doldurmuştur.
Günümüz isim yapmış modacıları, Hubert De Givenchy, Pierre Balmain, Mario Valentino,
Ermenigilda Zegna, Michael Goma, Yves Saint Laurent, Bernard Perris, Guy Laroche, Christian
Lacroix, Giorgio Armani, Scherrer, Ungaro, Gianni Versage, Franco Moschino, Enrico Coveri,
Cristobal Balencia-ga, Paco, Issey Miyake, Courreges, Jean Paul Gaultier. Ferre, David Caıneron,
Betsey Johnson, Oscar De La Renta, Ralph Lauren, Calvin Klein, Mark Jacobs, Neslihan Yargıcı,
Cemil İpekçi, Dice Kayek, Rıfat Özbek. Zühal Yorgancıoğlu, Atıl Kurtoğlu, Hanale, Mori diye
sayılabilir.

40

UYGULAMA FAALİYETİ
İ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak Türkiye ve Avrupa’daki moda gelişimleri ile
ilgili günümüze kadar gelmiş moda olaylarını inceleyerek bu konularda araştırmalar yapınız.
Çevrenizdeki insanlarla bu konuda görüşmeler yaparak notlar alınız. Eski filmleri izleyiniz, eski moda
dergilerini arşivlerden araştırarak, günümüz modası ile karşılaştırınız. CD, Resim vb. dokümanlardan
oluşan dosya hazırlayarak, görsel araçlarla sunum yapınız.









İşlem Basamakları
Gruplara ayrılınız
Çevrenizdeki insanlarla hatırlayabildikleri
moda olayları ile ilgili görüşmeler yaparak
bu konuda notlar alınız.
Çevrenizdeki insanların giyim tarzları
moda
olaylarının
yansıtıyor
mu,
inceleyiniz.
İzlediğiniz eski film ve arşiv dergilerinin
kopyalarını alınız.
Araştırdığınız konularla ilgili resim,
aldığınız notlar ve dokümanları toplayınız.
Topladığınız dokümanları arkadaşlarınıza
görsel araçlarla sunum yaparak tanıtınız.
Günümüz modası ile geçmiş moda
tarzlarını karşılaştırınız.










Öneriler
Hazırlıklarınızı zamanında yapınız.
Modülünüzdeki dünya ve Türkiye’deki moda
gelişimleri öğrenim faaliyetindeki ilgili konuları
tekrar gözden geçiriniz.
Uygulamalarınızda güler yüzlü olunuz.
Paylaşımcı olunuz.
Olumlu iletişim içinde olunuz.
Açıklamalarınız açık ve anlaşılır olmalıdır.
Dokümanlarınızı dikkatli inceleyiniz.
İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz.
Uygulamalarınızda dış görünüşünüze ve giyim
tarzınıza dikkat ediniz.
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Değerlendirme Ölçeği
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz
konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.
Değerlendirme Ölçeği
Değerlendirme Ölçeği

Evet Hayır

Gruplara ayrıldınız mı?
Çevrenizdeki insanlarla hatırlayabildikleri moda olayları ile ilgili
görüşmeler yaparak bu konuda notlar aldınız mı?
Çevrenizdeki insanların giyim tarzları moda olaylarının yansıtıyor mu,
incelediniz mi?
İzlediğiniz eski film ve arşiv dergilerinin kopyalarını aldınız mı?
Araştırdığınız konularla ilgili resim, aldığınız notlar ve dokümanları
topladınız mı?
Topladığınız dokümanları arkadaşlarınıza görsel araçlarla sunum yaparak
tanıttınız mı?
Günümüz modası ile geçmiş moda tarzlarını tartışarak, karşılaştırdınız
mı?

Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.

42

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, toplumsal hayatta insanlar
arasındaki ilişkileri düzenleyen nezaket ve görgü kurallarını kavrayarak sosyal hayatınızda
uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Ç


Moda yaratıcılarını araştırınız.



Dünya modacılarını araştırınız.



Türk Modacılarını araştırınız.

3. MODA YARATICILARI
Moda yaratıcıları sürekli yenilikler yaratan, alışılmış kurallara bağlı olmayan kişilerdir. Ortaya
attıkları yenilikler, toplumca benimsendikten sonra başka bir yenilik yaratırlar. Kısa süren moda
yenilikleri, bir süre sonra yepyeni bir biçimde ortaya yeniden çıkar. Örneğin, 1937’lerde giyilen
vualetli şapkalar, 1947-1948’ lerde yeniden moda olmuştur. Bu romantik şapkalar 1979 yılında tekrar
ortaya çıkmıştır. Örneğin 30'ların modası, 40'ların modası gibi.

3.1. Modaya Kopenhag Kriterleri
New York 5. Cadde, Paris gibi moda merkezlerinde bulunan ünlü markaların, yüzyılın
başlarında yola çıkıp hızla holdingleşmiş olması, Türk tarzını yansıtan modacıların dünyaya
açılmasının önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Türkiye tekstil cenneti olmasına ve köklü bir
motif geleneğine olmasına rağmen moda başkentlerine hep uzak ve edilgen olarak kalmıştır.
Yabancı modacıları hayran bırakan Güzellik Kraliçemizin pazen kumaşı, şimdi her kesimin
beğendiği kumaştır. Türk modası, Avrupa saraylarına nüfuz ettiği dönemlerde Fransızlar Türk
kırmızısının, çivit mavisinin nasıl elde edildiğini öğrenmek için Osmanlı Sarayına casuslar
göndermişlerdir. Kaftanların motif zenginliği, kumaşlar ve çizgilerdeki ahenk, Fransız modacılarının
dikkatini çekmiştir. Şimdi inanılması güç, hayal gibi gelen bu devirlerin üzerinden yüzyıllar geçmiştir.
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Resim 3.1:Dior

Günümüzde modada trend belirlemede geçmişe oranla tam tersine işleyen bir devri yaşıyoruz.
Dünyanın giyeceği renk ve tarzlar Paris, Londra, Milano ve New York olmak üzere dört adreste
belirlenmektedir. Moda ve tekstil sektörü denince ilk akla gelen Fransa, bu alandaki başarısını kumaş
sanayine yaptığı yatırımlara borçludur. Modacılar, holdingleşmiş ve kendilerinden sonra
hayatiyetlerini farklı dizaynlarda oluşturulan markalarla devam ettirmektedirler. İtalya da benzer bir
atılımla modacıları tekstil sektörünün önüne koymuştur. Bu tutumuyla kumaş ve motif alanında ve
hatta tekstil teknolojisiyle yatırımlarının ülkeye geri dönüşümünü fazlasıyla sağlamıştır. 1968’den
sonra moda merkezlerinde mağazalaşmaya başlayan Japonya’nın modacılarına elektronik sanayinde
destek vermiştir.
Dünyaca ünlü markaların, yüzyılın başlarında yola çıkıp hızla holdingleşmiş olmaları, bugünün
diğer modacıları ve özellikle ülkemizdeki modacıların dünyaya açılmalarının önünde ciddi bir engel
teşkil etmektedir.
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Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın kabarık etekli, korseli kadınlarını bu işkenceden
kurtarmasıyla bilinen, o günün ortamında kadınlara pantolon giydiren “Chanel” 90 yıllık bir markadır.
Chanel, giyimde olduğu kadar parfümüyle de bir hayli ünlüdür. Chanel’in modacısı Coco Chanel öleli
30
yıldan fazla olmasına rağmen markası ve ürünleri yok olup gitmemiştir. Chanel’in sade ve
rahat tarzını aynı kurum çatısı altında farklı modacılar sürdürmeye devam etmektedir. Fransızların
başka bir köklü markası olan Christian Dior grubu da benzer sistem içinde çalışmalarını
sürdürmektedir. Son yılların meşhur tasarımcısı John Galliano ile Dior büyük bir atak yapmış
durumdadır. 1923’te moda dünyasına giren Gucci, giyim, parfüm ve aksesuarda İtalyanların en ünlü
ve kârlı şirketidir. Günümüzde Gucci’yi Amerikalı Tom Ford idare etse de marka İtalyanlara aittir.
Armani, Versace gibi ünlü İtalyan markaları diğer köklü şirketlerle birlikte dünya markaları arasında
yerlerini almış durumdalardır.

3.2. Dünya Modacıları

Resim 3.2: Chanel





















Chanel
Calvin Klein
Dior
Donatello Versace
Donna Karan
Ferre
Giorgio Armani
Kenzo
Lagerfeld
Missoni
Moschino
Pierre Cardin
Prada
Raıph Lauren
Roberto Cavalli
Thierry Mugler
Tommy Hilfiger
Valentino
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Resim 3.3: Chanel

Resim 3.4: Marka aksesuarlar

Resim 3.5: Dior koleksiyonu

3.3. Türk Modacılar

Resim 3.6: Atıl Kutoğlu
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Arzu Kaprol
Atıl Kutoğlu
Ayşe-Ece Ege
Bahar Korçan
Bora Aksu
Cemil İpekçi
Cengiz Abazoğlu
Dilek Hanif
Hakan Yıldırım
Hüseyin Çağlayan
Özlem Süer
Rıfat Özbek
Vural Gökçaylı
Yıldırım Mayruk
Zuhal Yorgancıoğlu

Resim 3.7: Atıl Kutoğlu
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Resim 3.8: Cemil İpekçi
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Resim 3.9: Dice Kayek- Hüseyin Çağlayan
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Resim 3.10: Rıfat Özbek

Bunları Bilelim!
Tarzınızı Vücut Şeklinizle Bütünleştirin
Her gün ayna karşısına geçip, ne giyeceğinize karar veremiyor musunuz? Vücut şeklinize en
uygun giysilerin hangileri olduğunu biliyor musunuz? İster toplu, ister hamile, ister minyon olun, size
uygun bir stil mutlaka var. İşte farklı vücut şekillerine uygun giyim önerileri...

Kıvrımlı bir vücuda sahipseniz...
Toplu kadınlar genellikle bol giysiler ve gösterişsiz renklerle vücutlarını saklamak
eğilimindedir. Ancak bunun yerine üzerinize oturan, beden ve baseninizi saran giysileri tercih etmekte
fayda var. Özellikle de 50’lerin tarzındaki geniş etekler ve üzerinize oturan üstler. Vücudunuzun
beğendiğiniz yanlarını öne çıkarmak için aksesuarlardan da yararlanabilirsiniz. Mesela dikkati ince
belinize çekmek için, kontrast renklerde şık bir kemeri, gözden kaçmayacak parlak ayakkabılarla
tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, bol kesimli giysiler sizi daha da salaş ve özensiz gösterir. Üzerinize
oturan tok kumaşlar daha şık durur.

Mutlaka bulunması gerekenler







Bacaklarınızı uzun gösterecek size uygun yapılmış bir pantolon
Üzerinize oturan bir palto
Korse şeklindeki üstler
Rahat, yüksek topuklu bir ayakkabı
V yaka ince bir kazak
Vücudunuza oturan ve düz inen bir etek

Vücudunuz uzun ve inceyse...
Bu vücut tipine sahip kadınlar hemen her şeyi giyebilir. Üstte taşınması zor pek çok trend, bu
vücut tipinde harika durur. Bu nedenle maceracı olup değişik kombinasyonları rahatlıkla
deneyebilirsiniz. Ayrıca baldır hizasında biten kısa paçalı pantolonlar ve dirseğin biraz altında biten
kol boyu da size yakışır.

50

Mutlaka bulunması gerekenler







Dar pantolonlar ile birlikte topuklular, ya da babetlerle giyiniz.
İnce ve üzerinize yapışan uzun elbiseler
Uzun olan gövde boyunu daha kısa göstermek için yatay çizgili üstler
Yüksek topuklu çizmeler
Jean veya şık pantolonlarla giyebileceğiniz jarse üstler.
Kemerli trençkotlar

Minyonsanız...
Bu tip bir vücuda sahip olanlar için en önemli şey, giysilerinizin üzerinize oturmasıdır. Tek renk
giyinmek ve koyu renkleri seçmek modern bir görünüm ve bütünlük sağlar. Minyonlara en çok kısa
etekler yakışır. Uygun çoraplar ve ayakkabılar boyunuzun da daha uzun görünmesini sağlar. Farklı
renk ve tarzları bir arada kullanmak dikkati böleceğinden, sade modeller, tepeden tırnağa tek bir renk
kullanımı ihtiyacınız olan bütünlüğü sağlar.

Mutlaka bulunması gerekenler







Diz üzeri etekler
Üzerinize oturan kazaklar
Pantolonlarla giymek üzere az topuklu botlar
Üzerinize uygun boru paça pantolonlar daha uzun görünmenizi de sağlarlar.
Diz hizasında biten paltolar
İnce bantlı açık ayakkabılarla giyeceğiniz ince, diz üstü 20’li ve 30’lu yılları hatırlatan
elbiseler

Armut modeli...
Armut vücut şekline sahipseniz, kabarık eteklerden ziyade, üzerinize oturan ve düz inen
etekleri, özellikle çok yüksek topuklu çizme ve ayakkabılar tercih ediniz. Evaze eteklerle boyundan
bağlı elbiseler, yaz akşamları ve düğün gibi olaylar için yerinde bir seçim olacaktır. Ama fazla parıltılı
kumaşlardan uzak durmakta fayda vardır; zira bunlara ışığı yansıtarak kıvrımlarınıza fazladan dikkat
çeker.

Mutlaka bulunması gerekenler






Boru paça pantolonlar harika durur ama bel kısmında esneme yapıp açılmamasına dikkat
ediniz.
Koyu renk bir etek ile her şeyle giyebilirsiniz.
Anvelop elbiseler. her beden üst ve altlar için uygundur.
Gene geniş basenlerle dar üstleri dengelemek için çizgili üstler.
Sizi ince gösterecek ince çizgili bir takım.
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UYGULAMA FAALİYETİ
İ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak moda yaratıcıları ile ilgili düşüncelerinizi
tartışınız. Dünya modacıları ve Türk modacılar ile ilgili kaynakları inceleyerek bu konularda
araştırmalar yapınız. Çevrenizdeki insanların modacılar ile ilgili tutumlarını gözlemleyerek notlar
alınız ve CD, Resim vb. dokümanlardan oluşan dosya hazırlayarak, görsel araçlarla sunum yapınız.









İşlem Basamakları
Gruplara ayrılınız.
Çevrenizdeki insanlarla modacılar ile ilgili
görüşmeler yaparak çevrenizdekileri bu
konuda bilgilendiriniz.
Çevrenizdeki insanların giyim tarzlarını
inceleyiniz.
Çevrenizdeki insanların kendilerine özgü
tarz yaratmalarında rehberlik ediniz.
Yaptığınız uygulamaları kayda alınız.
Uyguladığınız faaliyetlerle ilgili CD , resim,
aldığınız notlar ve dokümanları toplayınız.
Moda yaratıcıları ile ilgili bilgileri
arkadaşlarınıza görsel araçlarla sunum
yaparak tanıtınız.










52

Öneriler
Hazırlıklarınızı zamanında yapınız.
Modülünüzdeki moda yaratıcıları öğrenim
faaliyetindeki ilgili konuları tekrar gözden
geçiriniz.
Uygulamalarınızda güler yüzlü olunuz.
Paylaşımcı olunuz.
Giyiminize ve temizliğinize dikkat ediniz.
Olumlu iletişim içinde olunuz.
Açıklamalarınız açık ve anlaşılır olmalıdır.
İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz.
Uygulamalarınızda dış görünüşünüze ve giyim
tarzınıza dikkat ediniz.

Değerlendirme Ölçeği
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz
konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.
Değerlendirme Ölçeği
Değerlendirme Ölçeği

Evet Hayır

Gruplara ayrıldınız mı?
Çevrenizdeki insanlarla modacılar ile ilgili görüşmeler yaparak çevrenizdekileri bu
konuda bilgilendiriniz mi?
Çevrenizdeki insanların giyim tarzlarını incelediniz mi?
Çevrenizdeki insanların kendilerine özgü tarz yaratmalarında rehberlik ettiniz mi?
Yaptığınız uygulamaları kayda aldınız mı?
Uyguladığınız faaliyetlerle ilgili CD , resim, aldığınız notlar ve dokümanları
topladınız mı?
Moda yaratıcıları ile ilgili bilgileri arkadaşlarınıza görsel araçlarla sunum yaparak
tanıttınız mı?

Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül Değerlendirme
Bu modülü bitirmek için:
Öğrenme Faaliyeti 1: Moda
Öğrenme Faaliyeti 2: Dünya ve Türkiye’deki moda gelişimleri
Öğrenme Faaliyeti 3: Moda Yaratıcıları
Faaliyetlerindeki değerlendirmeleri başarıyla tamamlamış olmanız gerekmektedir. Modülü
başarıyla bitirdiyseniz öğretmeninizle görüşerek diğer modüle geçiniz.

Kontrol Listesi
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplayarak
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Objektif Testler (Ölçme Soruları)
Doğru Yanlış
Moda
İnsanlığın gelişmesiyle ortaya çıkan yenilikler özellikle giyimi etkilemiştir.
Isınmak veya korunmak için modaya ihtiyacımız vardır.
Modayı konu alan eserlerin büyük bir bölümü kadının giyimini işler.
Giysiler belirli rolleri belirtir; herkes kendi yaşına, cinsiyetine,
toplum içindeki durumuna, işine uygun olanı giyer.
Moda, toplumların, geleneklerin, olayların aynasıdır. Savaşlar,
barışlar, buluşlar, sanat olayları modayı çok etkilemez.
Giyim tarihi ve moda aracılığı ile, milletlerin uygarlık gelişmeleri, ahlak
anlayışları, gelenekleri, görenekleri ve ekonomik koşulları, tarihi süreç
içinde öğrenilmektedir.
Son yıllarda Avrupa'nın belli ölçülerde ekonomik rahatsızlıklar içinde
olması ya da aşırı pahalılık, modayı büyük ölçüde etkilemiştir.
Giyim modasının temelinde aksesuarlar yatar.
Blue-Jeansların ortaya çıkışı 1800’lerde Amerika’nın Kuzeyinde “Altına
Hücum” ile başlar.
Savaş ve kıtlık zamanlarında eteklerin kısalması, bir rastlantı değildir.
Dünya Ve Türkiye’deki Moda Gelişimleri
Parisli moda önderleri şeffaf muslin giysiler giyip, saçlarını Eski
Yunanlılar gibi taramışlar, ayaklarına sandaletler giymişlerdir.
20. yüzyılın ilk yarısında, Napolyon'un karısı İmparatoriçe Josephine
güzellik ve parlaklığın sembolü olmuştur.
Crinoline. sert kumaştan yapılmış kabarık etekli kadın giysisi olup tek
çemberli bir eteği vardır.
1893 yıllarında, beden boyu tam bel üzerine gelmiştir. Belde, sıkı kemerler
kullanılmıştır.
Fransa'da kadınların taktığı mücevherler, Napolyon'dan sonra daha
basit hale gelmiştir.
Türkler'de geleneksel kadın kıyafetleri 19. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren batılı giyim-kuşam tarzının etkileriyle Avrupalılaşmıştır.
Batının ilerleyen teknolojisi, özellikle askeri alandaki ilerlemeleri. Osmanlıları ister istemez Batı’ya açılmaya zorlamıştır.
18. yüzyılda Paris'te başlayan, giderek İngiltere, Hollanda, Danimarka ve
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19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30

İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerine de yayılan Türk modasına "Turqueri"
adı verilmiştir.
20. yy'ın sonlarında, kadınların başlarına giydikleri hotozun boyu
kısalmıştır. İpek kumaştan yapılan feraceler giyilmiştir.
Doğu giysileri içinde veya haremde kadın motifi 20. yüzyılın ilk yarısına
kadar işlenmeye devam etmiştir.
1990 li yılların en büyük özelliği çok abartılı bir şekilde vatka
kullanılmasıdır.
Elvis Presley'Ie çiçek desenli gömlekler, vücuda yapışan kotlar, sembol
ya da sloganlarla süslenmiş kıyafetler giyilmeye başlanmıştır.
Hippilerin giydiği Beatles'lerin ceket, tipine Nehru ceket adı verilir.
1960'Iarın sonlarında kırlarda, şehir dışında yaşama, ev ekmeği yeme ve
doğasal tahta mobilyalar kullanma, sade hayat yaşama rüyası, Galler'den
Londra'ya gelen modacı Laura Ashley'e ün kazandırdı.
Ünlü tasarımcıların adlarını taşıyan hazır giysiler, tekstil sanayisinin
büyüyen pazarındaki boşluğu doldurmuştur.
Moda Yaratıcıları
Moda yaratıcıları sürekli yenilikler yaratan, alışılmış kurallara bağlı olarak
kişilerdir.
Kaftanların motif zenginliği, kumaşlar ve çizgilerdeki ahenk, Fransız
modacılarının dikkatini çekmiştir.
Dünyanın giyeceği renk ve tarzlar Paris, Londra, Milano ve New York
olmak üzere dört adreste belirlenmektedir.
Chanel’in modacısı Coco Chanel ölümü, markası ve ürünlerini yok etmiştir.
1968’den sonra moda merkezlerinde mağazalaşmaya başlayan Japonya
modacılarına elektronik sanayinde destek vermiştir.

DEĞERLENDİRME
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa ya da kendinizi yeterli
görmüyorsanız; işlemi tekrar ediniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
Modül Objektif Testler Cevap Anahtarı
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
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