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ÖZET  
  
KARATAY,  Merve.  Sanat  Akımlarının  Moda  Markalarına  Etkileri  ve  Bir  Moda  
Haftası  Tanıtımı  İçin  Uygulama  Çalışmaları,  Yüksek  Lisans  Tezi,  Ankara,  2017  
  
  
Modern  moda  olgusunun  doğduğu  19.  yüzyıldan  günümüze  kadar  moda  
tasarımcıları  çoğu  araştırmacı  tarafından  sanatçı  olarak  ele  alınmış,  bir  çoğu  da  
kendini  diğer  modacılardan  ayırarak  sanat  akımlarından  etkilenerek  sanat  icra  
ettiğini  savunmuştur.  Bu  çalışmada  tarihsel  bir  yaklaşım  ile  sanat  akımları  ve  
moda  tasarımı  arasındaki  bağlantı  sorgulanmıştır.    
  
Çalışmanın  birinci  bölümünde  moda  kavramı  ve  modanın  tarihsel  süreci  özet  bir  
şekilde  anlatılmıştır.  Devamında  ise  modanın  sanatla  olan  etkileşiminden  
bahsedilerek  moda  tasarımı  alanında  giyilebilir  sanat  kavramı  ve  bu  alandaki  
önemli  gelişmeler  aktarılmıştır.  
  
Tezin  ikinci  bölümünde  öncelikle  moda  markası  kavramı  hakkında  bilgiler  
verilmiştir.  Moda  markasının  oluşumu  incelenerek  nasıl  endüstrileştiğine  dair  
araştırmalar  yapılmıştır.  Devamında  ise  moda  ve  markanın  kavramsal  
açıklamalarına  değinilmiştir  ve  moda  markası  yönetiminin  pazarlamadaki  yeri  ve  
önemi  vurgulanmıştır.  Son  olarak  dünyaca  ünlü  moda  markaları  incelerek  moda  
dünyasını  nasıl  etkiledikleri  ve  nasıl  yön  verdikleri  sorularına  cevap  aranmıştır.    
  
Tezin  üçüncü  bölümünde  ise  moda  markalarına  ve  tasarımına  yön  veren  
modern  sanat  akımları  incelenmiştir.  Bu  akımlar  arasında  özellikle  kübizm,  
sürrealizm,  fütürizm  ve  konstrüktivizm  detaylı  bir  şekilde  anlatılmış  ve  moda  
tasarımcılarını  hangi  yönlerde  etkilediklerine  dair  detaylı  açıklamalar  verilmiştir.  
Bu  noktada  sanat  kavramı  ve  moda  kavramı  arasındaki  sıkı  ilişki  irdelenmiştir.  
Aynı  zamanda  moda  markalarının  nasıl  oluştuğu,  sanattaki  önemi  ve  sanat  
akımlarının  modayla  etkileşimi  incelenmiştir.  
  

  
Dördüncü  ve  son  bölümde  ise  uygulama  çalışmalarından  bahsedilmiş  ve  
günümüzde  düzenlenecek  olan  bir  moda  haftası  için  modern  sanat  
akımlarından  sürrealizm  akımı  temel  alınarak  moda  illüstrasyonlarından  
oluşturulan  projeler  uygulanmıştır.  Tanıtım  çalışmaları  için,  afiş,  davetiye  ve  
eşantiyon  ürünler  tasarlanmıştır.  
  
ANAHTAR  KELİMELER:  Moda,  marka,  sanat,  moda  markaları,  moda  endüstrisi,  sanat  
akımları,  moda  ve  marka,  moda  ve  sanat  etkileşimi.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ABSTRACT  
  
  

KARATAY,  Merve.  Effects  of  Art  Trends  on  Fashion  Brands  and  Applied  Art  
Works  for  a  Fashion  Week  Presentation,  Graduate  Thesis,  Ankara,  2017.  
  
  
Fashion  designers,  from  the  19th  century  to  the  present  day,  where  modern  
fashion  was  born,  were  handled  by  many  researchers  as  artists,  many  of  them  
argued  that  they  were  performing  art  by  being  influenced  by  artistic  trends  by  
separating  themselves  from  other  fashioners.  In  this  study,  the  historical  
connection  between  art  movements  and  fashion  design  was  questioned.  
In  the  first  part  of  the  thesis,  the  concept  of  fashion  and  the  historical  process  of  
the  fashion  are  explained  in  brief.  In  the  following,  the  concept  of  the  wearable  
art  in  the  field  of  fashion  design  and  the  important  developments  in  this  area  are  
conveyed  by  talking  about  the  interaction  of  fashion  with  art.  
In  the  second  part  of  the  thesis,  firstly  the  information  about  the  concept  of  
fashion  brand  was  given.  Researches  has  been  done  by  examined  on  how  
industrialization  of  fashion  brand  has  been  made.  In  the  following,  conceptual  
explanations  of  fashion  and  brand  have  been  mentioned  and  the  place  and  
importance  of  fashion  brand  management  in  marketing  has  been  emphasized.  
Lastly,  it  has  been  found  out  that  how  the  world  famous  fashion  brands  
influenced  the  fashion  world  and  how  they  were  oriented.  
In  the  fourth  and  last  section,  the  applied  art  works  were  mentioned  and  
projects  built  from  fashion  illustrations  were  applied  for  a  fashion  week  which  
will  be  organized  today  based  on  the  current  of  the  surrealism  from  the  modern  
art  movements.  Banners,  invitations  and  gift  items  are  designed  for  promotional  
activities.  
  
KEYWORDS:  Fashion,  brand,  art,  fashion  brands,  fashion  industry,  art  trends,  
fashion  and  brand,  fashion  and  art  interaction.  
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1.BÖLÜM:  MODA  VE  TASARIM  

  
1.1.  MODA  KAVRAMI    
Latince  de  sınırlandırılamayan  anlamındaki  ‘modus’  kökeninden  türeyen  ‘moda’  
kelimesi,  Fransızcada  biçim  veya  şekil  anlamına  gelmektedir.  Kavramsal  olarak  
da  moda,  hiç  durmayan  değişimi  ifade  eder  ve  bu  değişim  hızlı  etkilere  açık,  
belli  kültürel  değerlerin  kabulünün  sonucu  olarak  görülür.    
Moda,  yüzyıllar  boyunca  tarihin  dikkat  çeken  olayları  ile  bağlantılı  olarak  insanlık  
için  önemli  bir  kavram  olmuştur.  Bu  olgu  günümüzde,  küresel  akımların  ve  
teknolojinin  gelişmesi  sonucunda  bugünün  dünyasında  çok  daha  etkili  bir  role  
sahip  olmuştur.  (Arslan,  2009,  s.  38)    
Moda,  kıyafetlerin  bilinen  bir  döneme  uygun  farkındalık  yaratan  görünümü  ve  bu  
görünüme  uyum  sağlayan  stiller  konusunda  ağır  basan  görüşleri  yansıtarak  
insanların  farklılık  arama  ve  yeniyi  hissetme  tutkusudur.  Sosyal  toplumun  
farklılık  gereksinimi,  belli  bir  grubun  görünümüne  uyum  sağlamak  için  yapılır.  
Moda,  sosyal  toplum  hayatına  giren  çekici  bir  nitelik  olup  yaşanılan  dönemin  
göstergesidir.    
Sosyal  hayattaki  bir  çok  değişiklik,  temelinde  daha  etkili  ve  yararlı  bir  nitelik  
kazandırmak  düşüncesini  taşır.  Fakat,  modanın  temeli  çok  daha  farklıdır.  
Modada  amaç  nitelik  kazanmak  değil  farklı  olmaktır.  Aslında  insanlar  bir  taraftan  
gelenekselliklerini  korumak  isterken  diğer  taraftan  farklılığı  hissetmek  isterler  bu  
bağlamda  moda  tüm  bu  zıt  düşünceleri  birlikte  ele  alarak,  ortak  bir  platform  
sağlama  çabasıdır.    
Tüm  bu  tanımlamalar  dikkate  alındığında,  modanın  doğrudan  bir  kavram  
olmayıp,  görünür  olması  gerektiğini  ve  sosyal  toplumun  referanslarına  bağlı  bir  
ideoloji  olduğu,  ancak  sosyal  toplumun  göstergesi  olan  bir  sembol  olarak  
tanımlanabileceği  söylenebilir.  (Ertürk,  2011,  s.  6)  
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1.1.1.  Moda’nın  Tarihsel  Öyküsü  
Kökeni  Latince  ‘yapmak’  anlamına  gelen  facito  kelimesine  dayanan  ‘Moda’  
terimi,  zaman  içinde,  uyumluluk  ve  toplumsal  ilişkiler,  başkaldırı  ve  eksantriklik,  
toplumsal  beklenti  ve  statü,  baştan  çıkarma  ve  aldatma  gibi  bir  dizi  değer  ve  
kavram  ifade  eder  hale  gelmiştir.  Giyim  kuşam  tutkusu,  tarihsel,  kültürel  ve  
coğrafi  sınırları  aşkındır.  Biçim  ve  içerikte  farklılıklar  söz  konusu  olsa  da,  kimliğin  
bir  dışavurumu  olarak  insanın  süslenme  güdüsü  değişmektedir.  
11.000  yıl  kadar  önce,  insanlar,  avcı-toplayıcı  yaşam  biçimini  terk  edip  daha  
yerleşik  hayata  geçince,  barınma,  beslenme  ve  giyim  gibi  temel  ihtiyaçlar  
kültürel  ve  sanatsal  ifade  biçimlerine  dönüştü.  Kumaş  parçalarından  yapılan  
giysilerde  kullanılan  keten  ve  pamuk  gibi  hammaddelerin  yetiştirilebilmesi  için  
sabit  bir  meskene  ve  ılıman  bir  iklime  ihtiyaç  vardı.  Buzul  Çağları  boyunca  
giyilen  hayvan  derilerinden  yapılma  giysiler,  hayvan  postunun    yumuşatılması  
için  bir  tabaklama  işlemini  zorunlu  kılıyordu.  Dikim  işlemleri,  vücuda  oturması  
için  hayvan  postuna  biçim  verilmesi  ve  ardından  dikiş  iğnesinin  icadı  ile  
başlamıştır.  (Fogg,  2014,  s.  8)  
Eski  Asur,  Mısır,  Yunan  ve  Roma  uygarlıklarının  giysileri,  kumaşın  vücudun  
üzerine  basit  bir  şekilde  atılıp  dolanması  ve  kaval  kemiğinden  yapılmış  iğne  
formundaki  bir  takı  ile  tutturulması  yönteminden  oluşuyordu.  Bu  yöntemin  ilk  
örneğini  Yunan  mitolojisi  bağ  bozumu  tanrısı  Dionysus  heykelinde  görebiliriz.  
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Görüntü  1:  Bağ  Bozumu  Tanrısı  ‘Dionysus’  heykeli,  M.S  40-60  
(Fogg,  2014,  s.  8)  

Modanın  öyküsü.  Antik  Yunanlıların  Romalıların  drape,  vücuda  dolanan  ve  
tutturulan  giysileriyle  başlıyor  ve  giyecekle  moda  olan  kıyafet  arasında  net  bir  
ayrım  ortaya  koyuyor.  Klasik  döneme  ait  kıyafetler,  aralarında  hiyerarşik  bir  
ayrım  olmasına  rağmen  değişen  bir  modaya  tabi  değildi.  Daha  çok,  dikdörtgen  
şeklinde  dokunmuş  kumaş  parçalarından  meydana  gelen  ve  kısmen    dikişli  basit  
tunikler  biçimindeydiler.  (Gürsoy,  2015,  s.  23)  
Öte  yandan,  giyim  tarihi  boyunca  klasik  antikiteden  esinler  taşıyan  kıyafetlerin  
yeniden  moda  olduğu  dönemler  olmuştur.  Benzer  şekilde,  İngiliz  çiftçilerin  
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çalışırken  giydikleri  sert,  boyasız  ketenden  yapılmış  büzgülü  bol  dış  gömlek,  
Londra  mağazası  Liberty  &  Co  tarafından  20.  Yüzyılın  başında  sade  zevklerin  
ve  yeryüzündeki  ütopik  cennetin  pastoral  erdemlerinin  canlandırılması  amacıyla  
yeniden  ele  alınana  kadar  modaya  uygun  olarak  nitelendirilmiyordu.  Modaya  
uygun  kıyafet  olgusunun  genellikle  batı  dünyasına  özgü  olduğu  ve  köklerinin  
geleneksel  giyimden  Fransız  etkisiyle  hatların  ve  kesimin  ön  plana  çıkarılarak  
çeşitli  özel  dikim  tekniği  uygulamalarına  geçilen  14.  Yüzyıl  saray  çevrelerine  
uzandığını  aşağıdaki  1400’lü  yıllarda  yapılan  Offering  of  the  Heart  adlı  eserde  
görebiliriz.  

  
Görüntü  2:  Aras  Duvar  Halısı  ‘Offering  of  the  Heart’,  1400-10  
(Fogg,  2014,  s.  9)  

Birçok  tarihçi,  19.  Yüzyıl  ortalarında  yaşanan  sanayileşmeyi  modanın  başlangıç  
noktası  olarak  görmektedir.  Moda  tarzlarının  bir  terzi  ya  da  moda  tasarımcısı  
tarafından  belirlenmesi  bu  dönemde  başlamıştır.  Amerikalı  modacı  Elizabeth  
Hawes,  1938  tarihli  Fashion  is  Spinach  adlı  kitabında  ironik  bir  şekilde  ‘Fransız  
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Efsanesi’  olarak  nitelendirdiği  bu  teoriyi,  ‘bütün  şık  kıyafetler  Fransız  moda  
evlerinde  yapılır  ve  bütün  kadınlar  onları  ister’  diyerek  eleştirmiştir.  Öte  yandan,  
Batı  dünyasının  dışında  da  ulusal  ve  yöresel  kıyafetlerin  yanı  sıra,  moda  
döngülerinin  de  görüldüğü  çağdaş  teorisyenler  tarafından  kabul  edilmektedir.  
Çin  ve  Japonya  gibi  başka  kültürel  coğrafyalarda  giyimin  güncel  bir  Batı  modası  
ile  etkileşimi  ve  ona  paralel  olarak  etkileşimi  devam  etmiştir.  ‘Giyilen  şey’  
anlamına  gelen  ‘kimono’  terimi  Japonya’da  ilk  kez  modernleşmenin  başladığı  
Meiji  döneminde,  zorunlu  izolasyonun  ardından  Batı’da  Japon  giysilerine  dönük  
artan  farkındalığa  cevaben  kullanılmıştır.  (Dereboy,  2008,  s.  42)  
  

  
Görüntü  3:  Giyilen  Şey  ‘Kimono’,  1900  
(Fogg,  2014,  s.  10)  
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19.  yüzyıldaki  yaratıcı  ve  endüstriyel  süreçlerin  bir  sonucu  olarak  Batı’da  moda  
gelişirken,  modaya  ait  bilgilerin  yaygınlaşması  ve  geniş  dağıtım  ağına  sahip  
resimli  dergilerin  piyasaya  çıkmasıyla  değişiklik  arzusu  ivme  kazanmıştır.  Tekstil  
ürünlerinin  üretimi  ve  dağıtımında  kaydedilen  ilerlemeler  ve  taşımacılığın  
gelişmesiyle  büyük  mağazalara  ulaşımın  kolaylaşması  tüketimin  artmasına  katkı  
sağlamıştır.  15.  Louis  döneminde,  Versailles  Sarayı’nda,  yatak  odalarındaki  ev  
halleriyle,  kralı  baştan  çıkarabildikleri  ölçüde  güce  ulaşan  metresler  örneğinde  
görüldüğü  gibi,  tarihte  uzun  dönemler  boyunca,  kadınlar  için  güce  erişmenin  tek  
yolu  zamanın  modasını  yansıtan  elbiseler  olmuştur.  

  
Görüntü  4:  15.  Louis  Dönemi  ‘Krinolin’  etek  tasarımı  
http://www.coroflot.com/annipeng1/HCIDVL-Ch17-The-New-Look-Fashion-Conformity-Prevails-
1947-1960  Erişim:  18.03.2017  
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I.  Dünya  Savaşı’nın  başlamasıyla,  Paul  Poiret  imzalı  düz  dar  etekle,  siluete  ‘S’  
şeklini  veren  baskılı  korse  gözden  düştü  ve  yerini  Fransız  tasarımcı  Coco  
Chanel  ile  özdeşleşmiş  olan  basit  ince  hırka  gibi  takımlara  ve  Jean  Patou’nun  
spor  giyimden  etkilenen  işlevsel,  rahat  formlu  giysilerine  bıraktı.  Elsa  
Schiaparelli,  Sürrealizmden  esinlenen  tasarımları  ile  başka  bir  yöne  kayarken,  
Hollywood’daki  film  stüdyoları,  yıldızların  beyaz  saten  kumaş  ve  tilki  kürklü  
albenisi  ve  Marlene  Dietrich’in  androjen  cazibesiyle  1930’lardaki  büyük  buhran  
sırasında,  insanlara  gerçeklerden  kaçış  için  bir  bilet  sunmuştur.  
Moda,  çeşitli  kültürlere  ve  farklı  dönemlere  ait  unsurları  kullanmayı  çok  sever.  İki  
boyutlu  kumaş  parçalarından  üç  boyutlu  bir  giyecek  oluşturma  sürecinde  
malzeme  işlenirken  çok  eskilere  ait  kumaş  kesim  ve  biçimlendirme  yöntemlerine  
sıkça  başvurulur.  Gövdeye  kollar  veya  korsaja  etek  eklenirken  ya  da  pantolon  
ağı  yapılırken  iki  bacağın  dikiş  birleşim  yerleri  için  kullanılan  yöntemler  çeşitlidir  
ama  sorunsuz  değildir.    
Paris  merkezli  modacı  Cristobal  Balenciaga,  terziliğin  altın  çağının  zirve  yaptığı  
20.  Yüzyılın  ortasında  pelerin  kola  en  kusursuz  şeklini  verdi.  Elbisenin  
gövdesiyle  bir  bütün  olmasına  rağmen  hareket  serbestliği  sağlayan  kol  
kesiminin  kökeni  Türk  Kaftanı  Dolama’  dan  türetilmiş  Macar  Ceketi  Dolmany’  e  
dayanmaktadır.  Sarah  Burton’in,  Alexander  McQueen  için  tasarladığı  Ice  Queen  
elbisesi,  genç  Marcus  Gheeraerts’  in  kraliçeye  benzer  bir  siluet,  kumaş  işlemesi  
ve  süslemeye  sahip  bir  elbise  içinde  resmettiği  I.  Elizabeth  portresini  akıllara  
getirmektedir.  Gheeraerts’  in  Elizabeth  portresinde  kullandığı  saf  ve  parlak  
renkler  yeni  bir  devrimin  göstergesi  olarak  kabul  edilmiştir.  
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Görüntü  5:  Marcus  Gheeraerts’in  I.  Elizabeth  Portresi  
http://www.luminarium.org/renlit/elizface2.htm  Erişim:  20.03.2017  

Karmaşık  ya  da  basit,  nasıl  bir  dikime  sahip  olurlarsa  olsunlar,  giysilerin  ancak  
toplumsal,  politik  ve  ekonomik  kültürün  içine  yerleştirildiklerinde  modaya  
dönüşerek  zamanın  estetik  anlayışını  yansıttıklarını  düşünmek  makul  olacaktır.    
20.  Yüzyılın  ortasında,  Avrupa  ve  Amerika  Birleşik  Devletleri’nde,  gençlik  
hareketlerinin  anne-babalarına  ait  tarzları  reddedilip  kendi  görüşlerini  baştan  
tanımladıkları  kültürel  bir  devrim  yaşanmıştı.  Kendisine  bir  beden  büyük  takımlar  
içindeki  Afro-Amerikalılar,  1950’lerin  deri  ceket  ve  Jean  giyen  asileri  ve  hippileri  
gençliğe  özgü  farklı  moda  tarzlarına  birer  örnektir.    
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1960’larda  ve  1970’li  yılların  başında  görülen  özgürlükçü  karşı  kültür  
hareketlerinde  olduğu  gibi,  kadınların  da  erkeklerin  de  Jean  pantolon  giyip  
saçlarını  uzattıkları  ve  cinsiyetlerin  neredeyse  birbirlerinden  ayırt  edilemediği  
zamanlar  ve  durumlarla  karşılaşıldıysa  da,  1960’larda,  Rudi  Gernreich  
tarafından  tasarlanan  ‘uniseks’  ürünler,  hem  kadın  hem  erkek  tarafından  
kullanılabilen  kıyafetlerin  resmiyet  kazanması  için  verilen  ciddi  uğraşlar  
başarısızlığa  uğramıştır.  Buna  rağmen,  karşı  cinse  ait  giyim  eşyalarının  
sahiplenilerek  kullanılması,  tasarımcılar  için  esin  kaynağı  olmaya  devam  
etmektedir  ve  bu  nedenle  cinsiyetlere  atfedilen  sınırları  aşıp,  klasik  giyim  
kurallarını  çiğnemenin  saygınlık  zedeleyici  bir  niteliği  kalmamıştır.  (Dereboy,  
2008,  s.  56)  
1970’lerde  ortaya  çıkan  yeni  bir  feminizm  dalgası  ile,  baştan  çıkarıcı  kadının  
klasik  aksesuarı  olan  sutyen  ve  korse,  Jean-Paul  Gaultier  ve  Vivienne  
Westwood  gibi  tasarımcılar  tarafından  anlamları  alt  üst  edilerek  kadınları  
güçlendirilmesi  hareketine  hizmet  eden  nesneler  dönüştürdüler.  Bununla  birlikte,  
1970’lerde  Amerikan  hazır  giyim  endüstrisinin  güçlenmesiyle,  toplumsal  
cinsiyetleri  hedefleyen  bu  tür  oyunbazlıkların  alanı  daraldı.  Aralarında  Roy  
Haltson  Frowick,  Donna  Karan  ve  Calvin  Klein  gibi  isimlerin  olduğu  yeni  nesil  
Amerikalı  tasarımcılar,  modern  Amerikan  modasının  atası  sayılan  Claire  
McCardell  tarzında  indirgenmiş  bir  minimalizm  sunarken,  Ralp  Lauren  
geçmişteki  bir  altın  çağa  ait  melankolik  imgeler  üzerine  bir  imparatorluk  kurdu.    
Modayı  da  kapsayan  ‘tasarlanmış’  dünyaya  karşı  artan  ilgi,  Gucci  ve  Louis  
Vuitton  gibi  lüks  moda  evlerinin  küreselleşmesinde  yansımasını  bulan  1980’lerin  
gösterişçi  tüketimciliğinin  simgesi  oldu.  Bu  durum,  ancak  Issey  Miyake,  Comme  
des  Garçons  markasının  kurucusu  Rei  Kawakubo  ve  Yohji  Yamamoto  gibi  
radikal  tasarımcıların  Paris  podyumlarında  ilk  defa  boy  göstermeleri  ve  avangart  
akımın  yayılmasıyla  dengelenebilmişti.    
Günümüzde  ise  toplumsal  statü,  cinsellik,  kişisel  zevkler  gibi  maddelerin  
detayları  modayı  yönlendirmeye  devam  etmektedir.  Tarihte  birçok  gelişim  ve  
değişime  uğrayan  moda  kavramı,  çağlar  sürerken  de  geçiş  süreçlerinde  estetik  
yaratıcılığın  ritüel  şöleni  gibi  akmaya  devam  edecektir.  (Fogg,  2014,  s.  464)  
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1.2.  MODA  VE  SANAT  ETKİLEŞİMİ  
Dünya  yüzeyinde  insanoğlunu  diğer  varlıklardan  ayıran  özelliklerden  biri  de  
sanat  yetisidir.  Bir  ifade  biçimi  ve  hayat  felsefesi  olan  sanat,  gündelik  hayatın  
içerisinde  insanoğlunun  aldığı  tüm  kararlarda,  düşüncelerde,  çözüm  odaklı  
önerilerde  ve  moda  tasarımının  temelinde  farklılık  yaratma  çabasında  vardır.  En  
temelde  moda  tasarımında  sanat,  barındırdığı  kavramın  özüne  inen,  araştırma,  
deneme  ve  geliştirme  için  gerekli  süreçleri  yaratan,  yaratıcı  çözümleri  
bünyesinde  barındıran  bir  süreç  olarak  kabul  edilmektedir.  (Gürcüm,  2016,  s.  3)  
İlk  çağlardan  günümüze  kadar  gelen  sanat  yapıtlarında  zaman  içinde  döngü  
sağlayarak  yenilenen  modayı  adım  adım  izleriz.  Ancak,  izlediğimiz  adımlarda  
moda  olgusunun  sadece  giyimden  ibaret  olmadığı  görülmektedir.  Tüm  güzellik  
kavramlarını  içinde  bulunduran  moda,  sanatın  yol  arkadaşıdır.  Bu  nedenle  
moda;;  kendine  yeni  esin  kaynakları  aradığında  yardım  istediği  kaynak  sadece  
sanattır.  (Gürçay  2014,  s.  3)  
1060  ve  70’li  yıllarda  Haute  Coutre  anlayışı  benimsendiğinden  beri,  moda  
dünyasının  amacı  en  güçlü  bir  şekilde  sanat  olarak  tanımlanmak  olmuştur.    
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Görüntü  6:  Charles  Frederick    Worth,  Haute  Coutre  1962  
http://missowl.com/haute-couture/  Erişim:  5.03.2017  

Moda  ile  sanat  arasında  oluşan  bağın  ilk  kurucusu  olan  Charles  Frederick  
Worth,  moda  tasarımcıları  ve  müşteriler  arasındaki  enerjiyi  tıpkı  sanatçı  ve  
sanatseverler  arasındaki  enerjiye  benzetmeyi  sağlamıştır.  Aynı  zamanda  Worth,  
müşterilerinin  adeta  bir  sanat  atölyesine  gider  gibi  kendi  atölyesine  gelmelerine  
sağlamıştır.  Worth  yaptığı  sanatsal  tasarımlarla  saray  mensuplarını  ve  kraliçeleri  
etkilemeyi  başararak  müşteri  statüsüne  sokmayı  başarmıştır  ve  böylece  resim  
ve  moda  arasındaki  bağı  en  iyi  şekilde  dünyaya  tanıtan  ilk  moda  tasarımcısı  
olmuştur.  (Şoher,  2012,  s.  12)  
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Görüntü  7:  Charles  Frederick  Worth,  Ball  Gowns,  1963  
http://art-now-and-then.blogspot.com.tr/2014/11/the-house-of-worth.html  Erişim:  5.03.2017  

Moda  ve  sanat  arasındaki  kurulan  bağın  en  önemli  nedenlerinden  biri  dönemin  
gerçekliğiydi.  Ressamlar  ve  modacılar  hem  aynı  dönemin  insanları  hem  de  
arkadaştılar.  Böylece  birbirlerinden  etkilenmeleri  kaçınılmaz  bir  gerçek  olarak  
görülmüştür.  (Parlak,  2006,  s.  4)  
Yves  Saint  Laurent,  Elsa  Schiaparelli  ve  Vivienne  Westwood  gibi  moda  
tasarımcılar  tasarım  felsefelerini  şekillendirmek  için  güzel  sanatları  zengin  fikir  
kütüphane  kaynağını  bir  pazarlama  aracı  olarak  kullanmışlardır.  Bu  oluşumun  
en  iyi  örneği  ise  Salvador  Dali  ve  Elsa  Schiaparelli’nin  ortak  çalışması  olan  
sürrealizm  etkisinin  kullanıldığı  kumaş  tasarımıydı.    
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Görüntü  8:  Salvador  Dali  –  Elsa  Schiaparelli  Kumaş  Tasarımı  
http://www.collectorsweekly.com/articles/a-shock-of-schiaparelli/  Erişim:  5.03.2017  

Moda  tasarımcılarının  ve  terzilerin  esinlendiği  bir  çok  sanat  dalı,  modacılara  
müthiş  bir  derecede  malzeme,  şekil,  biçim  ve  imge  repertuarı  kazandırdı.  Bu  
dönemin  bir  çok  modacısı  neredeyse  tüm  koleksiyon  ve  kreasyonlarının  esin  
kaynağı  olarak  sanatçılarla  olan  ilişkilerinden  ve  onların  sanat  kültüründen  
aldıklarını  vurguluyorlardı.  (Parlak,  2006,  s.  5)  
Sanat  ve  modanın  bağ  kurduğu  tekniklerden  bir  tanesi  de  giyilebilir  sanat  
anlayışının  toplum  üzerindeki  etkisidir.  1960’lı  yıllardan  beri  moda  tasarımcıları  
farklı  sanat  akımlarımdan,  sanatı  etkileyen  biçim,  renk  ve  grafiklerden  
etkilenerek  tasarımlarını  dönemin  kültürüne  yansıtmayı  başarmışlardır.  Bu  
duruma  verilecek  olan  en  iyi  örneklerden  biri  Yves  Saint  Laurent’in  1966  yılında  
Mondrian  tasarımından  esinlenerek  yapmış  olduğu  elbise  tasarımıdır.    
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Görüntü  9:  Yves  Saint  Laurent  ‘Mondrian’  Günlük  elbise  tasarımı,  1966  
https://tr.pinterest.com/lukiya1013/ysl-x-mondrian/  Erişim:  5.03.2017  

  
Görüntü  10:  Yves  Saint  Laurent    ve  Georges  Brague  Bach  Kübist  pelerin  tasarımı,  1988  
http://www.fondation-pb-ysl.net/fr/Dialogue-avec-l-art-92.html  Erişim:  5.03.2017  
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Sanat  ve  moda  tasarımı  tarihsel  süreç  ve  günümüzde  birbirleri  içerisinde  bağ  
kurmuş  iki  oluşumdur.  Sanat  kavramları  ve  moda  olguları  bu  bütünlük  içerisinde  
meydana  gelmiş  ve  birçok  önemli  sanatsal  etkileri  tasarımlarında  
canlandırmışlardır.    
  

1.2.1.  Moda  Tasarım  Alanında  ‘Giyilebilir  Sanat’  Kavramı  
20.  yüzyıl  başlangıcında  sanat  akımları  birçok  sanat  dalında  etkili  olduğu  gibi  
moda  tasarımını  da  etkileyerek  sanatçı  ve  moda  tasarımcılarının  farklı  
yaklaşımlarda  bulunduğu  bir  dönemdir.  Moda  tasarımcıları  gelenekçi  toplumsal  
yapısıyla  yorumladıkları  sanat  eserlerini  artık  daha  global  bir  sanat  odağı  
içerisinde  evrensel  bir  özgünlükte  tasarlamaya  başlamışlardır.  Bu  bağlamda  
dönemin  sanatçıları,  sanatlarını  sergilerken  farklı  bir  yapı  olarak  da  modayı  
kullanmalarıyla,  giyilebilir  sanat  kavramının  ortaya  çıkmasına  doğrudan  etki  
sağlamışlardır.  (Özgen,  2012,  s.  3)    
Giyilebilir  sanat  kavramı  kısaca  bir  tasarımcının  oluşturduğu  sanat  eserlerinin  
yine  başka  bir  sanatçı  tarafından  giysi  tasarımına  uyarlanması  olarak  
tanımlanabilir.  Aynı  zamanda,  kişinin  giysiyle  olan  ortak  bağında  sadece  vücut  
ölçülerini  biçimlendirmediğini,  giysiyi  giyen  bireyin  düşünce  ve  hisleriyle  doğru  
orantılı  bir  şekilde  ilişki  içerisinde  olduğu  ve  kişinin  kendi  özgür  iradesini  
kullanmasına  yardım  eden  güçlü  bir  araç  olarak  tanımlanan  sanat  dalıdır.  Sanat  
nesneleri,  yaratıcının  estetik  kaygıları  ve  sezgisel  dürtülerinin  ağır  bastığı  bir  
süreç  sonrasında  ortaya  çıkar.  (Günay,  2012,  s.  51)  Bu  bağlamda  kıyafeti  
tasarlayan  moda  sanatçısı  ile  sanat  eserini  giyen  kişi  arasında  kurulan  iletişim  
bağı,  sanatçının  yaratıcı  düşünce  adımlarını  da  etkileyerek    geliştirmekte  ve  
sanat  eserinin  yeniden  çözümlenerek  yorumlanmasına  da  sebep  olmaktadır.    
Giyilebilir  sanatta  tasarımcın  eserini  tasarlarken  kullandığı  malzemelerin  sınırı  
yoktur.  Akla  gelebilecek  çok  fazla  çeşitlilikte  kumaşlar,  farklı  kağıtlar,  hayvan  
kılları  ve  insan  saçı,  dalından  koparılmış  çiçekler  ve  bitkiler,  ahşap  malzemeler,  
cam  eşyalar  gibi  farklı  etkilerdeki  farklı  malzemeleri  uygulayabilirler.  Böylece  
değişik  boyutta  tasarlanan  kıyafetler,  dokunsal  olarak  farklı  hissiyat  
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sağlayabilirler,  görsel  olarak  ta  farklı  zevkleri  çağrıştırabilirler.  
Tasarımcı  eserlerini  tasarlarken  dönemin  kültürü,  toplumsal  yapısı  ve  akımları  
hakkında  bilgi  vermektedir.  Böylece  eserin  tasarım  sürecini  de  görmüş  oluruz.  
Örneğin  giyilebilir  sanat  anlayışının  20.  yüzyılda  yaşanılan  sosyokültürel  
hareketlerinin  etkileri  bütün  alanlarda  değişikliklere  sebep  olduğu  gibi  bu  
dönemin  tasarım  anlayışını  da  etkilemiştir.  Dönemin  ilk  giyilebilir  sanat  
anlayışını  benimseyen  farklı  biçimler  kullanarak  eserlerini  yaratan  ve  dönemin  
oluşum  sürecini  yansıtan  Mariano  Fortunty  ve  Sonia  Delaunay  bu  duruma  en  iyi  
örnektir.    
  

  
Görüntü  11:  Mariano  Fortunty    tasarımı,  1920  
http://theredlist.com/wiki-2-23-1249-1251-view-1900s-profile-mariano-fortuny-3.html    Erişim:  
8.03.2017  
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Görüntü  12:  Sonia  Delaunay  tasarımı,  1920  
http://www.hintmag.com/post/sonia-delaunay-mother-of-abstract-art--december-02-2016-1019  l    
Erişim:  8.03.2017  

20.  yüzyılın  ilk  yarısına  doğru  ilerledikçe  sosyokültürel  olayların  yanında  
ekonomik  ve  politik  durumlar  da  sanat  dallarını  etkilemeye  başlamıştır  ve  
mimari,  resim,  heykel  gibi  birçok  uygulamalı  sanat  dalı  büyük  bir  ölçüde  gelişim  
göstererek  giyilebilir  sanat  anlayışını  etkilemiştir.  Bu  dönem  aralığının  en  önemli  
temsilcilerinden  olan  Janet  Lipkin  ve  Sharon  Hedges  yaptıkları  sanat  eserleriyle  
çağdaş  sanat  akımlarının  etkilerini  ve  özgün  düşünce  yapılarını,  bahsettiğimiz  
gelişimleri  göstermeyi  başarmışlardır.  (Atılgan,  2014,  s.  473)  
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Görüntü  13:  Janet  Lipkin  tasarımı,  1970  
http://arts.ucdavis.edu/exhibition/slash-burn-and-cut-art-jean-cacicedo-and-janet-lipkin  
Erişim:  8.03.2017  

Sharon  Hedges  daha  çok  kavramsal  sanat  çalışmalarıyla  gündeme  gelirken  
eserlerinde  çağdaş  sanat  akımlarından  beslendiğini  ve  çok  farklı  objelerden  
faydalandığını  göstermiştir.  Yaptığı  çalışmalar  daha  çok  bir  kavramı,  düşünceyi  
ve  özgünlüğü  yansıtmaktadır.  Giymekten  çok  bakmak  anlayışıyla  popülerliğe  
karşı  bir  tavır  sergilemiştir  ve  sanat  içinde  sanat  kavramını  benimsemiştir.  
Bunun  en  iyi  örneğini  1970  yılında  yaptığı  kavramsal  kuş  figürlü  pelerin  
tasarımında  görebiliriz.    
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Görüntü  14:  Sharon  Hedges  ‘kuş’  pelerin  tasarımı,  1970  
http://fashionclassroom.com/blog/using-complements-together-quantity-counts    
Erişim:  8.03.2017  

Giyilebilir  sanat  kavramı  1970’li  yıllarda  özgürlükçü  hareketin  benimsenmesiyle  
birlikte  yeniden  canlanarak  birey  gereksinimlerini  ön  plana  çıkarmıştır.  Bireylerin  
kendilerini  daha  rahat  bir  şekilde  ifade  etme  ve  özgür  olma  istekleri  sanatçıları  
farklı  arayışlara  yönlendirmiştir.  Böylece  1970’li  yıllarda  giyilebilir  sanat  
tasarımcıları  yeni  bir  farkındalık  geliştirmiştir  ve  giysiler  artık  giyilmekten  çok  
sanat  eseri  olarak  biçimlendirilmiştir.  (Özgen,  2016,  s.  1242)  
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20.  yüzyılın  sonlarına  doğru    izlemek  için  biçimlendirilen  giyilebilir  sanat  olgusu  
yerini  Haute  couture  giyim  endüstrisine  bırakarak  post  modern  dönemin  tasarım  
anlayışından  etkilenerek  şekillendiği  görülür.  Bu  sebepten  dolayı  giyilebilir  sanat  
sanat  olgusunu  yansıtan  tasarımlar  kısa  süre  içerisinde  moda  endüstrisinin  
malzemesi  haline  gelmiştir.  Fakat  oluşan  bu  moda  algısı  çerçevesi  içinde  
üretilen  tasarımlar,  modacıları  fazlasıyla  etkilediği  gözlemlenmiştir.  Issey  
Miyake’nin  ‘Mutant  Pleats’  adlı  çalışması  ve  Sandra  Backlund’un  ‘Body  Skin  and  
Hair’  eseri  bu  eğilime  en  güzel  örneklerden  biridir.      

  
Görüntü  15:  Issey  Miyake  ‘Mutant  Pleats’  tasarımı,  1989  
https://tr.pinterest.com/pin/479844535277723707/    Erişim:  8.03.2017  
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Görüntü  16:  Sandra  Backlund  ‘Body  Skin  and  Hair’  tasarımı  
http://carolbruguera.com/blog/sandra-backlund-moda-feta-amb-cabells/  Erişim:  8.03.2017  

Geçmişten  günümüze  doğru  geldikçe  yorumlanan  giyilebilir  sanat  anlayışında  
biçimler  oldukça  değişmeye  başlamıştır.  Formlar  sanat  yaratımlarına  dönüşerek  
giyilebilirliğini  korumaya  devam  etmiştir.  Biçimler  heykele  yaklaşan  bir  forma  
sokularak  sanat  anlayışında  özgünlük  hareketleri  geliştirilmeye  başlanmıştır.    
Günümüzde  oldukça  özgür  bir  şekilde  eserlerini  ifade  eden  moda  sanatçıları  
giyilebilir  sanat  kavramını  geliştirerek  devam  ettirmektedir.  Örneğin  ünlü  
tasarımcı  Galya  Rosenfeld  yapmış  olduğu  Between  Many  Points  adlı  
çalışmasıyla  hem  20.  yüzyılın  etkilerini  göstermiştir  hem  de  gelenekselcilikten  
soyutlanarak  tasarımındaki  düşündürücülüğü  ve  anlam  biçimini  ifade  etmeyi  
başarmıştır.  (Özgen,  2016,  s.  1243)  
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Görüntü  17:  Galya  Rosenfeld  ‘Between  Many  Point’  tasarımı,  2011  
http://design-milk.com/object-12-1-collection-matija-cop/matija-cop-12-1-garments-5/      
Erişim:  25.04.2017  
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Giyilebilir  sanat  kavramı  her  geçen  gün  kendini  farklı  sanat  disiplinlerine  ve  
günümüz  teknolojisindeki  etkilere  bırakmaya  devam  etmektedir.  Gelişen  
koşullara  uygun  olarak  sürekli  yenilenen  dinamik  bir  yapı  olarak  varlığını  
korumaktadır.  Yaratım  süreçleri,  etkilendikleri  sanat  disiplinlerini  ifade  ederken  
bulundukları  dönemin  sosyokültürel  kimliğini  özgün  bir  şekilde  belirtmeye  devam  
etmiştir.  Böylelikle  giyilebilir  sanat  anlayışı  geçmişten  geleceğe  tüm  dünya  
yüzeyinde  etkili  bir  ifade  biçimi  olma  özelliği  taşımaktadır.    
  
1.3.  ESİN  KAYNAKLARI  VE  TARİHİ  REFERANSLAR  
Özgünlük  ve  yaratıcılık  moda  tasarımı  ürünlerinin  başarısının  ardındaki  
faktörlerdendir.  İnsanoğlunun  iç  dünyasında  barındırdığına  inanılan  yaratıcılık  
olgusu  kendi  başına  sıra  dışı  ürünler  yaratmak  için  yeterli  değildir.  Bu  bağlamda  
moda  tasarımcıları  üretim  aşamasından  hemen  önce  yaratıcılıklarını  ortaya  
çıkartacak  bir  esin  kaynağına  ve  derin  bir  araştırma  sürecine  gereksinim  
duyarlar.  (Atılgan,  2014,  s1)    
Yaratma  ve  üretim  süresince  sanatçı  farklı  yollar  aracılığı  ile  esin  kaynağı  olan  
hayal   dünyasını   geliştirir   ve   bu   geliştirme   sürecinin   bitimine   doğru   hayal  
dünyasının  soyut  imgeleri  soyutlaşarak  güçlü  tasarımlara  dönüşür.  Sözü  edilen  
esinlenme,   moda   tasarımcısının   dünya   yüzeyinde   gördüğü   herhangi   bir   nesne,  
kaynak,   mimari   yapı,   tarihi   bir   referans   ya   da   soyut   bir   kavramla   etkileşim  
oluşturabilir.   Söz   konusu   esinlenme   ve   etkileşimde   bir   çok   faktör   etkiliyken   ilk  
sırada   müzeler   ve   sanat   galeri   yer   almaktadır.   Müzeler,   geniş   yelpazedeki  
nesneler,  sanat  eserlerini  ve  tarihi  hazineleri  barındırdıkları  için  mükemmel  birincil  
kaynaklardan   biri   olarak   görülmektedir.   Müzeler,   çoğu   zaman   askeri,   bilimsel,  
tarihsel  ya  da  sanatsal  konulara  tahsis  edilmişlerdir.  (Seivewright,  2011,  s.50)  
Londra’daki  Victoria  and  Albert  Müzesi  ya  da  New  York’taki  Metropolitan  Sanat  
Müzesi  gibi  müzeler,  dünya  çapında  sanat,  tasarım,  tarih  ve  kültürün  muazzam  
sarayları  gibilerdir.  Tasarımcıya,  araştırma  sürecinde  mükemmel  bir  başlangıç  
noktası  sağlayıp  farklı  konular,  ülkeler  ve  dönemlere  göre  düzenlenmiş  birçok  
galeri  ve  odayı  keşfetme  imkanı  sunarlar.  Olasılıklar  bir  çatı  altında  sonsuz  
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potansiyellidir.  Sanat  galerileri,  malzeme,  renk,  doku,  baskı  ve  yüzey  
süslemeleriyle  ilgili  esin  sağlarlar  ve  araştırma  sürecinin  vazgeçilmez  
kısımlarından  biri  olduğu  düşünülür.  Sanatçılar  ve  popüler  kültür  yıldızları,  moda  
tasarımcılarının  birçok  koleksiyonunu  doğrudan  etkilemişlerdir.  Örneğin  
Versace,  bir  elbisenin  baskısında  Andy  Warhol’un  (1928-1987)  1960’lardan  
kalma  Marilyn  Monroe  Pop  Art  baskısından  etkilenmiştir.    

  
Görüntü  18:  Versace,  Andy  Warhol  Tasarımı  1960  
https://tr.pinterest.com/pin/545639311074035885/  Erişim:  03.04.2017  

1960’larda  Yves  Saint  Laurent,  Piet  Mondrian’ın  (1872-1944)  grafik  çalışmasını  
bir  elbise  üzerine  kullanmıştır  ve  Elsa  Schiaparelli  1930’larda,  sürrealist  ressam  
Salvador   Dali   ile   (1904-1989)   birçok   parça   üzerinde   çalışmıştır.   Tablolar,  
fotoğrafın  keşfedilmediği  dönem  ve  ülkelerde,  yaşamdan  ve  elbiselerden  imgeler,  
Roma’da  Rönesans  sanatı  ve  heykeli  ya  da  mısır  zamanından  kutsal  yazıtları  gibi  
örnekler  sunarlar.  (Seivewright,  2011,  s.52)  

	
  

	
  

25	
  

Esin  kaynağı  olarak  çok  büyük  bir  etkileşim  sağlayan  bir  diğer  kaynakta  seyahat  
etmektir.  Bir  tasarımcı  olarak,  çevreyi  keşfedilmek  ve  etrafı  saran  her  şeyde  
araştırılacak  potansiyel  olduğunu  fark  etmek  önemli  bir  etken  olarak  görülür.  
Seyahat  edebilmek,  bu  nedenle  araştırma  sürecinin  önemli  bir  parçasıdır.  Farklı  
ülkeleri  ve  kültürleri  inceleyebilmek  ve  onlardan  öğrenebilmek,  çağdaş  moda  
tasarımlarına  yansıtılabilen  çok  zengin  bilgiler  sağladığı  düşünülmektedir.  Büyük  
tasarım  şirketleri,  tasarım  ekiplerini  sık  sık  yurt  dışına  gönderip  koleksiyonlar  için  
araştırma  yapma  imkanı  sunarlar.  Toplanan  eski  hazineler,  kumaş  parçaları,  
giysiler,  takı  ya  da  aksesuarlar,  akla  gelebilecek  her  şey,  esin  için  kullanılabilir.  
Fotoğraf  ve  çizimler  de  başka  ülkelere  yapılan  seyahat  deneyimlerinin  
kaydedilmesi  açısından  vazgeçilmezdir.  (Seivewright,  2011,  s.56)  
Esin  kaynağı  olan  en  önemli  faktörlerden  biri  de  mimarlıktır,  Moda  ve  mimarlığın  
şaşırtıcı  şekilde  birçok  ortak  yönü  keşfedilmiştir.  Her  ikisi  de  kişisel,  politik,  
kültürel  ya  da  dini  kimlikleri  ifade  ederken,  korur  ve  barınma  sağlar.  Moda  ve  
mimarlık  aynı  zamanda  mekan,  hacim  ve  hareketi  de  anlatır  ve  iki  boyutlu  düz  
yüzeyleri  üç  boyutlu,  karmaşık  biçimlere  dönüştürmede  benzer  uygulamaları  
kullanırlar.  Mimarlık,  bu  benzerlikten  dolayı  bir  moda  tasarımcısı  için  mükemmel  
keşif  ve  araştırma  alanı  olarak  görülmektedir.  Kostüm  gibi,  mimarlık  da  dönem  
eğilimlerini  ifade  eder  ve  çoğu  zaman,  özellikle  yeni  malzeme  kullanımı  ve  
üretim  teknikleri  gibi  teknolojideki  değişiklikler  kadar,  toplumsal  ilgi  ve  çıkarlarla  
bağlantılıdır.  Modanın  ve  mimarlığın  ne  kadar  yakın  bağlı  olduğunu  
anlayabilmek  için,  Gaudi’nin  1800’lerin  sonu  1900’lerin  başındaki  işlerine,  
doğaya  olan  ilgisine  ve  dönemin  sanat  ve  elbise  akımlarına  bakmak  yeterlidir.    
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Görüntü  19:  Antoni  Gaudí,  Casa  Batlló,  Barcelona  1852  
  
https://tr.pinterest.com/pin/545639311074035885/  Erişim:  03.04.2017  

Son  dönemlerde  Yohji  Yamamoto  ve  Comme  des  Garçon  gibi  Japon  
tasarımcılar,  tasarladıkları  giysiler  ve  çevrili  oldukları  çağdaş  mimarlık  
arasındaki  benzerlikleri,  tasarımlarında  net  bir  şekilde  göstermişlerdir.  (Atılgan,  
2014,  s.479)  
Esin  kaynağı  olarak  film,  tiyatro  ve  müzik  kategorileri  modayla  oldukça  büyük  bir  
etkileşim  içerisindedir.  Film,  tiyatro  ve  müzik  endüstrileri  geçmiş  yıllardan  beri  
moda  ve  elbiseyle  her  zaman  çok  yakın  bağlantı  içindeydi.  1930  ve  1940’ların  
ünlü,  Hollywood  yıldızları  daima  Lanvin,  Balenciaga  ve  Dior  gibi  Fransız  
tasarımcıların  giysileriyle  fotoğraflanırlardı.  Ünlülerin  göz  alıcı  ve  ulaşılmaz  
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yaşamlarından  sızanlar,  giydikleri  giysilere  olan  arzuyu  artırmış  ve  tasarımcıların  
çok  daha  fantastik  parçalar  yaratmalarına  imkan  vermiştir.  Daha  modern  
zamanlarda,  insanların  arzulayacakları  yaşam  tarzlarını  yaratmak  ve  heyecan  
vermek  pop  ya  da  rock  yıldızlarının  rolü  olmuştu.  Yıldızlar  markalarla  ve  
tasarımcılarla  anlaşmalar  yaparak,  çoğu  zaman  koleksiyonların  video,  film  ya  da  
yayınlar  yoluyla  tanıtımını  yaparlar.  Malcolm  MacLaren  ve  Vivienne  Westwood,  
1970’lerde  ünlü  Sex  Pistol’u  giydirerek  tamamen  yeni  bir  alt  kültür  hareketi  olan  
punk’ı  başlatmışlardır.    

  
Görüntü  20:  Malcolm  MacLare,  Vivienne  Westwood  Sex  Pistol’u  1970  
  
https://tr.pinterest.com/pin/220465344235404357/  Erişim:  16.04.2017  

Müzik  ve  moda  arasındaki  bağlantının  çok  yakın  olduğu,  Sean  John,  Jay  Z,  
Kanye  West  gibi  ve  büyük  Amerikalı  hiphop  ve  rap  yıldızlarının  kendi  moda  
markalarını  yarattıkları  ve  müzikleriyle  de  tanıtımını  yaptıkları  bir  çağda  
yaşıyoruz.  Bu  işbirliği  sayesinden  film,  tiyatro  ve  müzik  endüstrisi,  moda  
tasarımını  çok  farklı  noktalara  taşıyacaktır.  Bahsettiğimiz  kategorilerin  bir  alt  dalı  
da  sokak  ve  gençlik  kültürüdür.  Çağdaş  eğilimlerin  önemine,  bunların  küresel  ve  
kültürel  çıkarları  ve  zevklerdeki  değişmelere  nasıl  bağlantılı  olduğuna  
değinebiliriz.  Araştırma  sürecinin  sokağı,  altkültürleri  ya  da  belirli  ilgi  alanlarını  
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içermesi  temel  noktalardan  biridir.  Etkilenmeler,  giysi  eğilimlerinden  gelebilir  
örneğin;;  Tokyo’  da  Harajuku  gençliği,  Los  Angeles  şehir  merkezindeki  
kaykaycılar,  1990’ların  New  York’undaki  kulüp  çocukları  gibi  bir  çok  eğilimden  
etkilenmektedir.  

  
Görüntü  21:  Tokyo  Harajuku  Çocukları,  1900  
(Seiwevright,  2011,  s.  68)  

Bütün  bu  alt  kültür  gençlik  gruplarının  kendilerine  ait  kimlikleri,  tarzları  vardır  ve  
giysiden  makyaja  geçmişte  birçok  tasarımcının  koleksiyonlarını  etkilemişlerdir.    
Esin  kaynağı  olarak  çok  büyük  bir  etkileşim  sağlayan  bir  diğer  kaynak  ise  tarihi  
siluetlerdir.  Tarihi  giysilerde,  zamana  göre  arzulanan  beden  şeklinin  değişimini  
algılayabilmemizi  sağlayan  göz  alıcı,  çoğunlukla  da  dramatik  birçok  siluet  
mevcuttur.  18.  Yüzyılsa  moda,  korse,  boyalı  devasa  peruklar  ve  abartılı  tel  
kafesler  kullanılarak  kum  saati  şeklindeki  insan  bedenine  vurgu  yapıyordu.  
Fransız  saray  kadın  elbiseleri  ve  bilinen  ilk  terzi  Rose  Bertin  ve  patronu  Marie  
Antoinetta  bu  modanın  temsilcileriydi.  19.  Yüzyılın  sonlarına  doğru,  Victoria  
Dönemi’nde  bu  siluet  korselerle  ve  destekli  tel  kafesler  kullanıp  etek  oranı  
genişletilerek  ince  bele  vurgu  yapılmıştı.  Christian  Dior  1947’lerde  2.  Dünya  
Savaşı’ndan  sonra  New  Look’la  dünyayı  sarstı.  (Seivewright,  2011,  s.54)  
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Görüntü  22:  Christian  Dior,  New  Look,  2011  
(Seiwevright,  2011,  s.  119)  

Koleksiyonda,  ince  belli  geniş  etekler,  lüks  kumaşlar  yeniden  kullanılıp  savaş  
zamanının  sade  ve  sert  modasından  uzaklaşıldı.  20.  Yüzyılın  ikinci  yarısında,  
etek  boylarını  yukarı  çekmek  ve  bacakları  açığa  çıkarmak  çok  daha  kabul  edilir  
oldu.  1960’ların  tasarımcısı  Mary  Quant  mini  eteği  yarattı  ve  1920’lerde  olduğu  
gibi  kadınlar  kum  saati  siluetini  yıktılar,  saçlarını  kısalttılar  ve  göğüs  kısımlarını  
düzleştirdiler.  Son  zamanlarda,  Viktor&Rolf,  Comme  des  Garçon  ve  Gareth  
Pugh  gibi  tasarımcılar  yarattıkları  siluetlerin  oran  ve  ölçekleriyle  oynayarak  çoğu  
zaman  geleneksel  beden  biçiminden  uzaklaşmışlardır.  Onların  işleri  daha  çok  
heykel  hatta  mimari  biçimlerle  ilişkilendirilebilir.  (Seivewright,  2011,  s.60)  
Esin  kaynaklarını  tetikleyen  bir  diğer  unsur  ise  tarihi  referanslardır.  Elbise  tarihi,  
bakılabilecek  önemli  bir  kaynak  olduğundan  birçok  tasarımcının,  esin  perisi  
aramak  için  geçmişe  ya  da  diğer  kültürlere  yönelmesi  sürpriz  değildir.  Elbise  
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tarihi  hakkında  farkındalık  sahibi  olmanın  öneminden  ve  bunun  nasıl  yaratıcı  
düşüncelerinize  uygulayabileceğimiz  tasarım  detayı  ve  anlayışı  sağladığından  
bahsedilmişti.  Tarihi  elbiselerle  ya  da  vintage  giyimle  ilgili  olarak  analiz  yaptıktan  
sonra  tarihi  içeriğe  göre  koleksiyon  oluşturmak  oldukça  etikilidr.  Vivienne  
Westwood,  çoğu  koleksiyonunda  18.  Yüzyıl  Fransız  aristokrasisinden  ve  ünlü  
Wallace  Arşivleri’nden  birçok  tarihi  silueti,  giysi  tarzını  ve  baskıyı  doğrudan  
referans  olarak  kullanmıştır.  Tasarımcı,  aynı  zamanda  dönem  giysisi  
tablolarından  da  esinlenmiş,  sanatçı  Jean-Antoine  Watteau  (1684-1721)  ve  
tablosunu  yaptığı  kadından  esin  kaynağı  olarak  bahsetmiştir.  

  
Görüntü  23:  Vivienne  Westwood,  ‘Watteau’  Elbise  Tasarımı,  1996  
http://www.idolmag.co.uk/fashion/vivienne-westwood-cut-from-the-past/  Erişim:16.04.2017  

Tarihi  ve  kültürel  elbiselerle  kostümlere  bakmak  önemli  olmakla  birlikte  belki  de  
bu  konuda  bir  uyarı  yapmak  gereklidir.  Tarihi  ve  kültürel  elbiselere  bakmak  
önemlidir  ancak  bu  sadece  aynı  şeyin  yeniden  yaratımıysa  modanın  değil  
kostüm  tasarımının  alanına  girer.  Bu,  bir  dönemden  ya  da  ülkeden  öğeler  seçip  
bunları  yeni  bir  şeylerle  birleştirmek,  araştırmalarda  elde  edilen  diğer  
referanslarla  karıştırmak,  orantılarıyla,  yerleşimleriyle,  kumaş  kalitesiyle  
oynayarak,  hatta  amaçlanan  giysinin  cinsiyetini  değiştirmekle  ilgilidir.    
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2.BÖLÜM:  MODA  MARKASI  OLUŞUMU  

  
2.1.  MODA  ENDÜSTRİSİ  VE  MARKALAŞMA  
Toplumsal  katmanda  ayrıcalıklı  bir  kitleye  hizmet  veren  ve  kişiye  özel  üretimler  
yapan  yüksek  terziler  moda  endüstrileşmeden  ve  sistemleşmeden  önce  ilk  
moda  tasarımcıları  olmuşlardır.  Avrupa  kültüründe  toplumun  gözü  önünde  olan  
kişilere  özel  kıyafetler  üreten  bu  terziler,  Fransa  kralı  XIV.  Louis’in  etkisi  ile  19.  
Yüzyılın  başında  kurumsallaşan  yüksek  terzilik  geleneğinin  önemli  aktörleri  
olmuş  ve  böylece  Fransa’nın  dünyadaki  moda  liderliğinin  altyapısını  
oluşturmuşlardır.  Kralın  döneminde  Fransa’daki  pek  çok  terzinin,  giysi  
üreticisinin  ve  şapkacının  Paris’e  yerleşmesi,  modanın  hızına  gözle  görülür  bir  
ivme  kazandırmıştır.  Paris’in  yüksek  terzileri  kral,  kraliçe  ve  soylulara  en  yakın  
kimseler  olmuşlardır.  XVI.  Louis’in  eşi  Marie  Antoinette’in  terzisi  Rose  Bertin  ile  
olan  yakınlığı,  hem  görünümünü  yenilemeye  son  derece  meraklı  olan  kraliçeyi  
moda  lideri  haline  getirmiştir,  hem  de  diğer  asilzadelere  kıyafetler  üreten  bu  
popüler  terzinin  dönemin  giyim  trendlerini  Antoinette’in  stiline  yansıtmasına  
yardımcı  olmuştur.  (Kipöz,  2015,  s.  36)  
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Görüntü  24:  Rose  Bertin,  ‘Marie  Antoinette’  Tarzı,  1774  
http://historyandotherthoughts.blogspot.com.tr/2015/06/rose-bertin-minister-of-fashion.html  
Erişim:  29.04.2017  

Worth’ün  öncelik  ettiği  bu  sistem  yalnızca  moda  sisteminin  kurumsallaşmasına  
ve  Paris’in  moda  merkezi  olarak  benimsenmesine  değil,  aynı  zamanda  
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tasarımcıların  örgütlenmesine  ve  sendikalaşmasına  zemin  hazırladı.  Paris,  
moda  merkezi  olma  statüsüne  kralların,  kraliçelerin  ve  aristokratların  moda  
trendlerini  yaratıp  alt  sınıflara  yayması  ile  tarihsel  olarak  edinirken,  aynı  
zamanda  yeni  moda  fikirlerinin  ve  kaynaklarının  toplanması  için  göç  edilen,  
modanın  ana  kaynağı  olarak  kabul  edildi.  Kentin  kültürel  sermayesi  de  modayı  
yaratan  tasarımcılar  sayesinde  oluşturuldu.  Kawamuro’ya  göre  Fransız  moda  
sistemi,  öncelikle  bu  tasarımcıları  sembolik  bir  sermaye  olarak  sunarken  bu  
sermayenin  kısa  zamanda  ekonomik  bir  değere  dönüşümünü  gerçekleştirdi.  
(Çivitçi,  2015,  s.  48)  
Moda’nın  sendikalaşması  ve  kurumsallaşması  giysi  üretimi  ile  uğraşan  terzileri  
tasarımcı  olma  statüsüne  yükseltti.  Bu  anlamda  ilk  tasarımcı  olarak  kabul  
edilebilecek,  terzilik  pratiğinin  sosyal  yapısını  zengin  kadınlara  hizmet  veren  
işçilerden,  müşterisine  iş  yapan  tasarımcı  konumuna  dönüştüren  Worth  ile  
birlikte  tasarımcı  couturier  -  zannatkar  terzi  kavramı  doğdu.  Böylece  tasarımcılar  
moda  endüstrisinin  baş  aktörleri  olarak  konumlarını  meşrulaştırdılar  ve  moda  
sistemine  katılarak  sistemin  kural  ve  düzenlemeleri  çerçevesinde  yasal  
otoritelerini  oluşturdular.  Diğer  taraftan  onların  sembolik  statüleri  ‘büyük  
tasarımcı’  olarak  tanımlanmalarına  ve  toplumsal  dinamik  içinde  kendilerinin  de  
zengin  ve  ünlü  müşterileri  kadar  ünlü  olmalarına  sebep  oldu.  Nitekim  ünlü  
tasarımcı  Yves  Saint  Laurent,  2008  yılında  hayata  gözlerini  yumduğunda  tüm  
Fransız  halkı  yasa  bürünürken,  tasarımcının  ölüm  haberleri  Fransız  basınında  
günlerce  yer  aldı.  (Kipöz,  2015,  s.  38)  
Ancak  moda  sisteminin  oluşumu  için  yalnızca  tasarımcıların  yaratıcı  varlığı  
yeterli  olamaz.  Çünkü  moda  sistemi;;  moda  üretimi,  dağıtımı  ve  sunumundan  
oluşan  çok  aktörlü  kompleks  bir  yapıya  sahiptir.  Bu  bağlamda  moda  bireysel  
değil  kolektif  ve  toplumsal  bir  aktivitedir.  Modanın  demokratikleşmesi  ve  kitlelere  
yayılması  ile  hazır  giyim  endüstrisinin  gelişmesi,  giysi  üretim  süreçlerini  de  
organizasyonel  hale  getirmiş  ve  uzmanlık  alanlarını  çeşitlendirmiştir.  1970’li  
yıllarda  gerek  tasarım,  gerek  üretim  ve  gerek  tanıtım  biçimleri  ile  kitlesel  bir  
yapıya  ulaşan  moda  sisteminde  Paris’in  yegane  moda  merkezi  olma  konumu  
İtalyan  moda  endüstrisinin  gelişimi  ile  sarsılmıştır.    
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Endüstrileşme  ile  haute  caoutre  sistemindeki  yaratıcı  –  zanaatçı  kavramı  yerini  
tasarımcı  ve  modelist  olarak  iki  ayrı  yapıya  bırakmıştır.  Endüstriyel  bir  ürünün  
üretimindeki  çoklu  süreci  kumaş  analistleri,  kalite  kontrolcüler,  makineciler  ve  
depolamacılar  gibi  farklı  profesyonel  aktörleri  beraberinde  getirmektedir.  Ancak  
modanın  yaratılması  için  yalnızca  kıyafetin  üretilmesi  yeterli  değildir.  Kıyafetlerin  
moda  nesneleri  olarak  kitlelere  ulaşması  beraberinde  dağıtım,  pazarlama  ve  
satış  stratejilerini  getirmektedir.  Modanın  iletilebilmesi  ve  benimsenebilmesi  için  
çok  sayıda  imaj  üreticisi  –  fotoğrafçı,  model,  stilist,  defile  organizatörü  görev  
almaktadır.  Tasarımcı  kimlikleri  gibi  kıyafetlerin  inandırıcılığı  da  yaratılan  imaj  ile  
ilgilidir.    
Bu  nedenle  bugün  modanın  artık  bir  imaj  endüstrisi  haline  geldiğini  
söyleyebiliriz.  Çağdaş  tasarımcılar  Viktor  &  Rolf  bu  gerçeği  ‘Moda,  salt  
insanların  ne  giydiği  ile  ilgili  değildir,  moda  aynı  zamanda  bir  imajdır.’  
Yaklaşımıyla  vurgulamışlardır.    

  
Görüntü  25:  Viktor  &  Rolf,  ‘Can  Designers  Be  Artists?’  İmaj  Yaklaşımı  
http://www.luciaphilip.com/home-1/viktorandrolfngv  Erişim:  29.04.2017  

  

	
  

	
  

35	
  

Ham  madenin  oluşumundan,  giysi  üretimine,  üretimden  giysilerin  dağıtımına  ve  
tüketimine   kadar   bir   tedarik   zinciri   olarak   tanımlanabilecek   moda   endüstrisi  
üretim,   tasarım,   yönetim   ve   iletişim   sistemleri   aracılığı   ile   var   olur.   El   işçiliği  
kökenine  dayalı  olarak  gelişen  moda  sanayisi,  öncelikle  moda  pazarına  ulaşması  
beklenen   ürünlerin   üretim   akışı   ile   şekillenmektedir.   Moda   endüstrisi   üretimde  
uzmanlık   ve   sektörel   yapılanma   olarak   giyim   endüstrisi   ve   tekstil   endüstrisinin  
işbirliği  ile  oluşmaktadır.  Tekstil  endüstrisi  lif,  iplik  ve  kumaş  üretiminden  sorumlu  
iken,  giyim  endüstrisi  tekstil  endüstrisinden  sağladığı  kaynakları  moda  sektörü  ve  
pazarını   oluşturacak   biçimde   yeni   giysi   üretiminde   kullanmaktadır.   Giyim  
endüstrisi   moda   endüstrisinin   belkemiği   olmakla   birlikte,   modanın   tam   olarak  
kurumsallaşabilmesi   ve   sistemleşebilmesi   için   moda   ürünlerinin   dağıtımının  
yapılması  ve  pazarlanması  da  diğer  önemli  girdileridir.  Bu  bağlamda  moda  sistemi  
dört  düzeyde  işlev  görür;;  
Temel  Pazarlar;;  İkincil  Pazarlar;;  Dağıtım  ve  Yardımcı  Düzey.  Temel  pazarlar  
yukarıda  denildiği  gibi  giysilerin  hammaddesini  oluştururken,  ikincil  pazarlar  
moda  endüstrisinin  giysi  ve  aksesuar  gibi  bitmiş  ürünlerini  oluşturmaktadır.  
Tüketiciye  ulaşan  nihai  ürünlerin  üretim  sürecinden  yaklaşık  bir  yıl  önce  
harekete  geçen  temel  pazarlar,  ikincil  pazarların  tedarikçisi  olarak  işlev  
görmektedir.  Moda  ürünlerinin  dağıtımı  perakendecilik  ve  toptancılık  sistemi  ile  
gerçekleşirken,  perakende  sistemi  mağazacılık  sistemini  benimsemektedir.  
(Üreyen,  2015,  s.  58)  
Yardımcı  düzey  ise  diğer  pazarlar  ile  birlikte  aynı  anda  destekçi  servisler  olarak  
yer  alırken,  bu  servislerin  tüketicinin  moda  ürünlerinden  haberdar  olması  için  
markalaşma  gibi  modanın  iletişimi  ile  ilgili  olan  servisleri  kullanırlar.  Bu  
bağlamda  markalaşmada  önemli  üç  eleman  ürün,  ayırt  edici  kimlik  ve  ek  
değerlerdir.  Bu  üç  elemanın  arasındaki  ilişki  her  bir  elemanın  var  olmasına  bağlı  
olmaktadır.  Bunlardan  herhangi  birinin  olmaması  başarılı  marka  yaratma  
sürecinin  engellenmesi  demektir.  Markalaşmak  için  etkin  bir  ürüne  sahip  olmak  
gerekir.  Ürünün  etkinliği  marka  ismi  gizlenerek  yapılan  testlerde  ölçülebilir.  Daha  
sonra,  ürüne  ayırt  edici  bir  kimlik  verilerek  müşterilerin  onu  ayırt  etmesi  ve  
marka  adını  söyleyerek  istemesi  sağlanır.  Bir  ürünün  ayırt  edilebilir  kimliğe  sahip  
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olduğu  farkındalık  testleri  ile  ölçülebilir.  Bir  işletmenin  başarılı  bir  marka  ortaya  
çıkarması  için  müşterilerine  sunulan  ürünün  daha  kaliteli  olduğuna  ya  da  
rakiplerin  sunduklarından  çok  daha  istenir  olduğuna  inandıracak  ek  değerler  
sunması  gereklidir.  Bu  ek  değerlerin  belirlenmesi  için  Pazar  araştırmasının  
yapılması  ve  sonuçların  tutum  ve  tercihler  dikkate  alınarak  değerlendirilmesi  
gereklidir.  Etkin  bir  ürüne  sahip  olmak  tek  başına  kar  elde  etmek  için  yeterli  
değildir  ve  ürün  üzerinden  rekabet  etmek  ürünü  Pazar  malı  haline  getirmekten  
başka  bir  şey  yapmaz.  Bu  durumda  ürünün  fiyatı  müşteri  tercihinde  birinci  
sırada  yer  alır.  Bazı  işletmeler  kendi  isimlerini  ürünlerinin  üzerine  koyarak  
tanınmak  ister.  Ancak  bu  durum  markalaşmaya  değil  etiketlemeye  neden  olur.  
Etiket  ürün  ve  kimlikten  oluşurken  işletmenin  ürününü  diğer  ürünlerden  ayırır.  
Müşteriye  ek  bir  değer  sunduğu  söylenemez.  (Kipöz,  2015,  s.  39)  
Markalaştırma  sürecinin  başlangıç  noktası  müşterinin  ihtiyacını  karşılayacak  bir  
mal  ya  da  hizmettir.  Bir  ürün  ne  kadar  etkin  ve  yenilikçi  olursa  olsun,  rekabet  
üstünlüğünü  sürekli  devam  ettiremez.  Çünkü,  genelde  kısa  süre  sonra  rakipler  
yeni  ürünün  benzerlerini  pazara  sunarlar.  Günümüzde  lider  olan  rakip  işletmeler  
arasında  çok  fazla  kalite  farkı  bulunmamaktadır.  Bunun  nedeni  ise  üretimin  artık  
çok  fazla  değer  üretmeyen  bir  faaliyet  olmasıdır.  Yenilikçi  ürünleri  ile  bilinen  pek  
çok  işletme  üretimini  başka  işletmelere  yaptırmaktadır.  Müşteriler  ürünleri  
sorunlarına  çare  olması  için  almaya  başlamaktadırlar.  Başka  bir  deyişle,  ürünü,  
getirdiği  faydayı  elde  etmek  için  satın  almaktalar.  Ayrıca  ürün  seçiminde  kendine  
güven,  algılanan  statü  ve  kişisel  tatmin  gibi  duygusal  değerler  de  etkin  olmaya  
başlamaktadır.    
Markalaşma  sürecinin  ikinci  aşamasında  temel  marka  ürünün  üzerine  
kurulmaktadır.  Buna  yönelik  ilk  olarak  işletme  ürününü  rakip  ürünlerden  farklı  
kılmaya  ve  bunu  da  müşterilere  hissettirmeye  çalışmalıdır.  Aynı  zamanda,  
işletme  üründe  yarattığı  farklılığın  marka  ile  ilişkilendirmek  istedikleri  değerle  
uyumlu  olmasını  isterler.  Temel  marka  oluşturmak  için  marka  adı,  ambalaj,  
tasarım,  reklam,  promosyon  ve  diğer  marka  iletişim  yöntemleri  ile  marka  
oluşturulup  farklı  kılınmalı  ve  müşterilerin  markanın  farkına  varması  
sağlanmalıdır.    
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Markalaşma  sürecinin  üçüncü  aşaması  marka  zenginleştirmesidir.  Bu  aşamada  
amaç,  markayı  daha  arzu  edilebilir  yapmak  ve  markaya  değer  ekleyerek  
geliştirip  farklılaştırmaktır.  Markaya  değer  katılmasına  örnek  olarak  ücretsiz  
teslim  ve  montaj,  7-24  destek  hattı,  eğitim,  uzatılmış  garanti,  ucuz  kredi  
olanakları  verilebilir.  (Kipöz,  2015,  s.  40)  
Bu  sürecin  son  aşamasında  amaç  markayı  tercih  edilir  yapmak  ve  marka  
bağımlılığı  sağlamaktır.  Bunun  için  güven,  statü  ve  kendini  ifade  edebilme  gibi  
ek  duygusal  değerlerin  marka  ile  bütünleştiği  potansiyel  marka  yaratmaya  
çalışmaktır.    
  
2.1.1.  Moda  ve  Marka  
Günümüzde  moda  ve  marka  olmaktan  çok  söz  ediliyor.  Ancak,  marka  olunduğu  
zaman,  otomatikman  modacı  olunamadığı  gibi,  modacı  olarak  kabul  edilenlerin  
de  hemen  markasını  oluşturması  mümkün  değil.  Çünkü  kolay  bir  iş  değildir.  
Ayrıca  moda  ve  marka  arasında  da  sanıldığı  kadar  sağlam  bir  ilişki  yoktur.  
(Gürsoy,  2004,  s.  29)  
Moda,  yaratılması  ve  tasarlanması  gereken  bir  olaydır.  Bunun  marka  olması  ise;;  
tamamen  pazar  olayıdır.  Birinci  sınıf  modacı,  dünya  çapında  yetenek  bile  
olunsa,  isim  ve  tasarım  gücü  yeterince  pazarlanamadıkça  marka  olmak  
mümkün  değildir.  Böyle  olunca  da  modacılar  ya  markası  olan  bir  firmada  
tasarım  işini  üstlenir  ya  da  o  markanın  şemsiyesi  altında  kendi  markasını  lanse  
etmeye  çalışır.  Tom  Ford’un,  Gucci  ile  çalışması  ya  da  İngiliz  modacı  John  
Galiano’nun  Dior  Modaevi  ile  anlaşması  bunlara  örnek  gösterilebilir.  Ancak  
bütün  bu  anlaşmaların  sonunda,  bu  ilişkilerden  kimin  karlı  çıktığı  belli  değildir.  
Çünkü;;  ne  Vivianne  Westwood,  ne  de  John  Galiano,  Y.S.Laurent’in  Dior’da  
gösterdiği  başarıyı  sağlayamadı.  Hatta  klasik  ‘Country  Yard’  modasını  
modernize  ederek  bir  çeşit  stil  üreten  Vivienne  Westwood’un  Dior’a  faydasından  
çok,  zararı  olduğu  bile  söylebilir.    
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Görüntü  26:  Vivianne  Westwood,  ‘Country  Yard’,  1941  
http://rohsska.se/wp-content/uploads/2013/02/westwood_02-293x396.jpg  Erişim:  30.04.2017  

Moda  –  marka  –  tasarım  arasındaki  ilişkilerin  sanıldığı  kadar  sıcak  ve  doğrusal  
olmadığını  kabul  etmek  gerekir.    
Moda  ve  marka  ilişkileri  için  genelde  dört  tez  vardır;;    
1.Tez:  Tüketicinin  markadan  etkilendiği  iddiası  büyük  çapta  izafi,  yani  rölatiftir.  
2.Tez:   Marka   tanınmışlığı   için   farklı   ortalama   değerler   tespit   edilse   bile,   uzun  
dönemde  marka  tanınmışlığı  başarıyı  sağlamakta  ya  da  en  azından  artırmaktadır.    
3.Tez:   Marka   tanınmışlığını   artırmakta   başarı   sağlanırsa,   tüketici   satın   alma  
tercihleri  de  önemli  ölçüde  etkilenir.  
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4.Tez:  Markaların  aşırı  benzeşmesi  ve  her  ürün  grubu  için  aşırı  marka  alternatifi  
bulunması,   tüketicinin   belirli   bir   markaya   yönelmesini   güçleştirir.   Bu   dört   ana  
tez/iddia  sonuç  itibarı  ile,  moda-marka  ilişkisini  ve  markaların  satıştaki  şanslarını  
açıklamaları   bakımından   önemlidir.   Bunların   hepsi   bir   arada   düşünüldüğünde;;  
moda   yaratan   bir   markanın   ya   da   herhangi   bir   markanın,   satışlarını   sadece  
markalaşma  yolu  ile  artıramayacağı  gerçeği  ortaya  çıkmaktadır.    
1.Tez:  Tüketicinin  markadan  etkilendiği  varsayımı  büyük  bir  izafidir;;  Almanya’da  
mesleki  dergi  ve  araştırma  firmalarının  1990’lı  yılların  sonunda  yaptığı  bir  
araştırmada,  en  tanınmış  Alman  kadın  modası  markalarının  tanınmışlık  derecesi  
ortalaması  yüzde  40  civarında  çıkmıştır.  Yani,  moda  ve  markaya  yönelen  alıcı  
Alman  kadınlarının,  bu  markalar  hakkında  bir  fikir  sahibi  olma  oranı  sadece  
yüzde  40’tan  ibarettir.  Geriye  kalan  yüzde  60’ının  marka  ile  en  ufak  ilişkisi  
yoktur.  Bu  araştırma,  moda  sağduyusu  olan  ve  moda  yayınlarını  izleyen  ve  
modadan  etkilenen/etkilenme  iddiasında  olan  kadınlar  arasında  yapılmış.  
Araştırmanın  tüm  Alman  kadınlarına  yayılması  halinde  bu  oranların  daha  aşağı  
çıkması  da  mümkündür.  Türkiye’de  de  bilinen  Betty  Barclay  markasının  
Almanya’da  tanınma  oranı  yüzde  65  iken,  Escada’nın  yan  kuruluşu  olan  Laurel  
markası  da  halkın  sadece  yüzde  28’i  tarafından  bilinmektedir.  (Sevil,  2006,  s.  
28)  
Escada’nın  2000’li  yılların  başında  Almanya’da  tanınmışlık  oranı  yüzde  33’tü.  
Yapılan  araştırmalar  özellikle  giyim  eşyasında,  marka  tanınmışlığının  nispeten  
diğer  sektörlere  göre  daha  düşük  olduğunu  gösteriyor.  Sözgelimi,  gıda  
maddelerinde  ve  kozmetikte,  markaların  tanınmışlık  oranının  daha  yüksek  
olduğu  görülüyor.  Kadın  çorabında,  iç  çamaşırda  ve  Jean  giyimde  de  marka  
tanınmışlığına  daha  fazla  rağbet  ediliyor.  Burada  önemli  bir  gerçek  çıkıyor:  
muhtelif  branşlarda  ve  aynı  zamanda  moda  branşının  çeşitli  
bölümlerinde/kademelerinde  tanınmışlığın  önemi  ve  durumu  birbirinden  farklı  
sonuçlar  verebiliyor.  Sözgelimi;;  gıda  sanayiinden  ya  da  kozmetikte  markaların  
tanınmışlık  dereceleri  çok  daha  yüksektir.  Giyim  sektörünün  alt  kademelerinde  
ise  örneğin  blue  jean  ya  da  spor  giyimde  markanın  tanınmışlık  oranı  daha  
yüksek  ve  daha  önemlidir.  Aslında  marka  tanınmışlığının  halk  tarafından  daha  
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çok  talep  edilen  giyim  eşyası  türlerinde  çok  yaygın  ve  önemli  olduğu  görülüyor.  
Kadın  külotlu  çorap  markası,  iç  çamaşırı  markası  ya  da  bir  blue  Jean  markası  
sezon  içinde  kadınlar  tarafından  sayısal  olarak  daha  çok  talep  gören  ürünler  
olduğu  için,  bu  ürünlerde  marka  tanınmışlığı  daha  fazladır.  (Sevil,  2006,  s.  30)  
2.Tez:  Her  marka  için  farklı  ortalama  değerler  tespit  edilse  de,  uzun  dönemde  
marka  tanınmışlığı  başarıda  önemli  bir  faktördür;;  Çeşitli  branşlarda  ve  bir  
branşın  kendi  içindeki  ürün  tipleri  için  yapılan  tanıtım  ve  marka  konumlandırma  
harcamalarında,  uzun  vadede  kendi  konumlamasını  doğru  yapan  ve  doğru  
bütçe  ayıran  şirketler  karlı  çıkmaktadır.  Ancak  burada  yine  nispeten  ucuz  ve  sık  
tüketilen  malların,  uzun  vadede  daha  hızlı  karlı  çıktıkları  görülür.  Örneğin,  bir  
blue  Jean  markasının  uzun  vadede  satışlarını  artırma  şansı  ile  bir  klasik  takım  
elbise  üreticisinin  uzun  vadede  satışlarını  artırma  şansı  aynı  değildir.  Bu,  
tamamen  ürünün  parasal  değeri  ile  ilgili  bir  faktördür.  Ucuz  satılan  ve  çabuk  
tüketilen  mallarda  tanınma  oranı  hızla  artar,  buna  bağlı  olarak  da  yapılan  tanıtım  
harcamalarının  satışı  artırma  oranı  hızla  yükselir.    
3.Tez:  Marka  tanınmışlığını  artırmakta  başarı  sağlanırsa,  tüketici  satın  alma  
tercihleri  de  önemli  ölçüde  etkilenir;;  Ucuz  üründen  pahalı  ürüne  doğru  gidildikçe,  
halkın  marka  tanıtımından  ve  reklamından  etkilenme  oranı  da  düşüyor.  Bir  iç  
çamaşırı  markasının  ve  bir  blue  Jean  markasının  aynı  oranda  reklam  harcaması  
yapması  halinde  de,  aldıkları  sonuçlar  birbirinden  farklı  olabilir.  Talebin  kısmen  
düşük  olduğu  pahalı  ürünlerde  marka  tanınmışlığının  daha  güç  olduğu  ve  satışa  
dönüşmesinin  daha  yavaş  olduğu  açıkça  görülüyor.    
4.Tez:  Markaların  aşırı  benzeşmesi  ve  aşırı  alternatif  bulunması,  tüketicinin  belli  
bir  markaya  yönelmesini  zorlaştırır;;  Marka  yaratma  ve  bunun  satışa  
dönüştürülmesi,  pahalı  bir  iştir.  Marka  tanınmışlığı,  sadece  marka  tanıtımı  ve  
buna  yapılacak  harcamalarla  sağlanamaz.  Aynı  zamanda  fiyat,  dikiş  kalitesi,  
renk,  desen,  vücuda  iyi  oturması  gibi  birçok  faktör  de  etkilidir.  Bu  nedenle;;  fiyat  
arttıkça,  marka  sadakatini  sağlamak  ve  markayı  yaratmak  güçleşir,  bunun  da  
satışa  dönüştürülmesi  aynı  oranda  zorlaşır.  Pahalı  ürünlerde  tüketicinin  seçiciliği  
daha  yüksektir  ve  daha  dikkatli  davranır.  Bunun  için  başarı  çok  daha  zor  
yakalanır.  Yüksek  fiyata  satılan  ürünlerde,  marka  sadakati  yaratmak  daha  
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zordur.  Bu  da  marka  çalışmalarında,  markaların  ürünleri  satışa  
yönlendirmelerinde  /  ürünlerinin  satın  alınmasını  sağlamasında  işleri  güçleştirir.  
Son  olarak  ‘Moda  –  Marka’  olayında  satışların  arttırılması  bakımından  ticari  
yaklaşımlar  ve  ticarette  başarı  son  derece  önemlidir.  Tüketici  marketingi  
yapanların  yani  nihai  ürünü  doğrudan  müşteriye  ulaştıranların,  kendi  
markacılığına,  mağazacılığına  ve  tüketici  ile  kuracağı  ilişkiye  güvenmesi  gerekir.  
Dağıtım  kanallarını  selektif  ve  başarılı  kılmak,  bunların  sonuçlarını  denetlemek,  
çok  hızlı  ve  koordineli  çalışma  gereğini  doğurur.  (Gürsoy,  2004,  s.  40)  
  
  
2.1.2.  Moda  Markası  Yönetimi  ve  Pazarlamanın  Etkileri  
Günümüz  moda  pazarlarındaki  her  işletme  pazarın  içinde  ortak  değerlere,  
isteklere,  beklentilere  ve  bakış  açılarına  sahip  müşterilerden  oluşan  bir  kitleyi  
hedeflemektedir.  Bu  özelliklere  sahip  kitle  moda  ile  ilgili  özelliklere  göre  belirli  bir  
marka  ya  da  işletmeyi  seçmektedir.  Moda  pazarlaması  yapan  işletmelerin  
amaçlarına  ulaşmak  için  kullandığı  temel  araçlar  arasında  ürün,  ürünün  fiyatı,  
satış  ve  dağıtım  çabaları,  reklam  ve  satış  promosyonu  bulunmaktadır.  Bu  temel  
araçların  hangi  oranlarda  kullanılarak  bileşiminin  yapılacağı,  işletmenin  
durumuna  ve  hedeflerine  göre  değişmektedir.  İşletmeler  kendi  iç  ve  dış  
koşullarını  göz  önünde  bulundurarak  onları  başarıya  ulaştıracak  uygun  marka  
stratejini  seçip,  uygularlar.  (Kanışkan,  2015,  s.  166)  
    
Marka  imajı,  müşterinin  bir  markayla  ilgili  çeşitli  kaynaklardan  edindiği  
gözlemleri  sonucunda  oluşmaktadır.  Bu  kaynaklar  arasında  markalı  ürünün  
kullanılması,  üretici  işletmenin  ürünü,  ambalajı,  marka  ismi,  reklam  formatı  ve  
reklamın  yer  aldığı  medya  gibi  pek  çok  faktör  bulunmaktadır.  Marka  imajını  
önemsiz  bulup  güçlü  bir  marka  sahibi  olmayan  işletmeler,  pazarda  tutunabilmek  
için  fiyat  düşürmeye  ve  üretim  maliyetlerini  çeşitli  yöntemlerle  azaltmaya  
çalışırlar.  Aksi  durumda,  müşteriler  o  işletmelerin  ürünlerine  yönelmezler.    
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Moda  müşterisi  için  imaj  kültürel  bir  tüketim  sistemi  oluştururken  pazar  yerinde  
bir  kimlik  yaratır.  Lüks  markalı  kıyafetler  ya  da  moda  olmuş  lüks  bir  arabanın  
satın  alınması  ile  müşteri  kendisini  işgücü  pazarlarında  daha  kolay  sunabilir.  
Başka  bir  deyişle,  ürün  ya  da  marka  imajı,  kişisel  imajın  bir  çeşit  yansıması  olur.  
(Kipöz,  2015,  s.  185)  
  Oldukça  genişleyen  moda  pazarlarında  müşteriler  ürünün  fiziksel  
özelliklerinden  daha  çok  marka  imajına  yönelik  satın  alma  davranışlarında  
bulunmaya  başlamaktadırlar.  Moda  ile  birlikte  tüketim  sanayi  kitlesel  üründen  
daha  çok  kitlesel  imaj  üretimi  ve  pazarlamasına  yönelmektedir.  Buna  bağlı  
olarak,  ürün  yaşam  eğrisinde  daha  fazla  olgunluk  döneminde  geçerli  bir  tüketim  
yapısı  oluşmaktadır.    
İşletmeler  rakiplerinden  farklı,  tutarlı  ve  müşteriye  uygun  bir  marka  imajı  
oluşturdukları  zaman  satışları  da  bu  durumdan  olumlu  yönde  etkilenecektir.  Alan  
ile  satanın  memnun  olduğu  moda  ticaretinde  moda  imajları  önemli  faktörlerden  
biridir.  Moda  ticaretinde  müşterileri  düşündürmek  ve  duygularını  ortaya  
çıkarmalarını  sağlamak  iletişim  açısından  önemlidir.  Moda  ticaretinde  müşterileri  
düşündürmek  ve  duygularını  ortaya  çıkarmalarını  sağlamak  iletişim  açısından  
önemlidir.  Moda  ticareti  ile  moda  imajı  marka  imajı  haline  getirilerek  müşteriye  
sunulmaya  çalışılmaktadır.  Bunu  başarabilmek  için  de  moda  endüstrisi,  kıyafeti  
sadece  ticari  bir  nesne  olarak  görmeyip  müşteriler  için  ek  değerler  
oluşturduğunda,  güçlü  marka  imajları  ortaya  çıkmaktadır.  (Kanışkan,  2015,  s.  
168)  
Moda  ürünü,  markası  ile  müşteri  ihtiyaç  ve  beklentilerini  karşılarken  aynı  
zamanda  ürünün  tarzı,  tasarımı,  biçimi,  deseni,  rengi  gibi  özellikleriyle  de  moda  
akımlarını  oluşturmaktadır.  Modanın  etkisindeki  bazı  markalar,  müşteri  yaşam  
tarzına  müdahale  etmekte  ve  sahip  oldukları  koleksiyonlarla  topluma  mesaj  
vermekte  ve  imaj  yaratmaktadır.  Markalar  hazır  giyimde,  yerel  pazarlarda  elde  
ettikleri  başarıyı  uluslararası  pazarlara  taşımak  için  ürünlerin  dışarıya  satılması  
yanında  dış  pazarlarda  dağıtımı  ile  birlikte  perakende  satış  zincirine  sahip  
olmasına  da  çalışmaktadırlar.  Bu  sistemin  çalışmasında  izlenen  çeşitli  yollar  
bulunmaktadır.  Birincisinde,  üretici  işletme  dış  ülkedeki  tüm  satış  haklarını,  dış  
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ülkeyi  iyi  bilen  tek  bir  işletmeye  vermektedir  ve  buna  örnek  olarak  Benetton  
markası  verilebilir.  Bazı  işletmeler  markalı  ürünlerin  dış  pazarda  üretilmesi  ve  
dağıtılması  için  o  işletmeye  satış  tutarının  belirli  bir  yüzdesi  karşılığında  lisans  
izni  vermektedir.  Son  yolda  ise  markalı  ürünlerin  perakende  satış  hakkı  belirli  
koşullarla  perakende  satış  mağazalarına  verilmekte  ve  mağazalar  işletmenin  
adını  taşımaktadır.  Ayrıca  Yargıcı,  Bahar  Korçan  gibi  markalar  hazır  giyim  ve  
tasarımı  kullanarak  kendilerine  has  çizgileri  ile  pazardaki  müşterilerin  ilgisini  
çekecek  ürünler  sunmaktadırlar  ve  böylece  Dünya’da  büyüyen  pazar  ve  tüketici  
birleşimi  her  geçen  gün  daha  fazla  önem  kazanmaktadır.  (Öz,  2016,  s.  2)  
  
2.2.  MODAYA  YÖN  VEREN  MARKALAR  
Moda  dünyasında  çığır  açan,  düşünce  ve  tasarımları  ile  giysilere  yön  veren  çok  
sayıda  modacı  vardır.  Bunların  önemli  bir  bölümü  saman  alevi  gibi  sönüp  gitmiş  
ve  kendi  dönemlerinden  sonra  moda  tabiri  ile  ‘out’  olmuş  ya  da  isimleri  
unutulmuştur.  Modada  isim  sahibi  ve  çığır  açan,  kendini  kabul  ettirmiş,  
başkalarından  daha  farklı  özelliklere  sahip  olan  ünlü  moda  markaları  farklı  imaj  
ve  farklı  statülere  sahip  olmuştur.  (Gürsoy,  2004,  s.  26)  
Bazı  ünlü  modacıların  tarzları  ve  moda  dünyasına  olan  etkileri  aşağıda  kısa  bir  
şekilde  anlatılmıştır.  
2.2.1.  Frederick  Worth  
1925  yılında  İngiltere  Bourne,  Lincolnshire’da  doğan  Charles  F.  Worth,  12  
yaşındayken  dönemin  modasını  yönlendiren  büyük  kumaş  evleri,  Swan  Edgar  
daha  sonra  Lewis    Allenby’de  çalışmıştır.  Annesinin  tarzından  etkilenen  Worth,  
kostüm  dizayn  etmenin  farklı  bir  meslek  olacağını  o  yıllarda  hissetmiş,  Paris’e  
gitmek  onun  için  büyük  hedef  olmuştur.  C.  Frederick  Worth  bu  isteğini  küçük  
yaşlarda  Paris’  e  giderek  farklı  kumaş  tasarımlarıyla  gerçekleştirmiştir.  Daha  
sonra  22  yaşında  Londra’da  kumaş  kıvrımları  üzerine  staj  yaptıktan  sonra  Marie  
Vernet  ile  evlenmiş,  doğal  dikiş  ve  tasarım  yeteneğini,  Marie  Vernet  için  kostüm  
ve  aksesuarlar  hazırlayarak,  ortaya  koymuştur.  M.  Vernet  için  için  hazırladığı  
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kostümlerin  ve  aksesuarların  büyük  beğeni  kazanması,  müşteriler  tarafından  
dikkat  çekmiş,  Gagelin  Opigez  firması  sahipleri,  Charles  F.  Worth’  e  bu  
yeteneğini  sunacağı  bir  atölye  kurarak  yönetimin  başına  getirmişlerdir.  (Öz,  
2016,  s.  9)  
1845’te,  hazırladığı  Victorian  stili  gece  tuvaletinde,  omuzları  açıkta  bırakan,  
dekolte  yakada  üç  katlı  dantel  detaylar,  üçgen  bitişli,  korseli  bedenden  çıkan  
krinolili  geniş  eteğinde,  dantel  fırfırlar  kullanmış,  kostümünü  tamamlayan  tül  şal,  
göğüs  dekoltesinde  ve  saçlarda  kullandığı  çiçekler,  açık  mavi  tuvaletini  
süslemiştir.    

  
Görüntü  27:  Charles  Frederick  Worth,  ‘Victorian  Stil’,  1845  
https://tr.pinterest.com/bealeknowles/charles-frederick-worth-sons-fashion/  Erişim:  02.05.2017  
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Kısa  süre  sonra  C.  F.  Worth’ün  tasarladığı  kostümlerdeki  farklılık  ve  yenilikler,  
ona  ünlü  müşteriler  kazandırmaya  başlamış,  1846’da  ABD’de  Elias  Howe  
tarafından  dikiş  makinesinin  icat  edilmesiyle  modada  büyük  ilerlemeler  
kaydedilerek  genişleme  ve  üretimde  ‘Pret-a-Porter’  önem  kazanmıştır.  C.  F.  
Worth’ün  1850-60  yılı  kostümleri;;  dönemin  ünlü  ressamları,  E.Monet,  Degas,  
Seurat  gibi  modayı  yakından  izleyen  sanatçıların  eserlerinde  yer  almış,  
tablolarındaki  kadın  figürlerinin  kostümleri,  statülerini  ve  mekanları  yansıtmıştır.  
1850  yılının  sonlarında  C.  F.  Worth  kendi  modaevini  kurarak  hayallerini  
gerçekleştirmiş,  evlendiği  Marie  Worth’u  model  olarak  kullanmış,  eşinin  
siluetinden  esinlenerek  yarattığı  kostümlerde,  kişisellik  ve  özgün  tasarım  
anlayışını  moda  dünyasına  lanse  etmiştir.  Kraliçe  Eugenie,  C.  F.  Worth  
Modaevi’nden  giyinmeye  başlamış  ve  ilk  ünlü  müşterilerinin  arasında,  Avusturya  
Büyükelçisinin  eşi  ve  Metternich  Prensi  Pauline  yer  almış.  C.  F.  Worth  
hazırlamış  olduğu  koleksiyonların  elegan  tarzıyla  Avrupa  ve  Amerika’da  
tanınmaya  başlamıştır.  C.  F.  Worth  kafes  krinolili  kostümler  hazırlamış,  moda  
dünyasında  yayılmasında  etken  olmuş,  daha  sonra  düz  kronililer  kullanmış  ve  
‘Crinoline  ’larının’  yaratıcısı  olmuştur.    

  
Görüntü  28:  Charles  Frederick  Worth,  ‘Crinoline’,  1860  
http://akinabridalcouture.blogspot.com.tr/2013/01/history-of-white.html  Erişim:  02.05.2017  
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1880  yılında  Charles  F.  Worth,  ‘bustle’  modasını  empoze  etmiş,  daha  sonra  
bunu  ‘Princess’linenı  ile  bütünleştirmiştir,  dört  moda  periyoduna  ayrılan  
‘Victorian’  moda  akımının  son  bölümü  olarak  kabul  edilen  Edwardian  dönemini  
başlatmıştır  ve  modaya  yön  veren  markalar  arasında  doğduğu  tarihten  
günümüze  kadar  kalıcı  etkilerini  sürdürmüştür.  (Özüdoğru,  2012,  s.  180)  
2.2.2.  Jeanne  Lanvin  
1967  yılında  Fransa’nın  Brittany  kentinde  doğan  Jeanne  Lanvin,  13  
yaşındayken  Boni  Modaevi’nde  şapka  taşıyıcısı  olarak  çalışmaya  başlamış,  
daha  sonra  Madame  Felix’in,  Rue  du  Fauborg  St-Honore’deki  kumaşçı  
dükkanında  çalışmış,  16  yaşına  geldiğinde  şapka  tasarımı  ile  ilgili  tüm  bilgilere  
sahip  olmuş,  1885  yılında  kendi  dükkanını  açarak  ürettiği  farklı  şapka  
tasarımlarıyla  büyük  bir  beğeni  kitlesi  kazanmıştır.  1889  yılında  Lanvin  
Modaevi’ni  kurmuş,  Marguerite  adındaki  tek  kızı,  modacının  ikonu  olmuş,  haute  
couture  alanında  çocuklara  elbise  yaratma  fikrini,  kızından  ilham  almıştır.    

  
Görüntü  29:  Jeanne  Lanvin,  ‘Marguerite’,  1890  
http://www.spinexplore.com/assets/img/blog/resized/11-jeanne-lanvin-palais-galliera-
20150420154628.jpg  Erişim:  03.05.2017  
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Çocuk  giysileri  ve  genç  kızlara  yönelik  tasarımları  ile  ünlenen  modacı,  1915’de  
Lanvin  Modaevi  ile  feminenliği  ve  sadeliğin  sembolü  kabul  edilmiştir.  Endüstrinin  
gelişmesi,  sosyal  hayattaki  farklılıklar,  Paris  ve  Londra’nın  moda  merkezleri  
oluşu,  I.  Dünya  Savaşı’nın  modaya  getirdiği  politik  etkilerle,  modanın  ve  giyim  
stillerinin  hızlı  değişimi  sonucu,  Jean  Lanvin  sanatçı  kişiliğini  iş  dünyasındaki  
kimliği  ile  birleştirmiş,  modacı  savaş  yıllarında  yaşanan  kumaş  kıtlığı  nedeniyle,  
kumaş  boyama  fabrikası  kurarak,  tekstil  dünyasında  yaşanan  bu  sıkışıklığı  
gidermeye  çalışmıştır.    
1920’lerde  moda  dünyasına  lanse  edilen,  korsesiz,  ince  kadın  siluetine  karşın,  
Jeanne  Lanvin’in  kabarık  etekli  koleksiyonları,  eski  moda  olarak  yorumlanmış  
2000’li  yıllarda  modanın  kralı  olarak  kabul  edilen  Paul  Poiret’in  kostümleri  ise  
teatral  olarak  değerlendirilmiş,  sade,  şık  koleksiyonları  ile  Jeanne  Lanvin,  
yüzyılın  ilk  minimalist  modacılar  arasında  yerini  almıştır.  Koleksiyonlarında  soft  
renkler,  özgün  dikiş  detayları,  çeşitli  işleme  nakış  ve  süsleme  tekniklerini  
kullanan  Jeanne  Lanvin’in,  özel  müşterileri  arasında;;  Avrupa  aristokratları  ve  
soyluları  daha  sonraki  yıllarda  ise  Marlene  Dietrich,  Mary  Pickford  gibi  dönemin  
ünlü  moda  ikonu  Hollywood  starları,  Lanvin  Modaevi’nin  müşterileri  olmuştur.  
1924  yılında  sunduğu  ‘Robe  de  Style’  adını  verdiği  tasarımında,  ‘romantik  akımı’  
modaya  lanse  etmiştir.      
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Görüntü  30:  Jeanne  Lanvin,  ‘Robe  de  Style’,  1924  
http://www.vogue.com/article/jeanne-lanvin-best-moments-from-the-archives  Erişim:  05.05.2017  

1924  yılında  yeni,  sade  moda  akımlarını  benimseyen  Jeanne  Lanvin’in  
tasarladığı,  yandan  ponponlu  dik  yakalı,  uzun  bluz  ve  Chanel  boy  etekten  
oluşan  takımları,  büyük  beğeni  kazanmış,  1925  yılında  kısalan  etek  boyu  trendi  
ile  yaratmış  olduğu  üçgen  bitişli  akşam  roblarını  moda  dünyasına  sunmuştur.  
1925  yılında  modern  parfüm  üretimi  yağan  fabrika  kuran,  Jeanne  Lanvin,  ilk  
parfümüne  ‘My  Sin’  adını  vermiş,  1926  yılında  ‘Resim  Elbise’  adını  verdiği,  tavus  
kuşu  tüylerinden  esinlenerek  hazırlamış  olduğu  gece  elbisesi  ile  dönemin  ünlü  
modacılarıyla  büyük  rekabet  yaşamıştır.  20’li  yıllarda,  Moda  eleştirmenlerine  
göre  Lanvin  markası,  her  zaman  yeni,  fresh  görünüm  sunmakta  genç  ve  olgun  
müşteri  kitlesine  hitap  etmektedir.  1929  yılında  Jean  Lanvin,  dubleli  saten  
tuvaletleri  ile  elegan  line’nını  moda  dünyasına  sunarak  fantastik  atmosfer  
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yaratmış,  20’li  yılların  silüetlerini  yönlendirdiği  gibi,  30’lu  yıllarda  ‘Tropic  Silüet’  
olarak  adlandırılan  Lanvin’in  kreatif  çizgileri  modayı  yönlendirmeye  başlamıştır.    

  
Görüntü  31:  Jeanne  Lanvin,  ‘Tropic  Silüet’,  1930  
https://tourlab6014.wordpress.com/2015/06/  Erişim:  06.05.2017  

1934  yılında  Paris’te  sunduğu,  krepten  hazırlanmış,  siyah  uzun,  sırt  
dekoltesinde  tek  askı  sistemi  kullandığı  tuvaletini,  siyah  işleme  tekniğiyle  
karelere  bölmüş,  karelerin  bitim  yerlerinden  kat  kat  gelen  şifonlarda,  etek  
uçlarında  yumuşak  volümler  yaratmış,  bu  kadın  silüeti  moda  basınında  ve  
‘Vogue’  dergisinde  yer  almış,  Jeanne  Lanvin  30’lu  yılların  markasını  belirleyen  
modacısı  olarak  lanse  edilmiştir  ve  güçlü  bir  marka  olarak  kalıcılığını  
sürdürmüştür.  (Öz,  2016,  s.  17)  
2.2.3.  Gabrielle  Chanel  
1883  yılında  Gabrielle  Chanel,  Fransa’nın  güneyi  Samur  kentinde  dünyaya  
gelmiştir.  Annesinin  ölümü  ardından,  babası,  Gabrielle  Chanel  ve  kız  kardeşini,  
Obasine’deki  Moulis  Manastırı’nın  yetimhanesine  bırakmış,  burada  siyah  
tayyörlere,  redingotlara,  haç  formatlı  buji  aksesuarlara,  beyaz  yaka  ve  kol  
manşetlerine  olan  ilgisi,  manastırda  geçen  çocukluk  yıllarından  kaynaklanmıştır.  
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G.  Chanel  manastırdaki  yaşamından  sonra  bir  süre  Teyzesi  Julia  ile  birlikte  
yaşamış,  teyzesinin  dikiş  sanatından  etkilenmiş,  ‘Monsieur  Henri  Desboutin’  
atölyesinde  terzi  yardımcısı  olarak  çalışırken  moda  dünyasını  burada  tanımaya  
başlamış,  kendisine  gizlice  şapkalar  diken  Chanel,  Paris’li  kadınların  görkemli  
ve  abartılı  şapkalarından  çok  köylü  kadınların  kullandığı  sade  şapka  stillerinden  
ilham  almıştır.  (Dereboy,  2008,  s.  102)  
1908  yılında  moda  dünyasına  Paul  Poiret  öncülük  etmiş,  tasrımları  modaya  yön  
vermiş,  Chanel,  Etienne  Balsan’ın  desteği  ile  Paris  Malasherbes  bulvarında  ilk  
şapkacı  dükkanını  açmış,  aristokratlara  yarattığı  şapka  stilleriyle  moda  
dünyasına  yön  vermeye  başlamıştır.  1911  ve  1912  Chanel’in  moda  dünyasında  
parladığı  yıllar  olmuş,  şapkaları  ‘Les  Modes’  dergisinde  de  yayımlanmıştır.    

  
Görüntü  32:  Gabrielle  Chanel,  ‘Les  Modes’,  1911  
https://verbinina.files.wordpress.com/2011/06/lantelme-juillet1910.jpg  Erişim:  07.05.2017  

1913  yılında  Chanel,  terzilik  diplomasını  aldıktan  sonra  Fransız  aristokrasisinin  
tatil  merkezi  ‘Deauville’  de  ilk  Chanel  butiğini  açmış,  Belle  Epogue  döneminin  
yaşandığı,  moda  dünyasına  tepki  olarak  kadınların  sosyal  hayat  içinde  yer  
almalarında  rahatlık  sağlayacak  kostümler  tasarlayarak  Radikal  Devrim’  i  
yaratmıştır.  3  Ağustos  1914’  te  Almanya’nın  Fransaya  savaş  ilan  ettiği  tarihlerde  
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butiğini  kapatmamış  gönüllüler  için  hemşire  kıyafetleri  tasarlamıştır.  ‘Boxy’  line  
ve  korselerden  arındırılmış  tasarımları  ve  kırmızı  kadife  etek-ceket  takımı  ile  
‘Modern  Chanel  Kadın  Silüeti’ni  yaratmıştır.  1916  yılının  sonbaharında  ilk  haute-
couture  koleksiyonunu  Biarritz’deki  modaevinde  sergilemiş.  Harper’s  Bazaar  
dergisinde,  Chanel’in  sadeliğinin  simgesi  sayılan  ‘Charming  Chemise-Dress’  
tunik  elbisesi  yer  almıştır.  (Fogg,  2014,  s.  89)  

  
Görüntü  33:  Gabrielle  Chanel,  ‘Charming  Chemise  Dress’,  1916  
https://tr.pinterest.com/pin/110197522105923784/  Erişim:  07.05.2017  

1919  yılında  ‘Rue  Cambon’  mağazasında,  Haute-Couture  koleksiyonları  
hazırlamaya  başlayan  Chanel  ve  Jeanne  Lanvin’in  tasarımları  dünya  moda  
markaları  pazarında  büyük  pay  sahibi  olmuştur.  1922  yılı  sonlarına  doğru  
Firavun  Tutankhamun’un  mezarının  açılmasıyla,  önceden  yaratmış  olduğu  Mısır  
etkileşimli  dizaynları  yeniden  dikkat  çekmiş,  zamanı  önceden  tasarlayan  modacı  
olarak  nitelendirilmiştir.    
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Görüntü  34:  Gabrielle  Chanel,  ‘Egypt  Style’,  1920  
https://mooshylala.wordpress.com/2015/05/02/eyptomania/  Erişim:  07.05.2017  

1924  yılında  Chanel,  perdesini  Picasso’nun  hazırladığı  ‘Le  Train  Blue’,  ‘The  
Three  Cornerred  Hat’,  ‘Parade’  oyunları  için  sahne  kostümleri  hazırlamış,  moda  
markalarında  radikal  değişim  olması  kaçınılmezken,  1924  yılında  Chanel,  
jarseden  dans,  spor  ve  deniz  kostümlerini  hazırlamış,  ‘Plaj  Pijaması’  stilini  
yaratarak  kadınları  pantolonla  tanıştırmıştır.  Aynı    yıl  korsenin  yerini  yerini  lastikli  
kumaşlar  almış,  Galler  Prensinin  Paris’i  ziyareti,  moda  markalarına  erkek  
kostüm  yaratma  konusunda  da  ilham  kaynağı  olmuştur.  Aynı  yıllarda  pırlantalı  
broş  tasarımları  ile  mücevher  dünyasında  ‘Chanel  Markası’  yankı  uyandırmaya  
devam  etmiştir.  1925-1929  yılları  arasında  Çarliston  moda  akımı,  Chanel’in  
koleksiyonlarında  da  etkili  olmuştur.  1926’da  Chanel,  krepdöşin  kumaştan  
yarattığı  ‘Little  Black  Dress’  tasarımını  moda  markaları  dünyasına  lanse  etmiş,  
Voque  dergisi  bu  elbise  için,  ‘Her  kadının  gardrobunda  yer  almalı,  işte  buna  
moda  denir’  sözcüklerini  kullanmış.  ‘Little  Black  Dress’ler  klasikleşerek  modanın  
temeli  olarak  nitelendirilmiştir.  (Dereboy,  2008,  s.  114)  
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Görüntü  35:  Gabrielle  Chanel,  ‘Little  Black  Dress’,  1926  
https://www.pastemagazine.com/articles/2015/04/the-little-black-dress-a-brief-history.html  
Erişim:  07.05.2017  

1929  yılında  Chanel,  Hollywood  starlarını  giydirmesi  için  United  Artists  yapımcı  
Samuel  Goldwyn  ile  kontrat  imzalayarak,  filmlerdeki  artistlerin  kostümlerini  
tasarlamaya  başlamış  fakat  sinema  dünyasından  hoşlanmamış,  Hollywood  
dünyasıda  Chanel’in  hazırlamış  olduğu  gardrobları  sansasyonel  ve  dikkat  çekici  
bulmamıştır.  1930  yılında  G.  Chanel,  2.400  personeli  ve  26  adet  moda  tasarım  
atölyesiyle  moda  dünyasının  zirvesinde  yer  almış,  moda  markalarına  yön  
vermeye  ve  ilham  kaynağı  olmaya  devam  etmiştir.    
2.2.4.  Christian  Dior  
21  Ekim  1905  yılında  Christian  Dior,  Fransa’  da  zengin  bir  ailenin  çocuğu  olarak  
dünyaya  gelmiştir.  Çocukluğunda  falcılara  inanmış,  1919  yılında  14  
yaşındayken  bir  falcı  kadınlar  sana  şans  getirecek,  onlar  sayesinde  çok  başarılı  
olacaksın.’  Sözü  ile  Christian  Dior  efsanesi  başlamıştır.  C.  Dior’un  yaşamı  lüks,  
ihtişam  ve  güzellik  içinde  geçmiş,  annesinin  incelik  ve  zerafetini,  tüm  kadınlara  
aşılama  arzusu  onda  küçük  yaşlarda  başlamıştır.  Varlıklı  bir  ailenin  oğlu  olarak,  
L  Ecole  des  Science  Politique’  i  okumuş,  Avrupa’nın  çeşitli  müzelerine  yaptığı  

	
  

	
  

54	
  

ziyaretler  sanat  zevkini  pekiştirmiş;;  modaya  ilgisi  bu  dönemlerde  başlamıştır.  
Paris’te  yayınlanan  Figaro  Illuste  dergisi  için  yaptığı  moda  çizimleri  C.  Dior’a  ilk  
büyük  başarısını  kazandırmış  ve  dönemin  büyük  terzileri  onun  tasarımlarını  
satın  almaya  başlamışlardır.    
1942  yılında  C.  Dior,  Lucien  Lelong  için  çalışmaya  başlamıştır.  İngiliz  Kahvesi  
adını  verdiği  ‘Pied  de  Poule’  elbisesi  ilk  kez  moda  dünyasında  dikkatleri  üzerine  
çekmiş  ve  elbise  tasarımı  ile  New  Look’un  temellerini  atmaya  başlamıştır.    

  
Görüntü  36:  Christian  Dior,  ‘Pied  de  Poule’,  1942  
https://tr.pinterest.com/heathermcie/time-warp/  Erişim:  07.05.2017  

1946  yılında  ünlü  tekstilci  Marcel  Boussac’ın  desteği  ile  Dior  Moadaevi’ni  açan,  
çizdiği  kreasyonlarla  üne  kavuşan  C.  Dior,  Grend  Mere  olarak  moda  dünyasında  
tanınan,  daha  sonra  hayatına  yön  verecek  kişi  ile  tanışmıştır.  12  Şubat  1947  
yılında  ilk  koleksiyonunu  tanıttığı  defilesiyle  moda  dünyasında  yerini  alan  C.  
Dior,  koleksiyonuna  New  Look  adını  vermiş,  akımının  çizgisini  anlatmak  için  
feminen  çizgilere  sahip  detaylar  kullanmıştır.  (Fogg,  2014,  s.  94)  
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Görüntü  37:  Christian  Dior,  ‘New  Look’,  1947  
https://www.wonderlandmagazine.com/2015/12/07/dior-new-looks/  Erişim:  07.05.2017  

New  look  dünyanın  dört  bir  yanındaki  moda  tasarımcılarını  ve  Schiaparelli,  
Balmain,  Piquet,  Balenciaga  gibi  birçok  ünlü  Fransız  moda  markasını  
etkilemiştir.  40’lı  yılların  erkeksi,  sert  hatlı,  katı  görünüşlü  tasarımlarına  tepki  
olarak  yarattığı  New  Look  koleksiyonuyla,  1947  yılında  Modanın  Oscar’ı  sayılan  
Nieman  Marcus  Fashion  Award  ödülünü  kazanmıştır.  C.  Dior  tasarımlarını  
hazırlarken  belirli  temalar  işlemiş,  1947  koleksiyonunda  Coroll  ve  Envol  çizgileri  
bir  stil  olarak  benimsenmiş  ve  ilk  kez  Pied  de  Poule  desenini  moda  markalarına  
lanse  etmiştir.  1947  yılında  Societe  Parfum  Christian  Dior’u  kurmuştur.  1948  
yılında  New  York’da  şube  açan  modacı,  1948  yılında  ‘Ailee’  adını  verdiği  
koleksiyonunu  sunarak,  defilesinde  Envol  çizgisini  moda  dünyasına  
kazandırmış,  kış  koleksiyonundaki  Giouette  olarak  adlandırdığı  tasarımı  için  
kullandığı  17  metre  kumaştan  dolayı,  İngiliz  Ticaret  Odası  ve  Parlamentosu’nun  
büyük  tepkisini  almıştır.  (Dereboy,  2008,  s.  82)  
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1953  yılında  markasının  özel  ayakkabı  üretimi  için  Dior  Delman  firmasını  
kurmuş  ve  Caracas’ta  Dior  Modaevi’nde  çalışmaya  başlamış,  yine  aynı  yılda  
Eau  Fraiche  parfümü  kozmetik  dünyasına  modaevi  tarafından  tanıtılmıştır.  1954  
yılında  C.  Dior  Zelie  adını  verdiği  balo  kostümünde  kullandığı  altın  işlemeler,  
pastel  somon  ipek  satenden  yarattığı  iki  renkli  tuvaleti  moda  sahnesinde  
romantizm  rüzgarları  estirmiş  ve  moda  dünyasına  H  line  ve  A  line  
kazandırmıştır.    

  
Görüntü  38:  Christian  Dior,  ‘Zelie’,  1954  
https://tr.pinterest.com/pin/343751384029751802/  Erişim:  08.05.2017  

24  Ekim  1957  yılında  C.  Dior  İtalya  Montecatini’de  Hotel  Pace’de  henüz  52  
yaşındayken  kalp  krizi  geçirerek  hayatını  kaybetmiştir.  Modacının  en  sadık  
yardımcılarından  biri  olan  Madame  Raymode  Dior  moda  imparatorluğunu  
sürdürerek  dünya  moda  markalarına  yön  vermeye  ve  esin  kaynağı  olmaya  
devam  etmiştir.    
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3.BÖLÜM:  MODA  MARKALARINA  ve  TASARIMINA  YÖN  VEREN  
MODERN  SANAT  AKIMLARI  

  
3.1.  MODERN  SANAT  AKIMLARI  
19.  yüzyılın  ikinci  yarısında  teknolojide  artan  gelişmeler  ile  birlikte  endüstri  
devriminde  köklü  değişimler  olmuş,  sanatçılar  kendilerinden  önce  var  olan  sanat  
akımına  tepki  olarak  çıktığı  tezi  savunulmuştur.  Sanatçıların  kendilerinin  ifade  
özgürlüklerini  daha  iyi  kullanabilmek  adına  sanat  tarihi  ile  birlikte  birçok  akımın  
doğarak  oluşmasına  neden  olmuştur.  20.  Yüzyıl  sanat  akımları  dönemin  hayat  
tarzıyla  teknolojideki  gelişmeleri  bağdaştırarak  yeni  anlatımlar  ortaya  koymakta  
ve  sorulara  cevap  aramaktadır.  20.  Yüzyıl  sanat  akımları  ise  Ekspresyonizm,  
Kübizm,  Pürizm,  Fütürizm,  Sürrealizm,  De  Stijl,  Konstrüktivizm,  Pop  Art,  Op  Art  
ve  Minimalizm’dir.  (Kılınç,  2009,  s.  7)  
20.  yüzyıl  sanat  akımlarında  ilk  ve  en  çok  etkili  olanı  Ekspresyonizm  akımı  
olmuştur.  Ekspresyonizm  akımı  duyulara  bağlı  olarak  aktarımı  sağlamayı  
hedefleyen  bir  harekettir.  Sanatçıların  duyusal  gerçeği  olan  imge,  sanatçıların  
kendilerini  duygularının  dışa  vurmalarıyla  yansıtan  bir  imgelem  olduğu  için,  
normal  olarak  algılanabilenden  çok  daha  farklı  ve  oldukça  kişisel  bir  tarzla  
değişim  sürecine  uğratılmış  bir  yansımadır.    
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Görüntü  39:  Van  Gogh,  Ekspresyonizm  ‘Starry  Ngigh’,  1889  
https://tasarimtarihi.wordpress.com/category/ekspresyonizm/page/5/  Erişim:  19.05.2017  

Sanatın  gelişim  tarihinde  bir  devrim  olarak  adlandırılan  Kübizm  akımı,  
geleneksel  açılara,  gölge  oyunlarına  ve  sanatı  doğanın  yansıması  olarak  
nitelendiren  kuramlara  karşı  çıkmış,  doğadaki  şekil,  renk  ve  biçimleri  taklit  etmek  
yerine,  bölümlere  ayrılan  nesneleri  farklı  açılardan  aynı  anda  algılanabilecek  
şekilde  aynı  hizaya  getirecek  yeni  bir  gerçeklik  yaratmıştır.    
Geleneksel  anlamda  biçim  anlayışına  karşı  gelen  kübistler,  gerçek  biçimlerin  
tam  olarak  bir  tasvirini  değil,  onların  farklı  bölüm  ve  imgelerinin  bir  araya  
getirilmesinden  oluşmuş  bütünü  eserlerine  aktarmayı  hedef  haline  getirmeyi  
amaçlamışlardır.  Bu  akımın  en  popüler  ismi  ise  Pablo  Picasso  olmuştur.  
(Özüdoğru,  2013,  s.  64)  
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Görüntü  40:  Pablo  Picasso,  Kübizm  ‘Girl  in  Chair’,  1952  
https://tasarimtarihi.wordpress.com/category/ekspresyonizm/page/5/  Erişim:  19.05.2017  

Çoğu  sanatçılar  çalışmalarında  moda  ve  kübizm  arasındaki  bağlantıyı  
bulundukları  dönemin  sosyo-ekonomik  ve  teknolojideki  gelişmelerinin  ve  
toplumdaki  değişimlerinin  ışığı  altında  meydana  gelmiştir.  Kübist  sanatçılar  bu  
gelişim  ve  değişimlerin  göstergelerini  tuval  üzerinde  somutlaştırırken,  moda  
tasarımcıları  insan  bedenini  saran  hacimler  kapsamında  bu  gelişim  ve  
değişimlerin  sunduğu  yeni  çözümleri  geliştirmişler,  ortaya  çıkan  problemlere  
öneriler  aramışlardır.  Her  iki  anlayıştaki  süre  gelen  çözümlerin  benzer  bir  
yansıma  etrafında  çevrelendiğini  söylemek  olası  olduğunun  sonucuna  
ulaşmıştır.    
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Görüntü  41:  Piet  Mondrian,  Kübizm  ‘YSL  Mondrain  Dress’,  1960  
http://www.buro247.me/culture/arts/10-artists-influenced-fashion.html  Erişim:  21.05.2017  

1920’li  yıllarda  ise  Kübizm  akımına  tepki  olarak  doğan  akım  Pürizm  akımı  
olmuştur.  7  sene  süren  enerjisi  yüksek  bu  olgu  içinde  daha  dingin  bir  yalınlıkla  
çözümlenen  imgelerin  nesnellikle  ifadesi  teşkil  edilmiştir.  Oranlar  ve  sayısal  
değerlere  dikkat  çeken  Puristler,  mühendislikten  esinlenmiş  olup,  olabildiğince  
fonksiyonel  bir  gösterge  geliştirme  eğilimindedir.  Bu  düşünce  tarzıyla  oluşturulan  
ortak  bağın  görsel  sanatların  ana  ilkesi  olarak  kabul  edilmiştir.  (Özüdoğru,  2013,  
s.  56)  
Tasarım  gereksiniminin  insanlığın  ana  ihtiyaçlarından  biri  olduğu  tezini  savunan  
Puristler,  makina  dilini  amaç  edinen  bir  sanat  anlayışına  sahiptirler.  Oran,  biçim  
ve  renk  anlayışlarının  kültürden  kültüre  değişiklik  göstermediğini  kabul  eden  
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Puristler,  biçimin  tüm  sanat  elemanlarından  oldukça  üstün  sayıldığını  kabul  
etmektedir.    

  
Görüntü  42:  Amedee  Ozenfant,  Purism,  ‘Guitar  and  Bottles’  1920  
https://www.pinterest.com/pin/420031102722618149/  Erişim:  21.05.2017  

Kübizm  akımının  bir  kolu  olan  Pürizm  akımı  Fransız  Mimarı  Le  Courbusier  ve  
Ressam  Amedee  Ozenfant  tarafından  doğmuştur.  Kübizm  akımında  
vazgeçilemeyen  süslemelere  karşı  çıkıp  sade  ve  net  çizgileri  vurgulamak  
amaçlanmıştır  ve  mutlak  bağın  görsel  sanatın  ana  ilkesi  olduğu  savunulmuştur.    
20.  Yüzyıl’da  sanatta  bir  devrim  yaratan  ve  dinamizmi  vurgulayan  sanat  akımı  
ise  Fütürizm  olmuştur.  Bu  akım  hem  müzik,  tiyatro  ve  edebiyat  dallarında  
benimsenmiş  hem  de  görsel  sanatlarda  bir  amaç  haline  gelmiştir.  Dönemin  
sanatçıları,  fütürüst  düşünce  tarzının  ruhuna  uygun  olarak,  Kübizm  akımının  da  
etkilerini  taşıyan,  ancak  ana  ilkesinde  hareketlilik  öğesinden  esinlenerek  resim  
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ve  heykeller  yaparak  enerjiye  ve  harekete  görsel  imgeler  kazandırmayı  
hedeflemişlerdir.    
Fütürizm  akımı  çok  uzun  yıllar  boyunca  varlığını  sürdürememiş  olsa  da  sanat  ve  
moda  dünyasında  etkileri  hala  görülmektedir.  Emilio  Pucci,  60’lı  yıllarda  sade,  
geometrik  ve  net  çizgilerden  oluşan  kıyafet  tasarımları  yaparak  Fütürizm  
akımına  vurgusunu  yapmıştır.  (Kılınç,  2009,  s.  32)  

  
Görüntü  43:  Emilio  Pucci,  Fütürizm,  ‘Suit  and  Scarf’  1967  
http://theredlist.com/wiki-2-23-1249-1256-view-1950s-profile-emilio-pucci-3.html  Erişim:  
21.05.2017  
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Bir  diğer  Fütürizm  akımı  sanatçısı  Paco  Rabanne  ise  plastik,  metalik  ve  
alüminyum  gibi  farklı  malzemelerle  ilginç  kıyafet  tasarımları  üretmiştir.  

  
Görüntü  44:  Paco  Rabanne,  Fütürizm,  ‘Dress  CCA’  1965  
http://okoloweb.cz/projects/futurist-moments-in-fashion  Erişim:  21.05.2017  

Fütürizm  akımı  sanatçıları  modayı  dünya  yüzeyindeki  görüş  çeşitliliklerini  ifade  
etmekteki  araçlardan  bir  parçası  olarak  görmüşlerdir.  Dönemin  sonlarına  doğru  
teknolojideki  gelişmelerin  artmasıyla  birlikte  gündeme  gelen  akıllı  tekstil  
üretiminin  ilk  ürünlerini  de  fütüristler  üretmiştir.    
Ana  ilkesi  olarak  ahlakın  değer  yargılarından  yola  çıkarak  dışavurumu  sağlayan  
bir  diğer  akım  ise  Sürrealizm  akımıdır.  1924  tarihinde  Fransa’da  ortaya  
çıkmıştır.  Bu  akımın  amacı  rüya  ve  gerçeklik  arasındaki  ince  çizgiyi  yakalayarak  
çelişkili  koşulları  gidermektir.  Sürrealizm  akımının  sanatçıları  gerçek  ve  gerçek  
üstü  yaklaşımların  arasında  bir  köprü  oluşturarak  hayal  gücünün  derinlerine  inen  
imgeleri  çözümlemişlerdi.    
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Bu  akımın  en  önemli  temsilcilerinden  biri  olan  Rene  Magritte,  gerçek  ve  gerçek  
dışı  arasındaki  ince  çizgiyi  yok  ederek  eserlerinde  şaşırtıcı  bir  şekilde  düşsel  
gerçekleri  vurgulamayı  başarmıştır.  (Mete,  2006,  s.  23)  
  

  
Görüntü  45:  Rene  Magritte,  Sürrealizm,  ‘The  False  Mirror’  1928  
https://www.pinterest.com/pin/290834088413341891/  Erişim:  21.05.2017  

Akımın  önemli  temsilcilerinden  olan  Salvador  Dali  sanatta  görünen  imgelerin  
yerine  görünmeyenleri  vurgulayarak  bir  devrim  yaratmıştır.  Böylelikle  iç  
dünyasını  gerçek  hayatla  bağdaştırarak  hayal  dünyasındaki  formlarla  birlikte  
bilinçaltını  imgelemeyi  başarmıştır.    
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Görüntü  46:  Salvador  Dali,  Sürrealizm,  ‘Melting  Watch’  1931  
http://www.dalipaintings.com/images/paintings/the-melting-watch.jpg  Erişim:  21.05.2017  

Sürrealizm  temelde  hiçbir  hiçbir  ortak  kavram  ya  da  kural  olmaksızın,  
gerçeküstü  sanatçıların  bireysel  düşünceleri  bağlamında  kendi  kendine  gelişim  
gösteren  bir  sanat  akımı  olmuştur.  Sürrealizm  kavramı,  çok  yönlü  bir  deney  ile  
çözümlemeyi  ön  planda  tutuyor,  insanoğlunun  kendi  kimliğini  irdeleyip  
araştırmasında  sanatın  yol  gösterici  bir  araç  olduğunu  vurguluyordu.  (Mete,  
2006,  s.  24)  
1917-1932  Yılları  arasında  etkinlik  gösteren  De  Stijl  akımı  matematiksel  bir  
yöntemle  sanata  yeni  bir  yön  vermeyi  hedef  haline  getirmiştir.  Oldukça  yalın  
biçimlere  hakim  olan  bu  akım  görünümünde  sadeliği  vurgularken  renk  
seçimlerinde  de  netliği  ilke  haline  getirmiştir.  Sadece  sarı,  mavi  ve  kırmızı  
renkleriyle  döneme  sadeliğini  vurgularken,  dikey  ve  yatay  çizgiler  kullanarak  tüm  
tasarım  dünyasını  etkileyen  bir  sanat  akımı  olmuştur.  Bu  akımın  en  önde  gelen  
ismi  ve  uygulayıcısı  Piet  Mondrian  olmuştur.    
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Görüntü  47:  Piet  Mondrian,  De  Stijl  1960  
https://circlelove.co/cagdas-sanat-akimlari/  Erişim:  21.05.2017  

1960’lı  yıllarda  tasarım  dünyasının  tümünü  etkileyen  bu  akım,  moda  dünyasında  
da  oldukça  geniş  bir  uygulama  alanı  oluşturmuştur.  Sanatçılar,  çok  renkli  
enerjisi  yüksek  dinamiği  olan  etkili  bir  bakış  açısı  sunarak  farklı  tasarım  
anlayışını  vurgulamışlardır.    
Fütürizm  akımına  benzer  bir  şekilde  yeni  bir  dünyanın  oluşturulması  iddia  
edilerek  Konstrüktivizm  doğmuştur  ve  yeni  oluşumun  tasarlanmasında  
sanatçıların  teker  teker  teknisyen  gibi  eğitilmesinin  önemi  vurgulanmıştır.  
Konstrüktivizm  akımı  sanatçıları  mimarlıktan  grafiğe,  dergi  tasarımından  tekstile  
kadar  birçok  yelpazede  ürünler  üretmiştir.  Bu  akımın  en  önemli  temsilcisi,  
endüstriyel  ürünler,  seramik  tasarımlarla  birlikte  tiyatro  ve  filmle  uğraşan  
Vladimir  Tatlin’dir.  (Aktepe,  2012,  s.  71)  
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Görüntü  48:  Vladimir  Tatlin,  Konstrüktivizm,  ‘Poster  Design’  1977  
http://lennon.design/thoughts/2016/march/talkin’-bout-revolution  Erişim:  22.05.2017  

1950’li  yıllara  gelindiğinde  popüler  bir  sanat  yaratımı  olan  Pop  Art  akımı  
doğmuştur.  Alışılmış  stilleri  ve  temaları  bir  tarafa  koyarak  günümüz  dünyasında  
yaşayan  insan  ruhunu  çok  farklı  bir  şekilde  yansıtmayı  hedeflemiştir.    
Elit  sanatın  popülerlik  ayrımına  karşı  durarak  entelektüelden  etkilenmeyi  
amaçlayan  bir  sanat  akımıdır.  Dikkat  çekmeyi  ilke  haline  getirdiği  için  parlak  
renkler  ve  objeler  ön  plana  çıkmıştır.  Kitle  sanatı  ruhuyla  ön  plana  çıkan  Pop  Art  
akımının  öncüsü  Richard  Hamilton  ve  en  ünlü  ismi  Andy  Warhol’dür.    
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Görüntü  49:  Andy  Warhol,  Pop  Art,  ‘Marilyn  Monroe’  1967  
https://fr.pinterest.com/pin/425097652301829004/  Erişim:  22.05.2017  

Andy  Warhol  çalışmalarında  vurguyu  ve  çeşitli  sayılardaki  dizini  tekrarlayarak  bir  
ikon  haline  getirmeyi  başarmıştır.  Aynı  tarzda  çok  farklı  eserler  yaratarak  
dönemin  en  başarılı  Pop  Art  sanatçısı  olmuştur.    
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Görüntü  50:  Andy  Warhol,  Pop  Art,  ‘Lips’  1967  
https://circlelove.co/cagdas-sanat-akimlari/  Erişim:  22.05.2017  

1962’li  yıllardan  sonra  gelişen  Pop  Art  akımı  yerini  Op  Art  akımına  bırakmaya  
başlamıştır.  Kinetik  sanattan  esinlenerek  kendi  hareket  olgusunu  yaratmıştır.  Op  
Art  akımının  temelinde  2.  ve  3.  boyuta  dayalı  araştırmalar  yaparak  göz  
yanılgısına  yönelik  eserler  üretmeyi  amaç  edinmiştir.  Bunun  için  de  göz  ve  beyin  
yapısına  etki  eden,  sanat  severleri  aldanmaya  sürükleyecek  hayret  edici  imgeler  
yaratmayı  hedeflemektedir.  Optik  oyunlara  yer  vererek  psişik  etkileme  ve  fiziksel  
gerçeklerin  zıtlığını  oluşturmaktadır.  En  önemli  temsilcileri  Victor  Vasarely,  
Yaacov  Agam  ve  Josef  Albers’dir.  (Aktepe,  2012,  s.  72)  
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Görüntü  51:  Victor  Vasarely,  Op  Art,  ‘Optic  Art’  1969  
https://tr.pinterest.com/pin/572097958894240136/  Erişim:  22.05.2017  
  

3.2.  KÜBİZM  VE  MODA  ETKİLEŞİMİ  
Moda  tasarımı  ve  kübizm  arasındaki  etkileşim  19.  yüzyılın  son  çeyreğine  kadar  
gelişme  gösteren  sosyolojik,  ekonomik  ve  teknolojideki  dönüşümlerin  ışığında  
doğmaya  başlamıştır.  Her  iki  alanda  da  süre  gelen  arayışların  benzer  görsel  
yapıların  yansımaları  çevresinde  toplandığını  söylemek  oldukça  olasıdır.  Bu  

	
  

	
  

71	
  

döneme  ait  en  büyük  yenilik  özel  üretimin  gelişmesi  ışığında  haute  couture  
kavramının  ortaya  çıkışı  olarak  gösterilmektedir,  ancak  bazı  araştırmacılar  
sanayi  devriminin  gelişimiyle  ortaya  çıkan  hazır  giyim  üretiminin  de  oldukça  
önemli  olduğunu  savunmaktadır.  (Özüdoğru,  2012,  s.  57)  
19.  yüzyılın  sonlarına  doğru  kadınların  abartılı  süslemelerden  ve  rahatsız  bol  
hacimli  korselerden  kurtulma  isteğine  yönelerek  kadınların  gündelik  hayatta  
giydiği  rahat  kesimli  kıyafetlerin  çeşitlilik  göstermesi  dönemi  modern  siluete  
geçişini  sağlamıştır.  Modern  siluetin  doğmasıyla  birlikte  oldukça  sadeleşen  
kıyafet  konstrüksiyonu  ve  kübizm  akımı  sanatçıları  arasında  bir  paralellik  
olmuştur,  ancak  oluşan  bu  paralellik  ne  moda  tasarımcılarının  doğrudan  haute  
couture  kavramından  etkilenmesinin  ne  de  sanatçıların  doğrudan  kübizm  
akımından  etkilenmesinin  sonucudur.  Her  iki  alanın  da  üretimi  sağlayan  
tasarımcıların  ortak  bir  yansımaya  ve  bu  yansımanın  ruhuna  kattıkları  yorumlar  
ve  aşamaları  gerekli  zorluklarda  kesiştikleri  ortak  noktalarda  araştırmak  daha  
doğru  olacaktır.    
Moda  ile  kübizm  arasında  kurulabilen  ortak  nokta  hazır  giyim  sanayisinin  
standartlaşmış  beden  ölçülerini  baz  alarak  üretim  aşamasında  kullandığı  ölçüler  
ve  kübist  sanatçıların  evreni  geometrik  biçimler  olarak  yansıtma  gayretidir.  
Kübizm  akımı  sanatçıları  dünya  yüzeyinin  birebir  yansımalarından  uzaklaşarak,  
doğadaki  objelerin  geometrik  şekillerinden  meydana  geldiği  iddiasından  yola  
çıkmış,  imgelerinde  doğa  yüzeyini  geometrik  biçimler  olarak  imgelemek  için  
büyük  bir  çaba  harcamışlardır.  Kübist  ressamlardan  biri  olan  George  Braque’nin  
1908  yılında  Estaque’nin  kırsal  kesiminde  resmettiği  manzara  resmi  
bahsettiğimiz  bu  tip  çalışmalar  için  örnek  olarak  gösterilebilir.    
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Görüntü  52:  George  Braque,  ‘Le  Viaduc  de’  1908  
https://www.wikiart.org/en/georges-braque/houses-at-estaque-1908  Erişim:  24.05.2017  

İlerleyen  çalışmalarında  ressam  G.  Braque  kübizm  araştırmalarına  devam  
ederek  izleyiciyi  eserlerindeki  sade  kompozisyonu  ile  optik  bir  mücadele  etmeye  
sevk  etmiştir.  Moda  tasarımcısı  Allilaire’ın  insan  vücudunu  saran  giysilerin  
kesimleri  ile  kurduğu  geometrik  ilişki,  G.  Braque’ın  sanat  eserlerindeki  geometrik  
kavram  araştırmalarını  ve  parça  bütün  bağlantısını  yansıtmaktadır.  Bu  
bağlamda,  kübist  sanatçılar  doğadaki  geometrik  biçimlerin  derinine  inerken,  
hazır  giyim  sanayisi  üreticileri  de  insan  bedenini  sarabilecek  kalıplaşmış  
geometrik  biçimleri  araştırmışlardır.    
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Görüntü  53:  Butterick,  ‘Geometrik  Elbise  Kalıbı’  1919  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schematic_for_Butterick_5688_from_patent_US131349
6.gif  Erişim:  24.05.2017  

Kübizm  ve  moda  tasarımcıları  arasında  kurulabilecek  bir  diğer  unsur  ise  her  iki  
alandaki  renk  oluşumunun  farklı  kriterlerde  de  olsa  aynı  zaman  dilimi  içinde  
azalmasıdır.  I.  Dünya  Savaşı  sırasında  ortaya  çıkan  analitik  kübizm  akımı  
sanatçıları  eserlerinde  çoğu  zaman  resmedilen  biçimin  gerçek  renginden  çok  
daha  farklı  renkler  kullanarak,  biçimleri  parçalayarak  açık  koyu  dengesini  
vurgulamışlardır.  Kübizm  ve  moda  tasarımı  arasındaki  bu  paralellik  tamamen  
farklı  nedenlerden  dolayı  belirmiş  olsa  da  aynı  amaç  doğrultusunda  benzerliğin  
yansıması  olarak  görülmektedir.  (Özüdoğru,  2012,  s.  58)  
Kübizm  ve  moda  arasındaki  etkileşimlerden  bir  diğeri  ise  kübist  eserlerin  sanat  
severleri  ve  hazır  giyim  sanayisinin  konumlandırma  biçimidir.  Richard  Martin  
Cubism  and  Fashion  isimli  eserinde,  dönemin  hazır  giyim  tasarımcıları  ve  
kübizm  akımı  sanatçıları  arasındaki  bahsettiğimiz  konumlandırma  biçimini  
araştırmıştır.  Bu  araştırmalardan  bir  tanesi  kübizm  akımının  en  önemli  
manifestosu  haline  gelen  Pablo  Picasso’nun  Avignon’lu  Kadınlar  ismindeki  eseri  
ve  Callot  Soerus’un  1926  yılında  tasarladığı  bir  gece  elbisesi  arasında  kurulan  
bağdır.    
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Görüntü  54:  Callot  Soeurs,  ‘Avignonlu  Kadınlar’  1926  
http://hprints.com/Callot_Soeurs_1926_Douglas_Pollard-38170.html  Erişim:  25.05.2017  

R.  Martin  tarafından  ele  alınan  bir  diğer  örnek  çalışma  ise  Kübist  ressam  F.  
Legar’ın  Femme  En  Roug  Vert  isimli  eseri  ve  P.  Poiret’in  1920’li  yıllarda  
tasarladığı  bir  kıyafet  arasındadır.    
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Görüntü  55:  F.  Leger,  ‘Femme  En  Roug  Vert’,  1914  
http://delimpresionismoalaabstraccion.blogspot.com.tr/2015_04_01_archive.html  Erişim:  
25.05.2017  

F.  Leger’in  sanat  eserinde  siluet  kırmızı  ve  siyah  siyah  silindirden  oluşmaktadır  
ve  silindirler  silueti  hareket  halinde  göstermektedir.  P.  Poiret’ın  tasarımında  ise  
bedene  silindir  biçiminde  bir  görünüm  verilmiştir.  P.  Poiret’ın  amacı  kübizm  
akımı  sanatçıların  gidişatını  tersten  izlemek  olmuş  ve  kendi  tasarımlarında  üç  
boyutlu  yüzey  hareketini  yakalamak  olmuştur.    
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Görüntü  56:  Paul  Poiret,  ‘Gece  Kıyafeti  Tasarımı’  1920  
http://www.hintmag.com/post/assessing-paul-poiret-the-latest-heritage-house-poised-for-revival-
november-04-2014-1534  Erişim:  25.05.2017  

R.  Martin’in  1920  yılında  tasarladığı  birkaç  kıyafette  de  aynı  dinamikleri  
yakalamak  mümkündür.  1926  yılında  ise  tasarlanan  bir  elbisede  sözü  edilen  tüm  
kübizm  yansımalarını  görmek  oldukça  mümkündür  çünkü  elbisenin  üst  kısmı  
asimetrik  kesimlerden  oluşup,  etek  kısmına  oval  boşluklar  açılarak  pileler  ile  
doldurulmuştur  ve  kumaş  deseni  tamamen  kübist  biçimler  olan  desenler  ile  
oluşturulmuştur.    
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Kübizm  akımı  moda  illüstratörleri  arasında  da  oldukça  etkili  olmuştur.  Kübizm  
akımından  etkilenen  moda  çizerleri  ilk  olarak  resmin  çerçevesini  
parçalamışlardır,  kimi  çizimlerinde  ise  yerçekimi  duygusu  ortadan  kaldırmış;;  
kıyafetleri  geometrik  şekillerle  ifade  etmişlerdir.  Bu  illüstrasyonların  en  etkili  
olanlarından  bir  tanesi  Ernesto  Michelles’in  Thayaht  çizimidir.  (Özüdoğru,  2012,  
s.  59)  
  

  
Görüntü  57:  Ernesto  Michelles,  ‘Thayaht  İllüstrasyonu’  1922  
http://www.mfa.org/collections/object/de-la-fumée-robe-de-madeleine-vionnet-plate-13-from-
gazette-du-bon-ton-volume-1-no-2-450110  Erişim:  25.05.2017  

Kübizm  akımından  oldukça  etkilenen  bir  diğer  ünlü  moda  çizeri  ise  Vogue  
dergisine  çizimler  yapan  Eduardo  Garcia  Benito’dur.  Banito  çizimlerini  geometrik  
şekiller  ve  sert  hatlarla  oluşturduğu  figürlerle  vurgulamıştır.  Bonito’nun  
çizimlerinde,  Vogue  kapaklarına  yansıyan  sade  formlarla  ortaya  çıkarılan  
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ihtişam,  hızlı  bir  şekilde  yol  alan  hazır  giyim  sanayisinin  bir  alt  grubu  gibidir.  
1926  yılında  hazırladığı  dergi  kapağında  Vogue’un  sembolü  olan  ‘V’  harfini  
metalik  bir  gökkuşağı  biçiminde  tasarlayarak,  siluetleri  bu  gökkuşağı  tasarımıyla  
birlikte  senkronize  etmiştir.    

  
Görüntü  58:  Benito,  ‘Vogue  Kapak  Tasarımı’  1926  
http://www.mydesignweek.eu/vogue120-years-of-fashion/  Erişim:  25.05.2017  

Günümüzde  ise  C.  Francis,  R.  Shamask,  R.  Kawakubo  gibi  moda  tasarımcıları  
kübizm  akımının  yansımalarını  kullanarak  farklı  kıyafetler  tasarlamaya  devam  
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etmektedirler.  Fakat  R.  Martin’in  söylediği  gibi  moda  ve  kübizm  arasındaki  ilişki  
benzerlikten  öte  bir  dünyayı  paylaşmaktır.    
3.3.  SÜRREALİZM  VE  MODA  ETKİLEŞİMİ  
Sürrealizmin  yani  gerçeküstücülüğün  modayla  oldukça  güçlü  bir  etkileşimi  vardır.  
Moda   ve   gerçeküstücülük   ilişkisi   ne   sadece   kültürel   ne   de   sadece   imgesel   bir  
olgudur.   Gerçeküstücü   sanatçılar   kadın   vücudunu   olağanüstü   bir   şiir   kaynağı  
olarak  görmüşlerdir.  Çoğu  gerçeküstücü  eserde  güzelliğin  soyut  bir  kavramına  ve  
ilham  kaynağının  imgeselliğine  rastlanmaktadır.  Bu  imgeselliğe  kadın  vücudunun  
benzeri   olan   biçimlerden   yola   çıkarak   sonuca   varıldığı   dikkat   çekmektedir.  
Gerçeküstücü   sanatçılar   kadın   vücudunun   benzeri   olan,   cansız   manken,   güzel  
sanatlarda  yapılan  heykeller  ve  kadın  anatomisidir.  (Kılınç,  2009,  s.  37)  
Gerçeküstücülerin   öncülerinden   biri   olan   G.   De   Chrico   1917   yılında   yaptığı  
çalışmayla   cansız   mankenler   kullanarak   Helenistik   ideallerin   dışında   bir   vurgu  
yaratmıştır.    

  
Görüntü  59:  Giorgio  De  Chrico,  ‘The  Disquieting  Muses’  1917  
https://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/the-disquieting-muses-1918-1  Erişim:  27.05.2017  

	
  

	
  

80	
  

J.  Cornell’in  1931  yılında  çalışması  ise  oldukça  sürrealizm  akımının  
benimsenmiş  halidir  ve  Haper’s  Bazaar  dergisinde  yayınlanarak  dikkatleri  
üzerine  çekmiştir.    

  
Görüntü  60:  Joseph  Cornell,  ‘Tailor’  1931  
http://vestoj.com/the-self-on-display-2/  Erişim:  27.05.2017  

Bu  eserde  kadın  figürü  sadece  terzi  olarak  değil,  dikiş  makinesi  tarafından  
üretilen  bir  obje  olarak  yansıtılmıştır.  Bir  yönüyle  dikiş  makinesinde  kadın  
emeğinin  gücü  yansıtılırken  diğer  yönüyle  modanın  kadını  ürettiği  
vurgulanmıştır.  (Kılınç,  2009,  s.  39)  
Moda  nesnelerini  kendi  yaratıcılıkları  için  kullanan  moda  tasarımcıların  yanı  sıra  
çoğu  moda  tasarımcısı  tasarladıkları  kıyafet  ve  aksesuarları  gerçeküstücü  
yaklaşımlar  kullanarak  tasarlamışlardır.  Bu  tasarımcılardan  en  önde  gelen  ismi  
Elsa  Schiaparelli’dir  ve  kendini  tanıttığı  ilk  yıllardan  son  yıllara  kadar  sürrealizm  
akımının  yansımalarını  kullanmıştır.  Bu  yansımaların  ilk  ve  en  dikkat  çeken  
örneği  1930’lu  yıllarda  Ermeni  kadınlar  için  tasarladığı  kazakta  görülmektedir.    
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Görüntü  61:  Elsa  Schiaparelli,  ‘Siyah  İlmek  Kazak’  1930  
http://experimentsinelegance.blogspot.com.tr/2015/11/my-schiaparelli-bow-knot-sweater.html  
Erişim:  28.05.2017  

Siyah  örme  tekniğiyle  tasarlanan  bu  kazakların  boyun  kısmında  beyaz  bir  eşarp  
imgesi  var  gibi  görülmektedir,  ancak  yakından  incelendiğinde  eşarp  imgesinin  
aslında  kazağa  ait  bir  parça  olduğu  anlaşılmaktadır.  Göz  yanıltıcı  yansımalar  
moda  tasarımcıları  arasında  oldukça  tercih  edilen  bir  olgu  olmuştur.  E.  
Schiaparelli’den  sonra  ilginç  göz  yanılması  örneklerini  sunan  bir  diğer  tasarımcı  
ise  Francois  Lesage’dir.  1986  yılında  tasarladığı  el  kemeri  oldukça  farklı  ve  
gerçeküstücü  akımının  en  dikkat  çeken  örneklerinden  biri  olmuştur.    
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Görüntü  62:  Francois  Lesage,  ‘L’oeil  Belt’  1986  
https://tr.pinterest.com/pin/914862395916019/  Erişim:  28.05.2017  

Bu  tasarımda,  kıyafeti  giyen  kişinin  göz  yanılması  oluşturarak  kırmızı  eldivenler  
içinde  ellerini  tutan  bir  duruş  görünümü  sergilemektedir  fakat  kemere  yakından  
bakıldığı  zaman  tamamen  yanıltıcı  bir  sonuca  ulaştırmaktadır.  Bu  tasarıma  
benzer  bir  diğer  örnekte  yine  1986  yılında  Marc  Jacobs  tarafından  hazırlanan  
sahte  ellerle  tasarlanan  elbisedir.  (Parlak,  2006,  s.  22)  
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Görüntü  63:  Marc  Jacobs,  ‘Hand  Dress’  1986  
  https://www.pinterest.com/ellastica/on-the-marc/  Erişim:  28.05.2017  

Gerçeküstücü  yaklaşımın  en  önemli  unsurlarından  bir  tanesi  de  Elsa  
Schiaparelli  ve  Salvador  Dali’nin  kurduğu  ilişkidir.  Birbirlerinden  etkilenerek  yola  
çıkan  sanatçılar  dönemin  yaklaşımlarını  çok  farklı  bir  dille  anlatmayı  
başarmışlardır.  E.  Schiaparelli  ve  S.  Dali’nin  ilk  işbirliği  1932  yılında  Dali’nin  
resmettiği  bir  insan  figürüne  monte  edilen  çekmeceler  yansıtılan  sanat  eseri  E.  
Schiaparelli’nin  bir  kıyafete  dönüştürmesi  olmuştur.  Bahsi  edilen  sanat  eseri  ve  
gerçeküstücü  yaklaşımın  birbirleriyle  yer  değiştirme  olgusu  her  iki  alanda  da  iyi  
bir  örnek  olmuştur.  (Kılınç,  2009,  s.  41)  
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Görüntü  64:  Salvador  Dali,  ‘Çekmeceler  Şehri’  1932  
http://www.oilpaintingonline.com/htmllarge/large-4370.html  Erişim:  28.05.2017  
  

  
Görüntü  65:  Elsa  Schiaparelli,  ‘Masa  Ceket’  1936  
http://dazedorsomething.blogspot.com.tr/2012/05/schiap-3.html  Erişim:  28.05.2017  
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E.  Schiaparelli  ve  S.  Dali’nin  ortak  etkileşimi  sonucu  ortaya  çıkan  bir  diğer  
önemli  eseri  ise  1937  yılında  tasarlanan  gerçeküstücülüğün  yansıması  olan  
Gözyaşı  İllüzyonu  isimli  eseridir.  Göz  yanılgısını  ve  kavramsal  kuramları  
yansıtan  bu  tasarım  oldukça  dikkat  çekicidir.  (Parlak,  2006,  s.  23)  

    
Görüntü  66:  Elsa  Schiaparelli  &  Salvador  Dali  ‘Gözyaşı  İllüzyonu’  1937  
http://jeannepompadour.tumblr.com/post/63461071010/evening-dress-and-head-scarf-with-tear-
design  Erişim:  28.05.2017  

Sürrealizm  ve  moda  her  zaman  birbirleriyle  etkileşim  içinde  olmuştur.  Sürrealizm  
akımının  ilkelerini  uygulamak  için  birçok  insan  objesi  gerçeküstücü  sanatçılar  
arasında  bir  sanat  ortamına  dönüştürülmüştür.  Dönüştürülen  her  obje  yöntemi,  
kıyafet,  aksesuar  ve  moda  sunumu  için  yeni  kanallar  açmıştır.  Günümüzde  ise  
moda  ve  gerçeküstücülük  ilişkisi  tazeliklerini  korumaya  ve  her  geçen  yıl  dünyayı  
şaşırtmaya  devam  etmektedir.    
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3.4.  FÜTÜRİZM  VE  MODA  ETKİLEŞİMİ  
Fütürizm  akımı  sanatçıların  amaçları  evreni  tamamen  değiştirmektir.  Bu  amaçlar  
için  sadece  resim  sanatıyla  değil,  mimarlık,  müzik  ve  moda  tasarımı  gibi  görülen  
ve  hissedilen  her  kavramın  üzerine  farklı  farklı  manifestolar  yazmışlardır.  Giysi  
de  fütürist  sanatçılarının  ele  aldığı  bir  olgudur.  Fütürist  sanatçılara  göre  kıyafet  
anlayışındaki  tasarımlar  süs  ve  gösterişlerden  arındırılmış  olarak  sağlık  ve  
rahatlığı  göz  önünde  bulundurarak  tasarlanmalıdır.  Bu  anlayışa  göre  modern  
giysi  tasarımının  dinamizmine  önem  verilmeli,  asimetrik  kesimlerden  ve  oldukça  
enerjik  kumaşlardan  meydana  gelmelidir.  (Kılınç,  2009,  s.  44)  
Fütürist  modanın  babası  olarak  bilinen  Giacomo  Balla  1915  yılında  yayınladığı  
makalede  erkek  giysilerinin  sıkıcı,  boğucu  öğelerinin  hareketli  ve  renkli  
biçimlerde  değişmesini  savunmuştur.  1916  yılında  tasarladığı  ceketle  
savunduğu  tezini  hayata  geçirmiştir.  G.  Balla  tarafından  1923  yılında  tasarlanan  
başka  bir  kıyafet,  fütüristik  modanın  bütün  ilkelerini  destekleyecek  konumdadır.    
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Görüntü  67:  Giacomo  Balla,  ‘Futurist  Clothing’  1923  
http://dekorera.tumblr.com/post/3212646425/futurist-manifesto-of-mens-clothing-by-giacomo  
Erişim:  28.05.2017  

Bu  takım  geometrik  ve  asimetrik  kesimlerden  oluşarak,  kıyafeti  giyen  kişinin  
anatomisini  parçalayarak  dinamik  bir  etki  yaratmaktadır.  Bir  diğer  fütürizm  moda  
öncüsü  ise  Fransa’  da  çalışmalarını  sürdüren  Sonia  Delaunay  isimli  
tasarımcıdır.  Delaunay  modanın  sanatsal  bir  anlatım  biçimi  olduğunu  savunarak  
ışık  ve  rengi  kumaşlara  yansıtmayı  amaçlamıştır.  (Parlak,  2012,  s.  85)  
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S.  Delaunay’ın  kıyafet  tasarımlarındaki  uyguladığı  farklı  dokulardaki  kumaşlar,  
karşıt  duruşlu  renkler  ve  farklı  kesim  tarzıyla  insan  bedenini  hareket  halinde  
gösteren  bir  enerjinin  peşinden  gitmiştir.  1923’te  tasarladığı  ceket  bu  özellikleri  
yansıtan  başarılı  bir  örnek  olmuştur.    

  
Görüntü  68:  Sonia  Delaunay,  ‘Coat  Design’  1923  
https://www.westwing.fr/magazine/rencontres/sonia-delaunay/  Erişim:  29.05.2017  

S.  Delaunay,  1922’li  yıllarda  diğer  bir  sanat  dalı  olan  şiiri  kavramlaştırarak,  şiir  
ve  resim  sanatının  sınırlarını  zorlayarak  tasarımlar  üretmeye  başlamıştır.  
Ürettiği  kıyafet  tasarımlarında  T.  Tzara  ve  P.  Soupault’un  edebi  eserlerinin  
metinlerini    dekoratif  tipografik  bir  şekilde  yerleştirmeyi  başarmıştır.    
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Görüntü  69:  Sonia  Delaunay,  ‘Tristan  Tzara’  1922  
https://tr.pinterest.com/jazmincarranza9/tristan-tzara/  Erişim:  29.05.2017  

Fütürizm  akımı  moda  dünyasında  önemli  bir  isim  olan  Emilio  Pucci’yi  de  
etkilemiştir.  E.  Pucci  1960’lı  yıllarda  renkli  ve  geometrik  biçimli  tasarımlar  
yaparak  fütürizmin  ilkelerini  kullanmıştır.  (Parlak,  2012,  s.  86)  

  
Görüntü  70:  Emilio  Pucci,  ‘Space  Age’  1960  
http://stinainwonderland.blogspot.com.tr/2010/09/futurism-into-fashion-1960s-space-age.html  
Erişim:  29.05.2017  
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Bir  başka  fütürizm  sanatçısı  Paco  Rabanne  alüminyum  ve  metal  gibi  
malzemelerle  ilginç  kıyafet  örnekleri  tasarlamıştır.  Günümüz  tasarımcılarından  
Hussein  Chalayan’ın  da  teknolojik  giysi  tasarımları  fütürizmin  ilkeleri  
doğrultusunda  farklı  bir  bakış  açısı  yakalamaktadır.    

  
Görüntü  71:  Paco  Rabanne  ,  ‘Metal  Plates’  1965  
http://www.fashionlover.com/4672/manish-arora-paco-rabanne-womenswear/  Erişim:  
29.05.2017  

E.  Brauan’a  göre  fütürist  hedefler  çevresinde  şekillenen  moda  tasarımı  yeniyi  
oluşturup  eskiyi  silmiş,  moda  endüstrisi  ve  sanat  arasındaki  ilişkiyi  
buğulandırmış  ve  etik  kurallara  sosyal  ve  estetik  anlamlar  yüklemiştir.  Fütüristler  
yazdıkları  makalelerde  hayatın  enerjik  hızına  dikkat  çekerek  makine  sanayisini  
ön  planda  tutmuşlardır.  Bunun  yanı  sıra  fütürist  sanatçılar  kendi  yaptığı  eserleri  
dönemin  tarazı  dışında  uç  örnekler  sergilemiş  ve  kendileri  dışında  hiç  kimse  
yaptığı  eserleri  kullanmamıştır.  Fütürizm  akımının  kıyafet  tasarımı  üzerine  olan  
imgesel  önerileri  ise  ilerleyen  zamanlarda  daha  fazla  örneklenmiş  ve  fütürizm  
sanatı  tasarımcıları  için  benimsedikleri  ya  da  içinde  yer  aldıkları  bir  akım  olmaya  
devam  etmiştir.    
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3.5.  KONSTRÜKTİVİZM  VE  MODA  ETKİLEŞİMİ  
Konstrüktivizm  akımı  sanatçıları  sadece  kendi  uzmanlık  alanlarında  değil  
neredeyse  tüm  sanat  dallarında  eserler  üretmişlerdir.  Konstrüktivizm  uzun  süreli  
bir  yaratım  devriminin  resmi  sanat  alanı  olarak  gündelik  hayatı  yeniden  
oluşturmak  adına  geliştirilmiştir.  Konstrüktivizm  akımı  sanatçıları  kişisel  üretimler  
yapan  ve  eserlerini  müzelerde  sergileyen  sanatçılara  karşı  savaş  ilan  
etmişlerdir.  Çünkü  onlara  göre,  sanatçının  görevi  yeni  toplum  düzeyinin  tüm  
oluşum  süreçlerinde  birebir  yer  almaktır.  Yaratım  devriminde  yer  alan  bu  
sanatçılar,  günlük  kullanım  objelerinin  insan  psikolojisinde  çok  bir  etkisi  
olduğuna  inanmaktadırlar  ve  bu  objeleri  değiştirerek  insan  düşünce  yapısını  
etkileyebileceklerini,  yeni  toplumun  oluşumunu  hızlandırabileceklerini  
savunmuşlardır.  Alexander  Rodchenko,  Varvara  Stepanova,  Luibov  Popova,  
Vladmir  Tatlin  gibi  moda  sanatçıları  sözü  edilen  yaratım  devrimi  için  
bahsettiğimiz  oluşumlarda  yer  alan  ünlü  isimler  olarak  konstrüktivizm  akımı  
tarihine  yazılmıştır.  (Parlak,  2012,  s.  92)  
Konstrüktivizm  akımı  kurucularından  en  önemli  ismi  Vladmir  Tatlin  yaratım  
devriminden  sonra  sanatçıları  çoklu  üretime  katılmaya  ve  kullanım  amacı  
yüksek  olan  kıyafetler  yaratmaya  davet  etmiştir.  V.  Tatlin  kendi  konstrüktivist  
ilkeleri  dahilinde  kıyafeti  giyen  kişinin  problemlerine  pratik  çözümler  üreten  giysi  
tasarımları  yapmıştır.  Bu  tasarımlardaki  renklerin  amacı  sadece  kirli  görünümü  
gizlemeye  yöneliktir.  Kıyafetlerin  kesim  biçim  tarzı  ise  insan  vücudunun  özgürce  
hareket  etmesini  sağlayacak  şekilde  oluşturulmuştur.    
V.  Tatlin’in  amacı  sadece  şık  ve  güzel  görünüm  sağlamak  değil,  özgür  ve  
hijyenik  giysilerle  daha  mutlu  hissetmek  ilkesini  benimsetmek  olmuştur.  V.  
Tatlin’in  ortaya  çıkardığı  bir  başka  özgürlük  yeniliği  de  modüler  kıyafet  
tasarımlarıdır.  Bu  kıyafetin  amacı  ise  kıyafeti  giyen  kişinin  yaptığı  eyleme  göre  
rahat  hareket  edebilmek  açısından  belirli  yerlerinin  çıkartılıp  takılmasıdır.  Buna  
örnek  olarak  V.  Tatlin’in  1924  yılında  tasarladığı  kolları  takılıp  çıkarılabilen  mont  
tasarımı  verilebilir.  
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Görüntü  72:  Vladmir  Tatlin  ,  ‘Coat  Design’  1924  
http://alonsomerchan.blogspot.com.tr/2015/10/constructivismo.html  Erişim:  29.05.2017  

Yaratım  devriminin  ilerleyen  yıllarında  bir  diğer  konstrüktivizm  akımı  sanatçısı  
olan  Varvara  Stepnanova  ortaya  üretim  giysisi  fikrini  atmıştır  ve  bu  fikri  giysiyi  
giyen  kişinin  çevresindeki  diğer  insanlarla  aynı  görünüm  tarzına  büründürerek  
ideolojik  bir  işlev  görmeyi  sağlamaktadır.  Bu  fikrin  yanı  sıra  kişilerin  toplumdaki  
yerlerine  vurgu  yapılarak,  bir  sosyal  statü  oluşturmaktır.  V.  Stepanova’ya  göre  
spor  giysi  tasarımı  yeni  toplumun  dinamik  yapısını  vurgulamalı  ve  aynı  zamanda  
oldukça  işlevsel  olmalıdır.  Stepanova  bu  giysiyi  şu  üç  unsurla  açıklamıştır:  giyim  
kolaylığı,  pratiklik  ve  basitlik.  (Özgen,  2016,  s.17)  
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Görüntü  73:  Varvara  Stepanova,  ‘Spor  Giysi  Tasarımı’  1924  
http://theconversation.com/sublime-design-varvara-stepanovas-unisex-sports-uniform-27587  
Erişim:  29.05.2017  

Varvara  Stepanova  ve  Luibov  Popova  kıyafet  tasarımındaki  devrimci  fikirlerinin  
yanı  sıra  desen  tasarımında  da  enerji  dinamizmini  vurgulayan  biçimler;;  
üçgenler,  dikdörtgenler,  kareler  gibi  geometrik  şekillerden  oluşan  tasarımlar  
yapmışlardır.  
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Görüntü  74:  Varvara  Stepanova,  Luibov  Popova  ‘Desen  Tasarımları’  1920  
http://www.russianfashionblog.com/index.php/2013/06/constructivism-russia-1920s/  Erişim:  
30.05.2017  

Varvara  Stepanova  ve  Luibov  Popova’nın  idealist  önerilerinin  yanı  sıra,  yaratım  
devriminden  bir  süre  önce  başarılı  bir  tasarımcı  olan  Nadezhda  Lamanova  da  
yaratım  devrimindeki  sonraki  süreç  için  kıyafetler  tasarlamıştır.  N.  Lamanova  bu  
tasarımlarında  Rus  kültüründen  aldığı  imgeleri  stilize  etmiş,  Rus  toplumunun  
idealist  bilincini  işçiler  için  iş  kıyafetlerine  dönüştürmüştür.  Varvara  Stepanova  
ve  Luibov  Popova  kişilerin  iş  kategorilerine  göre  şekillenen  üretim  giysilerinin  
karşısına,  giyenin  siluetine  ve  vücuduna  göre  fonksiyon  sağlayan  giysi  fikrini  
tamamen  yerleştirmişlerdir.  (Parlak,  2012,  s.  92)  
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Görüntü  75:  Nadezhda  Lamanova,  ‘İş  Kıyafetleri  Tasarımları’  1925  
https://thecharnelhouse.org/2014/07/05/radical-chic-avant-garde-fashion-design-in-the-soviet-
1920s/  Erişim:  30.05.2017  

Rus  konstrüktivist  akımı  sanatçıları  ile  aynı  dönemde  benzer  imgesel  yapılara  
sahip  giysi  tasarımları  Paul  Poiret,  Sonia  Delaunay  gibi  tasarımcılar  tarafından  
Paris  yakınlarında  da  tasarlanmıştır,  fakat  bu  tasarımlar  sınırlı  sayıdaki  
müşteriler  için  özel  olarak  üretilmiştir.  Rus  konstrüktivist  akımı  sanatçıları  
tasarımlarını  büyük  fabrika  işçileri  için  ve  seri  üretimin  ilkelerini  baz  alarak  
gerçekleştirmişler,  sanatı  toplum  için  üretim  yapacakları  bir  alan  olarak  
benimsemişlerdir.  Bu  bağlamda  ürettikleri  giysiler  de  yeni  kurulacak  idealist  
dünyanın  toplumsal  tüketim  objeleridir;;  ancak  kapitalist  kitlelerdeki  her  dönem  
değişen  moda  olgusunun  karşısına,  her  zaman  her  yerde  aynı  kalacak  evrensel  
bir  giysi  tasarımı  fikrini  yerleştirmişlerdir.  (Özüdoğru,  2012,  s.  128)  
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4.BÖLÜM:  MODA  HAFTALARI  İÇİN  ÖRNEK  TASARIM  
UYGULAMALARI  

  
4.1.  İSTANBUL  MODA  HAFTASI  TASARIM  ÖRNEKLERİ  
Dünya  çapında  her  yıl  2  kere  düzenlenen  moda  haftaları  birçok  moda  
markasının  katılımlarıyla  oluşmaktadır.  Düzenlenen  moda  haftalarının  amacı  
hem  birçok  moda  markasının  birbirleriyle  rekabet  etmesi,  hem  her  yıl  değişen  
kreasyon  ve  koleksiyon  çizgilerinin  gelişimini  göstermek  hem  de  baştan  aşağıya  
görsel  bir  şov  sunmak  olarak  açıklanabilir.  Bu  aşamada  grafik  tasarım  devreye  
girer  ve  görsel  şovun  çoğunu  ele  alır.  Bu  bölümde  de  İstanbul’da  düzenlenmiş  
olan  moda  haftasının  içeriğine  göre  tasarlanan  uygulama  çalışmalarının  grafik  
tasarım  açısından  incelenmesi  amaçlanmıştır.    
Logo  tasarımı,  düzenlenen  moda  haftasının  kimliğini  yansıtan  en  önemli  görsel  
öğelerden  biridir.  Bu  bakımdan  logo  moda  haftasının  vizyonu  açısından  oldukça  
önem  taşımaktadır.  Aşağıdaki  örnekte  de  moda  haftasının  vizyonu  için  ve  
düzenlenen  moda  haftasının  içerik  özelliklerini  yansıtan  bir  logo  tasarımı  
mevcuttur.  

  
Görüntü  76:  Forum  Fashion  Week  Logo  Tasarımı  2015  
http://www.forumturkey360.com/multi-guncel/detay/5/forum-fashio-week-2015-ici-br-geri-sayim-
basladi  Erişim:  21.06.2017  
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Forum  Fashion  Week  ismini  kapsayan  logo  tasarımı  grafik  tasarım  ilkeleri  olan;;  
sadelik,  oran  orantı,  renk  uyumu,  yazı  karakteri,  uygulama  alanı  ve  özgünlük  
maddeleri  kapsamında  incelendiğinde  başarılı  bir  logo  tasarımı  olarak  
çözümlenmektedir.    
Bir  diğer  moda  haftası  için  düzenlenen  grafik  tasarım  unsuru  ise  poster  
tasarımıdır.  İstanbul  moda  haftası  için  tanıtım  ve  duyuru  amacıyla  dijital  ve  ofset  
poster  seçenekleriyle  yapılan  tasarımlar  her  zaman  tanıtım  öğelerinin  başında  
gelir.    

  
Görüntü  77:  Forum  Fashion  Week  Poster  Tasarımı  2015  
https://www.gecce.com/haber-forum-fashion-week-2015-icin-geri-sayim-basladi    
Erişim:  21.06.2017  

Grafik  tasarım  bağlamında  incelenen  İstanbul  Fashion  Week  ismiyle  
düzenlenen  poster  tasarımı,  grafik  tasarım  ilkelerine  göre  incelendiğinde  
oldukça  değişken  bir  yapıya  sahiptir,  renk  ve  sayfa  düzeni  uyumu  hem  dikkat  
çekici  bir  özellik  taşımaktadır  hem  de  sadeliğin  sınırlarını  zorlamıştır.  Açıklama  
kısmındaki  seçilen  yazı  karakteri  ise  afişin  genel  yapısıyla  oldukça  uyum  
sağlamıştır.    

	
  

	
  

98	
  

İstanbul  Fashion  Week  için  düzenlenen  bir  diğer  grafik  tasarım  unsuru  ise  
davetiye  tasarımıdır.  Davetiye  tasarımında  kullanılan  renk,  çizgi,  doku  ve  yazı  
karakteri  moda  haftasının  çizgisini  yansıtarak  davete  gelecek  isimlerin  ilgisini  
çekmek  zorunluluğu  olan  bir  tasarım  öğesidir.  Grafik  tasarım  ilkelerinin  önemi  
yanı  sıra  aşağıdaki  örnekteki  gibi  verdiği  mesaj  ve  açıklayıcı  metniyle  oldukça  
basit  ve  anlaşılır  olmalıdır.    

  
Görüntü  78:  Forum  Fashion  Week  Davetiye  Tasarımı  2015  
https://www.haber50.com/nevsehir/forum-kapadokya-fashion-week-2015-basliyor-h115381.html  
Erişim:  21.06.2017  
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4.2.  MİLANO  MODA  HAFTASI  TASARIM  ÖRNEKLERİ  
Modanın  kalbi  olan  Milano’da  düzenlenen  moda  haftaları  görsel  şov  ve  tasarım  
anlayışıyla  oldukça  zengin  ve  köklü  bir  yapıya  sahiptir.  Bu  bölümde  de  
Milano’da  düzenlenmiş  olan  moda  haftasının  içeriğine  göre  tasarlanan  
uygulama  çalışmalarının  grafik  tasarım  açısından  incelenmesi  hedeflenmiştir.    
Milano  moda  haftasının  tasarım  uygulamalarından  biri  olan  en  küçük  öğesi  logo  
tasarımıdır.  Milano  moda  haftası  için  tasarlanan  logo,  tasarım  uygulamalarının  
en  küçük  öğesi  gibi  görünse  de  tüm  tasarım  elemanlarını  kapsayan  en  büyük  
tasarım  öğesidir.    
Milano  Fashion  Week  adı  altında  düzenlenen  moda  haftasının  kimliğini  yansıtan  
logo  tasarımı,  Milano’nun  uluslararası  vizyonu  açısından  oldukça  önem  
taşımaktadır.  Aşağıdaki  örnekte  olduğu  gibi  Milano’nun  vizyonu  için  ve  
düzenlenen  moda  haftasının  içerik  özelliklerini  yansıtan  bir  logo  tasarımı  
mevcuttur.  

  
Görüntü  79:  Milano  Fashion  Week  Logo  Tasarımı  2015  
http://blog.smartbuyglasses.com/trending-now/milan-fashion-week-ss-2016-5-things-not-to-
miss.html  Erişim:  21.06.2017  

Milano  Fashion  Week  için  düzenlenen  logo,  grafik  tasarım  ilkeleri  temel  alınarak  
incelendiğinde  oldukça  başarılı  bir  logodur.  Anlaşılır,  sade  ve  zarif  yapısıyla  
moda  dünyasının  ilgisini  oldukça  çekmiştir.  Her  alanda  kullanım  şekillerine  göre  
uyum  sağlaması  da  önem  özelliklerinden  bir  tanesidir.  Kontrast  renklerin  
kullanımı  ve  yazı  karakteri  seçimi  ise  oldukça  başarılı  bulunmuştur.  Milano  
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Fashion  Week  için  düzenlenen  bir  diğer  moda  haftası  grafik  tasarım  unsuru  ise  
poster  tasarımıdır.    Poster  tasarımının  Milano  moda  haftası  için  ayrı  bir  yeri  
vardır.  Çünkü  Milano  modanın  atan  kalbidir  ve  Milano  için  poster  tasarımı  dünya  
gözünde  bir  tasarım  anlayışına  sahip  olmak  zorundadır.    

  
Görüntü  80:  Milano  Fashion  Week  Poster  Tasarımı  2015  
http://cargocollective.com/tomwilliams/following/tomwilliams/MILAN-FASHION  
  Erişim:  21.06.2017  

Grafik  tasarım  bağlamında  incelenen  Milano  moda  haftası  poster  tasarımı  
logoda  tasarımında  kullanılan  kontrast  geçişler  ve  seçilen  yazı  karakteriyle  
yapılan  tipografik  düzenlemeler  ile  oldukça  başarılı  bir  şekilde  çözümlenmiştir.    
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Milano  moda  haftası  için  düzenlenen  grafik  unsurlardan  bir  diğeri  ise  davetiye  
tasarımıdır.  Milano  için  davetiye  tasarımı  yine  uluslararası  açıdan  oldukça  
önemlidir.  Bu  bağlamda  yapılan  davetiye  tasarımı  afişte  olduğu  gibi  oldukça  
anlaşılır  ve  ilgi  çekici  olmalıdır.    

  
Görüntü  81:  Milano  Fashion  Week  Davetiye  Tasarımı  2015  
http://fashiontrendleaders.com/author/annie/  Erişim:  21.06.2017  
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4.3.  LONDRA  MODA  HAFTASI  TASARIM  ÖRNEKLERİ  
Londra’da  düzenlenmiş  olan  moda  haftasının  içeriğine  göre  tasarlanan  
uygulama  çalışmalarının  grafik  tasarım  açısından  incelenmesi  bu  bölümde  daha  
keyifli  bir  hal  almıştır.  Çünkü  Londra  görsel  açıdan  modanın  ve  tasarımın  
zeminine  oldukça  yakışan  bir  yer  olarak  görülmektedir.  Bu  bağlamda  Londra  
moda  haftası  için  düzenlenen  tasarım  elemanlarından  biri  olan  logo  tasarımı,  
düzenlenen  moda  haftasının  kimliğini,  düzenlenen  şehrin  esintilerini  yansıtan  en  
önemli  görsel  öğelerden  biridir.  Bu  bakımdan  Londra  moda  haftasının  logosu  
grafik  tasarımın  ilkeleri  temel  alınarak  incelenmiştir.    

  
Görüntü  82:  Londra  Fashion  Week  Logo  Tasarımı  2015  
http://www.blog.apparelsearch.com/2015/02/london-fashion-week-aw15-live.html  Erişim:  
21.06.2017  

Londra  Fashion  Week  için  düzenlenen  logo  çalışması,  grafik  tasarım  ilkeleri  
temel  alınarak  incelendiği  zaman  dikkatleri  tipografik  yapısına  dikkatleri  
çekmektedir.  London  Fashion  Week  ismini  kapsayan  logo  tasarımı  grafik  
tasarım  ilkeleri  olan;;  sadelik,  oran  orantı,  renk  uyumu,  yazı  karakteri,  uygulama  
alanı  ve  özgünlük  maddeleri  kapsamında  incelendiğinde  başarılı  bir  logo  
tasarımı  olarak  çözümlenerek  sonuçlanmıştır.      
London  Fashion  Week  kapsamında  düzenlenen  bir  diğer  grafik  unsuru  ise  
poster  tasarımıdır.  Poster  tasarımı  moda  haftaları  için  büyük  bir  önem  taşırken  
Londra  için  ekstra  bir  önem  taşımaktadır  çünkü  uluslararası  bağlamda  Londra  
modanın  merkezi  olarak  görülmektedir.    
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Görüntü  83:  Londra  Fashion  Week  Poster  Tasarımı  2015  
http://www.gettyimages.co.uk/event/atmosphere-lfw-fw15-538935811?#atmosphere-at-the-bfc-
venue-during-london-fashion-week-fallwinter-at-picture-id463936130  Erişim:  22.06.2017  

Londra  Fashion  Week  kapsamında  düzenlenen  poster  tasarımı  logoyla  oldukça  
bütünlük  içerisindedir.  Seçilen  yazı  karakteriyle  düzenlenen  tipografik  yapı  
posterin  neredeyse  tüm  yüzeyinde  etkili  olmuştur.  Kullanılan  fotoğraf  ise  moda  
haftasının  içeriği  konusunda  hem  kritik  vermiş  hem  de  merak  uyandırmıştır.  
Londra  moda  haftası  için  düzenlenen  logo  ve  poster  tasarımı  dışında  dış  mekan  
tasarımları  da  önemli  grafik  tasarım  unsurlarından  bir  tanesi  olmuştur.    

  
Görüntü  84:  Londra  Fashion  Week  Dış  Mekan  Tasarımı  2015  
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5.  BÖLÜM:  MODA  HAFTASI  TANITIMI  İÇİN  UYGULAMA  
ÇALIŞMALARI  

  
Moda  haftası,  geçmişten  günümüze  kadar  çizgisini  kaybetmeyen  moda  
markalarının  yeni  koleksiyonlarını  sergilemek  için  düzenlenen  bir  organizasyon  
olarak  tanımlanabilir.  Dünya  çapında  her  yıl  iki  kere  düzenlenen  moda  
haftasında  ünlü  markaların  yanı  sıra  ünlü  sanatçıların  da  eserlerini  
kreasyonlarında  gözlemlemek  oldukça  olasıdır,  çünkü  birçok  modacı  belirli  bir  
sanat  akımından  esinlenerek  kreasyonlarını  tasarlamaktadır.    
Bu  çalışmada  da  bu  yıl  7.  si  düzenlenecek  olan  modern  sanat  akımları  
kapsamındaki  moda  haftası  için  uygulama  çalışmaları  yapılmıştır.  İstanbul’da  
yapılması  planlanan  moda  haftasının  içeriğine  göre  düzenlenen  uygulamalarda  
sanat  ve  modanın  biçimsel  bütünlük  olduğuna  dair  vurgular  yapılmıştır  ve  
modanın  aslında  başlı  başına  bir  sanat  eseri  olduğunu  göstermek  
amaçlanmıştır.    
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4.1.  LOGO  UYGULAMALARI  
Logo  tasarımı,  düzenlenen  herhangi  bir  etkinliğin  kimliğini  yansıtan  en  önemli  
görsel  öğelerden  biridir.  Bu  açıdan  logo,  düzenlenen  etkinliğin  vizyonu  
açısından  oldukça  önem  taşımaktadır.  Bu  bölümde  de  bu  yıl  7.  si  düzenlenecek  
olan  İstanbul  moda  haftası  için  logo  uygulamaları  çalışılmıştır.    

  
Görüntü  85:  İstanbul  Fashion  Week  Logo  Çalışması  

İstanbul  moda  haftası  için  çalışılan  logo  tasarımı,  grafik  tasarım  unsurlarının  en  
küçük  öğesidir.  İstanbul  moda  haftası  için  tasarlanan  logo,  tasarım  
uygulamalarının  en  küçük  öğesi  gibi  görünse  de  tüm  tasarım  elemanlarını  
kapsayan  en  büyük  tasarım  öğesidir.  Çünkü  logo  tasarımı  tüm  etkinliğin  içeriği  
hakkında  bilgi  uyandırır.  Bu  bağlamda  yapılan  çalışma  hem  fikir  verme  
açısından  hem  de  tasarım  bütünlüğü  açısından  büyük  bir  önem  taşımaktadır.    
İstanbul  Fashion  Week  adı  altında  düzenlenen  moda  haftasının  kimliğini  
yansıtan  logo  tasarımı  düzenlenecek  etkinliğin  vizyonu  açısından  oldukça  önem  
taşımaktadır.  Aşağıdaki  çalışmada  da  vizyon  açısından  önemli  bir  yer  kaplayan  
grafik  tasarım  unsurları  bağlamında  çalışılan  logonun  nasıl  oluştuğu  hakkında  
bilgiler  verilmektedir.    
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Görüntü  86:  İstanbul  Fashion  Week  Logo  Detayı  

Önceki  yıllarda  yapılan  Fashion  Week  logo  tasarımlarına  bakıldığında  herhangi  
bir  sembol  ve  biçim  kullanılmaksızın  sadece  tipografik  yapı  kullanılarak  logo  
tasarımları  düzenlenmiştir.  Ben  de  bu  bağlamda  grafik  tasarım  ilkeleri  
doğrultusunda  İstanbul  Fashion  Week  logosunu  tipografik  düzenlemelerle  ele  
aldım.  Moda  haftalarında  daha  önce  kullanılmamış  yazı  karakteri  ele  alınarak  
oluşturulan  logo  tasarımında  amaç,  etkinliğin  vizyonunu  sağlayan  diğer  tasarım  
unsurlarıyla  birlikte  bütünlük  oluşturmaktır.  İstanbul  kelimesini  Arual  Light  fontu  
oluştururken  Fashion  Week  kelimesini  Bodoni  fontu  oluşturarak  logonun  
bütünlüğü  sağlanmıştır.  Oranları  milimetrik  hesaplarla  oluşturulan  karakterler  
üzerinde  oynamalar  yapılarak  kelimeler  arasındaki  geçişler  sağlanmıştır.    
İstanbul  moda  haftası  için  düzenlenen  logo  tasarımı  grafik  tasarım  ilkeleri  olan;;  
sadelik,  oran  orantı,  renk  uyumu,  yazı  karakteri,  uygulama  alanı  ve  özgünlük  
maddeleri  kapsamında  incelendiğinde  başarılı  bir  logo  tasarımı  olarak  
çözümlenerek  sonuca  ulaşmıştır.    
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4.2.  İLLÜSTRASYON  UYGULAMALARI  
Bu  çalışmada  modern  sanat  akımlarından  olan  sürrealizm  akımından  
esinlenerek  çizilen  moda  illüstrasyonu  siluetlerinin  kullanıldığı  bir  seri  
hazırlanmıştır.  Bu  seri  moda  illüstrasyonu  tekniğiyle  sunulan  bir  kreasyon  
tanıtım  uygulaması  olarak  nitelendirilebilmektedir.    
Projenin  ana  teması  olan  sürrealizm  akımından  etkilenerek  hazırlanan  
illüstrasyonlarda  güzelliğin  soyut  bir  kavram  olduğu  vurgulanarak  ilham  
kaynağının  imgeselliğine  rastlanmaktadır.  Bu  imgesellikte  kadın  vücudunun  
benzeri  olan  biçimlerden  yola  çıkarak  sonuca  varılmak  hedeflenmiştir.  (Bkz.  
Görüntü:  87)  

  
Görüntü  87:  Sürrealist  Moda  İllüstrasyonu  1  

Bu  çalışmadaki  ilk  aşama  kavram  seçimidir,  kavram  seçildikten  sonra  amaca  
uygun  bir  şekilde  çalışmaya  başlanmıştır.  Sürrealizm  akımının  dışavurumu  olan  
imgeler  ilk  önce  dijital  olarak  tablette  eskiz  olarak  tasarlanmıştır.  Daha  sonra  
belirli  bir  disiplin  çerçevesinde  düzenlemeleri  yapılmıştır.  Tezin  son  aşamasına  
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kadar  edinilen  bilgiler  yapılan  düzenlemeler  için  yol  gösterici  olmuştur.  Her  bir  
sanat  akımının,  kavramın,  soyut  imgenin,  renklerin,  fırça  darbelerinin  
kullanımına  kadar  her  bir  bilgi  yapılan  moda  illüstrasyonlarına  ışık  tutmuştur.    

  
Görüntü  88:  Sürrealist  Moda  İllüstrasyonu  2  

Yapılan  düzenlemelerde  kimi  yerlerde  gözü  tamamlayan  boşluklar  bırakılmıştır  
kimi  yerlerde  lekesel  imgeler  oluşturulmuştur.  Dijital  olarak  düzenleme  
aşamaları  bittikten  sonra  yapılan  eskizler  tuval  bezine  baskı  alınmıştır  ve  
devamında  akrilik  tekniğiyle  uygulamalara  başlanmıştır.  Bu  moda  illüstrasyonu  
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serisinde  siyah  ve  beyaz  tek  bir  renk  üzerine  kontrast  farklı  çizgiler  kullanılmıştır.  
Kullanılan  renkler  figürün  gerçeküstücü  siluetin  karşımıza  çıktığı  tonlardan  
esinlenerek  seçilmiştir.    

  
Görüntü  89:  Sürrealist  Moda  İllüstrasyonu  3  

Referans  olarak  sürrealizm  akımından  alınan  bilgiler  doğrultusunda  karışık  
teknik  olarak  tuval  yüzeyi  renklendirilmeye  başlanmıştır.  Ton  geçişlerini  ve  
boşluk  doluluk  ilişkisinin  görüldüğü  akrilik  tekniğiyle  üretilen  moda  
illüstrasyonları  başka  bir  esinlenme  noktası  olarak  vurgulanmıştır.  Boya  
sıçratma  gibi  rastgele  bir  düzen  içerisinde  serbest  bir  şekilde  çizilen  soyut  
biçimleri  bir  arada  kullanılarak  bütünlük  oluşturulmuştur.  (Bkz.  Görüntü:  89)  
Bu  moda  illüstrasyonu  serisi  kontrast  renklerle  birbirini  tamamlamıştır.  Kıyafet  
görünümündeki  soyut  imgeler  eseri  tamamlaması  için  oldukça  koyu  ve  baskın  
bir  görünümde  illüstre  edilmiştir.    
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Görüntü  90:  Sürrealist  Moda  İllüstrasyonu  4  

Hazırlanan  bu  moda  illüstrasyonu  serisinde  sürrealizm  akımı  sanatçılarının  fırça  
darbelerinden  esinlenerek  alınan  kesitler  vücut  formu  göz  önünde  tutularak  
yerleştirmeler  yapılmıştır.  Alınan  kesitler  birebir  uygulanabilmeleri  amaçlanarak  
belirli  bir  çizgide  oluşan  kılavuz  kareler  kullanılarak  tasarlanmaktadır.  
  Bu  kılavuz  çizgilerin  gerçeküstücülüğe  yakın  görüntüleri  ilham  kaynağı  
olmuştur.  Alınan  kesitlerin  akrilik  uygulamaları  yapılmıştır  ve  siluetlerde  
renklendirme  olarak  giysilerde  kullanılmıştır.  (Bkz.  Görüntü:  90)    
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Görüntü  91:  Sürrealist  Moda  İllüstrasyonu  5  

Uygulamaların  ana  temasında  yukarıda  bahsedilen  temayı  destekleyen  
ayrıntılara  yer  verilmiştir.  Dekoratif  bir  unsur  olarak  takı  ve  şapka  imgeleri  
sıklıkla  kullanılmıştır.  Modern  ve  geleneksel  tasarımları  bir  araya  getiren  
background  tasarımları  da  stil  anlayışı  olarak  bu  koleksiyonla  paralel  olduğu  için  
illüstrasyonların  arka  planında  yerini  almıştır.  Figür  çizimlerinin  arka  kısımlarında  
katmanlardan  oluşan  dokular  kullanarak  oluşturulan  arka  planlar  illüstrasyonun  
tüm  yüzeyinde  modern  bir  çizgi  katmak  amaçlanmıştır.  Aynı  amaç  
doğrultusunda  çoklu  renk  kullanımı  ile  sürrealist  bir  görünüm  sağlanmaya  
çalışılmıştır.    
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4.3.  TANITIM  ÇALIŞMALARI  
Moda  haftası  tanıtım  kampanyalarında  kişilerce  yakın  görülen,  benzer  yapılara  
sahip  illüstrasyonların  başarılı  bulunduğu  söylenmektedir  ancak  tek  başına  bir  
çizim  bu  tarz  tanıtım  kampanyaları  için  yeterli  bulunmamaktadır.  Poster  
tasarımlarındaki  tipografik  yapılar,  vurgu  yapılan  noktalar,  kullanılan  alanlar  ve  
boş  bırakılan  yerler  gibi  bir  çok  kriter  oldukça  önemlidir.  Benzer  özelliklere  sahip  
tanıtım  çalışmaları,  konu  ile  bilgisi  kabul  edilmiş  bilirkişilerin,  modacıların  ve  
tasarımcıların  her  türlü  çalışması  sözü  edilen  ilkelere  bağlanabilir.    
Yapılan  moda  haftası  tanıtım  çalışmalarında  hedef  kitlenin  kendisine  yakın  
özelliklerde  olan  illüstrasyonların  eğilimlerini  daha  dikkat  çekici  bir  şekilde  
uyarlamak  hedef  haline  getirilmiştir.  Ben  de  bu  çalışmada  yapılan  illüstrasyonları  
yukarıdaki  kriterleri  destekleyecek  şekilde  tanıtım  uygulamaları  haline  getirdim.    

  
Görüntü  92:  Tanıtım  Afişi  Uygulamaları  

İstanbul’da  düzenlenecek  olan  uluslararası  moda  haftası  için  karma  teknikle  
oluşturulan  illüstrasyonlar  kullanılarak  3  farklı  afiş  tasarımı  yapılmıştır.  Bu  
aşamada  hazırlanan  afişler  bu  süreci  daha  keyifli  ve  kolay  bir  hale  getirmiştir.  
Seçilen  illüstrasyonu  destekleyen  renkli  geometrik  biçimler,  tipografik  oyunlar  ve  
renk  geçişleri  moda  illüstrasyonunun  amacına  uygun  niteliklerini  belirleyerek  
tamamlamıştır.  Ortaya  çıkan  tanıtım  çalışmaları  bu  bağlamda  ortak  bir  tipografik  
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düzen  ile  benzer  bir  sayfa  düzenine  sahiptirler.  Bu  aynı  tanıtım  projesi  içerisinde  
yer  alan  moda  illüstrasyonları  için  genellikle  artı  bir  özellik  olarak  görülmektedir.    
Üretilen  tanıtım  afişlerinde,  broşürlerde  ve  davetiyede  moda  illüstrasyonlarıyla  
birlikte  tipografi  bir  tema  çerçevesinde  çalışılmıştır.  İllüstratif  bir  tanıtım  afişinde  
de  aynı  şekilde  bir  tema  üzerinden  ilerlemek  doğru  bir  yöntem  olarak  
uygulanmaktadır.  Bu  süreçte  en  önemli  unsurlardan  biri  tipografi  içerisinde  yer  
alan  niteliklerin  ve  temaların  uyumlu  ilişkileridir.  Tüm  nitelikleri  bir  arada  
sunabilmeye  uygun  ve  dikkat  çekici  bir  tasarım  yapmaya  imkan  sağlayıcı  bir  
tema  seçimi  yapmak  gerekmektedir.    
Tasarlanan  moda  illüstrasyonu  afişlerinde  içerdiği  sanat  akımlarıyla  uyumlu  bir  
tasarım  anlayışı  sergilenmesi  adına  uygun  bir  görsel  bütünlük  yaratılmaya  
çalışılmıştır.  İllüstrasyonların  ve  geometrik  biçimlerin  genelinde  bulunan  rastgele  
çizgileri,  vurgun  tonları  ve  tipografik  kompozisyonları  bir  araya  getirecek  bir  
düzen  üzerinden  gidilmiştir.  Sürrealizm  akımının  ilgi  çekiciliğini  destekleyen  
biçimler  ve  ince  zarif  font  tasarımıyla  çağdaş  bir  tasarım  anlayışı  yaratılmaya  
çalışılmıştır.  Sayfa  düzeni,  kullanılan  renkler  ve  tipografi  boyutları  ile  ana  tema  
vurgulanmaktadır.  (Bkz.  Görüntü:  93,94,95)  
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Görüntü  93:  Tanıtım  Afişi  1  
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Görüntü  94:  Tanıtım  Afişi  2  
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Görüntü  95:  Tanıtım  Afişi  3  
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İstanbul  Fashion  Week  için  düzenlenen  bir  diğer  grafik  tasarım  unsuru  ise  
broşür  tasarımıdır.  Broşür  tasarımında  kullanılan  renk,  çizgi,  doku  ve  yazı  
karakteri  moda  haftasının  çizgisini  yansıtarak  davete  gelecek  isimlerin  ilgisini  
çekmek  zorunluluğu  olan  bir  tasarım  öğesidir.  Grafik  tasarım  ilkelerinin  önemi  
yanı  sıra  aşağıdaki  örnekteki  gibi  broşür  tasarımı  verdiği  mesajla  ve  açıklayıcı  
metniyle  oldukça  basit  ve  anlaşılır  olmalıdır.  Kullanılan  yazı  karakterinin  diğer  
tasarım  unsurlarıyla  olan  uyumluluğu  ve  özgünlüğü  de  gözden  kaçırılmayacak  
derecede  bütünlük  içerisinde  olmalıdır.    

  
Görüntü  96:  Broşür  Tasarımı  

Tasarlanan  broşürde,  moda  illüstrasyonu  afişlerinde  olduğu  gibi  içerdiği  sanat  
akımlarıyla  uyumlu  bir  tasarım  anlayışı  sergilenmesi  adına  uygun  bir  görsel  
bütünlük  yaratılmaya  çalışılmıştır.  
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SONUÇ  
19.  Yüzyıldan  günümüze  kadar  moda  ve  sanat  olgusu  çoğu  araştırmacı  
tarafından  ele  alınarak  çağın  özellikleri  ve  gereksinimleriyle  şekillenen  ve  
insanları  etkileyen  moda  olgusu  birçok  farklı  sanat  dalıyla  ilişkilendirilerek  
açıklanmıştır.    
Tezin  birinci  bölümünde  modanın  anlamları  ve  moda  tasarımının  gereklilikleri  
üzerinde  durulmuş  ve  modanın  tarihsel  süreci  özet  bir  şekilde  anlatılmıştır.  Bu  
süreçte  yaşanan  dönüm  noktalarına  ve  gelişim  gösteren  önemli  örneklere  yer  
verilmiştir.  Çalışmanın  devamında  ise  moda  ve  sanat  olgularının  birbirlerinden  
nasıl  etkilendiklerinden  bahsedilerek  moda  tasarımı  alanında  giyilebilir  sanat  
kavramı  ve  bu  alandaki  önemli  gelişmeler  aktarılmıştır.    
Çalışmanın  ikinci  bölümünde  moda  markası  kavramı  hakkında  ve  moda  
markalarındaki  çeşitliliklerden  bahsedilerek  moda  markasının  nasıl  oluştuğuna  
dair  bilgiler  verilmiştir.  Verilen  bilgiler  doğrultusunda  moda  ve  marka  
kavramlarının  birbirleriyle  olan  ilişkileri  incelenmiştir  ve  moda  markalarının  
pazarlama  dünyasını  nasıl  etkilediğine  dair  önemli  kriterleri  vurgulanmıştır.  Son  
olarak  dünyaca  ünlü  moda  markaları  incelenerek  moda  dünyasına  nasıl  yön  
verdikleri  sorularına  cevap  aranmıştır.    
Üçüncü  bölüm  aracılığıyla  moda  markalarına  ve  ve  tasarımına  yön  veren  
modern  sanat  akımları  incelenmiştir  ve  modern  sanat  akımlarının  moda  tasarımı  
alanına  sağladıkları  önemli  gelişmeler  aktarılmıştır.  Sözü  edilen  modern  sanat  
akımları  detaylı  bir  şekilde  incelenmiş  ve  moda  tasarımcılarını  nasıl  
etkilediklerine  dair  detaylı  açıklamalara  yer  verilmiştir.    
Son  olarak  dördüncü  bölümde  ise  uygulama  çalışmalarından  bahsedilmiş  ve  
modern  sanat  akımlarından  biri  olan  sürrealizm  akımı  esin  kaynağı  olarak  
görülerek  günümüzde  düzenlenecek  olan  bir  moda  haftası  için  tanıtım  
çalışmaları  yapılmıştır.    
ANAHTAR  KELİMELER:  Moda,  marka,  sanat,  moda  markaları,  moda  
endüstrisi,  sanat  akımları,  moda  ve  marka,  moda  ve  sanat  etkileşimi.  
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