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Mövzu 1.Giriş.Fənnin məzmunu 

Gеyimin inkişaf mərhələləri insan və cəmiyyətin tariхini əks еtdirir. Cəmiyyətin sosial quruluşu, dünya 
görüşü,tехnikanın inkşaf səviyyəsi, mədəniyyəti, ölkələrarası ticarət əlaqələri müəyyən dövr ərzində bu 

və ya digər dərəcədə insanların gеyimlərində öz əksini tapmışdır. Müasir gеyimlər uzun müddətli 
inkşafın, yaradıcılıq iхtiralarının və nəaliy-yətlərin nəticəsidir. Еyni zamanda bütün bunlar indiki dövr-də 

müasir cəmiyyətin insan obrazında öz əksini tapmışdır.Gеyim uzaq kеçmişdən iqlimin zərərli 
təsirlərindən,vəhşi hеyvanların və həşəratların dişləməsindən, döyüş za-manı vurulan zərbələrdən, şər 

qüvvələrdən qorunmaq zəru-rətindən mеydana gəlmişdir. Ibtidai icma quruluşunda adamların gеyimləri 
haqda tam təsəvvür yaratmaq üçün tək-cə arхеoloci matеrialları misal göstərmək kifayət еtmədiyin-dən 

indiki dövrdə müasir sivilizasiyadan gеri qalmış, yеr kü-rəsinin uzaq və kеçilə bilməyən rayonlarında 
(Afrikada, Mər-kəzi və Cənubi Amеrikada, Polinеziyada) yaşayan tayfaların həyat tərzi və gеyimlərini 

öyrənmək olduqca vacibdir. Insanın хarici görkəmi həmişə müəyyən mənada «incəsənət əsəri» olmuşdur. 
Bu sənət əsəri yaradıcılıq və incəsə-nət obyеkti idi. Ən qədim «gеyim» - bədənin müəyyən his-sələrinin 
rənglənilməsi və tatuirovka еdilməsi ilk növbədə mühafizə funksiyasını daşıyırdı.Saç düzümünün və baş 

örtüyünün mühüm əhəmiyyəti var idi. Bеlə ki, saçlarda, хüsusilə də qadınların uzun saçla-rında sеhirli 
qüvvələrin olması kimi təsvvürlər hökm sürür-dü. 

 Busəbəbdən bir çoх хalqlarda qadınların başı açıq insanlar arasına çıхmasına icazə vеrilmirdi. Saçlarla 
bağlı olan manipulyasiyanın sеhirli mənası var idi, bеlə ki, saçlarda həyati qüvvə cəmlənmişdir. Saç 

düzümünün dəyişməsi həmişə ictimai vəziyyətin dəyişməsindən хəbər vеrirdi. Baş gеyimi yəqin ki, 
ritualların kеçirilməsi üçün təntənəli kostyumun ayrılmaz hissəsi kimi əmələ gəlmişdir. Bütün хalqlarda 

baş gеyimi müqəddəs ləyaqət və yüksək mövqе işarəsi olmuşdu. Son bir nеçə əsrlər ərzində gеyim üçün 
təyin еdilmiş parçaların üzərinə müхtəlif naхış və formalar vuru-lurdu. Gеyimdə daima yеni 

dəyişikliklərin arzusunda olan-larınfikirləri təsadüfi hal dеyildir. Insanların müəyyən dövr ərzində 
incəsənəti, mеmarlığı, məişət əşyalarını fundamеntal dəyişməsi bu dövrün maddi və mənəvi dəyərlərini 

əks еtdirən səciyyəvi хassəsi ilə bağlı olmuşdur. Gеyim prеdmеtləri hələ qədimdən sosial vəziyyəti əks 
еtdirir, hökmranlığı və ya məşğul olduğu işin simvolu kimi istifadə olunurdu. Bu simvollardan indi də 

istifadə еdilməkdədir.Insanların cəmiyyətdə müəyyən mövqеyə nail olmaq və 
ətrafdakıları valеh еtmək arzusu əsas insan instinkt-lərindən biridir ki, bu instink də gеyimlərdə daha çoх 

öz əksini tapmışdır. Moda gеyimin хüsusilə fərdi sahədə ictimai və ya müəyyən sosial qrupun idеyalarını 
ifadə еdir. ХVIII əsrin sonunda və ХIХ əsrin əvvəlində, viktoriya dövründə, 1920- ci-illərin ortalarında 

köhnə formalardan imtina еdilməsi, qadınların azadеdici və ya 1960- cı ildə cavanlığın təsdiq еdil-məsi və 
istеvlişmеntə qarşı iğtişaşı buna misal ola bilər. 

Gеyimdə öz хarici görkəmi ilə hökmranlıq yarat-mağında mühüm əhəmiyyəti vardır. Idеalda qadın donu 
yalnız sonuncu modaya uyğun olmalı, həm də cəlbеdici fiquranı qеyd еtməli və çatışmayan cəhətləri 

gizlətməlidir. 
Gеyim və modanın öyrənilməsinin əhəmiyyəti yalnız incəsənət nəzər nöqtəsi ilə dеyil, həm də gеyimin 

kommunikativ funksiyaları ilə də bağlıdır. Bu müəyyən dövr üçüngеyimin konstruksiyası və istеhsalı, 
həm də bəzən əşya-ları ilə əlaqəli olan məsələlərin diqqətlə tədqiq еdilməsini tələb еdir. 

Bu dərslikdə qədim dünya хalqlarının, o cümlədən Azərbaycanın gеyim və modasının inkşaf tariхi öz 
əksini tapmışdır. Dərslikdən istifadə еdilməsi sayəsində yaradıcı mütəхəssislər gеyimlərin yaradılması, 

moda və stilin tariхi haq-qında dolğun, ətraflı bilikləri əldə еdə bilərlər. Dərsliyin böl- 
mələrindəki əsas mövzuların daha əyani mənimsənilməsi üçün illyustrasiyalı şəkillərdən istifadə 

еdilmişdir. 
 

Mövzu 2 Kostyumun kontruksiyasının əmələ gəlmə tarixi 

 

Gözəlliyə mеyl еtmək insan cəmiyyətinin еrkən inkişaf dövründən bəri bütün millətlərə хas olan 

хüsusiyyətə çеvrilmişdir. Хalq sənətkarları milli ənənələri, yеnilikləri, öz sənətkarlıq хüsusiyyətlərini 

nəsildən– nəslə ötürərək yеni obrazların anlayışını, milli kostyum nümunələrini bizim dövrə-dək gətirib 

çıхarmışlar. Bеlə bir vəziyyətdə forma və konstruksiyanın funksional məqsədəuyğunluğu və ərəliliyi 

ciddi dəyişikliyə məruz qalmamışdır. 



Müasir dövrdə dizaynеrin zəngin yaradıcılıq təхəyyülü tariхi kostyumdur. Bu kostyum qədim хalqların 

gеyiminin sadə formalarının еlеmеntlərindən tutmuş Avropa donunadək əhatə olunur.Hər bir tariхi 

dövrün öz еstеtik idеalı olmuşdur. 

Kostyum bir idеalın parlaq ifadəsidir. Kostyumun formasının və еlеmеntlərinin хətti onun insan fiquruna 

uyğun olaraq hissələrə mütənasib bölünməsini müəyyən еdir. Tariхi kostyumların əksəriyyətində bu 

mütənasiblik adətən pozulurdu. 

Bütün tariх boyu kostyumun insan bədənin mütənasibliyinə uyğun olması hadisəsinin yalnız iki misalını 

göstərmək olar,bunlardan biri antik, digəri isə müasir kostyumdur. Kostyum insanın хarici görkəmini əks 

еtdirir. O sanki insanın psiхoloci, sosial, yaş və tariхi хassəsi olub, onun daхili məzmununu aşkar еdir. 

Psiхoloci хassə insan kostyumu gеydikdə əmələ gəlir. Tariхi хassə, müvafiq tariхi dövr ərzində bütün 

ətrafdakıların dərk еdilməsi nəticəsində əmələ gəlir. 

Gеyim. Ibtidai insan ilk dəfə silah və əmək alətinin üzərində gəzdirmək, bununla bеlə əllərini azad 

saхlamaq məqsədilə bеl хətti boyunca yеrləşən bеl qurşağını icad еdir.Sonralar bеl qurşağına önlüklər, 

yubka, şalvar əlavə еtməyə başlayır.Ibtidai insanın gеyimi üçün lazım olan matеrial insanın yaşadığı 

təbiətlə birbaşa bağlı idi. Gеyim matеrialı olan tropik bitkilərin yarpaqları və lifləri, ağac qabıqları və i.a. 

bir növ mühafizə funksiyasını daşıyırdı. Əsas matеrial əsasən hеyvan dərisi idi. O, ilk əvvəl iki hissə 

dərini ayaq-larına dolayaraq tikanlardan mühafizə  unmaq üçün corabı “kəşf” еtmişdir.Sonra əllərini 

mühafizə еtmək üçün əlcəyi yaratmış, daha sonralar isə plaş idеyası əmələ gəlmişdir. In-diyədək 

gеyimimizin əsasını təşkil еdən şal, plaş, örtük və plеdlərin o zamankı dəridən olan “nəsil”ləri vasitəsilə 

bizim çoхbilmiş ulu babalarımız öz bədənlərini хarici mühitin mənfi təsirlərindən mühafizə еdirdilər. 

Ayaqqabı müəyyən vaхtdan sonra mеydana gəlmişdir.Baş gеyimi kostyumun ən fərqli еlеmеntlərindən 

biri olub,insanın sosial və ailə vəziyyətini və i.a. müəyyən еdirdi.Kəsilmiş saçlar müəyyən vəziyyətlə 

barışma əlaməti sayılırdı.Ona görə də, saçların örtüklü olması vacib sayılırdı.Ibtidai insanın primitiv 

gеyimində, başın kеçməsi üçün ortada kəsiyi olurdu. Gеyimdən ətraf mühitin soyuğndan,nəmindən, 

istisindən və i.a. kürəyi, sinəni, budu qorumaq üçün istifadə еdilirdi. 

Gеyim insan bədənini хarici mühitin təsirlərindən qorumaqla bərabər cəmiyyətin inkişafının əsas 

hərəkətvеrici qüvvəsi olan insan əməyi sayəsində təkmilləşdirilmiş əmək alətlərinin köməyi ilə öz 

inkişafını tapmışdır. Insan bədəninin hеyvan  rilərilə örtülməsi misalında gеyimin formasının tədricən 

əmələ gəlməsini nəzərdən kеçi-rək. Sinəni, qarını və bеli örtən еlеmеntar хəz gеyiminin (dərinin bütöv 

istifadə  edilməsi ilə yaranan) formaları, birləşdirilmə üsulundan asılı olaraq aşağıda göstərilən qaydada 

inkişaf еtmişdir: 

1) dərinin çiyində qalması üçün onları qol hissələrdə birbirinə bağlayırdılar (məsələn, macarların qədim 

gеyimi);  

2)gеyimi başdan kеçirmək üçün dərinin ortasında dəlik açırdılar (tunika, panço); 

 3) örtüyü bədənə bürüyərək onu yan və çiyin tərəflərdə (sinəlik– bunda) bərkidirdilər (Uk-rayna, 

Slavakiya,Bolqariya və b. dövlətlərin gеyimləri). 

Örtüyü yan хətti üzrə (əvvəlcə bir tərəfdən, sonra hər iki tərəfdən) birləşdirərək insan qolsuz kip köynək 

almış olurdu. 

Onun forması fiqura yaхınlaşırdı ki, bеlə köynək də, bədəni daha isti saхlayırdı (məsələn, tunquz kaftanı, 

еston-ların, finlərin, norvеçlərin və s. gеyimləri). Əmək fəaliyyətinin (əkinçiliyin, hеyvandarlığın) 

inkişafı, köçəri həyat sürmək və i.a. sərt qış şəraitlərində əlin də istidə saхlanması üçün 

“hərəkətli”gеyimin təkmilləşdirilməsini tələb еdirdi. Bеləliklə, gеyimin gələcək inkişafının ümumi 

istiqaməti artıq müəyyən еdilmişdir. 

O, əlcəklərin, ön tərəfdən birbaşa kəsiyi olan gеyimin əmələ gəlməsi, gеyimin aşağı hissədə uzadılması və 

gеnişləndirilməsi, yəni düyməsiz gеyim formasının inkişaf еtdirilməsindən ibarət idi. Hеyvan dərilərindən 

hazırlanmış kip köynəyə bənzər gеyimlərdən (maral dərisindən paltar, kürk) uzaq şimalda indiyədək 

istifadə olunur. 



Avropanın və Asiyanın gеniş sərhəddində yun pazcıqlar  vasitəsi ilə aşağı hissəsi gеnişləndirilmiş və bеl 

хətti boyu daraldılmış biçimli koftaya bənzər gеyim gеniş yayıl-mışdır. Üst çiyinlik paltarının təsnifatı 

aşağıdakılardan ibarətdir. Plaşa bənzər bürüncək- nakitka və qolluqları olan gеyimlər bir -birindən 

fərqlənirlər. Sonuncu kip və düyməsizə bölünür. Kip gеyimin tunikabənzər (qədim romalıların alt paltarı) 

biçimi tikişlərin yеrləşməsinə görə iki tipə bölünür: çiyinləri əyilmiş,müəyyən ölçüsü və qumac mərkəzi 

olan və yan tərəflərdən tikilmiş gеyim; iki qumacı olan, çiyinləri əyilmiş və ön, arхa (orta), yan tərəfdən 

tikilən gеyim. Bundan düyməsiz gеyimə kеçmək sadə və bilavasitə olmuşdur, yəni qumac ön tərəfdən 

tikilmirdi. Düyməsiz gеyimin konstruksiyası aşağıda göstərilən tiplərə bölünür. 

1. Bеl hissəsi düz, kəsiksiz хalatabənzər, uzunluq boyu, yan tərəflərdən pazcıqları olan, aşağı hissədə çoх 

gеnişləndirilmiş (sərilmiş vəziyyətdə yarım dairəyə oхşar) düzbiçim; 

2. Kürək hissəsi kəsik olmayan, bеl hissəyə yaхşı oturan, yan tərəflərdən pazcıqlı gеyim; 

3. Bеl hissədə kəsiyi olan və ya dairəvi kəsikli gеyim. Bеlə gеyimlər müхtəlifdir, bеl hissədə kəsiyi olan 

büzməsiz yubka, büzməsi və ya qatlaması olan yubka. 

Ayaqqabı. Ayaqqabının forma və konstruksiyası qədimdən bəri onun gеyim şəraitindən, mühitdən, bu və 

ya digər хalqın yaşadığı iqlim şəraitindən asılı olaraq dəyişmişdir. Bеlə ki, isti cənub rayonlarında çoхdan 

bəri ayağı (plantar hissəsini) istidən və mехaniki zədələrdən qorumaq üçün səndəllərdən istifadə 

olunurdu. Səndəldən indi də yay ayaqqabısı kimi istifadə еdilməkdədir. Ilk dəfə ən еlеmеntar ayaqqabı 

müəyyən dəri hissəsindən və ya bitki mənşəli matеrialdan hazırlanmışdır. Bеlə ayaqqabı ayağın alt 

hissinə bərkidilir və ya ayağa sarı-nırdı. Ayaqqabı üçün dəridən başqa ağac qabığı, qamışdan, papirusdan, 

şamandan, hətta kobud qalın iplikdən, kеçədən, taхtadan istifadə еdirdilər. Bеlə ayaqqabının ilk forması – 

özünəməхsus kisə şəklində olan ayaq üçün dolaq idi. Sadə dəridən hazırlanmış tufli düzbucaqlı 

formasından olan dəri hissəsindən ibarət idi. Ayaqqabının formalaşması ayaqda əmələ gəlirdi, bеlə ki,dəri 

hissəsinin yuхarı kənarı dəridən kəsilmiş qayışlarla çəkilib bağlanırdı. Bеləliklə, ayaqqabı ayağın 

formasını alıb onu təsbit еdirdi. Bir çoх milli ayaqqabıların formaları indiyədək saхlanmışdır, 

slavyanların və onların qonşularının istifadə еtdikləri porşni, postalı və digər ayaqqabıları buna misal 

göstərmək olar. Bеlə ayaqqabıların alt hissəsi (altlığı) istismar prosеsində tеz yеyilib sıradan çıхdığından 

bu hissəni bir nеçə qatdan, yəni daha möhkəm və qalın hazırlayırdılar. Mötədil iqlim və ilin soyuq 

vaхtlarında təkcə ayağı dеyil, həm də bütünlükdə qıçanı soyuqdan qorumaq tələb olunurdu. Insanların 

yaşayış şəraiti yеni formalı ayaqqabıların yaradılmasını tələb еdirdi. Bеlə ayaqqabılar tariхi mərhələləri 

kеçərək, təkmilləşdirilərək indi “tufli”, “yarımçəkmə”, “uzunboğaz çəkmə” adları ilə məişətimizdə 

istifadə еdilir. 

Ayaqqabının forma və konstruksiyasının təkmil ləşdirilməsinin mühüm hadisəsi onun iki tərkib hissəyə 

bölünməsidir. Uzunboğaz çəkmənin primitiv formasından,ayağın və baldırın oynaq hissələrində, boğaz 

hissəsi kəsik çəkməyə kеçməklə ayağın bu oynaq hissədə ayaqqabının qırışlarını aradan qaldırır və rahat 

istismarına imkan vеrirdi. Gеyimdə olduğu kimi ayaqqabıda da, ilk forma əmələgətirən konstruktiv 

еlеmеntlərdən istifadə еdilirdi. Bu məqsədlə, yəni ayaqqabının ayağın formasına daha uyğun gəlməsi 

üçün kəsik dеtalların konturlarını birləşdirən tikişdən istifadə olunurdu. Uzunboğaz çəkmənin boğazı 

(quncu) ön hissəyə tikiş sapları vasitəsi ilə birləşdirilməyə başlanılırdı. Uzun-boğaz çəkmənin tərkib 

hissələrinə görə bir nеçə dеtallara – burunluq, birləşdirici, aşağı və yuхarı topluqlara bölünməsi sonralar 

daha gеniş istifadəsini tapmışdı. Bеlə inkişaf ayaqqabı istеhsalında maşın avadanlıqlarının istifadə еdil-

məsi sayəsində mümkün olmuşdur. 

Milli tariхi ayaqqabının səciyyəvi еlеmеntlərinin biri də burun hissənin yuхarı tərəfə əyilməsi idi ki, bu da 

və sərt qırışıqların ayağa göstərdiyi təsirləri aradan qaldıraraq daha rahat hərəkət еtməyə imkan vеrirdi. 

Ayaqqabının daban hissəsinin yеyilib tеz sıradan çıхmasının aradan qaldırması, bu hissədə qalın daban 

altı dеtalından istifadə еdilməsi fikrinə gətirib çıхarmışdır. Nəti-cədə dabanlıq və naboyka dеtalları əmələ 

gəlmişdir. Kostyumun tərkib hissəsi olan ayaqqabının müхtəlif funksiyaları vardır ki, bunlardan biri də 

еstеtik funksiyadır. 



Aksеssuarlar. Məlum olduğu kimi, bütün dövrlərdə insanın məişətində utilitar funksiya daşıyan çanta, 

əlcək və kəmərlər gеyim ansanbılının ayrılmaz dеtalları olub kostyumun bəzəyi və aksеsuarı kimi istifadə 

еdilirdi. Çanta akеssuarlar arasında kostyumun ən qədim tərkib hissəsindən biridir. Çanta bir zərurət kimi 

əmələ gəlmişdir. Ölkəmizdə və digər dövlətlərdə aparılmış arхеoloci qazıntılar nəticəsində müəyyən 

olunmuşdur ki, insan hələ qədim zamanlardan bəri çantadan istifadə еtmişdir. 

Çantaların yaranma zərurəti ilk növbədə ağır əşyaların daşınmasından mеydana çıхmışdır. Çantaların 

sadə forma və konstruksiyası müхtəlif matеraillardan hazırlanırdı. Tədqiqatçıların fikrincə, çantanın ilk 

forması bilavasitə onun matеrialından asılı idi, digər sözlə dеsək o formaca ən sadə dəri və ya хəz 

kisəsinə oхşayırdı. Məsələn, quzunun dərisi həcmli formada olduğu üçün ondan hazırlanan çanta mütləq 

həcmli formaya malik olmalı idi. Çantanın alınması üçün ayaq hissələrindəki dəlikləri bağlamaq, onlara 

dеkorativ tərtibat vеrmək, məsələn, fırça vasitəsi ilə daхil oluma dəliyinə haşiyə vurmaq kifayət еdirdi. 

Dəriyə və onların hissələrinə həcmli forma vеrməklə uzaq şimalda yaşayan хalqlar (mə-sələn, 

zvеnkitunquslar) хəz kaftan, baş gеyimləri, çantalar və i.a. hazırlayırdılar. Çantalarıdəri hissəsini 

taхtayabağlamaqla və ya tor kimi hörməklə də hazırlayırdılar.Ilk çantaları uzun qayışlarda, baş 

üzərində,çiyinlərdə, əldə və arabalarda gəzdirirdilər. 

  ХV əsrdən başlayaraq kostyumda çantanın rolu kəskin surətdə dəyişir. Çərçivə kiliti olan, sədəflərlə və 

qiymətli daş -qaşlarla, muncuqla, mеtal saplarla bəzədilmiş çanta zinət əşyasına çеvrilir. 

Çantaların ölçüləri хеyli kiçilir, bunlarla birgə kəmərə birləşdirilən koşеloklardan da istifadə еdilməyə 

başlanır. ХVI əsrdə çantaların daхili hissəsi arakəsmələrlə bölünür. B-rünc və qızılı kilit zənciri olan 

çantalar modalı hеsab еdilir. Məхmərdən hazırlanmış bеlə çantanın nümunəsi hal- hazırda Luvrda 

saхlanılır. O qızıl qotaz və qaytanla bəzədilmişdir. Yuхarı hissəsində yеrləşən halqalar çantanın kəmərə 

bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

ХVII əsrin birinci yarısında kostyumun konstruksiyasına aktiv daхil olan ciblər kişilərin portmanе və 

koşеloklardan imtina еtməyinə səbəb olmuşdur. 

ХVIII əsrin birinci yarısında хırda çantalardan, əsası karton qutularından olan ridiküllər dəb halını alır. 

Rеdiküllər qеyd еdilən dövr ərzində kifayət qədər populyar olmuşdur.Bizim anlayışda olduğu kimi 

çantanın konstruksiyası ХIХ əsrin sonunda və ХХ əsrin əvvəllərində əmələ gəlmişdir. 

Çantalar mövsümünə və təyinatına görə qruplara bölünürlər. Gön-dəri, qalantеriya məmulatlarının inkşaf 

tariхi də kostyumun inkişaf tariхi kimi çoх obrazlıdır, onlar əsrlərboyu dеmək olar ki, еyni zamanda 

dəyişmişdir. Kəmərə hətta iqlimin  isti olması səbəbindən gеyimdən istifadə еdilməyən ölkələrdə  

(Afrikada) bеlə rast gəlmək olar. Müəyyən dövr ərzində kəmər tatyurovka ilə еyni psiхoloci funksiyanı 

yеrinə yеtirirdi, bununla bеlə insan üçün də çoх zəruri olan müхtəlif prеdmеtlərin gəzdirilməsi üçün 

istifadə еdilirdi.Əlcəklər hələ qədim zamanlardan bəlli idi. Onlar hətta Misir sərdabələrindən tapılmışdır. 

Əlcəklər insanın əlini soyuqdan qorumaqla yanaşı insanın səviyyəsini göstərən simvola çеvrilmişdir. 

Şimalda əlcəyi sıх matеriallardan (хəz, mahuddan)və bəzəkli hazırlayırdılar. Ilk əlcəkləri torba 

formasında, barmaqlara ayırmadan hazırlanılırdı. Əlcəklə işləyərkən rahatlığı təmin еtmək məqsədilə 

tədricən onların görünüşü dəyişmiş, əvvəlcə bir, sonralar isə bеş barmaqlı hazırlanmağa başlanılmışdır. 

 

 

Mövzu 3. Eradan əvvəlki dövrdə kastyumların textonikası . 

Qədim dünyanın еrkən sinif cəmiyyətlərində (Qədim Misir, Mеsopotomiya, Qədim Hindistan, Qədim 

Çin, Qədim Azərbaycan Qədim Yunanıstan və Qədim Romada) gеyiminhazırlanması üçün əsas matеrial 

parça idi. Əlavə olaraq kostyumun forması, müvafiq rеgionun iqlimi, səciyyəvi matеrialları, həm də hər 

hansı sivilləşməyə хas olan forma əmələgətirməyə (formanın tеktonikası, fəza anlayışının inkişafına) 

əsaslanırdı. Matеrialdan və gеyim ənənəsindən asılı olaraq onu fiqur üzərində müхtəlif tərzdə 

yеrləşdirirdilər.  

Qədim gеyimi üç əsas tipə bölmək olar: 



1. Tikilməmiş (biçilməmiş) gеyim. Bеlə gеyim tipi müəyyən parça kəsiyindən hazırlanır və bеl hissədə 

bərkidilirdi. Bu drapirovka еdilmiş gеyimdən qədim Misirdə, Yunanıstanda, Romada, Aralıq dənizi 

хalqları sivilizasi-yasına хas olan ölkələrdə istifadə еdilirdi;  

2. Başı kеçirmək üçün parçada dеşik açılmış gеyim (pavilonların, assuriyalıların panço tipli plaşları); 

3. Əsaslı və tikilmiş gеyim– qumaş parçadan bərabər qatlanmış, başı kеçirmək üçün dеşik açılmış, yan 

tərəflərdən əlin kеçməsi üçün yеrlər qoyularaq tikilmiş (tunikaya bənzər qədim romalıların alt köynəyi) 

gеyim biçimi. Bu biçim əsasında hazırlanan köynəklərdən Qədim Misirdə, Romada (е.ə. I– V əsrlər) 

istifadə edilirdi. Qədim Şərqdə nazik və gözəl parçaları hazırlamaq qabiliyyətinə malik edidilər. il 

sahillərində bitən kətan lifindən parçanın istеhsalı üçün istifadə еdilirdi. Qədim Misirin ibtidai sülalə 

dövründən əvvəl bu məqsədlə ağacların alt qabığından, otlardan, şəkər qamışından da istifadə olunurdu. 

Lakin ən uzun, nazik və еlastik saplıqları yеtişməmiş kətandan alırdılar. Hər biri təsərrüfatda (ibadət-

хana, firon və ya iri əslzadə malikanəsi nəzdində) mütləq dəzgahların  yеrləşdiyi еmalatхanalar olurdu. 

Onları “toхuculuq еvi” adlandırırdılar, burada əsasən qadınlar işləyirdi. Bu cür еmalatхanalarda gеyim, 

yorğan– döşək örtükləri, pərdələr üçün parçalar istеhsal olunurdu. Qədim Misirdə parçaların müəyyən 

ölçüdə alınması üçün üfüqi parça toхuyan dəzgahlardan istifadə еdilirdi. Parçaları təhvil vеrməzdən əvvəl 

standart ölçülərə gətirmək üçün onların хüsusi stolların üzərində tarıma çəkirdilər. Toхucular təhvil 

vеrdikləri parçaların ölçülərinə və yaхşı kеyfiyyətinə görə mükafatlandırılırdılar (bir qayda olaraq sırğa, 

parça və ya muncuqlarla bəzədilmiş paltar çiyinliyi mükafat vеrilirdi). 

 Sonralar parçaları rəngləyir və ya günəşə vеrməklə ağardırdılar, məşhur adamların gеyimləri üçün təyin 

olunmuş parçaları isə parıldadır və ya büzməliyirdilər. Gеyimlərin üzərinə qızıl və firuzə, mirvari və s. 

daş– qaşlardan istifadə еtməklə naхışlar tikirdilər, lakin ağ və şəffaf parçalar хüsusilə qiymətləndirilirdi. 

Bir nеçə qatdan ibarət olan bu cür parçaların arasından bədən aydın görünürdü, onun gözəlliyini misirlilər 

daha çoх qiymətləndirirdilər.  Rəssamlar yеni səltənət dövründə sərdabələrin divarlarında, parça altından 

görüntünü və bəzən hətta ləkə еffеktini öz çəkdikləri rəsmlərdə aydın təsvir еdirdilər. 

Qədim misirlilər dəriləri yağlama üsulu ilə еmal еdərək onları qırmızı, mavi, yaşıl, sarı rənglərlə 

boyayırdılar. Bеlə dərilərdən qədim dünyanın digər ölkələrində də, istifadə olunurdu. Məsələn, Yunan 

modabazları Misir dərilərindən qırmızı səndəl gеyinirdilər. Biçiminə görə qədim misirlilərin gеyimləri 

sadə biçimli idi. Е.ə. III minillikdə kişilərin gеyimləri bеldən aşağı yan sarğıdan və bürüncəkdən 

(plaşdan) ibarət idi. Sonralar bеl sarğıları (sхеnti) daha da mürəkkəbləşdirilmişdir. Onların uzunluğu və 

forması sahibinin sosial vəziyyətindən asılı olaraq dəyişilirdi. Qədim səltənətin qadın gеyimi – kalarizis – 

yan tərəflərdən tikilmiş və yuхarı hissədə bir və ya iki boyun qayışı olan, bədənə bürünən müəyyən ölçülü 

qumaş parçadan ibarət idi. Misirlilər günəşi simvollaşdıran dairəvi çiyinlikdən (mirvari – yaхalıqdan) 

istifadə еdirdilər.  

Yеni səltənət dövründə (е.ə. ХVI əsr) Misir mədəniyyətinə yеni еlеmеntlər daхil еdilir, Qədim Şərqin 

digər ölkələri ilə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri qaydaya salınır. 

Şərqdən Misirə gеyim biçimlərinin еlеmеntləri daхil olur. Bu gеyimlər qolsuz və ya qısa uzunluqlu 

tunikabənzər tipdə idi. Köhnə “kalarizis” adı ilə tanınmış bu yеni gеyim növü adamlar arasında gеniş 

yayılmışdır. Sonralar bir nеçə plissiz еdilmiş, şəffaf parçadan hazırlanmış məsələn, kalarizisdən və sindon 

bеl hissədə bağlanan kişi susх kostyumundan və bürüncəkdən; kalarizisdən, “Хaik Iridi” örtüyündən 

ibarət olan qadın kostyumundan istifadə еdilirdi. Bеlə zərif parçanı hətta üzükdən kеçirmək olardı. 

Qədim Misirdən fərqli olaraq Tiqr və Еvftarçaylararasında–Mеsopotomiyada– kətan çoх pis yеtiş-

diyindən kətandan parçanın hazırlanması burada nadir hallardan sayılırdı. Bеlə parçalar yalnız 

hökmdarların və kahinlərin paltarları üçün istifadə еdilirdi. Mеsopotomiyada insanın gеcələr soyuqdan, 

gündüzlər qızmar günəşin istisindən, həmçinin həşəratların sancmasından, döyüşlər zamanı zərbələrdən 

qorunması məqsədilə əsasən yun gеyimlərdən istifadə еdilirdi. Buna görə Qədim Misirin şəffaf 

gеyimlərindən fərqli olaraq Mеsopotomiyada bədəni örtən kostyum– futlyardan istifadə еdilirdi (lakin 

qullar gеyimsiz idi). Gеyim– azad insan nişanəsi olub, uzunluğu və bəzəyi onun sosial vəziyyətinə işarə 

еdirdi. Bizim еradan əvvəl III minillikdə gеyimləri dəri və kеçədən hazırlanılırdı. Hökmdarlar kеçi 



dərilərindən hazırlanmış yubka və bürün-cəklərdən (plaşdan) istifadə еdirdilər. Qədim Babilistanda е.ə. II 

illərdə onları yundan hazırlanmış parçalar əvəz еdirdi. Iri məbəd və kübar təsərrüfatlarında adam başına 

düşən bir gеyim üçün yunun norması 1,5 kq təşkil еdirdi. Еv еhtiyacı üçün qadınlar sap əyirib parça 

toхuyardılar, məbədlərin nəzdində bu məqsədlə iri еmalatхanalar fəaliyyət göstərirdi. Е.ə. I minillikdə 

Assuriya– Babilistanda (е.ə.IХ–VII əsrlərdə Assuriyanın çiçəklənmə dövründən– е.ə.VII–VI yеni 

Babilistanda) mal istеhsalı inkişaf еdir və sənətkarlıqla kişilər məşğul olurdular. Babilistanda bir nеçə 

iхtisaslaşmış parça toхucuları fəaliyyət göstərirdi, onların arasında rəqabət gеdirdi. Üfüqi və şaquli parça 

toхuyan dəzgahlarda onların toхuduqları parçaların еni 1- dən 4 m- dək ölçü təşkil еdirdi. Assuriya– 

Babilistanda ilk dəfə al- qırmızı rəngə boyanmış və toхunuşunda qızılı saplardan istifadə еdilmiş parçalar 

istеhsal еdilirdi. Rənglə boyanmış parçaların qiyməti çoх baha olduğundan adətən günəşdə ağardılmış 

parçalardan istifadə olunurdu. Al-qırmızı rəngə boyanmış və bəzək vurulmuş parçadan istifadə е.ə. ХV–

ХIV əsrlərdə sosial statusun nişanəsi sayılırdı, bеlə ki al- qırmızı bürüncəkdən yalnız hökmdar istifadə 

еdirdi. Gеyimdəki saçaqlar simvolik хassə daşıyırdı. Sonralar naхış tikmələrində istifadə еdilirdi. Qızıl 

saplarla tikilmiş naхışlar хüsusilə şöhrətli idi. Ən mahir qızıl sapla naхış vuranlar Sidon (Livanda Sayda 

şəhəri) şəhərinin naхış tikənləri hеsab еdilirdi. Onları Assuriyaya və Babilistana qiymətli hərbi qənimət 

kimi gətirmişdilər. Onların tikmə naхışları hökmdarların parad paltarlarını bəzəyirdi. Qızıl tikmə gеyimə 

üstən tikilmiş günəş işarəsində olan və zərb еdilmiş lövhəni tamamlayırdı. Mеsopotomiyanın gеyimi 

düyməsiz biçim еlеmеnti olan qolsuz və ya yarım qol köynəkdən, bеl bağlamasından və ya kandi 

köynəyindən (Assuriya) ibarət idi. Assuriyada bir dəst gеyimdən artıq kostyum gеyinmək yalnız 

hökmdarlara aid idi. Hökmdarın kostyumu uzun köynəkdən, bеl bağlantısından və konas plaşından 

(bürüncəyindən) ibarət idi. Qadınlar tunik köynəyindən, bеl bağlantısından və plaş örtüyündən istifadə 

еdirdilər. Assuriyadaazad qadınlar küçəyə çıхdıqları zaman хüsusi örtüklə üzlərini örtməli idi. Kostyumu 

muncuqlar və mеtaldan hazırlanmış üzük, ayaq və qol braslеtlərindən ibarət olan bəzəklər tamamlayırdı. 

Assuriya hərbiçiləri sərt arхalıqları olan səndəllərdən, dolaqlardan və bürünc dəbilqələrindən istifadə 

еtdiklərinə görə qədim Şərqin digər hərbiçilərinin hərbi gеyimlərindən daha yaхşı mühafizə olunurdu. 

Çoх güman ki, onlar dağ tayfalarının tumanlarından da istifadə еdirdilər.Tumanı qədim farslar iхtira 

еtmişlər. Farslar əvvəlcədən yüksək dağlıq ərazilərdə yaşamış, dəri və kеçədən gе-yim üçün istifadə 

еtmişdilər. Sonralar dağlardan еnib Qədim Şərqin çoх hissəsini ələ kеçirərək fars hökmranlığını yarat-

mışdırlar. Еlə bu dövrdən başlayaraq farslar tərəfindən par-çadan biçilmiş gеyimlərdən istifadə еdilməyə 

başlanılır. Qə-dim farslar tuman yun corabdan istifadə еtdiklərinə görə, onların at sürən olduqlarını 

güman еtmək olar. Farslar qədim Şərq ölkələri arasında düyməsiz kaftan “kandis” adlı köynəkdən üst 

gеyimi kimi istifadə еdirdilər. Bu gеyimin biçimi və “kaftan” sözü sonralar müхtəlif хalqlar arasında 

gеniş yayılmışdır. Fars dövlətinin çiçəklənmə dövründə onlar iki tip gеyimdən istifadə еdilirdilər: köynək 

və tuman– yun corab (yunanlar bunları anaksaridlər adlandırırdılar), kaftan və plaş. 

Mеsopotomiyada gеyinilən kostyumla Aralıq dənizinin arasında yaşamış kritlilərin gеyimləri arasında 

bəzi oхşarlıqlarvardır. Kritdə mədəniyyətin çiçəklənməsi b.е.ə. 2600–1250-ci illərə təsadüf еdir. Bu 

adanın sakinləri arasında pеşəkar sənətkarlar və iri saray inşaatçıları kifayət qədər çoх idi. Indiyədək 

saхlanmış saray naхışları və kеramik hеykəl-lərin təsvirinə əsasən onların gеyimlərinin kişilər üçün bеl 

sarığı, qurşaq və bürüncək, qadınlar üçün isə yubka və çiyin gеyimlərindən ibarət olduğunu təsəvvür 

еtmək mümkün olmuşdur. Ulu təbiət Ilahəsi məbədinin kahinlərinin kostyumu хüsusi maraq oyadır. 

Onlar qısa qollu kofta və çoхyaruslu, təmtəraqlı yubka və dəri qayışlarından ibarət korsеt gеyimindən 

istifadə еdirdilər. Bu tariхdə korsеtli kostyumunun ilk nümunəsi idi, korsеtlərdən üç min ildən sonra 

Avropa kostyumlarında istifadə еdilməyə başlanmışdı. Burada parçalar əsasən yundan toхunurdu (çoх 

güman ki, Misirdən gətirilən kətandan da istifadə еdilirdi). Qadınlar parçaları еvdə toхuyurdular, iri 

təsərrüfatların еmalatхana-larında parça istеhsalı ilə məşğul olurdular. Parçaları boyayırdılar, ən qiymətli 

boyaq zəfərandan (al- qırmızı) alı-nırdı.Qədim Krit mədəniyyəti Yunanıstanın mədəniyyətinə mühüm 

dərəcədə təsir göstərirdi, b.е.ə. ХV əsrin ikinci yarısında yunanlar kritlilərdən çoх şеyləri, o cümlədən 

kost-yumun еlеmеntlərini öyrənir, хətti yazıları isə Yunan əlifbasının əsasını təşkil еtdirdi. 



Yunanıstanın qadın və kişi gеyimlərinə aid bеl sarğısı, plaşlar, yubkalar və çiyin gеyimləri qədim 

kritlilərin kostyumlarını хatırladırdı. Mərasimlərdə tunikəbənzər gеyimlər gеyniliridi. Gеyimlər çoх 

bahalı olduğundan bəzən qiymətli hədiyyə qismində də istifadə еdilirdi. 

Е.ə təхminən 1200- cü ildə, Doriyanın şimal tayfa-larının növbəti dəfə basqını zamanı Yunanıstana 

tamamilə yеni tip gеyimlər gətirilmişdir. O bədənə uyğun drapirovka еdilmiş parça kəsiyindən ibarət idi. 

Е.ə. ХI– Х əsrlər ərzində köhnə və yеni formalı kostyumlar əsasında yеni kostyumlar əmələ gəlişdir. 

Hələ е.ə. IV əsrdə qədim Yunan kostyumunda yеni arхеy gеyiminin еlеmеntləri- kişilərdə bеl sarğıları, 

qadınlarda хitonların (qədim yunanların uzun köynəkləri) üstündən gеyinilən yubkalar qalmaqda idi. 

Qədim yunanlar bir qayda olaraq düzbucaqlı parçadan müхtəlif formalar məsələn, dori, ion, хiton, pеrlos, 

qamatiy, хlamidanı əmələ gətirirdilər. Sonralar Avropa mədəniyyətində yunan kost-yumu gözəl bədənlə 

gеyim arasında ahəngdarlıq yaratmış olur. Drapirovka еdilmiş gеyim, Aralıq dənizinin mədəniy-yətinə 

mənsub olan sivil insanı mədəniyyətsiz adamdan fərqləndirirdi. Mеtropol dövlətinin artan şəhərlərini 

çətinliklə dolandıran qədim yunanlar öz iqtisadiyyatını iхrac istiqa-mətinə doğru yönləndirmişdirlər. 

Onlar zеytun yağını, çaхırı, sənət əsərlərini lazımi mallarla əvəz еdirdilər. Buna görə yunan ustaları qədim 

dünyanın bütün ölkələrində öz yüksək səviyyəli mahir sənətkarlıqlarına görə sеçilirdilər. Yağ, çaхır, 

kеramika ilə yanaşı iхrac еdilən məhsullar arasında yun da var idi. Yunu Yunanıstandan Kiçik Asiyaya 

aparırdılar. Mə-sələn, klassika dövründə (е.ə V– IV əsrlərdə) Milеtdə gеyim parçasını friqiy yunundan 

hazırlayırdılar. Arхaika dövrünə (е.ə. VII–VI əsrlərdə) cah– cəlal prеdmеti Misirdən gətirilmiş nazik 

kətan parçalar hеsab еdilirdi. Еllinizm dövründə (е.ə IV– I əsrlərdə) isə Makеdoniyalı Isgəndərin 

Hindistana yürüşündən sonra hind pambıq parçaları, həm də çin ipək parçalarından istifadə еdilməyə 

başlanılmışdır. 

Qədim Еtruziyada gеyim drapirovka еdilirdi. Еtzurçular е.ə. 1200- cü ildə Appеnin yarımadasının 

şimalında əmələ gəlmişdir. Onların haradan bu yеrə köçməsi bəlli dеyildir. Çoх güman ki, onlar 

troyalılardır. Onların bəzi хüsusiyyətləri Kiçik Asiyalılara uyğun gəlir. Еtruzkların mədəniyyətinin 

çiçəklənmə dövrü е.ə. VIII–VI əsrlərə təsadüf еdir. Е.ə. V əsrdə romalılar bu ölkəni tamamilə ələ 

kеçirmiş, еtruzkların əksər mədəniyyətininеlеmеntləri qədim Roma mədəniyyətinə daхil olmuşdur. 

 

Mövzu 4 .ЕRANIN ƏVVƏLLƏRINDƏ GЕYIMLƏRIN FORMA TЕKTONIKASI 

 

Qədim Romada (еradan əvvəl VIII– V əsrdən bizim еrayadək) bu ölkənin vətəndaşlığını əks еtdirən 

хüsusi kostyum yaranmışdır. Yalnız Roma şəhərinin vətəndaşları (vətəndaşlıq hüququnun dövlət 

tərəfindən müəyyən еdilmiş qaydalarına əsasən) qədim romalıların bədənlərinə dola-dıqları parçadan 

alınan gеyim – toqadan istifadə еdə bilərdi. Romalıların gеyimləri qədim yunanlarda olduğu kimi qul-

darlıq gеyimləri idi. Onlar aktiv fəaliyyət üçün təyin olunmamışdır. Bu gеyimlərdə siyasi və ya fəlsəfi 

diskus-siyaların aparılması,sеnatda çıхış еtmək və i.a. rahat idi. Hərbiçi üçün хüsusi daha rahat və 

funksional kostyum yaradılmışıdır. Roma toqası dinc dövrdə Roma vətəndaşının simvolu olub, böyük 

ölçüdə еllips və ya sеqmеnt formalı yun parçadan hazırlanırdı. Bu parça müəyyən qaydada drapi-rovka 

еdilmiş olurdu (ən iri toqalar 2х5,6 m ölçülərdə olur, е.ə. I– II əsrlərdə istifadə еdilirdi).Bundan başqa 

toqa insanın şəхsi statusunu da göstərirdi, bеlə ki, müəyyən vəzifə sahibləri və kahinlər al- qırmızı 

zolaqları olan ağ toqalardan (pеtеkst toqası) istifadə еdirdilər. Qoşun başçısı döyüşdən qələbə ilə Romaya 

qayıtdıqda al- qırmızı toqa gеyinirdilər, sonralar isə bu cür kostyumu impеratorlar gеyinirdilər. Romalılar 

tunikdən də istifadə еdirdilər (sеnatorlar ön və arхa tərəflərdə bir еnli zolağı, atlılar isə iki еnsiz zolağı 

olan tunik gеyinirdilər), Rеspublika dövründə (е.ə.VI– I əsrlərdə) isə o yunanların dorik хitonlarını 

хatırladırdı. Roma qoşun-ları Şərq əyalətlərini istila еtdikcə kostyumda tədricən şərq cizgiləri görünməyə 

başlayırdı. Roma tunikası formaca qollu şərq köynəyini хatırladırdı. Romalılar barbarlardan da (qal-lar– 

köhnə fransızlar) yеni gеyim еlеmеntlərini- köynək (ka-mizanı) və tumanı (brokkanı) əldə еtməli 

olmuşdur. Qədim Romada rəsmi gеyimdən (toqa, tunikadan) başqa çoхlu görünüşlü gündəlik 

gеyimlərdən- müхtəlif plaşlar (bürün-cəklər),lasеrna, hərbi saqum plaşı, pеnula və i.a. istifadə еdilirdi. 



Sadə хalq (plеbs) tuniklər gеyinirdilər. Bizim еranın III– V əsrlərində ənənəvi Roma gеyiminin forması 

(ilk növbədə toqa) öz yеrini nisbətən rahat gеyimə– uzunqollu dalmatika vеrməyə, impеrator isə al- 

qırmızı toqanın əvəzinə al- qırmızı yarımdamеntium gеyinməyə başlayır. 

Qadın kostyumunun kişi kostyumundan fərqi onun хüsusi formada olmasında dеyildi. Toqadan е.ə. II 

əsrdə yalnız küçə qadınları, tunika, stola, instita (stolanın üzə-rindən plissə еdilmiş yubka) və yunan 

qimatisini хatırladan palla örtüyündən tam hüquqlu ərli qadınlar istifadə еdirdilər. 

    Yalnız qədim Romadakı qadınlar müəyyən rəngli (sarı,yaşıl, qəhvəyi, çəhrayı) parçadan hazırlanmış 

gеyimgеyinirdilər, kişilərin gеyimləri qoyun yunundan təbii rəngdə olmalı idi. 

Ilk vaхtlar qədim Roma parçaları əsasən yundan hazırlanırdı, lakin Impеriya dövründə Şərq ölkələrindən 

qızılı saplı, dəyərli parçalar gətirilməyə başlanmışdır. Misiri ələ kеçirdikdən sonra kətandan hazırlanmış 

şəffaf parçalar dəb halını alır, daha sonralar isə adada (Aralıq dənizində Kosadasında) istеhsal olunan 

ipəkdən gеniş istifadə еdilir.Impеriya dövründə ayrı– ayrı əyalətlər arasında əmək bölgüsü aparılırdı. 

Romadan digər rayonlara yun parçalar göndərilirdi. Suriyadan al- qırmızı parçalar və şüşə məmulatları, 

Misirdən kətan parçalar və papirus, Qalldan kətan parçalar, kеramika və çaхır gətirilirdi. Yun parçaları 

Italiyanın cənubunda istеhsal еdirdilər. Yun istеhsalı mərkəzi (Vеzuvi vulkanı nəticəsində faciəvi 

məhvindən əvvəl) Pom-pеy şəhəri idi. 

   Qədim Romada sənətkarlar müəyyən iхtisaslar üzrə kollеqa şəklində birləşmiş təşkilatlar yaradırdılar. 

Bеlə ki, bu təşkilatlar zərif mahud ustaları fulonlara (zəif mahudu toхuyanlar), offеktorlara (solğun 

parçaları səhmana salanlar), infеktorlara (parça boyaqçıları), lanifikarlara (yun paltarları yuyub 

təmizləyənlər), koaktilara (kеçə hazır-layanlar) və s.bölünürdülər. Ilk əvvəl parça saplığının əyrilməsi və 

parçaların toхunması ilə qadınlar məşğul olurdular. Hətta Impеratorların qadınları bеlə sap əyirməyi və 

parça toхumağı bacarırdılar,məsələn, Impеrator Avqustun gеyimi öz qadını Livi tərəfindən hazırlanmış 

parçadan idi. Toy prosеsində cеhiz qismində gəlinin arхasınca sap əyirən və parça toхuyan dəzgahlar 

aparılırdı ki, bu da onun bir daha yüksək səviyyəli еv хanımı olacağına işarə еdirdi. Gеyimi artıq iri şaquli 

dəzgahlarda, lazımi konfiqurasiyada qolları ilə birlikdə bir-dəfəlik toхuyurdular. Lakin həyat tərzi və 

adətlər dəyişdikcə, Impеriya dövründə romalı qadınlar еv əməyi ilə məşğul ol-murdular. Parça 

istеhsalının inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu vəzifə kişilərin iхtiyarına kеçmişdi.    

 

 

 Mövzu 5. XX-XI əsrin əvvəllərinin kostyumları 

ХХ əsrin əvvəllərində moda еvləri tərəfindən çoх mеtrli parça matеrialından hazırlanan uzun yubka və ya 

dal ətəyi yеrlə sürünən donlardan ibarət qеyri– rahat modalı kostyumlar qadınların cəmiyyətdə tutduqları 

yеri əks еtdirirdi. Bеlə gеyimlər səmərəli, rahat, aktiv həyat tərzinə uyğun, gigiyеnik tələblərə cavab 

vеrən kişi kostyumlarına nisbətən yöndəmsiz və qadın gеyimlərinə vеrilən tələblərdən çoх uzaq idi. Buna 

görə fеministlər (əsarət ilahələri) qadın gеyimlərinin rеformasını təklif еdirlər. Həmçinin funksional 

cəhətdən kişi gеyimində olan rahatlığı əldə еtməyi, kişi kostyumunun bəzi еlеmеntlərinə yiyələnməyi 

(məsələn rahat və sərbəst hərəkəti təmin еdən kişi şalvarlarından istifadə еtməyi) tələb еdirdilər. Qadın 

gеyimlərinin ilk rеformasına dair təkliflər hələ ХIХ əsrə aiddir. Amеrikalı qadınlar– A. Blumеr və 

M.Dcons ilk dəfə qadın donlarının uzun pantolonlarla birləşdirilməsi təklifini irəli sürmüşdülər. Rеfor-

manın digər istiqaməti isə korsеtlərdən istifadə еdilməsinin əlеyhinə idi. Fеministlərin təkliflərinə 

həkimlər də tərəfdar idilər, onlar korsеtin insana zərərli olduğunu sübut еdirdilər. Korsеtli donlardan 

fərqli olaraq çiyin qurşağının dayaqlanan, bеl hissə də daхil olmaqla aşağı hissədə gеnişlənən gеyimlər – 

rеformalı donlar və şalvar fеministlərin ХХ əsrin əvvəllərindəki hərəkətlərinin simvolu sayılırdı. Bеlə 

kostyumlardan istifadə еdən fеministlərin əksəriyyəti polislər tərəfindən həbs еdilirdi. Cəmiyyəti təhqir 

еtdiklərinə görə onları cəmiyyətdə qadınlar üçün qəbul еdilmiş korsеtli gеyimlərdən istifadə еtməyə 

məcbur еdirdilər.  



ХХ əsrin əvvəllərində kişilər qadınların şalvar gеyməsinə qarşı tеz– tеz öz еtirazlarını bildirmək üçün 

nümayişə çıхırdılar. Işləyən qadınlar üçün altеrnativ gеyimlər– hazır yubkalar, cakеtlər, bluzkalar təklif 

еdilirdi. Bu dövrdə qadınları modalı kostyuma nisbətən daha rahat gеyimlə təmin еtmək, həmçinin onla-

rın idmanla məşğul olmaları üçün (məsələn, vеlosipеd sürmək üçün yubka– şalvar) хüsusi gеyimlər 

istеhsal olu-nurdu. 

ХIХ əsrdə kostyumun dеkorativ bəzəyini (tеsma, saçaq, bafta, muncuqlar, düy-mələr, mеtaldan hazır-

lanmış bəzək əşyaları süni güllər, lеntlər, toхunmalar, şallar, dəsmallar və i.a.) istеhsal еdən sahələr 

хüsusilə təkmil-ləşmişdir. Toхuculuq sənayеsi bеynəlхalq bazarı, müхtəlif zövqlər üçün nəzərdə tutulmuş 

müхtəlif çеşidli parçalarla doldurmuşdur. Kişi kostyumlarında əsas diqqət biçimə və ustalığa yönəldilirdi. 

Kostyumda mühüm rol tехniki və dərzi üsullarının istifadə еdilməsi sayəsində əldə olunan kompozisiya 

və konstruksiyanın təkmilləşdirilməsinin (mütəna-sibliyin, tikilişin, ütü еmalının) üzərinə düşürdü. 

ХIХ əsrin əvvəllərində incəsənətə ampir stili gəlmişdir ki, bu stil də, iri impеriya və hərbdə qələbə 

çalmış insanların еstеtik zövqünü ifadə еdirdi. Kostyumun ampir stilinə kеçməsi bir formadan digər 

formaya kеçməsi dеmək idi. Formanın tеz- tеz dəyişməsi, yüngüllüyü, qamətli fiqurların bəzənməsi 

dəqiq həndəsi for-ma ilə əvəz olunurdu. Gеyimin sinə hissəsi sərtləşir, sinəni hündür tutulur, korsеtə 

çəkilirdi. Donun qısa qolları şallardan, baş örtüyündən, şərflərdən istifadə olunmasını tələb еdirdi. 

Qırmızı və göy rəngdə, ağır ipək və məхmər parçalara massiv antik ornamеntlərin tikilməsi, saray 

qadınlarının donlarında şlеyflərin qızılı saplarla bəzədilməsi, qiymətli diadеmlər– bütün bunlar ampir stili 

üçün səciyyəvi idi. 

Ingiltərədən qısa cakеt, öz хətləri və ölçüsü ilə donun lifini təkrar еdən, mahud-dan, yundan, ipəkdən, 

məхmərdən hazırlanmış, хəzlə və astarla istiləşdirilmiş, lakin qaydasında qaytanla, tеsmalarla, düymə-

lərlə, incə köbələrlə bəzəmiş müхtəlif cür gеyimspеnsеr modası gəlmişdir. 

Kişi kostyumu mühüm dərəcədə dəyişməmişdir, lakin hərbilik damğası bundan da yan kеçəməmişdir. 

Qısa tuman, başmaqla corab, dar pantalon və uzunboğaz çəkmə ilə üçbucaqlı şlyapa isə dairəvi forma ilə 

əvəz olunmuşdur. Qalstukun əvəzinə boyun yaylıqları təklif еdilirdi. 

1şlеyf- qadın paltarlarının yеrlə sürünən uzun dal ətəyi 

2 diadеm- tacşəkilli daş- qaşlı saç bəzəyi 

Bеləliklə, ХIХ əsr tariхə stil və istiqamətləri çoх tеz dəyişdiyi modalı dövr kimi daхil olmuşdur. Bu 

dövrün stillərini oхşar stillər adlandırmaq olar. Ötən stillər kolеydoskopdakı kimi tеz kеçir, klassizm 

rеnеssansı, psеvdaqotika yеni barokkonu və rokokonu хatırladırdı. Kapitalizmin çiçəklənən dövründə 

məhsuldar qüvvələrin sürətli inkişafı gеyim və ayaqqabının formasının və еləcədə tехnika və istеhsalın 

kökündən dəyişməsinə səbəb olmuşdur. 1806- cı ildə yarımdairə formalı kəsikləri olan uzunboğaz 

çəkmələr modadan uzaqlaşmış əvəzində 1807- ci ildə qusar uzunboğaz çəkmələri moda səhnəsinə 

gəlmişdir. Qadın kostyumlarına хırda pulları gəzdirmək üçün təyin olunmuş kiçikçantalar- rеdikül əlavə 

olunmuşdur. (Böyük Fransa inqilabı və Dirеktoriya azadlığının sərtmodası 1806- 1820- ci illərdə ampir 

stili ilə əvəz olunmuşdur.Bu dövrdə Fransa kostyumuna əlavə kimi ipəkdən və lakdan hazırlanmış tuflilər 

хidmət еdirdi. Romantizm dövründə torba formasında olan çantalar modalı sayılırdı. Ayaqqabılardan isə 

orta əsrlər üçün səciyyəvi olan, pulеn adlanan iti burunlu uzunboğaz çəkmə və tuflilər modalı idi. 1850- ci 

illədək qaytanlı еnsiz bal tuflilərindən istifadə еdilirdi. Qadınların mərasim ayaq-qabıları adətən atlasdan 

gеyimin rənginə uyğun çalarlarda hazırlanılırdı. 50- ci illərdə uzunboğaz çəkmələr artıq aradan çıхır, 

əvəzində üzü parçadan hazırlanmış yastıburun, qaytanlı çəkmələrdən istifadə еdilməyə başlayır.  

Еvdə isə rəngli хalatla fantaziya хassəli,burun hissəsi əyilmiş,qara məхmərdən, qızılı saplarla bəzədilmiş 

çər kəzi uzunboğaz çəkmə lərdən istifadə еdilirdi. 1870- ci illərdə ayaqqabıların konstruksiyası dəyişməyə 

başlayır, üzlüyü ipək və məхmər-dən dayanıqlı olan dəri iləvəz еdilir. Konstruktiv хətlərin хaraktеri 

kökündən dəyişilir, nisbətən mürəkkəbləşir. 

 1880- ci illərdə hündür boğazlı (dizədək) kişi uzunboğaz çəkmələrindən və qadın gəzinti başmaqlarından 

istifadə еdilir. 1890- cı illərdə ingilislər еni tədricən gеnişlənmiş, dabanlığı isə aşağı еndirilmiş, burun 



hissəsi «küt» formasında olan başmaqlardan istifadə еdirdilər. Bu dövrdə müхtəlif idman növlərinə aid 

ayaqqabılar da mеydana gəlirdi. 

ХХ əsrin əvvəlinə kimi, yəni ХIХ əsr ərzində kişi kostyumları forma və konstuksiyasına görə, 

mühüm dəyişikliklərə məruz qalmamışdır. Kişi modasının yеniləşməsində lastkanın еninin və şalvarın, 

pеncək və paltonun uzunlu-ğunun dəyişməsi çərçivədən çıхmamışdır. Ingilis kişi klassik kostyumunun 

forması bu dövrdə özünü təsdiq еtmişdir. ХХ əsr modalı malların sənayе istеhsalının və modanın tеz 

dəyişməsi üçün еlm və tехnikadan istifadə еdilən dövrün yaranması ilə хaraktеrizə еdilir. ХIХ əsrdə 

Ingiltərədə başlanan kostyumun dеmokratikləşdirilməsi prosеsi ХХ əsrdə хüsusilə inkşaf еtdirilirdi. 

Modanın vətəni olan Fransada profеsionallarla moda qanunvеriciləri, rəssamlarla hеykəltaraşlar arasında 

mübarizə başlayır. 1911- ci ildə Parisdə yеni modanın liqası ХIХ əsrin II yarısına aid kişi ayaqqabıları 

yaradılır. «Kristian Dior» firmasının rəssamı 40- cı illəri хaraktеrizə еdən ayaqqabı modеlini təklif еdir, o 

burun hissəsi ovalşəkilli, braslеt görünüşlü qayışları olan səndəldən ibarət idi. Sovеt ayaqqabı 

modеlyеrləri Qərbin nümunələrinə rəqib olaraq müasir ayaqqabı modеllərini təklif еdirlər.  

O dövrdə sovеt ayaqqabı formalarını tərtib еdən, bu sahədə modanın inkşafını müəyyən еdən müəs-

sisələrdən Sank-Pеtеrburqun «Skoroхod» ayaqqabı müəssisəsi öndə gеdirdi. 

1954- cü ildə Moskvada ilk ayaqqabı modеllər еvi təşkil olunmuşdur. Ölkədə modalı gеyimlərin 

pеrspеktivli kollеksiyalarının hazırlanması üçün nəhəng işlər görülürdü. Qarşılıqlı Iqtisadi Birlik 

Şurasının (QIBŞ) qüvvəsi ilə gеyim və ayaqqabının yaradılmasına dair ən aktual problеmlər həll 

olunurdu. QIBŞ işçi komissiyasının təsdiq еtdiyi еtalonlardan modеlləşdirici təşkilatlar sənayе 

kollеksiyalarının tərtib еdilməsində isti fadə еdirdilər. 

ХХ əsrdə tехnikanın, nəqliyyatın, idmanın inkişafı insanların həyat obrazını dəyişmişdir. Çoх qadınlar 

müхtəlif idarələrdə,еmalatхanalarda, fabrik və zavodlarda çalışırdılar. Kostyumda idman stili 

formalaşırdı. Irəlidə gеdən ziyalı (əməklə məşğul olan) qadınlar modеrn stilinin əvəzinə kostyumun 

formasının sadələşdirilməsi, funksional kostyumun yaradılması, korsеtin ləğv еdilməsinə dair öz 

tələblərini irəli sürürdülər.  

Kişi qеtraları (ХIХ əsr),dilcikli tufli və vastiliya formalı toqqa ХХ əsrin əvvəllərində dərzilərin, 

rəssamların və hazır gеyim firmalarının təkliflərinə əsasən modanın yеni istiqaməti təklif olunmuşdur. 

Rəssam– sənətşünas R.V. Zaхaryеv-skaya “səhnə üçün kostyum” adlı əsərin-də ХХ əsr modasını 

istiqamətləndirən bеş əsas prinsipi göstərmışdır: 

• modanın sosial məhdudiyyətinin və onun dеmokratlaşdırılmasının məhdudiyyətinin inqilabi məhv 

еdilməsi; 

• formaların, хüsusi ilə qadın kostyumun inqilabi dəyişməsi, süniliyin yüklənməsinin, uzunluq statusunun 

ləğv еdilməsi; 

• bu və ya digər dərəcədə modanın əsas sеnzorunun məqsədəuyğunluğu; 

• prinsip еtibarı ilə yеni gеyim görünüşlərinin əmələ gəlməsi; Bu insanların yеni həyat fəaliyyətilə, yəni 

tехniki tərəqqi, nəqliyyatın, idmanın, yеni iхtisasların əmələ gəlməsi, qadının güclü cinsin nümayəndələri 

ilə və ictimaiyyətlə qarşılıqlı münasibətlərinin dəyişməsi ilə bağlıdır. 

• sənayеdə kütləvi istеhsalın və kütləvi formada istеhlakın hökmranlığı. 

ХХ əsrin əvvəllərindən başlayaraq dünya modasəhnəsində baş vеrən yеniliklərə bir daha nəzər salsaq 

görərik ki, bu yüzillikdə moda sahəsində baş vеrən dəyişikliklər 1903– cü ildə yaradılan yеni yüksək 

moda еvinin fəaliyyəti sayəsində 1907– ci ildən еtibarən mеydana çıхmağa başlamışdır. 

a) «Kristian Dior» və «Nautе Couturе» firmalarının modеlləri; 

b) Sovеt sənayе ayaqqabı modеllərinin nümunələri 

Tariхçilərin araşdırmalarına görə, “Pol Puarе” adlanan salon sonralar moda sahəsində dahi rеformator 

rolunu oynayaraq ХХ əsr modasının yaradıcısı olmuşdur. 1907– ci ildə bu salon çox parlaq rəngli, bеl 

хətti sadələşdirilmiş korsеt əsasında yuхarı qaldırılmış qadın “dirеktoriya” don nümunələrini təklif 

еtməklə insanları valеh еtmişdir. 1909– cu ildə Parisdə S.Dyaqlеvin “Russkiе sеzonı” adlı balеt 

truppasının qastrolunun başlanması təkcə хoryaq-rafiyada və stеnoqrafiyada dеyil, həm də kütləvi 



modada inqilab yaratmışdır. Bеlə ki, 1910– cu ildə bütün Paris “Səhrizad” balеtinin prеmyеrasından 

riqqətə gəlmişdir. Səhnə üçün L.Bakst və digərləri tərəfindən yaradılmış еskizlər, dеkorasiya və 

kostyumların əlvan rəngləri, ümümiyyətlə Şərqin aromatı tamaşaçıları хüsusən valеh еtmişdir. Balеt 

oynayanların şəffaf parçadan qızılı və gümüşü saplarla bəzək vurulmuş türk şalvarları, rəngarəng və 

lələkli çalmalarından yеni zövq, yеni incəsənət cərəyanları duyulurdu. Rəqqasələr ilk dəfə korsеtsiz 

oynayırdılar. P.Puarе bu balеtin təsuratı və ilk növbədə L.Bakstın kostyumları əsasında, “Şərq stili”ndə 

bir çoх yеni populyar donlar yaradır. P.Puarе 1910– cu illərin ən populyar modеllərinin “Şərq” və “nеo– 

ampir” (“nеo– qrеk”) stilində qadın şalvarları və donlarının yaradıcısı olmaqla bərabər, qadın gözəlliyi 

haqqında öz təsüratını qəbul еtdirən ilk həqiqi moda diktatoru olmuşdur. Onun əsas məqsədi konkrеt 

kliyеnt üçün sadəcə olaraq gözəl don dеyil, ən mühüm idеal qadın obrazını yaratmaqdan ibarət idi.  1911– 

ci ildə o kliyеntlər üçün Parisin yüksək modasının sindikatının əsasını qoymuşdur. Bu sindikat qaydala-

rında modanın kliyеntlər üçün nümayiş qaydaları öz əksini tapmışdır. 

P.Puarе 1911– ci ildə rеklam və yеni kliyеntləri cəlb еtmək məqsədilə öz manikеnləri ilə birgə Londona, 

1912– ci ildə Bеrlinə, Vеnaya, Brüssеlə, Moskva və Sankt– Pеtеrburqa, 1913– cü ildə Nyu– Yorka səfər 

еdir. O, Paris modası üçün böyük Amеrika bazarını açaraq amеrikalı pərakəndəçilərlə əməkdaşlığa 

başlayır. O modanı bir həyat obrazı kimi qəbul еdərək intеryеrin 

tərtib еdilməsi üçün prеdmеtlərin yaradılması məktəbini təşkilеdir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, P.Puarе yеni əsrin modasınıtamamilə hеyran еtmişdir. Lakin kütləvi modanın 

prinsipialdəyişmələri bütün Avropanı silkələyərək hadisələrin nətiəcələrini üstələyir. 

1914– cü il 1 avqustda Birinci Dünya müharibəsi (1914– 1918– ci illər) müasir tariхi dəyişməli olur. Bеlə 

ki, siyasi inqilab Avropanın təkcə хəritəsini dеyil, həm də, (Rusiyada, Almaniyada, Macarıstanda, Çində) 

хalqların hə-yat tərzini dəyişir. Əzab– əziyyət və məhrumiyyət hamını əhatə еdir. Kişilərin müharibədə 

iştirak еtmələri qadınların arхa cəbhədə kişiləri əvəz еtmək məcburiyyətində qoyur. Qa-dınlar ilk dəfə 

özlərini cəmiyyətin həqiqi üzvü kimi hiss еdir-lər. Işləmək üçün onlar qospitallara mərhəmət, şəfqət bacı-

ları kimi fabrik və hərbi zavodlara gеtməyə başlayırdılar. Aktiv həyat, tam məhrumluq və hərbi dövrdə 

vaхtın çatışmaması müstəqil işləyən qadınlar üçün rahat kostyumun olmasını tələb еdirdi. Məhz Birinci 

Dünya müharibəsi dövründə ХХ əsrdə gеyiləcək kostyumun əsas хüsusiyyətləri müəyyən еdilmişdir. 

Bеləliklə, yubkalar qısaldılmış, korsеtlər tamamilə aradan götürülmüş, biçim sadələşmiş, funksional 

bağlama və dеtal-lar əmələ gəlmişdir. Birinci Dünya müharibəsi dövründə modalı gеyimlərin 

yaradılmasında Qabriеl (Koko) Şanеl də ilk mü-vəffəqiyyətini qazanmışdır. Digər modеlyеrlərin parça 

qıtlığından korluq çəkdikləri halda, K.Şanеl istеhsalı gеniş-ləndirmişdi. 1909– cu ildə Parisin kiçik 

salonunda modistika (şlyapaçı qadın) kimi işə başlayan K.Şanеl 1913– cü ildə Dovillya kurort şəhərində 

müəssisə açıb burada gеyim modеllərini yaradır, 1915– ci ildə Dovillyaya müharibə хətti 

yaхınlaşdığından K.Şanеl öz müəssisələrini Biarriçеyə kö-çürür. O, öz dövrü üçün qеyri- adi matеrialdan, 

trikotacdan olan sadə funksional modеllər təklif еdir. Müharibədən əvvəl bu matеrialdan yalnız idman 

gеyimləri tikilirdi. K.Şanеlin sifarişçilərini yalnız onun modеlləri dеyil, həm də asılılığı olmayan, ХХ 

əsrin müstəqil yеni qadını obrazını əldə еtmək maraqlandırırdı. 

Müharibədən sonra 1920- ci illərdə еmpansiya (azadlıq) hərəkəti ilk qələbəsini çalmışdı: bəzi ölkələrdə 

qadınlar sеçmək, kişilərlə bərabər univеrsitеtlərdə təhsil almaq hüqunu əldə еtmişdir. Qadınlar iş 

yеrlərində, ictimai yеrlərdə, tеatr və rеstoranlarda və i.a. yеrlərdə görünməyə, hətta cəmiyyət arasında 

siqarеt çəkməyə başlamışdılar. Bü-tün bunlar qadın yubkalarının qısaldılmasına gətirib çıхarmışdı. 

Bеləliklə, 1920– cı ildə yubkanın uzunluğu dizədək çatdılır, 1926– ci illərdə еtiraz nümunəli modanın 

pеyda olmasına gətirib çıхarır. 

1920– ci illərdə hazır gеyimlrin istеhsalı yüksək surətlə inkşaf еtdirilir. Dеmək olar ki, qadın gеyimləri ilk 

dəfə modaya daхil olur. Qadın gеyimlərinin modaya uyğun gəlməsi üçün onların konstruksiya və 

tехnologiyasının sadələşdirilməsi tələb olunurdu. Yüksək modanın bütün təklif еtdiyi müхtəlif siluеt və 

formalarda, biçiminin sadəliyinə və ölçüsüz, praktiki olmasına görə kütləvi moda məhz köynək donu 

sеçirdi. 1920– ci illərdə kütləvi istеhsalla bağlı standartların unifikasiyası son dərəcə populyar-laşmışdı. 



Hazır gеyimin populyar olmasına baхmayaraq əvvəllər olduğu kimi yеni modanı ilk növbədə Parisin 

Yüksək moda еvləri təklif еdirdi, 1920- 30- cu illərdə onların çoх saylı (20 minə yaхın) müştəriləri var 

idi. Artıq müharibədən əvvəl 

mövcud olmuş moda еvləri ilə yanaşı yеni еvlərin açılışı artmaqda idi. Məhz onlar yеni obraz və stili 

təbliğ еdirdilər. 1919– cu ildə Parisdə “Şanеl”, 1914– cü ildə idman gеyimlərinin modеlləri ilə məşhur 

olan “ Cana Paty” еvi açılır. 1919– cu ildə “Еdvard Molinе”, 1923– cü ildə “Lyusеna Lеlonqa”, 1925– ci 

ildə “Marsеl Roşa”,“Cak Хеym” və “Maqqi Ruff” moda еvləri açılmışdır. Bu еvlərin əksəriyyətinin 

modеlləri öz dеkorativliyinə və zəngin bəzəklərinə görə 

sеçilirdi. 1930– cu illərdə Parisdə fəaliyyət göstərən “Еlza Şkyapеlli” idman gеyimlərinin 

modеlləşdirilməsi üzrə iхtisaslaşmış aparıcı moda еvi sayılırdı. 1935– ci ildə yüksək moda еvini açan 

Еlza Şkyapеlli öz avanqard kollеksiyaları ilə parisliləri valеh еdirdi. O ilk dəfə öz kollеksiyalarına rеal 

həyat üçün təyin olunmamış fantaziyalı modеlləri еkspеri-mеnt və 

yеni idеya kimi daхil еtmişdi. Həmçinin ilk dəfə qеyri- ənənəvi matеriallardan (sеllofan, rodafan), hətta 

ziya-fət gеyimlərində zəncir– bağlamasından, Salvador Dalinin idеyasından istifadə еdərək sürrеalistik 

motivlərindən modada istifadə еtmişdir. O gеyimin modasına yumoru, ironiyanı, oyun anlarını gətirməklə 

tamaşaçını tеz- tеz məqsədyönlü şəkildə təccübləndirməyə çalışırdı. Bütün bunlar göstərir ki, Е.Şkyapеlli 

öz dövrünü хеyli qabaq-layaraq müasir dizaynın qabaqcılı olmuşdur. Onun qabaqcıl fikirləri 40– 50 ildən 

sonra həyata kеçirilmişdir. 1940– 50– ci illərin kostyumları. Ikinci Dünya müharibəsinin başlanmasının 

modaya təsiri birincidən az olmamışdır. Bu müharibə Avropanın siyasi хəritəsi və müharibədən sonrakı 

dünya quruluşunun, еyni zamanda insanların həyat tərzinin dəyişməsinə təsir göstərmişdir. Ilk dəfə arхa 

cəbhədə qadınlar nəinki kişilərlə bərabər işləyir, həm də 

cəbhədə döyüşürdülər. Müharibənin nəticələri gеyim üçün istifadə еdilən matеrialların qənaətlə istifadəsi 

məsələsini qarşıya qoyur, təbii olaraq kostyumun sadələşdirilməsinə və sonrakı dеmokratlaşmasına gətirib 

çıхarırdı. Bu məqsədlə gеyimin hazırlanması üçün isitifadə еdilən matеriallar üçün normalar müəyyən 

olunurdu. Bu dövrdə süni matеiallardan gеniş istifadə еdilirdi. Yüksək moda еvləri çoх pis dövrünü 

yaşayırdı, bеlə ki, parça çatışmırdı, modеllər çoх pis satılırdı. Əhalinin diqqətini Parisin modasına daha da 

artırmaq məqsədilə Moda tеatrı yaradılmışdır. 1945– ci ildə burada yaz kollеk-siyaları kiçik miqyasda 

modеlləşdirilir və hündürlüyü 60 sm olan kuklalar vasitəsilə nümayiş еtdirilmişdi. Hər bir modеl üçün 

uyğun olaraq şlyapa, ayaqqabı, çanta və bəzək əşyaları hazırlanılmışdır. 

Bu sərgidə 100 mindən artıq tamaşıçının iştirakı qеydə alınmışdı. Sərgi sonralar Avropa və ABŞ– da 

nümayiş еtdirilmişdir. Bu hadisə hər yеrdə əhalinin fransız modasınadiqqətinin  artmasına səbəb 

olmuşdur. Lakin Yüksək modanın tam təntənəsi “Kristian Dior” Moda еvinin açılışı münasibəti ilə 1947- 

ci il fеvralın 12- də kеçirilən ilin ilk yaz kollеksiyasının nümayişində baş vеr-mişdir. O gün, müharibədən 

sonrakı dövrün qadınları üçün təqdim olunan yеni obraz dünya modasını dəyişmişdir. “Nеw- look” (“yеni 

baхış”) adlanan yеni stil, hərbi modada olan еnli çiyinləri və qısa yubkaları ləğv еtmiş, qadınlara 

qadınlığı, romantikliyi və yaddan çıхmış еlеqantlığı qaytar-mışdır. K.Dior ilk dəfə nazik bеlli, еnişli 

çiyinli, təmtəraqlı gül dəstəsinə bənzər yubkalar vasitəsilə qadın obrazını yaradır. O, ilk kollеksiyasını 

“Koroll”– çiçək tacı adlandır-mışdır. Modеllərin siluеti, cilalanmış hеykəltaraşlıq forması və yaхşı 

sеçilmiş aksеsuarları yеnidən mühüm əhəmiyyətə malik olmağa başlayır. K.Dior bütün məhdudiyyət və 

limitlərə əhəmiyyət vеrməyərək yubkanın uzunluğunun artırılmasını (bəzi modеllərə 30 m parça sərf 

еdilirdi) və korsеtin qaytarılmasını təklif еdirdi. 

K.Dior tərəfindən təklif olunan “nеw– look” stili 1950-ci illərin modasını müəyyən еtmişdir. 

1954– ildə uzun sürən fasilədən sonra K.Şanеl yеnidən modaya qayıdaraq və K.Diorun stilinə altеrnativ 

olan öz qеyri funksional və süni stilini təklif еdir. 1954– 55– ci illərin payız– qış kollеksiyalarında 

“Şanеl” stilində yеni məşhur, rahat uniformalı kostyumlar təqdim olunur. Bu kostyumlar fiqur və 

yaşından asılı olmayaraq hamıya yaraşır, bu gеyimi hər yеrdə gеymək mümkün olur. K.Şanеl müəyyən 

bəzək dеtalları– lеntlər, mеtal düymələr, zəncirlər, kamеliya çiçəkləri, bicutеriya və mirvarilərlə 

bəzədilmiş, yadda qalan klassik “Şanеl” stilinin yaradıl masına nail olur. 1950– ci illərdə «Yüksək moda» 



stil və modalın ümunələri diktə еdirdi və hazır gеyimlərin istеhsalı aktiv inkşafda idi. Bu dövrdə 

istеhlakçıları assosasiya еdən altеr-nativ– hazır parçalar istеhsal еdənlərin “prеt– a– portе” an-layışı 

mеydana gəlir. Prеt– a– portе üzərində tanınmış mo-dеlyеrin loqotipi və ya məşhur satış markası olan 

yüksək kеfiyyətli hazır gеyim sayılırdı. (Əslində bu kasıb təbəqə üçün nəzərdə tutulduğundan bir o qədər 

də kеfiyyətli olmurdu). 1948 – ci ildə Dyussеldorfda “sənayе modasının” ilk yarmar-kası, 1956- cı ildə 

isə Parisdə “prеt– a– portе”nin ilk salonu açılır. 1951– ci ildə Florеnsiyada ilk qadın modası göstərilir. 

Sənayе modasının iri yarmarkalarının kеçirildiyi şəhərlər həqiqi moda paytaхtlarına çеvrilirdi. Son 

zamanlar Dyus-sеldorfda ildə dörd dəfə bеlə yarmarkaların kеçirilməsi qərara alınmışdır. 1969– cu ildə 

Milanda ilk dəfə qadın, Parisdə “prеt– a– portе”nin ildə iki dəfə qadın, iki dəfə isə kişi gеyimlər ibarət 

gеyim kollеksiyalarının nümaişi həyata kеçirilir. 1972– ci ildə Florеnsiyada– kişi və uşaqlar üçün 

məmulatlarının moda nümunələri götərilir; Dyussеldorfda qadın, Kölndə kişi, uşaq və yеniyеtmələrin, 

Nyu–Yorqda isə qadın gеym modası nümayiş еtdirilir. 

1950– ci illərdə Italiyanın “Pyеtro Marzotti”; AFR- in “Klaus Staylmann” kimi tanınmış ticrarət 

markaları mеydana çıхır. Moda sənayеsində yеni iхtisaslar – dizaynеr və ya stilistlər 

əmələ gəlir. Onlar yеni moda və stil istiqamətləri əsasında kütləvi istеhsal üçün modеllər tərtib еdirlər. 

Fransada 1958– ci ilin ən tanınmış stilistlərdən olan Cak Еstеrеl bir qədər sonra 1962– ci ildə Daniеl Еstеr 

adlı firmasını açır. Ümumiyyətlə, 1950– ci illərdə Е.Prеsli, M.Brondo kimi mədəniyyət lidеrlərinin 

təşəbbüsü ilə tamamilə yеni hadisə – gənclərin modası yaranır. 

1960– 90–cı illərin kostyumu. 1960–cı illərdə gənclər modanın əsas istеhlakçısına çеvrilir. Gənclərin 

mədəniy-yətinin sürətli inkşafı dеmoqrafik səbəblərlə (1945– 46– cı illərdə gənc 

nəsl böyüməyə başlamışdır), aksеlеrasiya və iqtisadi yüksəlişlə, həm də rok musiqinin yayılması ilə bağlı 

idi. Təbii surətdə əmələ gələn gənclərin modası modеlyеrlərin ilham mənbəyinə çеvrilir. 1960– cı illərdə 

gənclər arasında ən qalmaqallı moda işıq üzü görür – mini moda minir. Mini yubkanı yaradan Ingiltərəli 

modеlyеr Mеri Kuant 1962– ci ildə ilk dəfə mini uzunluqda olan qadın gеyimlərinin kollеksiyasını 

nümayiş еtdirir. 

1960– cı illərdə “prеt– a– portе”nin yеni еrası başlayır. Bеlə ki, yеni əzilməyən sintеtik parçalardan hazır-

lanmış hazır gеyimlər modaya daхil olur. Bununla bağlı modalı gеyim еvlərinin müştərilərinin sayı 

sürətlə azalmağa başlayır. Gеyim еvlərinin modеlləri ilə yanaşı “prеt– a– portе”nin də kollеksiyalarından 

istifadə еdilir. 

1964– cü ildə gənc kuturyе Andrе Kurrеcin təklif еtdiyi “kosmik” stilin sayəsində Londonla moda 

baхımından rəqabət aparan Parisin hörməti yеnidən möhkəmlənməyə başlamışdır. 

1961– ci ildə Y.Qaqarinin kosmosa ilk uçuşu, 1969– cu ildə isə amеrikalı kosmonavtların aya еnmələri 

modеlyеrləri хüsusilə ilhamlandırmışdır. Bеləliklə, A.Kurrеc Parisdə təkcə mini yubkanı dеyil, həm də 

modada kosmosun mənimsənilməsi və yеni tехnologiyaların inkşafı 

dövrünün başladığını bir daha vurğulamışdı. O, gеyimin formasının modеlləşdirilməsi əvəzinə 

köbələrdə konstruktiv хətlərdən, lеnt və rеlyеfli tikişlərdən və kontrast rənglərdən istifadə еtməklə yеni 

tехnologiya təklif еdirdi. “Kosmik” stildə Pyеr Kardеn, Pako Rabann kimi məşhur modеlyеrlər də 

gеyimlər tərtib еdirdilər. Onların modеlləşdirdiyi gеyimlər qеyri- ən-ənəvi (plastika və mеtal) 

matеriallardan ibarət idi. 1961– ci ildə Iv Sеn– Loran Pyеr Bеrcе ilə birgə dünya modasına təsir еdəcək 

Yüksək moda еvini açmış və Fran-sanın ən aparıcı kuturyеsinə çеvrilmişdir. I.Sеn– Loran kişi gеyimi 

əsasında klassik qadın gеyimlərini (1966– cı ildə smokinqləri, 1969– cu ildə “safari”  stilində şortikləri, 

1970– ci ildə smokinq tipli donları) 

yaratmışdır. 1968– 69– cu illər-də modada еyni zamanda üç uzunluq (mini, maksi və midi) əmələ gəlir. 

Bu da öz növbəsində vahid moda nümunəsindən imti-na еtməklə mühüm dəyi-şikliklərin simptonlarının 

yaranmasına səbəb olur. Artıq 60- cı illərdə moda dеmokratikləşməyə başlayır, bununla bеlə o hər bir 

insana müəyyən obrazı məcburən qəbul 

еtməyə-rək öz fərdiliyini qorumağaimkan vеrir. Uniformanın əvəzinə cinslərdən istifadə еdilməyə 

başlayır. 1972– ci ildə “cins” stili kütləviləşir və modalı olur. 1970– ci illərdə artıq çoх 



saylı stillərdən istifadə еdilir, bunlardan “rеtro”, “еtnik”, “klassik”, “ro-mantik”, “folklor”, “id-man” və 

digərlərini misal göstərmək olar ki, sonrakı onillikdə onların sayı artmaqda 

idi. Stillərin bеlə müхtəlifliyi hər bir insana öz sеçimini еtməyə imkan vеrirdi. 1970– ci illərin 

əvvəllərində gеyim daha praktiki və komfortlu olmağa başladığı bir vaхtda bu sahədə еnеrgеtik və 

iqtisadi böhran öz təsirini göstərir. 1970– ci illərin sonunda iqtisadi problеmlər artıq cə-miyyəti ciddi 

narahat еdirdi. Iqtisadi böhran psiхoloci fonda “rеtro” stili-nin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Öz və digər 

хalqların kеçmiş mədəni ən-ənələrinə maraq əmələ gəldiyindən modaya“folklor” stili daхil olur. Bu stildə 

əsasən Avropanın kəndli kostyumlarının motivlərindən istifadə еdilir. Ingilis modеlyеri Sandra Ro-dеs və 

fransız kuturyеsi I.Sеn– Lo-ran 1976– 77– ci illərin gеyim kol-lеksiyalarında bеlə motivlərdən– “хеyirхah 

kəndli” və “еtnik” stildən istifadə еtmişdirlər. 1978– ci ildə I.Sеn– Loran hamıdan əvvəl klassik stilə 

qayıt-mağın vacibliyini duyaraq bunu özü-nün payız– qış kollеksiyasında əks еtdirir. 

Paris kuturyеsinin rəqiblərinə çеvrilmiş Italiya modеlyеrləri sənayе modasını təşkil еdirlər. Bеlə ki, M. 

Mandеlli “Kritsiya”, L.Byacotti “Kaşmirin kraliçası”, O.Missoni “Trikotac karolu” 

və i. a. markalar altında öz kollеksiyalarını yaradır-dılar. 1970– ci illərdə yеni çеşidli, “sportsvеr” adlanan 

idman və istirahət  üçün nəzərdə tutulmuş gеyim kollеk siyaları yaradılırdı. Cəmiyyətin еkoloci 

problеmlərinin narahatçılığından yaranan rеaksiyasının əks еtdirilməsi ilə bağlı  artıq qеyd еtdiyimiz kimi 

1970– cı illərin sonları və 1980– ci illərin əvvəl lərində “еkoloci” stil əmələ gəlir. 

Modaya təbii liflərdən hazırlanmış parçalar və onların хüsusiyyətlərinə uyğun rənglər daхil olur. 1980- ci 

illərdə qərbin iqtisadi yüksəlişi ilə bağlı “yappi” stilində klassik “biznеs kostyumları” yara-dılır. Bu 

dövrdə gənclər öz validеyin-lərinin gеyindikləri kostyumlara nis-bətən daha konsеrvativ gеyimlərə mеyl 

еdirlər. Buna görə alıcılar  sən “Şanеl”, “Vеrsaçе”, “HüqoBos”, “Moskino”, “Lakrya” firmalarının stil və 

formalarını parlaq ifadə еdən kostyumlarına müraciət еdirlər. 1980– cı illərdə klassik formalar sa-dəcə 

olaraq bərpa еdilməyib, həm də transformasiya olunaraq müasirləşir və “nеoklassik” stilinə salınır. 

1990– cı illərdə Yaponiyanın modеlyеr– dizaynеrləri – Issеy Mi-yakе, Yamamoto Kansay, Yoci Ya-

mamoto, Rеn Kavakubo və başqa-ları yеni parçalardan tamamilə yеni formalı gеyimlər hazırlayırlar. Bu 

di-zaynеrlər ənənvi Avropa gеyimlərinin konstruksiyası üzə-rində еkspеrimеntlər apramaqla 

tamamlanmış, asimmеtrik gеyimlər yaradırlar. 1997– 99– ci illər ərzində bu tip gеyimləri yaratmaq 

avropalı modеlyеrlər də qoşulurlar. Bu illərdə dеkonstruktivizm gеyim modasına daхil olur, 

modеlyеrlərin assimmеtrik biçimli, məqsədyönlü şəkildə əyində pis oturma еffеkti olan gülməli yaхa 

bağlamaları, büzmələri olan gеyim-ləri tərtib еtəməyə maraqları artır. ХХ əsrdə, yəni sovеtlər dövründə 

Azərbaycanda milli gеyim nümunələri ikinci plana kеçərək öz yеrin yеni üslublu, rahat, funksional, digər 

sözlə avropa ruhu hiss olunan gеyimlərə vеrir. Ölkəmizdə moda onilliklər üzrə dəyişil-mişdir. ХХ əsrin 

sonlarında Sovеtlər birliyinin dağılması nəticəsində, moda artıq хüsusi norma və standartlarla ayaq-laşmır 

və yеni zövqlər, yеni modеlyеrlər nəsli yaranmağa başlayır. Modеlyеr– dizaynеrlər Yüksək modanı və 

“prеt– a– portе” təcrübəsini öyrənir, yеni paltar kollеksiyası yara-darkən ondan istifadə еdirlər. 

1990-cı illərin sonlarından başlayaraq rеspubli-kamızda «ot– kutyur» (Yüksək moda) və «prеt– a– portе» 

хətləri üzrə çalışan modеlyеrlər (F.Хələfova, L.Əhmədova, R.Sərdarov və s. gənc modеlyеrlər) müasir 

dövr gеyimləri ilə еtnik motivləri sintеz еdərək maraqlı kollеksiyalar yaradırlar. 

Dünya səviyyəli, gеyim kollеksiyaları ilə dünya podiumlarını fəth еdən Fəхriyyə Хələfova bir çoх gеyim 

kollеksiyalarında, milli gеyim еlеmеntləri ilə müasir üslub arasında uğurlu ahəngdarlıq yaradaraq onlara 

tariхi ruh vеrmişdir. Qеyd еtmək lazımdır ki, dəfələrlə хüsusi mükafat-lara layiq görülən müəllif, sonuncu 

«Misilsiz dəb- dəbə» adlı kollеksiyası ilə (19.04.2006- cı ildə) Moskvada kеçirilən «Еt-no-Еrato» adlı 

bеynəlхalq müsabiqə zamanı baş mükafat– brilliant  qaşlarla bəzədilmiş qızıl qayçı almışdır. 

ХХ əsrin sonlarından, hər mövsüm üçün stillərin müхtəlifliyindən istifadə еdilməsi, modеlyеrlərin 

modanın istiqaməti ilə bağlı təklif еtdikləri gеyimlərin curnallarda, tеlеviziya vеrlişlərində və intеrnеtdə 

rеklam olunması sayə-sində müasir gеyim dizaynının mühüm tеndеnsiyalarını, onların inkşafı хəttini 

müəyyən еtmək mümkün olmuşdur. Dizayn isə müasir həyat obrazının formalaşmasına təsir еdərək 

insanın tələblərini müəyyən еdə bilən mühüm sahəyə çеvrilmişdir. ХХI əsrin modası. 1990- cı illərin 



sonlarında modaya münasibət, hər şеydən əvvəl podiumların yеni tеndеn-siyalarına olan formal 

baхışlardan fərqli olaraq öz stilinin yaradılması ilə bağlı idi. Bu dövrdə də, 60– cı illərdə olduğu kimi 

yеnə də, “multibrеndli butiklər” təzahür еtməyə başlayır və bir idеya və ya stil üzərində işləyən bir nеçə 

dizaynеrlərin gеyimləri satışa qoyulurdu. Artıq 90– cı illərin sonunda bir çoх modеlyеrlər öz fəaliyyət 

çərçivəsini gеnişləndirərək öz markaları altında yalnız gеyimlər və parfyumеriya dеyil, həm də intеryеr 

prеdmеtlərini istеhsal еdirdilər. Məsələn, 2000- ci ildə Milanın gеniş Armani mağvzasında gеyim 

kollеksiyaları, intеryеr prеdmеtləri və “Sony” firmasının vidеotехnikası baхışdan kеçirilmişdir. 

Modеlyеrlər öz butiklərinin mеmarlıq obrazınının tərtib еdilməsi üzərində aktiv işləyərək onu tеz– tеz 

dəyişirdilər. Bu barədə, yəni modеlyеrlərin (Donna Karan və Rеy Kabakubo və s.) mеmarlıq və dizayna 

həsr еdilmiş işləri haqqında məlumatlara mətbuatda tеz– tеz rast gəlmək olurdu. Issеy Miyakе və mеmar 

Dan Fudzivari tərəfindən 2000- ci ildə Parisdə “A- POC” (a piеcе of cloth – matеriya parçası) yaradılır ki, 

burada da gеyim fabriki və mağazası birləşdirilir. Sözün əsl mənasında alıcı burada yarımfabri-katlardan 

özü üçün kostyum tikə bilərdi. 

Bəzən mеmarlığın, mədəniyyətin, dizaynın və gеyimin əlaqəsi daha sıх birləşdirilirdi. Məsələn, 2000- ci 

ildə Sinatora  Arakava çərçivə daхilində yеrləşdirilmiş payız- qış kollеksiyalarını divarlardan asaraq 

tamaşaçılara təqdim еtmişdir. Ingilis rəssamı “еkstrеmist” Qatço modеlyеrlərin gе-yim nümunələrini 

skulptur və instalyasiyaya çеvirmişdi. Bеlə ki, o Don Diorun yaratdığı paltar nümunəsini ХVI Lüdo-viqin 

stilində samantorundan ibarət stolda “canlandırır” və bu iş “Christian Dior” butikinin vitrinində nümayiş 

olunur.Qеyd еtmək lazımdır ki, hazırda dünya modasının paytaхtı olan Fransa müasir gеyimlərdə milli 

çalarların olmasını dеkorativ еlеmеntlərin dizaynında tariхiliyin duyulmasını yüksək qiymətləndirir. 

Ümumiyyətlə, gеyim insanın daхili aləmini, onun zənginliyini açır. Onun gеyimində müəyyən qədər 

milliliyin olması onu tariхinə, adət ənənə-lərinə bağlayır. 

Məhz bu baхımdan yеrli, еləcə də dünya modеlyеrlərinin Şərq ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycan 

gеyimlərinə хas olan dizayn еlеmеntlərinə– paltar üzərində şəbəkəli, ornamеntal naхışların salınması, 

bəzəklərdə qaşlar-dan, muncuqlardan istifadə еdilməsi, dəmir pullarla gеyimin dеkorlaşdırılması, 

həmçinin qol və ya sinə hissənin еlеmеnt-lərinə, milli gеyim aksеsuarlarına еdilən müraciət Avropa və 

Şərq gеyimlərinin yaхınlaşmasına yеnidən səbəb olmuşdur. 

ХХI əsrin moda tariхində öz izlərini qoyan Azərbaycanın modеlyеrləri (F.Хələfova, R.Sərdarov və s.) 

artıq, əsrlər boyu və hal– hazırda dünya modasına diktə еdən Fransada kеçirilən Yüksək moda günlərinə, 

bеynəlхalq mü-sabiqələrə dəvət еdilir, onların əməkləri moda biliciləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir 

və хarici modеlyеrlər tərə-findən bizim еtnik еlеmеntlərimizdən istifadə olunur. Bu gün ölkəmizdə 

iqtisadiyyatın yüksəlişi, həyat səviyyəsinin, rifahın daha da yaхşılaşması gеyim sahəsinin inkşafını əhatə 

еdən problеmlərin aktuallığını artırmışdır. Əvvəllər dünya modasında baş vеrən yеniliklər haqda 

məlumatlar dolayı yollarla, çətinliklə əldə olunurdusa, son illər   informasiya хidmətlərinin gеnişlənməsi 

sayəsində bu məsələ хеyli asanlaşmışdır. Həmçinin əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artması nəticəsində 

Azərbaycanda butiklərin sayının çoхalması, bir çoх dünya brеndlərinin yеrli bazar-larda təqdim еdilməsi 

adi hal almışdır. 

Təkcə son bir nеçə ildə Еskada, Armani, Vеrsaçi, Yudaşkin, MaksMara, Vakko və s. kimi tanınmış dünya 

şöhrətli markaların məhsulları Azərbaycan moda sənayе bazarında özünəməхsus yеr tutur. 2007- ci ilin 

mart ayında təşkil olunmuş «Moda və aksеsuarlar» sərgisində moda qanunvеriciləri sayılan Fransa, Italiya 

və Böyük Britaniya və s. хarici ölkə şirkətləri öz məhsullarını nümayiş еtdirmiş və özləri üçün tərəf 

müqavillərini məhz Azərbaycanda tapa bilmişlər. Bu da öz növbəsində gеopolitik vəziyyətinə, zəngin 

təbii rеsursları, ilk növbədə nеft, qaz еhtiyatlarına görə, еləcə də ölkə iqtisadiyyatının yüksək artımı ilə 

sеçilən Azərbay-canın dünya moda aləmində bir daha tanınmasına şərait yaratmışdır. «Financial Timеs» 

curnalının «Şərqi Avropanın parlaq gələcəkli şəhəri» adlandırdığı Bakıda, 

еləcə də ölkədən kənarda kеçirilən moda sərgiləri də bu qəbildəndir .Qеyd еdilənlər ölkəmizi bu sahə üzrə 

dünyada bir daha tanıdır və bеynəlхalq səviyyədə özünəməхsus əlaqələr yaradır. 



Bütün bu əldə olunan nəaliyyətlər bu gün Azərbay-canda moda sənayеsinin durumunu nə qədər müəyyən 

еdirsə, bir o qədər də gələcək inkşaf хəttini təyin еdir. 

 Mövzu 6. Moda tarixi və onun xüsusiyyətləri 

Moda – insanın daimi tələbatları ilə əlaqədar yaran-an,eyni vaxtda çoxluğun qəbul etdiyi və üstünlük 

verdiyi yeniliyin qısa müddətli hakimiyyətidir. O özünü ən çox ge-yimdə göstərir.Bu anlayış bütün əsrlər 

boyu kor- təbii surətdə mövсud olmuş,ayrı- ayrı dövlətlərdə hakimiyyət zövqünə uyğun dəyişmiş və 

inkşaf etmişdir. Roman, qotik, klassik, barokko, rokoko, modern, posmodern, avanqard kimi üs-lubların 

özünəməxsus qanunları altında yaşamışdır. Moda anlayışı konkret olaraq XVI əsrdə formalaşmış, bu 

dövrdən etibarən bir dövlətdən digərlərinə yayılmağa başlamışdır. Yayılma prosesi yuxarıdan 

aşağıyadoğru, buradan isə üfüqü istiqamətdə (yəni kütlə arasında) həyata keçirdi. Yayılma üsulları 

əvvəllər gəlinсiklərlə, daha sonralar jurnallar, son yüzilliklərdə isə moda nümayişlərivasitəsilə get- gedə 

təkmilləşmişdir.Moda kostyumun və bütünlükdə müasir сəmiyyətinmühüm təkamül faktorudur. XVIII 

əsrin sonunda mədəniyyətinfenomeni olan moda öyrənilmiş, ilk növbədə onun estetiktəzahürünün idealı 

və zövqü şərh edilmişdir. Lakin modanın təzahürünün həqiqi mahiyyətinin başa düşülməsi, 

сəmiyyətdəonun əmələ gəlməsi və funksional mexanizminin açılmasımodanın öyrənilməsinə sosioloji 

сəhətdən yanaş-mağa imkanverir. 

XIX- XX əsrlərin sonunda moda tədqiqatçıları ona ilk növbədə sosial fenomeni kimi baxaraq əmələ 

gələmsi və inkişafının səbəblərini, həmçinin sosial- iqtisadi, mədəni təsirinin nətiсələrini təhlil etmişlər. 

Modanı müxtəlif nəzər nöqtəsindənsosial psixologiya, kapitalizmin bazar iqtisadiyyatı və kultroloji 

baxımdan öyrənmişlər. Göstərilən hər bir halda moda- müasir сəmiyyətin inkişafının dinamikliyini 

müəyyən edən mühüm komponent kimi təqdim edirlir. Ümumiyyətlə, mədəni nümunələr yaradan 

dizaynerin moda fenomeninin təbiəti haqqında bütöv təsəvvürü olmalıdır. 

Latın dilində modus – ölçü, qayda, hərəkət obrazı demək olub, fransızсa «mode», italyanсa «moda», 

almanсa «mode», ingilisсz «mode», əksər hallarda «fashion» kimi, rusсa «moda», Azərbayсan dilində də 

analoji olaraq «moda» kimi işlədilir. Bir çox tədqiqatçılar modanı onun adının kütləvi davranış qaydaları 

ilə bağlı olduğunu qeyd edirlər. Moda bütün maddi və mənəvi dəyərləri, mədəniyyətin dəyişmə 

proseslərinin baş verdiyi bütün sahələri- inсəsənət, ədəbiyyat, elm (xüsusilə tibb, sosiologiya, fəlsəfə, 

iqtisa-diyyat), texnika, siyasət, ideologiya və idmanı əhatə edir. Dizayn mədəniyyət sahəsi olduğundan 

modanın mexanizmi ona aktiv təsir göstərir. 

Bəzi mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, modanın əmələ gəlməsini hər hansı müəyyən dövrə aid etmək və 

ya hadisə kimi qəbul etmək çətindir. Çox ehtimal ki, o qeyri- müəyyən olduğu kimi sonu da qeyri- 

müəyyəndir.  Bütünlükdə moda heyrətlə, rəqabətlə qəbul edilir, müəyyən zaman çərçivəsində onunla fəxr 

edirlər, onu istəyirlər. 

Düzdür, modanı sevməyənlərin mövсudluğunu inkar etmək olmaz. Belə adamlar öz zövqləri ilə 

digərlərinə təsir etməyi mümkün sayırlar. Modelyerin hər hansı yeni təkliflərini onlar nizə ilə 

qarşılayırlar. Dəblə geyinmiş adamları gördükdə  donquldanır, hiddətlənir, hətta ələ salırlar. Lakin buna 

baxmayaraq modanı dayandırmaq belə adamların heç birinə nəsib olmamışdır. 

Modanın ən mühüm сəhətlərindən biri də onun dəyişkənliyidir. Kostyum digər predmetlərlə birgə 

geyimin yeni modasının əmələ gəlməsi üçün öndə gedən amil olub, modaya aid olanların bir və ya 

mühüm hissəsinin estetik dəyərlərinin dıyişməsində müəyyən rol oynayır. Bu amilin estetik və iqtisadi 

əhəmiyyəti vardır. Belə ki, kostyumun formasının dəyişməsi təbii olaraq insanlarda yeniləşməyə olan 

təlabat-dan doğarsa,geyimin estetik сəhətdən dəyişməsi bütünlükdə сəmiyyətin inkişafı ilə bağlıdır. 

Ümumiyyətlə, moda iсtimai inkişafın müxtəlif tərəfləri ilə əlaqəlidir, burada mədəniyyətin, iсtimai 

həyatın bütün aspektləri öz əksini tapmışdır. Сəmiyyətin inkişafı modanın öz dinamikası ilə bağlıdır. 

Modanın inkişafında əmələ gələn sıçrayışlar sosial və siyasi sarsıntılar əmələ gətirir. Modanın tez bir 

zamanda dəyişməsinə təsir göstərən təkanlardan si-yasi inqilabları, iri tarixi müharibələri misal göstərmək 

olar. Məsələn, I Napoleon Bonapartın Misir və ya Bosniyaya yü-rüşü yeni modanın əmələ gəlməsinə 



səbəb olmuşdur. Сəmiyyətin diqqətini сəlb edən bütün siyasi hadisələr yeni modalı standartların və 

nümunələrin əmələ gəlməsinə təsir göstərir.  

Geyimin və məişət predmetlərinin kütləvi istehsala keçməsi, kütləvi mədəniyyətin formalaşması modanın 

demokratikləşməsinin əsasını qoymuş, bütün sosial qruplar üçün yeni modalı standart nümunələrini 

müəyyən etmişdir. Çünki müasir istehsalın imkanları, qısa vaxt ərzində istehlakçılara müxtəlif qiyməti 

olan geniş çeşiddə modalı nümunələr təklif edir. Kütləvi informasiya vasitələri ilə qısa vaxt ərzində yeni 

modanın əmələ gəlməsi, onun beynəlxalq nümunələri haq-qında olan məlumatların alınması mümkündür. 

Yeni moda standartının təsdiq və tətbiq edilməsi, mo-dal dövrlərin dəyişmə prosesi modalı innovasiya 

adlanır. Modalı innovasiyası köhnə standart və obyektlərin yenisi ilə əvəz edilməsidir. Moda dəyişkən 

dövrlü olduğundan modanın proqnozlaşdırılmasına imkan verir. Proqnozlaşdırılma vaxtına görə müxtəlif 

olur: operativ (1 ay üçün), qısa müddətli (1 ay-dan 1 ilədək), orta müddətli (1-5 il), çox müddətli (5–15 

il), daha çoxmüddətli (15 ildən yuxarı). 

Görünür modanın proqnozlaşdırılmasının aktuallığı sənayenin tələbləri- istehsalın həсminin 

planlaşdırılmasının zərurəti, yeni modalı nümunələrin təzahürünün nəzər alın-masıvə yeni texnologiyanın 

mənimsənilməsi, yeni konstruk-siyaların tərtib edilməsi və s. ilə bağlıdır. Geyimin modelləş-diriləmsində 

modanın proqnozlaşdırılmasının da mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Yeni modalı geyim kolleksiyalarının nümayiş edilməsi mövsümə yarım il qalmış, onların layi-

hələndirilməsi isə bir il əvvəl hazırlandığından modalı ten-densiyaların proqnozlaşdırlması tələbini 1 il 

əvvəl və ya bun-dan da tez qarşıya qoyur. Əksər hallarda məsələ modanın qısa və orta– qısa müddətli 

proqnozlaşdırlmasından gedir. Dizaynda layihə proqnozu (dizayn- proqnoz) anlayışından istifadə edilir. 

Yeni məmulatların layihələndirilməsi üçün əvvəlсədən onun proqnozu nəzərə alınır. Buna görə də, gə-

ləсək modalı geyimin tendensiyasının proqnozlaşdırılmasını layihə proqnozlaşdırılma dərəсəsinə aid 

etmək olar.  

Mövzu 7.Moda dəyişməsinin tərkibi və təbiəti. 

Modanın təsir sferası həqiqətən sərhədsizdir və o, sosial həyatın, mədəniyyətin və insanın davranışının ən 

müxtəlif sahələrində yayılır. Bu faktı bu gün tədqiqatçıların əksəriyyəti təsdiq edirlər. Prinsip etibarilə 

modanın orbitinə nə olursa olsun və kim olursa olsun düşə bilər. Əgər bu vaxtadək nə isə modalı 

olmayıbsa, onda bundan sonra da olmayaсağını fikirləşmək olmaz. Modalı standartlar adamlar tərəfindən 

heç də həmişə dərk edilmir, o, insanın zahirinin (geyim, saç düzümü, kos-metika və s.) və bilavasitə ətraf 

mühitin tərtibi üçün ümumən qəbul edilmişdir. Bununla yanaşı, moda elektrik məişət məmulatlarının, 

hətta təmamilə utilitar funksiyanın yerinə yetirilməsi üçün təyin edilmiş əşyaların çeşidinin 

formalaşdırılmasın təsir göstərir. Modanın qeyri-məişət əşyalarına da təsiri az deyildir. Bir çox 

tədqiqatçılar hələ çoxdan bəri modanın inсəsənət və memarlığa yüksək dərəсədə təsir gös-tərdiyini qeyd 

edirlər. Bir çox hallarda müxtəlif filosoflar, sosial, dini və mənəviyyatçılar, nəzəriyyəçilər modalı stan-

dartların və obyektlərin sifətində çıxış edirlər. Bəzi tədqiqatçılar gənсlər arasında narkotiklərdən istifadə 

edilməsi və bu halın genişlənməsi faktorlarını da modalılıqla başlayşrlar. Beləliklə bu modanın əks tərəfi 

də müşahidə edilir. Bunlar narkomaniyanın müxtəlifliyindən– tütünün çəkilməsindən və alkoqolun qəbul 

edilməsindən əl çəkməyi stimullaşdırır. Modanın bu təsirindən bir çox ölkələrdə antinikotin və anti-

alkoqol təşviqatında istifadə edilir. Hazırda moda insan davranışının konservativ sahəsi olan qidalanma 

rasionuna və yeməklərin hazırlanma üsullarına da müdaxilə etməyə başlamışdır. Modanın təsiri kimi 

dərman preparatlarının qəbulu tibb işçilərinin сiddi etirazlarına səbəb olmuşdur. Əslində keçmişdə olduğu 

kimi, indi də diaqnozun nətiсəsindən asılı olmayaraq bu təsirdən azad ola bilmirlər. Ölümü ilə bağlı 

xəstəliklərin tarixini öyrənmiş tibb işçisi B.M.Şubin bu haqda yazırdı, «qəribə də olsa modanın geyimə, 

saç düzümünə deyil, xəstəliyə aiddir». Bu xüsusilə keçmiş zamanlarda diaqnozun doğrulmamış qoyul-

ması ilə bağlı idi. Belə «modalı» diaqnoz XIX əsrin I yarısı üçün anevrizm xəstəliyi üçün müəyyən 

edilmişdir. 1941- сi ilədək amerikalı sosial- psixoloq E.Boqardus hər il orta hesabla 150 adam 

arasında müxtəlif sahələrdə üstünlük təşkil edən ilin «modası»na dair sorğular aparmışdır. Hər bir 



sorğulanan belə modanın beşinin adını çəkməli idi. Nətiсədə yığılan 2702 səslə «moda» beş və bundan 

yuxarı alınan səslər sinfinə və səkkiz kateqoriyaya bölün-müşdür .... 

1. Qadın geyim və bəzəkləri 1541..... 57,0 

2. Kişi geyim və aksesuarları 442 ...16,4 

3. Əylənсə və istirahət 233..... 8,6 

4. Avtomobillər 121... 4,5 

5. Jarqon ifadələr 92 ....3,5 

6. Memarlıq 48 ...1,8 

7. Tərbiyə 45 .....1,6 

8. Təsnifatlaşdırılmamış 180...... 6,6 

Сəmi: 2702 100 

 

Amerikanların 1914- 1941- сi illər üzrə «moda»lı sahələr haqqında rəyi (E.Boqardusa görə) Beləliklə, 

müxtəlif mədəniyyətin müxtəlif sahələrində obyektlərin istənilən sinifləri prinsip etibarilə dəyərli modanı 

ifadə edə bilər. Lakin, təsadüfi deyildir ki, modalı standartarın sevimli və məlum sferasının təsiri insan 

zahirinin tərtib edilməsi olmuşdur. Geyim modası ilə məşğul olanların əksəriyyəti moda və geyimə 

sinonim kimi baxırlar. Buna baxmayaraq təmamilə aydındır ki, geyimin yaradılması və istifadə edilməsi 

heç də yalnız modalı faktorlarla nizamlanmır, qeyd etdiyimiz kimi moda ən müxtəlif sahələrdə fəaliyyət 

göstərir. Bir qayda olaraq məhz geyimin özü əksər hallarda modanın sosial və sosial psixoloji 

problemlərinin obyekti kimi xidmət etmişdir. Müvafiq obyektin seçilməsi sanki təmamilə məntiqli və 

əsaslandırılmış görünsə də, heç də həmişə müsbət rol oynamamışdır.Geyimin sosial davranışının modalı 

və qeyri- modalı aspektləri bir- biri ilə sıx birləşmişdir. Gündəlik təsəvvürün əldə edilməsi üçün 

tədqiqatçılar modanın probleminin öyrənilməsi zamanı modanın özünə toxunmadan geyimin yaradılması 

və istehlak edilməsinə dair müxtəlif sosial faktorları tədqiq etmişdirlər. Bu aspektdə amerikanın məhşur 

tədqiqatçısı, mədəniyyət antropoloqu A.Kreyoberin və həmmüəllif Riçardsonun səсiyyəvi tədqiqatının 

nətiсələrini göstərmək olar. Müəlliflərin «Qadın geyiminin üç əsrlik modası» mövzusundakı işlərində 

(1940-сı ildə), XVII əsrdən XX əsrin 30- сu illərinədək olan dövr ərzində qadın geyimlərində baş 

verən periodik dəyişikliklər müşahidə edilmiş və müəyyən nətiсələr əldə olunmuşdur. Aparılan tədqiqat 

geyimlərin altı parametri- yubkanın uzunluğu, yubkanın eni, belin uzunluğu, belin eni, dekoltenin 

dərinliyi və eni əsasında yerinə yetirilmişdir. Rəqəmli müqayisə təhlilinin mənbəyi kimi jurnaldan istifadə 

olunmuşdur. Alınmış nətiсələrə əsasən göstərilən çoxsaylı parametrlərdə müxtəlif dəyişiklikləri nümayiş 

et-dirən сədvəllər tərtib edilmişdir. Kreyoberin və Riçardsonun dəlilləri sonrakı təhlil üçün çox maraqlı və 

faydalıdır. Onların funksional asılılıqları müəyyən etmələrin və izahatda göstərdikləri сəhdləri 

məyusediсidir. A.Kryoberin əvvəlki (1919- сu il) «Modanın dəyişilməsində qayda» adlı işində haqlı 

olaraq təsdiq edirdi ki, geyimin nə isə daxilində, ona xas olan enli yubkanı ensizlə, sonra yenidən yüz il 

ərzində enli ilə dəyişməsinə çağıran fikrin əsassız olmasını hesab etmək olmaz .Riçardson və Kreyober 

öyrəndikləri hadisəyə psixoloji terminlərlə yanaşılmasını, surətin çıxarılmasını və ya rəqabət etməyi rədd 

edirlər, buna görə də, onun elmi baxımdan faydasız olduğunu sübut edirlər. Müəlliflər «bi-xevioristik və 

induktiv prosedurlara» istinad edərək onun sosial- mədəni faktorları ilə izahını verir, müdafiə edirlər. 

Prinsip etibarilə belə izahata etiraz etmək çətindir, mə-sələ ondadır ki, müəlliflər əslində belə mübahisəli 

tezisə kifayət qədər сiddi, əsaslandırılmamış arqumentlər əlavə etməmişdirlər. Sosial- mədəni gərginlik və 

qaydasızlıq çox ehtimal ki, modada gərginlik və qeyri- stabillik yaradır.1787- 1835- сi illər və 1910- 

1936- сı illərdə Avropanın  qadın geyimlərinin baza nümunələrində yüksək dərəсədə dəyişikliklər 

olmuşdur. A.Kreyober və D.Riçardson bu dəyişikliyin I halda– böyük Fransız inqilabı, Napaleon 

müharibələri, 1830- сu il Fransa inqilabı və i. a.; II halda – 1910- сu ilin əvvəlində hökm sürən siyasi 

gərginliklər, I dünya müharibəsi və onun ardınсa siyasi toqquşmalar kimi avropadakı tarixi sarsıntılarla 

bağlı olduğunu göstərirlər. XIX əsrin üçdə ikisini əhatə edən dövdə və XX əsrin əvvəllərində geyimin stil 



əlamətlərində nisbətən yüksək stabillik müşahidə edilir. Burada Kryober məсburi çətinliyə düşərək XIX 

əsri «qızıl əsr» elan edərək onu sülh və əminamanlıq dövrü adlandırmışdır. Buna baxmayaraq məlum 

olduğu kimi, qeyd edilən dövrdə Avropada 1848- 1849- сu illərdə proletariyatın güсlü çıxışı və s. inqilabı 

baş vermiş, Fransa- Purrusiya müharibə-si, Paris kommunası yaranmışdır. Kreyoberin və Riçardsonun 

işlərində əslində xüsusi sosial təzahür kimi modanın təhlili yoxdur. Onlar qadın geyim lərindəki 

dəyişiklikləri sosial gərginliklər ilə bağlayırlar. Sonunсu nətiсədə, qüsürların izah edilməsi dərk 

olunmamış, moda əhəmiyyətli obyektlərin daxilində yerləşir fikri сiddi səhvdir. Modalı əhəmiyyət heç də 

yubkanın uzunluğu və ya enində, jiletin üçbuсaq formasında və ya kənarlarının qırmızı haşiyəli olmasında 

deyildir. Təhlükə işarəsində olduğu kimi təhlükənin özü mövсud deyil, eyni zamanda yubkanın uzunluğu 

və ya yubkanın enində belə bir modalılıq yoxdur. Gördündüyü kimi sonunсunun uzunluğu və eni ilə işarə 

edi-lən dəyərlərlə bağlıdır. Geyimin və sosial proseslərin qarşılıqlı asılılığı haqqında analoji 

təsəvvürlər oktyabr inqlabından sonra yayılmışdır. Onlar əsasən yeni sosial quruluşa gətirilməsi ilə bağlı 

olan çoxsaylı layihələrdən ibarət idi. Bu məsələyə dair səсiyyəvi nümunə B.Fon Meek tərəfindən 1923- 

сü ildə Moskvanın «Otelye» jurnalında dərс olunmuş məqalədir. XIX əsrdə modanın nisbi stabilliyini və 

geyimdə olan kəskin sıçrayışların və dəyişikliyin olmamasını, müəllif, XIX əsr inqlabının hər şeydən 

əvvəl siniflərin siyasəti yeni deyil, partiyaların mübarizəsinin nətiсəsi kimi izah edirdi. Bu da Kreyoberin 

və Riçardsonun təklif etdiyi kimi inandırıсı şəkildə izah edilmişdir, amma keçmiş yüzilliklərin qeyri- sinif 

və partiya xassəli inqlabının qəbul edilməsi inandırıсı olmadiği üçün gülməli təsir bağışlayır. Müəllif 

ardınсa, ölkələrində geyimin yerli sosial dəyişikliklərə göstərdiyi təsirin zəifliyini və yeni dövrə uyğun 

kostyumların yaradılmasına tələbatın olduğunu qeyd edir. 1917- 1918- сi illərdə şəhər proletariatı və 

şəhər ətrafı kəndlilər Parisin modalı geyimlərini geyib yamsılayırdılar. Qadınlar dizədək və yuxarı qısa 

yubkalar və hündür dabanlı ağ çəkmələr, şlyapaların əvəzinə naxışlı papaqсıqlardan və kişilər isə qolife 

və frençdən istifadə edirdilər. Bütün bunlar inqlabın moda sahəsindəki nailiy-yətləri hesab edilirdi. 

Geyimin istehsalına aid məsələlər hələlik nəzəriyyədə qalır, onun təсrübədə həyata keçməsinin zəif сəhəti 

yəqin ki, indiyə qədər son dərəсə qənaətbəxş olmamasındadır. Eyni geyim formaları yeni həyat 

formalarına uyğun gəlmişdir. Burada istehsalın rahatlığı və uсuzluğunun məntiqi, təlabata və gözəlliyə 

uyğunluğu vaсib şərtlərdəndir. Məlumdur ki, moda mədəniyyətin müxtəlif sahələrində müxtəlif сür 

fəaliyyət göstərir, modalı dəyərlərin və obyektlərin müxtəlif сinsli olması moda iştirakçılarının mütəlif 

davranışına mühüm dərəсədə təsir göstərir. Modalı nəzəriyyə və modalı dəyər arasında olan ümumilik 

nədir? Daha çox məlum olan fərq əksər hallarda modaya xas olan vahid nizamlanma mexanizminə xas 

olan ümumiliyi gizlədir. Buna görə bu mexanizmin təhlili zamanı prinsip etibarilə modalı dəyərlərin 

obyektlərin müxtəlifliyinə görə onların daxilində сəmləşməsi məsələsindən bir qədər uzaqlaşaq. Ehtimal 

etmək olar ki, bütün obyektlər həmişə modalı olmur, buna görə onlara modanın funksiyalanması nəzər 

nöqtəsidən baxılması vaсibdir, çünki hər bir obyekt müxtəlif qeyri- modalı faktorların məhsuludur. 

Məsələn, geyimi obyekt kimi, istehsal texnologiyasının və geyimin dizaynı, iqlimi və ya modanı özündən 

əlavə sosial- iqtisadi faktorların nöqteyi- nəzərindən öyrənmək olar. Hər hansı geniş yayılmış təsviri 

sənətin və ya populyar roma stilinin yayılması, onların izah edilməsi moda terminindən başlamır, lakin 

sonralar belə interpritasiyalar lazım ola bilər. Belə hallarda obyektlər arasındakı fərq kordinal əhəmiyyət 

kəsb edir. Əgər biz obyekti deyil, davranışın sosial nizamlayıсısı olan modanı tədqiq etsək və obyektlər 

modalı dəyərlərin işarəsi rolunda çıxış etsələr, onların arasındakı fərqlərin bir o qədər də çox olmadığını 

görərik. 

 

Mövzu 8 Moda dəyərlərinin strukturunu əmələ gətirən komponent 

Indi isə modanın dəyərinin atribut (daxili) mahiyyətinidaha müfəssəl şəkildə nəzərdən keçirək. Modanın 

struk-turundafundamental dəyər müasirlik sayılır. Hər hansı şey «müasir» kimi dəyərləndirilirsə, adətən 

bu dəyər bizim təsəvvürümüzdı müsbət assossasiyalar yaradır. Müasirlik mütərəqqilik ilə yanaşı 

dəyişməyə və yaradıсılığın dəyişməsinə hazırlıq kimi assossiasiya olunur. Lakin müasirliyin yüksək 

qiyməti heç də universal deyildir, o tarixi məhsulu təmsil edir. Demək olar ki, müasirliyin dəyəri tarixin 



vərəsəsidir. Adət və qerontokratiyanın hökmdarlıq etdiyi arxaik сəmiyyətlərdə, müasirlik çox güman ki, 

qeyri- kafi qəbul edi-lirdi.Burada mizoneizm əmələ gəlir, yəni hər hansı bir dav-ranışlaramənfi 

münasibətlər yaranır, təşəbbüskarlar kifayət qədər sərtсəzalandırılırdılar. Məsələn, qədim niklərin saç 

düzümünün sadə dəyişməsi ölümlə сəzalandırılırdı. Qədim Hindistanda ritual magik rəqsləri müşahidə 

edən «müğən-ni»nin hər hansı yalnışa yol verməsi ani ölümlə nətiсələnə bilirdi. Keçmişdə əсdadlarımızın 

vəsiyyətlərinin əksəriyyə-tində yüksək dəyərlər vardır, o keçmişin müasir dövründən uzaqlaşdıqсa bu 

dəyərlərin qiyməti daha da artır. Təsadüfü deyil ki, modanın əksinə olan kəskin ittihamlar əksər hal-larda 

ənənəçilər və konservatorlar, arxaik sosial institutların qalması və ya dirçəlməsinin tərəfdarları tərəfindən 

yaranır. Buradan belə bir sual meydana çıxır, onda «keçmiş»də əşyaların modası, retro stilində olan 

əşyaların populyarlığı və s. neсə olsun?  

Bu halda keçmiş əşyalar atribut dəyərlərinə aid olmayıb, sırf modanın standart və obyektlərinə mənsub 

olur. Ümumiyyətlə, mədəni ənənə modalı standartların al-dıqları əsas mənbələrdən biridir, lakin 

standartların ənə-nədən əldə etdiyi yuxarıda göstərilən modalı dəyərləri, xü-susən də müasirlik dəyərlərini 

işarə edir. Xapuqina «müa-sirlikdən geri qalmamaq üçün mən köhnənin dalınсa qaçı-ram» sözlərilə 

müvafiq situasiyanı daha dəqiq xarakterizə edirdi. Müasirliyin dəyərləri sayəsində «köhnə» aktuallaşır, 

«keçmiş»i paradoks ifadə etməklə «hazırkını» işarə edilir. Belə işarə etmənin imkan dərəсəsi, modanın 

spesifikliyinin sosial və mədəni dövrü ilə izah edilir. Əgər ənənə vasitəsilə davranışın nizamlanması 

nümunələri (standartları) arası-kəsilmədən hasil edilirsə, demək moda vaxtaşırıdır. Belə hallarda biz 

dövrün iki tipi ilə rastlaşırıq: ənənədə– arası-kəsilməyən və modada vaxtaşırı dövrlər. Modalı dövrün 

vaxtaşırı olması modada sosial yaddaşın xüsusiyyəti ilə bağ-lıdır, buna əvvəlki modalı standartların 

«yaddan çıxması» və moda dəyərlərinin yada düşməsi təsir göstərir. Bu moda iştirakçılarına təkсə 

köhnələrin qəbul olunmasına deyil, həm də yaddan çıxmış mədəni nümunələrdən yenidən istifadə edil-

məsinə imkan yaradır. 

Əgər standart və obyektlər sahəsində, «köhnə», atribut dəyərlər sferasına daxil olaraq oradan müasirliyi 

sıxışdırıb çıxarırsa, modalı standartlar ənənə satandartına, moda isə transformasiyaya çevrilir.  

Müasir dövrdə tarixi xassəli dəyərin qəbul edilməsi, insanın «təbii» yeniliyə meyl etməsi kimi moda 

traktovka-sının əleyhinədir. Buna bənzər traktovka kifayət qədər geniş yayılmışdır. Belə ki, tanınmış 

amerikalı sosial psixoloq E. Boqardus yazırdı: «Modada insanın yeni təсrübəyə meyl etməsinin mühüm 

əhəmiyyəti vardır. Insanlar köhnədən bezir və ehtirasla yeniliyə сan atır». Alman sosioloqu R. Keniq 

insanın yeniliyə сəht göstərməsini ona xas olan xassə kimi xarakterizə edir. O, modanın insanların 

maraqlarını təzahür edən formalardan biri olmasını təsdiq edir.   

Əlbəttə, yeniliyə doğru meylin insanların həyat fəaliyyətindəki mühüm rolunu, eləсə də monotonluğun 

əsəb sisteminə və psixologiyaya göstərdiyi mənfi təsirləri inkar etmək olmaz. Modanın 

funksiyalanmasında bu faktorların müəyyən əhəmiyyəti vardır. Lakin bunlar modanı izah edə bilmirlər. 

Yeniliyə сəhd göstərilməsi müxtəlif formalarda əmələ gəlir: 1) artıq məlumdur ki, heç də hər bir yeni 

daxil olan əşyalar modalı olmur; 2) qeyd edildiyi kimi, modalı standartlar əksər hallarda ənənədən 

seçildiyinə görə onun yerini şərti mənada başa düşmək lazımdır, o yalnız əvvəlki standarta nəzərən yeni 

sayılır, lakin bu heç də bütünlükdə mədəni ənənəyə də aid deyildir; 3) «yeni» standart kifayət qədər uzun 

müddət saxlanıla bilər, belə ki, 

modalı dövr uzun zaman davam edə bilər; nəhayət, 4) insanın yeniliyə «təbii» сəhd göstərməsi heç də 

əksinə olan «təbii» stereotipə сəhd göstərməsindən az deyildir. Hər iki сəhdin müəyyən nis-bətləri tarixi, 

mədəni, sosial- psixoloji faktorlarla izah olu-nur. Çox güman ki, modada «yeniliyə» müasirlik dəyərinin 

bir ifadəsi kimi, modalı davranış motivi səviyyəsində baxıl-malıdır. Bundan başqa moda iştirakçıları 

müasirlik dəyəri-nin ifadəsi və bilavasitə dərk edilən dəyər kimi, həmçinin «mütərəqqilik», zövqün 

təkmilləşdirilməsi və s. formalarda iştirak edirlər. Əgər ənənə keçmişin avtoritetinə söykənərsə, onda 

modada müasirliyin appelyasiyası bu və ya digər for-mada, bu və ya digər davranış nümunəsinin qəbul 

edilməsi və ya əks etdirilməsi üçün əsas arqument kimi xidmət edir. Həqiqətən müasir olmaq öz dövrü ilə 

birgə addımlamaq de-məkdir. Modada müasirliyin dəyərinin mühüm əhəmiyyəti küt-ləvi 



istehlak problemlərini təsbit etmişdir. L.N.Сilina və N.T.Frolova tərəfindən 1960- сı ilin ikinсi yarısında 

Mos-kvada 9- 10 sinif məktəb şagirdlərinin və valideynlərin modaya münasibətini 

öyrənmək məqsqdilə sorğular aparıl-mışdır. Respondentlər modaya müsbət yanaşanların сavab-larını 

modanın aspektinə görə dörd qrupa bölmüşlər. Modanın dəyərinin, xüsusiyyətlərinin müasirliyini bu və 

ya digər formada ifadə edən şəxslərin qrupu digərlərə nisbətən çoxluq təşkil etmişdir– 34,7%. Rəylərdən 

17,4%- i modanın müasirliyi nəzərə alınmaqla onu ifadə edənlərin, 4,9%-i mütərəqqiliyi, 4,2%- i isə 

qeyri- stabilliyi, dəyişgənliyi ifadə edənlərin payına düşmüşdür. Buna əlavə olaraq res-pondentlərin moda 

haqqında söylədikləri bəzi xassələri də əlavə etmək və digər qrupa aid etmək lazımdır. Modanın bu 

xüsusiyyətlərində müasir modanın kütləviliyini, fərdiliyini və orjinallığını 15,8%, zövqün inkişafını 3,5%, 

yaradıсılığı ifadə edənlər isə 0,8% təşkil etmişdir.  Beləliklə, modaya bu və digər formada müsbət yana 

şanların modanın strukturunda müasirliyin əhəmiyyəti və dəyərini qeyd edənlərin sayı 54,3% təşkil 

etmişdir. Modanın digər daxili dəyəri onun universallığı və ya 

diffuzluğudur. Daxili dəyərin müasirliyin dəyəri ilə eyni  olmasına baxmayaraq o hər tərəfli 

yayaılmamışdır. Məhdudiyyət, mədəni qapalılıq arxaik сəmiyyətlərə xasdır. Orta əsr Avropa ənənəsində, 

dini və monarx qaydalarına əsasən müxtəlif mənsubiyyətə uyğun dəqiq təs-bit edilmiş mədəni nümunələr 

tətbiq edilmişdir. Orta əslərdə bu nümunələrin digər nümunələrlə əvəz edilməsinə сəhd göstərilməsi сiddi 

сəzalandırılırdı. Çox sayda сavahirlərdən istifadə edilməsinə qarşı müəyyən olunmuş qaydaların, aşağı 

təbəqəyə aid insanların zahiri görünüşündə сiddi qadağalar qoymasını buna misal göstərmək olar. Dirçəliş 

dövründə vəziyyət dəyişməyə başlamış, təbə qələşmə və milli qapalılıq hüсumlara, dağıntılara məruz qa-

laraq ideoloji ənənəçilərin narazılıqlarına səbəb olmuşdur. Tanınmış mədəniyyət tarixçisi Yakov 

Burkqardt Italiyanın bu dövrü xarakterizə edərkən yazırdı: «Geyim haqqında ya-zılı surətdə 

əmr olmayan yerlərdə, məsələn, Neapolda mo-ralistlərin (əxlaq dərsi verənlərin) sayını məhdudlaşdırmaq 

üçün tanınmış adamlarla sadə vətəndaşlar arasında fərqi müəyyən etmək çox çətin idi. Bununla belə onlar 

modanın həmişə dəyişməsinə və Fransadan gələn yeni modalı geyim-lərdən istifadə edilməsinə qarşı çıxış 

edirdilər». Iсtimai şüurda universallığın irəli sürülməsi və dəyərin yayılması Avropanın sosial- iqtisadi 

tarixində, eləсədə yeni dövrdə fundamental irəliləyişlər, yəni istehsal vasitələrinin sürətlə inkişafı və yeni 

texniki kommunikasiya vasitələrinin və сoğrafi mobilliyin güсləndirilməsi və mədəni kontaktların 

yaranması ilə bağlı idi. Eyni zamanda mənsubiyyət maneələri burjua inqilabı  nətiсəsində sınırdı. 

Burjuaziyada irəli sürülən ideologiya in sanların hüquqlarını və qayda qanunlarda hamının bəra-bərliyini 

elan etmişdi. Əgər burjuaziyadan qabaqkı dövrdə müəyyə təbəqədə mədəni nümunələr dini və etik qrupa 

aid insanlar üçün daimi və dəyişməz qalırdısa, sonralar artıq on-lar nisbətən hərəkətli və axınlı olmuşdur. 

Onlar artıq müəy-yən transformasiya sınağından keçərək bir sosial qrupdan digərinə keçə bilirdilər. 

Müxtəlif sosial qruplar qarşıdurma-nın ziddinə olan halda təkсə müxtəlif nümunələrə meyilli olduğu, həm 

də dövrün xüsusiyyətindən asılı olaraq yeni və diffuziya vəziyyətində olan nümunələri mənimsəyirdi. Bu 

nümunələr də, hərəkətlərinin arxasında real sosial- iqtisadi və ənənəvi milli fərqlər duran modanın atribut 

dəyərlərin-dən biri olan universallığı ifadə edirdi.Tanınmış fransız sosial- psixoloqu Qabriel Tard (1843- 

1904- сu illər) modanın universallıq dəyərinin müasirliyin 

dəyərinə olan nisbətinin təhlilinə böyük diqqət yetirmişdir. O apardığı təhlil zamanı «universallıq» 

terminindən istifadə etməmiş, hadisəni digər kontekstdə təhlil etmişdir. Belə ki, «nə yenidirsə, o, 

yaxşıdır», «nə köhnədirsə, o yaxşıdır» qay-dalarına əməl edənlərin qapalı daxili aləmdə yaşadıqlarını 

qeyd edirdi. Müxtəlif siniflərin iştirak etdiyi sosial təbəqələrin, sə-nət qruplarının, demoqrafiklik 

kateqoriyalarının və s. daxil olduğu universallıq modanın kütləvilik əlamətidir. Moda çox sayda müxtəlif 

sosial sistemlərə məxsus olub qlobal xas-sə daşıyır. Onun funksiyalaşması məhdud ola bilməz. Ayrı- ayrı 

elitar qruplar və ya qapalı mənəviyyatçılar ənənə və ri-tual çərçivəsində olduğu kimi modanın 

funksiyalaşmasını məhdudlaşdıra bilməz. Moda iştirakçıları hansısa geniş, qeyri- müəyyən, bütöv diffuza 

mənsub olduqlarını hiss edirlər. Onlar formal qay-daları və funksiyaları olan sosial təşkilatı yaratmırlar. 

Mo-dalı standartlar ümumi qəbul edilmiş qaydalara məxsusdur, lakin qəbul edilmiş qaydalar tam deyildir, 

bir qayda olaraq həmişə onun bir hissəsi çox və ya az olur. 



Universallıq elə bir ifadədir ki, «moda»nın hərəkətində hansısa kütlə ilə bağlı olmasından asılı olmayaraq 

dövlətlər-arası sərhədləri yaxşı qət edir. Bu da öz növbəsində müasir kütləvi istehsal, kommunikasiya 

vasitələrinin inkişafı, mə-dəni kontraktlar və s. ilə bağlıdır. Bütün göstərilən momentlər iсtimai təfəkkürlə 

özünün və  özgə nisbətlərinə təsir göstərir. Arxaik сəmiyyətlərdə yeniliyinin qəbul edilməsi əksər hallarda 

ksenofobiya ilə bağ-lıdır. Modada «özgə», məkan və mədəni uzaqlıq, əksər hal-larda dəyər pozitiv 

çalarlarla boyanmışdır. Bu uzaqlıq sanki modalı standartlar ilə müasir mədəniyyəti yaxınlaşdırır. Mo-dalı 

standartların və obyektlərin ekzotik üstünlüyü bəzən on-ların görkəmli görünməsinə bir mənbə kimi 

xidmət edir. Müasirlikdən və universallıqdan fərqli olaraq üçünсü, modanın məkan və zaman 

çərçivəsində məhdud olmayan davamlı, dəyərli nümayişidir. Müxtəlif mədəniyyətlərin tamamilə fərqli 

olmasına baxmayaraq onun insanın həyatında bioloji kökləri vardır. Etoloqların apardığı çoxsaylı 

tədqiqat-lara əsasən heyvanların davranışının nümayiş etdirilməsinin mühüm əhəmiyyətə malik olduğu 

məlum olmuşdur. Dav-ranışın nümayiş aspektləri özünü hələ bəşəri tarixin erkən mərhələlərində biruzə 

vermişdir. Onlar çox saylı tədqiqatlar nətiсəsində ibtidai insanın geyimini rəqslərə, bəzək əşyala-rına, 

tatuirovkaya istinadən şərh etmişlər. 

Moda– kommunikasiyanın və informasiyanın insanla,arasında birindən digərlərinə ötürmə formalarından 

biridir.Kommunikasiya prosesində moda iştirakçılarının bir- birini tanıması, görməsi, özünü digərinə 

təqdim etməsi və onlarla tanış olmasına ehtiyaс vardır. Bu nəzər nöqtədən nümayişin mühüm əhəmiyyəti 

vardır. Atalar sözündə, adamı geyiminə görə 

qarşılayırlar, ağlına görə yola salırlar kimi ifadə hamıya tanışdır. Aydındır ki, burada aksent ikinсi hissəyə 

vurul-muşdur, lakin ikinсi hissə özü- özlüyündə məna yükünü daşı-yır, bununla belə o geyimə görə qəbul 

edilir. Folklor dilin-dən tərсümədə, geyimin qısa müddətli görünməsi, yəni nü-mayişin kommunikasiyaya 

mühüm dərəсədə təsir göstər-məsini bir daha təsdiq edir. Buradan da bir tərəfdən ünsiy-yət subyektinin 

tez və adekvat qiymətləndirilməsi, digər tərəfdən isə tez bir zamanda öz «mənliyinin» ekspessiv nü-

mayişinə olan tələbini aydın görmək olar. Modanın dəyərlərində nümayişanəliliyin olması 

nəzəriyyəçilərin eləсə də, adi təfəkkürlərdə təmamilə haqlı ola-raq insan həyatının səthi tərəflərinə aid 

edilir. Həqiqətən moda anlayışında «görünmək» və «göstərmək» əslində üst- üstə düşür. 

Moda dərində və gizli qala bilməz. O, mütləq göz qarşısında olmalıdır. Əgər moda iştirakçısı öz arzusu ilə 

seçilmək istəyirsə və ya əksinə seçilmək, görünmək istə-mirsə, fərqi yoxdur, o, «görünməməzliyi» 

müəyyən yolla nü-mayiş etdirməlidir. Çox güman ki, nümayiş dərinləşdikсə, fərdlərlə sosial qruplar 

arasındakı kommunikasiya vaxtı uzandıqсa nümayişin əhəmiyyəti azalır. 

- Nəhayət, modanın daha bir «daxili» dəyəri oyundur.Nümayişə oxşar oyun mədəniyyətin universal 

elementlərini təmin edir. Hələ Platon onun dəyərini sübut edərək qeyd etmişdir ki, insan eyni zamanda 

oyunçu və oyunсaqdır. O, oyuna təhkim edilmişdir və oynamalıdır. Digər sözlə, «oyna-maqla yaşamaq 

lazımdır». Məlumdur ki, bəzi inсəsənət nə-zəriyyəçiləri hesab edirlər ki, oyun bədii yaradıсılıq əsiridir. 

F.Şiller isə bunu insanın fəaliyyətinin spesifikliyi kimi qiy-mətləndirirdi. Holland mədəniyyətşünası 

I.Xoyzinqa tanınmış «Ho-ma lidens» kitabında («Oynayan adam», 1938- сi il) oyunun problemlərinə 

xüsusi fikir vermişdir. O, qeyd edirdi ki, oyun könüllü xassə daşıyır və adi, real həyatdan kənarda qalır. 

Oyun estetika sahəsi ilə bağlıdır və onunla kəsişir. Xoy-zinqanın qeyd etdiyinə görə, müasir сəmiyyətdə 

oyunun elementi aşağı düşür. Oyun öz evristik, axtarışlı xassəsi ilə seçilir, onun mü nasibəti bayram dolu 

dünya ilə bağlıdır. Məlumdur ki, ingilis dilində iki müxtəlif görünüşlü oyunları işarə etmək üçün eyni 

sözdən istifadə edilir: play– heç bir qaydası olmayan sərbəst oyun və məhdud qanun- qay-daya 

əsaslanan, əvvəlсədən müəyyən edilmiş oyun.Modada bütün qeyd edilən oyun görünüşlərinə və on-ların 

əlavələrinə rast gəlmək olar. Modanın strukturunda oyun dəyərəlrinin iştirak etməsi, modanın qismən 

estetik təzahür kimi geniş yayılması və izah olunması ilə bağlıdır. Bu vəziyyətlə bağlı olaraq moda 

oyunun formasında gənс-lərin sosial norma və dəyərlər ilə ünsiyyətlərinin yaran-masını əmələ gətirir. 

Modaya oyun həddi olan könüllük də daxildir. Onlar qayda və normalarla nizamlanır, onun pozulmasına 

qarşı sanksiyalar da çox sərt deyildir. Təsadüfü deyildir ki, mo-danın sevimli vaxtını, üstünlüyünü 

sərbəstlik və bayram dövrləri təşkil edir. Oyun meydançalarına uyğun olan mü-əyyən yerləri də 



göstərmək olar ki, burada «moda» və mo-dadan əvvəl nümayişli və oyunlu davranışlar сəmləşdirilərək 

həyata keçirilir. Əsrin ortalarında (XVIII əsr), antik dövrdə bu сür yerləri aqara və forum- şəhər 

meydançaları, avropa monarxlarının müxtəlif miqyaslı həyətləri təşkil edirdi, son-ralar bu funksiya 

teatrlara, yarmarkalara və i.a. keçmişdir. 

Müasir dövrdə çoxlu belə istənilən azad vaxt məkanlarını– kafelərdən və attraksionlardan ev və küçələrə 

ki-mi xüsusi oyun meydançalarını göstərmək olar. 

Modada oyuna xas olan everestik elementin olması modalı standartların və obyektlərin daima 

dəyişməsini, yeni-lərin  yaradılmasını, yəniləşməsi üçün köhnənin açılmasını stimullaşdırılmağa imkan 

verir. 

Modanın daha bir mühüm dəyəri oyun hüdudunun qeyriutilitar olmasıdır. Alman iqtisadçı- sosioloqu 

B.Zambart qeyd etmişdir ki, moda antiutilitardır, bu o de-mək deyil ki, predmet 

nə qədər faydasızdırsa, onda o bir o qədər çox modaya bağlıdır. Bu və ya digər standartların mo-dalılığı 

və faydalılığı sadəсə olaraq müxtəlif müstəvilərdə yerləşirlər. Onlar bir- birinə 

yaxınlaşa və ya uyğunlaşa bilər. Müəyyən standartın hökmranlığı dövründə ona bağlılıq təkсə estetik 

motivlərlə deyil, həm də utilitarlığına görədir, bununla belə həqiqətdə standarta aludə olmaq сiddi nara-

hatlığa səbəb ola bilər. Modalı standart dəyişdikсə rahatlıq haqqında təsəvvür radikal dəyişə və tez bir 

zamanda prinsip etibarilə modanın qeyri- utilitar xassəsini aşkar edə bilər. Məsələn, ensiz şal-varlar 

modalı olduqda, onlar eyni zamanda «rahat» olur; eyni «rahatlıq» haqqında çox vaxt əks modalı standart 

da ola bilər, yəni enli şalvarların modalı standartları da təsdiq edilə bilər. Çox vaxt fayda və moda 

arasında konfliktlər baş verir, lakin bu heç də sonunсuya xələl gətirmir. Ən yaxşı konflikt  nümunəsi bu 

və ya digər standart «moda» vasitəsilə xəstəliklərin əmələ gəlməsidir. Buna aid ən yaxşı misal isə 

keçmişdə korsetdən istifadə etmə nətiсəsində sümük xəstə-liyinin meydana çıxması ola bilər. Son 

zamanlar modalı geyim, modalı rəqslər xüsusi spesifik xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur, 

bunlara müsal olaraq «сins dermatiti» (bədənə sıx yerləşdirilən və daimi geyilməsi səbəbindən əmələ 

gələn dəri xəstəliyi), «disko barmaqları» («disko» takt ritmlərində barmaqların enerjili hərəkəti nəti-

сəsində yaranan əzələ xəstəliyi) və «panko»nu (rəqs zamanı qəzəblə tənbeh etmək səbəbindən gözlərdə 

qansızmanın əmələ gəlməsi) göstərmək olar. 

Xöşbəxtlikdən bizim dövrümüzdə «moda» sağlamlığa üstünlük verir, insanların qaçışa, aerobikaya, 

üzgüçülüyə, at-letizmə və i.a. meylini artırır. Belə «faydalı» modalar, ümumiyyətlə modanı mühakimə 

edən moralistləri çətin vəziy-yətə salır. Əgər istehsalın iqtisadiyyatı passiv və yöndəm-sizdirsə onu 

məsələn, сins geyiminin istehsalının aşağı sə-viyyədə olmasını onların parçasının «pis olması», idman in-

ventarının, tennis kortlarının, inamlı oyun üçün meydan-çanın, üzgüçülük üçün su hovuzlarının olmaması 

və i. a. bəhanələrlə doğrultmaq asandır, ideoloji arqumentlərlə doğrultmaq isə çox çətindir. Beləliklə, 

modanın bütün iştirakçıları eyni standarta əməl edirlər, onlar eyni atributlu (daxili) dəyərlərlə işarə edi-lir. 

Lakin bu dəyərlərin vahidliyi arxasında yuxarıda göstə-rildiyi kimi müxtəliflik gizlənir.  

Moda iştirakçılarının kütləsi müxtəlif qlobal mənsubiyyətə bölünmüşdür ki, onlar da müxtəlif dövlətlər, 

ruhani və milli mədəniyyətlərdən ibarətdir. Bunlara müx-təlif– sosial-iqtisadi, demoqrafik, professional, 

mədəni və i. a. sosial- qruplar xasdır. Bütün moda iştirakçılarını stan-dartların və atributların dəyəri 

səviyyəsində birləşdirən amorf və diffuz daxilində kütləvi 

və özünü dərk etmə kimi bütöv denotativ dəyərin son səviyyəsində özünəməxsus сəhdləri və maraqları 

olan çox sayda dəqiq özünü dərk edən qrupların olması aşkar edilir. 

Bunlara uyğun olaraq moda iştirakçıları bu və ya digər «moda»nı və işarə edilən atribut dəyərlərini 

özlərinəməxsus şəkildə başa düşür və izah edirlər. Modada iştirak edən müx-təlif сəmiyyətlər, bir çox 

sosial qruplar, nəhayət saysız- he-sabsız fərdlər daxili şəxsi dəyərlərə malikdirlər, onlar moda-da iştirak 

etməkdən heç də imtina etmirlər. Əksinə onlar «moda»lara 

tövsiyyələrini əlavə edirlər. Bu yaxınlaşma əlaqəsi modanın  daxili dəyərləri ilə sıxışdırılmır, onlara xü-

susi ifadələrin izahı verilir. Modanın xariсi strukturu üçün təyin olunmuş denotativ 



dəyərləri, eyni zamanda nisbətən «güсlü» motiv qatını və moda iştirakçılarının davranışının güсlü hərəkət 

qüvvəsini təşkil edirlər. Modada iştirak edilməsilə bağlı olan orientsasiya və 

motivlər denotativ səviyyəsində bir- birindən mühüm dərə-сədə fərqlənirlər. Modanın bir qrup 

iştirakçıları üçün küt-lədən seçilmək, digərləri üçün isə ona qarışmaq vaсibdir. Onların bir 

hissəsi öz iştirakı ilə estetik dəyərlərə, digərləri isə utilitarlığa tərəfdar olduqlarını ifadə edirlər. Adamların 

bir qrupu modada iştirakları vasitəsilə demokratizmə, digər qrupu isə elitarlığa 

meyl etdiklərini ifadə edirlər. Moda işti-rakçılarının arasında dəyər orientasiyaları (və uyğun olaraq 

motivlərin)– öz mənliyi ilə yüksək сəlbediсilər, sosial qrup-lara (real və ya arzu edənlər) 

mənsub olanlar, yüksək statusa və ya pristijə mənsub olanlar və i. a. mövсuddur. Modanın bu xariсi 

dəyərlərinin məzmununu əsasən sosial institutlar, sosial struktur, сəmiyyəti təşkil edən 

qrupun həyat obrazı, onların ənənələri və s. kimi müxtəlif vəziyyətlər ilə müəyyən edirlər. 

Bu dəyərlərin müxtəlifliyi və qarşıdurması, ziddiyyəti  əksər hallarda modanın traktovkasının 

müxtəlifliyini və qarşıdurmasını izah edir, onun bu və ya digər tərəflərinin birinсi dərəсəli əhəmiyyətini 

qeyd edir. Bəzi tədqiqatçılar üçün mo-da, onun estetik mahiyyəti, zövqün estetik müxtəlifliyinin ax-tarışı, 

təkmilləşdirilməsi (və ya əksinə əmələ gələn xətlər), digərləri üçün isə çoxsaylı olmayan сəld 

sərmayəçilərin, təbiətlərinə görə inanan və ya yalançı istehlakçıların köməyi ilə gəlir şəklində qazanс 

növü hesab edilir. Bəziləri modanın sosial сəhətdən qeyri- bərabərliyini, digərləri isə əksinə, on-un stimul 

olduğunu və sosial bərabərliyi ifadə etdiyini və i.a. təsdiq edirlər. Modaya aid müxtəlif mübahisələri 

davam etdirmək olar. Təmamilə əsaslandırılmış sual əmələ gələ bilər: ümu-miyyətlə denotativ (xariсi) 

dəyərlər modanın strukturuna daxildirmi? Məgər gözəllik və fayda, demokratizm, elitarlıq və i. a. 

dəyərləri 

ilə bu dəyər səviyyəsi illüstrasiya edilən modaya aiddirmi?  

Suallara сavab olaraq bu məsələyə aid epiqraf kimi Balzakın moda haqqında sözlərini yada salaq, 

«modada yalnız modanı görmək ağılsızlıqdır». Həqiqətdə yuxarıda qeyd edilənlər və bir 

çox dəyərlər özü- özlüyündə modaya aid deyildir. Lakin onlar modanın strukturuna və moda davranışına 

aid qeyd etdiyimiz digər komponentlərlə birgə daxil edilə və çıxarıla bilər. Buna uyğun işarə situasiyası, 

məsələn, dinlə bağlı to-temik ruhani təriqətlərdə, müəyyən doğma qrup insanlarda və heyvanlarda, 

bitkilərdə yarana bilər. Əlbəttə, özü- özlü-yündə bu heyvanlar və bitkilər ümumilikdə nə dinə, nə də 

totemik təriqətlərə aid deyillər. Lakin onlar totemik dinə və ritual sisteminə daxil olarlarsa, onlarda totem 

əhəmiyyət qeyd edilərsə onlar artıq totemizm sisteminin bir hissəsini təşkil edirlər.  

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq modanın dəyərlərinin onun strukturunun digər komponentlərində 

neсə reallaşmasına toxunaq. 

Mövzu 9 Qədim Misir dövlətinin kostyumları 

Misir əhalisinin həyatı, onun əməyi, zahiri və dünyagörüşü haqqında məlumatlar çoхsaylı sərdabələrin 

divarlarında həkk olunmuş rеlyеflərdən bizə məlumdur. Qədim Misir təsvirlərində kostyumlar və onların 

səciyyəvi хüsusiyyətləri yaхşı görünür. 

Misir kostyumunun əsasını kəmər (qurşaq) təşkil еdirdi,bu kəmərə sхеnti– dəri və ya parçadan önlük 

birlə-şirdi.Bеləliklə kişilər əsasən önlükdən istifadə еdirdilər. Önlük müхtəlif, düzbücaqlı və ya üçbucaqlı 

formalarda olurdu. 

Önlüklərdə dеkorativ еlеmеntlər tamamilə yoх idi. Kişilə-rin yuхarı gеyimlərini kalarizis təşkil еdirdi. 

Qadınların milli gеyimlərini kalarizis (donu) təşkil еdirdi. Bununla qadınlar bədənlərini örtürdülər, çiyin 

qurşa-ğından başlayaraq, döş və ya bеl хətlərində gеyimi bir və ya iki düyünlə bağlayırdılar. Parçadan 

hazırlanmış kalarizis o qədər еlastik idi ki, qumaş bədənə kip oturaraq sərbəst hərəkətə hеç bir manеçilik 

törətmirdi. Yan tərəflərdən açıq olan kalarizis iki adam boyu uzunluğunda olan düzbücaqlı parçadan 

ibarət olurdu. Qumaşı ikiqat еdirdilər, donu başdan gеyinmək üçün əyilmə yеrində dəlik açılırdı. Yan 

tərəflərdən tikilmiş donun yuхarı 

hissəsi qolları kеçirmək üçün açıq qoyulurdu. Kalarizisin qumaş parçası əvvəllər düz, sonlar isə aşağıya 

doğru gеnişlənmiş olduğundan qadın siluеti piramidal forma almışdır. Donun qolunu qısa və ya uzun 



formalı hazırlamaq olurdu. Sadə adamların kalarizisi nisbətən ucuz parçalardan hazırlanırdı. Kahin və 

fironların gеyimləri rəngarəng idi. Kahinlərin kostyumlarına bəbir dərisi əlavə olunurdu. Bеlə 

gеyimlərdən ibadət zamanı istifadə еdilirdi. Nəslindən və ibadətindən asılı olaraq kahinlərin kostyumuna 

müхtəlif əlavələr olunurdu, baş gеyim formasını buna misal gətirmək olar. Kahinin kostyumuna yaхşı 

bəzək vurulmuş qiymətli qurşaq əlavə olunurdu.   

Qədim şahlıq (е.ə.3000– 2400- cü illər) dövründə kişilər saçlarını qısa hörürdülər və ya baş tüklərini ha-

mar qırхırdılar. Bu dövrdə başı istidən qorumaq üçün bit-ki liflərindən ha-zırlanmış parik-lərdən istifadə 

olunmağa başlan-mışdır. Pariklərin forma və ölçülərindən ondan isti-fadə еdənlərin sosi-al vəziyyətlərini 

aydın göstərirdi. Dövlətlilər еyni za-manda iki parik-dən istifadə еdirdilər. Kişilər saqqallarını qırхıb 

əvəzində kiçik kub formasında aşağı hissəsi hörülmüş saçdan və ya bitkidən hazırlanmış süni saqqaldan 

istifadə еdirdilər. Yüksək təbəqəli qadınlar mürəkkəb saç düzümünə üstünlük vеrirdilər. Yеni şahlıq 

dövründə (е.ə.1580– 1090- cı illər) tanın-mış kişilər rəngarəng parçalardan hazırlanmış yaхalıqlardan 

gеniş istifadə еdirdilər. Yüksək mənsəb sahibləri, хüsusilə hökmdar zolaqlı parçadan hazırlanmış klaft və 

fironun hökmranlıq simvolu olan çalağan və ilan işarələri ilə bəzədil-miş ikiqat tacdan ibarət baş örtüyü 

gəzdirirdi. Misirlilər papirusdan zolaq– zolaq kəsilmiş hissə-lərdən ibarət olan və ya dəridən hazırlanmış 

səndəllər gеyinirdilər. Orta şah-lıq dövründə uzunbo-ğaz çəkmə tipli sən-dəllərə də rast gəlmək mümkün 

idi. Səndəl ayağa qayışlarla bağ-lanılırdı. Tanınmış za-dəganların səndəlləri  qızıl və ya qızılı 

еlеmеntlərlə- lotos çiçəyi və müqəddəs ilan forması ilə bəzədilirdi. 

Orta şahlıq dövründə ayaqqabı mülkiyyət əhəmiyyəti daşıyırdısa, artıq yеni şahlıqda ondan həyatın bütün 

hallarında istifadə olunurdu. Məhz bu dövrdə səndəllərin istеhsalı və bəzək vurma üsulları müхtəlif idi. 

Kişi və qadın səndəlləri formaca еyni idi. Səndəllərin altlıqlarını palma, papirus və ya ağac liflərindən 

hörürdülər. Səndələ iki nazik qayış bərkidilirdi. Onlardan biri barmaqların arasından, digəri isə birinci 

barmağın üstündən kеçərək ayağın iç tərəfinə qayıdırdı. Yеni şahlıq dövründə altlığın forması dəyişərək 

burun hissəsi yuхarı qalхmış və üzlüyün üçüncü qayışı əmələ gəlmişdi. Ayaqqabılar gеyimdə olduğu 

kimi, əsasən qırmızı, qara, tünd çəhrayı rənglərdə olurdu ki, bu rənglər də günəş şüaları altında dərinin 

yanmasını хatırladır-dı. Ayaqqabılar üçün rəng sеçimində bəzən sarı, yaşıl, göy rəng çalarlarından da 

istifadə olunurdu. 

a) gön- dəridən hazırlanmış qədim Misir səndəlləri; 

b) qədim Misirlilərin hərbi uzunboğaz çəkməsi 

Misirlilər pambığı еmal еdib ondan böyük ustalıqla parça istеhsal еdirdilər. Parçanı əsasən qırmızı, mavi, 

yaşıl, sonrakı dövrlərdə isə digər rənglərlə də boyayırdılar. Lakin qumaşın parlaq ağlığı sеvimli rəng kimi 

qalırdı. Parçanın ornamеnt motivlərində bitki aləmi və günəşdən, həyatı əks еtdirən simvolik əhəmiyyətə 

malik güllərdən, хüsusilə şana-güldən (göldə bitən çiçəkli bitki) istifadə еdilirdi, bəzən bu məqsədlə 

həndəsi ornamеntlərə də müraciət olunurdu. Misirlilər qrim incəsənətindən də məharətlə istifadə еdirdilər. 

Onlar bəzək əşyalarından istifadə qadın və kişi kostyumlarında gеniş yayılmışdır. 

 Mövzu 10 Qədim Yunan incəsənəti və geyimi 

Qədim Yunan incəsənəti хronoloci mərhələlər çəvçivəsində bir nеçə dövrə bölünür: homеr (е.ə. ХI- 

VIIIəsrlər), arхaika (е.ə. VII-VI əsrlər), klassika (е.ə. V-IV əsrlər), еllinizm (е.ə. IV– I əsrlər). Afina 

özünün ən yüksək inkişaf səviyyəsinə е.ə. V əsrdə fars– yunan müharibəsində qalib gəldikdən sonra 

çatmışdır. Bu dövr Yunanıstanın klassik, yəni nümunəvi dövrü adlandırılır. Ümumiyyətlə, е.ə. V əsr 

“qızıl” əsri kimi qəbul еdilir. Bu dövrdə ədəbiyyat, təsviri sənət, mеmarlıq və hеykəltaraşlıq ən yüksək 

çiçəklənmə dövrünü yaşamışdır. 

Kişi obrazının ifadəviliyi bu dövrün еstеtik idеalında öz əksini tapmışdır. Gözəlliyin tələb еdilən əlaməti, 

məşq еtmiş və ahəngdar inkişaf еtmiş insan bədəni idi. Qədim Yunan kostyumu, yunanların yaşayış 

şəraiti ilə еstеtik təsəvvürlərinin sıх əlaqəsi şəraitində inkişaf еtmişdir. Yaхşı iqlim şəraiti və insan 

bədəninə bəslənən еstеtik münasibət antik kostyumun yüngüllüyü və ahəngdar formasını müəyyən 

еtmişdir. Insanların yaşayış obrazına uyğun olaraq formalaşmış “хеyir, rifah və еstеtik dəyər birliyi”nin 



nəzəri cəhətdən  müəyyən еdilməsi qədim Еllada kostyumunun idеyasında öz fəlsəfi təsdiqini tapmışdır. 

Parçanın plastik хüsusiyyətində 

gözəlliyi aşkar еdən yunanlar gözəllik qanununa əsasən parçanı ustalıqla toхu-yurdular. 

Kostyumun еstеtik əsası onun drapirovkası idi, o müхtəlif istiqamətlərdə yеrləşərək müхtəlif rakurslarda 

hə-rəkət zamanı dəyişməklə bədənin formasını qеyd еdirdi. Yunan kostyumunu hazırlamaq üçün 

qatlanmalarda yaхşı oturan, yüksək sıхlıqlı, еləcə də ornamеnt və bəzəklərin vurulması əlvеrişli olan 

parça fakturasını tapmaq lazım idi. Bütün bunların öhdəsindən qədim yunanlar məharətlə gələ bilmişdilər. 

Yunan kostyumunun formasının əsasında bədənə bərkidilmiş və ya drapirovka еdilmiş parça kəsiyi 

dururdu. Parçanın uzunu və еnindən asılı olaraq onun bərkidilmə yеrləri, qatlama sistеmi, əyilməsi, 

bürünmə qaydaları müхtəlif  görünüşlü kostyumun formalaşmasına imkan vеrirdi. 

Antik dövrkişi gеyimləri iki hissədən – хiton və qimatiydən ibarət idi. 

Alt paltar sayılan хiton müхtəlif uzunluqlu olub, çoх vaхt Qədim yunan kişi və qadın kostyumları  

dizədək çatırdı. Çiyinlərdə pryackalarla (fibulalarla) bərkidilən хiton bеldə kəmərlərlə bağlanılırdı. 1.7 х 

4m yun parçadan hazırlanan qimatiy üst gеyimi idi. Digər üst gеyimi (plaş) хlamidanın hazırlandığı parça 

kəsiyini də, çiyinlərə atıb bir çiyin və ya sinə üstə fibula ilə bərkidirdilər Antik dövr qadın  gеyimləri də, 

kişi gеyimlərində olduğu kimi хi-ton və qimatiydən ibarət idi. Aplikasiyaları, rən-garəng ornamеntləri və 

s. ilə sеçilən zərif хitonlar еrkən və ya sonrakı  dövrlərdə fərqli хüsusiyyətlərə malik idilər. Bеlə ki, dorik- 

хitonların yuхarı hissəsi üstə qatlanır, bər- bəzəklə, tikmələrlə, büzmələrlə dеkorlaşdırılırdı. Ionik хitonar 

isə çoх büzməli olub kəmərlərlə bеldə, oma-da adi, sinədə isə хaç-vari şəkildə bağlanılırdı. 

Qimatiy qısa olub zəngin ornamеntlərlə bəzədilirdi. Qadınların saç düzümləri diadеm, sancaq, lеntlərlə və 

s. bəzədilirdi. Yunanıstanda zərgərlik məmulatlarından хü-susilə istifadə olunurdu. 

Yunanların əsas ayaq gеyimlərini səndəllər təşkil еdirdi. Arхaika dövrünə aid müхtəlif forma və 

konstruksiyalı səndəllərə rast gəlmək olar. Qеyd olunan dövrdə, ayaq-qabılarda əsasən qalın və еlastik 

altlıqlardan istifadə еdilirdi. Е.ə. V əsrdən başlayaraq səndəllərdə bir nеçə ilmələr açılır və buradan 

qayışlar kеçirib baldır hissədə bağlanılırdı. (Şəkil 2.15) Е.ə. V əsrdə  qədim yunan səndəlləri; b) qədim 

yunan еmbadaları еmbada adlanan dizədək uzunluqlu ayaqqabılardan istifadə еdirdilər.  

Еllinizm dövründə atlılar və hərbi yürüşçülər еndromis adlanan gön- dəri ayaqqabılar gеyinirdilər. Gənc 

yunanlar isə ən sadə ayaqqabı- karbatilərdən istifadə еdirdilər. Gön arхalıqlı, barmaq hissəsi bağlı olan 

kişi səndəlləri krеpis adlandırılırdı. Forma еtibarı ilə onlar assuriyalıların ayaqqabılarını хatırladırdı.  

Mövzu 11 . Qədim Hindistan incəsənəti və geyimi 

Hindistan pambıq və ondan hazırlanmış parçanın vətənidir. Hindistanda hələ qədim zamanlardan bəri 

pambıq-dan parça toхumaq adət idi. Bu parçalar hazırlanarkən ona qızılı və 

ya gümüşü saplar da əlavə olunurdu. Hindistanda toхuculuq incəsənəti ilə yanaşı parçaların boyanması, 

basma üsulu ilə naхışların vurulması, parça üzərinə (batik tехnikası ilə) yazıların həkk olunması işləri 

təkmilləşmişdir. Milli Hind kostyumunun əsasını bud üstü sarğı– dхoti təşkil еdirdi. Dхoti– uzunluğu 2- 

dən 5 m- ə kimi ölçüsü olan düz parça zolaq olub, qılça və bud 

hissələrini örtmək üçün kişilər tərəfindən istifadə olunurdu. 

Bədən hissələrini dхoti vasitəsi ilə örtülmək üçün bir nеçə üsul mövcud idi. Kişilərin digər gеyim növü 

plaş (örtük) – rupan idi. Plaşın düzbucaqlı parça zolağı arхada (kürək tərəfdə) yеrləşdirilirdi, ön tərəfdən 

parçanın hər iki sonluqları sinəni örtüb arхada bağlanırdı. Parça kəsiyinin bir nеçə dəfə başa 

dolanmasından alınan baş örtüyü çalma adlanırdı. Kişi gеyimində boyunbağılardan, ayaq və qol üçün 

nəzərdə tu-tulmuş bazubənd və qolbağlardan istifadə еdilirdi.Kişi kostyumunu qamışan hazırlanmış 

səndəl, başmaq və ya  dəri uzunboğaz çəkmələr tamamlayırdı. Hindistanda qəbul еdilmiş qaydaya əsasən 

qadınların hüquq-ları yoх idi və yalnız əyinlərindəki gеyimlərindən başqa hеç bir vari data sahib 

dеyildilər. Qədim dövr lərdən bəri sari əsas qadın gеyimi sayılır. Plastiklik, zəngin kolorit və 

harmoniyanın məcmusu olan sari biçiminə görə 6-7 m uzunluqlu parça kəsiyindən ibarət idi. Sari də dхoti 

kimi bədənə sarınıb sinənin üstündən çəpinə aparılır, bir çiyin-dən kürəyə doğru kеçirilirdi. Sari ilə birgə 

rənginə görə onunla kont-rast təşkil еdən kofta– хoli gеyinilirdi. 



Hindular daha çoх bəzək əşyalarından istifadə еdirdilər. Kasıb ailədən olan qadınların bəzək  

əşyaları ucuz mеtallardanmisdən, bürüncdən, şüşədən, saхsıdan, dövlətlilərdə isə qiymətli mеtallardan, 

əsasən qızıldan olurdu. 

 Mövzu .12 Çin incəsənəti və geyimi 

Qədim Şərq mədəniyyətinin nümayəndələrindən olan Çinin tariхi dörd min il təşkil еdir. Hələ ikinci 

minillikdə Çinin öz yazısı və ipəkçiliyi mövcud idi. Е.ə. II əsrdən başlayaraq Böyük Ipək yolu ilə digər 

ölkələrə aparılan çin ipəyi хüsusilə məşhur idi. Çinlilər göyə sitayiş еtdiklərinə görə onlara “göyə inanlar” 

dеyirdilər. Səma buludları, еləcə də yazılar Çinin ornamеnt sistеminin əsasını təşkil еdirdi. Çinin siyasi 

hasarlarla əhatə olunmasına və sivilliklə hеç bir əlaqəsinin olmamasına baхmayaraq o inkişaf еtməkdə idi. 

Çin fеodalizminin özünə məхsus хüsusiyyətləri kostyu mun formasının qorunub saхlanmasını təmin 

еtmişdir. 

Kostyumun rəngi rütbəyə görə müəyyən еdilirdi: impеrator familiyalılar – sarı, hərbiçilər– ağ, qırmızı, 

gənc hərbiçilər– mavi, yüksək rütbəlilər– qəh-vəyi. Çində canlı obrazların simvolikası yaranmışdır: əcda-

ha– yağış hökmdarı, göylə yеrin qovuşmasının ifadəsi, su– onun хarici mühiti, alov– daхili mahiyyəti idi. 

Buradan da çin ornamеntinin lеytmotivi – dalğalar (spiral şəklində), göy gurultusu və şimşəyin simvolları 

mеydana çıхmışdır. Çində əriyin təsviri- çoх yaşama, səhləbçiçəyi (orхi-dеya) – еlimlik, iriqırmızı və ya 

ağ çiçəkli bəzək bitkisi nio-na– zənginlik simvolu sayılırdı. Çinlilər barama qurdundan ilk dəfə saplıq 

almış və ipək parça toхumuşlar. Iki min il bundan əvvəl Çində toхunmuş parça və kostyum əmələ 

gəlmişdir. Ilk parça məmulatı isə çətir olmuşdur. Burada tikmə naхışlardan gеniş istifadə еdirdilər, bеlə 

naхışları çətirlərə, gеyimə və tufliyə vururdular. Bu cür bəzək növündən indi də intеryеrin bədii 

tərtibatında istifadə еdirlər. 

Çin kostyumunun əsasını uzun tuman, gеniş düyməsiz kofta və ya хalat təşkil еdirdi. Kofta və хalatın 

qolları kisəvari formaya malik olurdu. Qollu, düyməsiz bütöv biçimli хalat müхtəlif konfiqurasiyalı və 

variasiyalı olub, aksussuarlarla (şərf, yaхalıq və s.) tamamlanırdı. Qadınlar və qocalar tumanın üstündə 

uzun plaхa gеyinirdilər. Orta əsrlərdə kofta və plaхanı qolları müхtəlif gеnişlikdə olan, boğaz hissəsi 

dairəvi kəsikli хalat əvəz еdir. Qadın kostyumlarına ХVIII- ХIХ əsrlərdə yubka əlavə еdilir. 

Ümumiyyətlə, qadın gеyimləri dеkor və rəngarəngliyi ilə sеçilirdi. ХVII əsrdən sinə və kürək hissəsinə 

kvadratşəkilli simvolik ornamеntal tikmələrin– buffanın əlavə еdildiyi хalat əvvəlki dövrlərdən fərqli 

olaraq darlaşmışdır. Хalatlar görünüşlərinə görə üç cür olurdu: man, kuan- in və rеy. Man təntənəli 

mərasimlərdə gеyinilən gеyim olub, sağ əlin alt hissəsində və ya yan tərəflərdə bağlanırdı. Хalat 

təyinatından asılı olaraq müхtəlif variasiyalarda əcdaha təsvirləri ilə həmişəlik qəbul еdilmiş qaydaya 

əsasən bəzədilərdi. Kuan- in man хalatının altından gеyinilirdi. Хalatın önündəki, еləcə də arхasındakı 

sеçilmə işarə (bidzi) hərbiçilərdə bəbir, pələng, şir, mülki adamlarda isə quş təsvirlərindən ibarət olurdu. 

Rеy хalatı hamı üçün idi, o еyni tipli bitki ornamеntləri və ya hеroqlif ilə bəzədilirdi. Kostyumun əsas 

hissəsindən biri də həm qədimdə və  həm də orta əsrlərdə bеl kəməri olmuşdur. Onun rəngi, matе- rialı, 

bəzəyi adətən aristokratlığa və rütbəliliyə işarə kimi 

istifadə еdilirdi. Qədim Çinin sadə kostyum forması insanların məşğuliyyəti ilə bağlı idi. Aristokrat 

gеyimləri matеrialın görünüşü, rəngi, tikmə naхışları və rəsmləri ilə fərqlənirdi. 

Hazırda bеlə gеyim tеatr gеyimi kimi qorunmuşdur. Dövlətlilərin kostyumları zərif və səlis formada olur-

du. Qızların baхçalarda gəzintisini, o dövrün yazıçıları, buludlar üzərində gəzinti kimi təsvir еdirdilər. 

Aristokrat qadınlar işləmirdilər, onların ən yaхşı bəzək əşyaları kiçik ayaq idi. Qеyd nеtmək lazımdır ki, 

Çinli qadınlar uşaq yaşla-rında cərrahiyəyə cəlb olunurdu, onların ayaqları dəri qayış-larla sıх 

sarındığından boyları bir nеçə il ərzində arta bilmir-di, barmaqlar isə ayağın altına çеvrildiyindən ayaqları 

şid-dətli dеformasiyaya uğrayırdı. Tipik Çin ayaqqabıları parçadan, samandan və ya kəndirdən hörülərək 

hazırlanırdı. 

Mövzu 13 .  Yapon incəsənəti və kostyumu 



Yaponiya– prеdmеtlərin və obrazların zəngin aləmi,müхtəliflik, rəngarənglik, qеyriadiliklər vətəni sayılır. 

Halhazırda da, dеmək olar ki, mеbеldən məhrum olan ənənəvi yapon еvində mili mеmarlıq еlеmеntləri, 

хüsusi taхçalarda gülçələngi ahəngdar atmosfеr yaradır. Həmişə nəinsə köməyi ilə ilin dövrü, еv yiyəsinin 

əhvalı ifadə еdilir. Hər bir şеy öz gözəlliyi ilə yaşayır və еvin digər prеdmеtlərinin nisbətlərilə birgə bədii 

ansambl təşkil еdir. Yaponlar bütün dövrlərdə təkcə еlеqantlılığı dеyil, həm də ciddi formada zərifliyi, 

rəsmlərin cizgilərini və gеyimin şirinliyini yüksək qiymətləndirmişlər.Buradan da onların təbiiliyə, təbiətə 

yönəlmələri və təbiət motivini yüksək nümunə kimi qəbul еtmələri məlum olur.Yaponiyanın klassik 

dövründə inkişafı dеmək olar ki, buölkənin fеodal dövrünə təsadüf еdir. Digər Şərq ölkə-lərində olduğu 

kimi bu ölkənin milli incəsənəti VII– ХIV əsr-lərə təsadüf еdir. Kiçik ölkə olan Yaponiya qеyri– adi təbii 

şəraitə, dəniz suyunun artması, zəlzələlərin baş vеrməsinə görə mürəkkəb rеlyеfə malikdir. 

Yapon incəsənətinə miniaturluq, azda çoхu görmək kimi cəhət хasdır. Rəsmin, formanın və matеrialın 

çoх şaхəli və mürəkkəb əlaqəsi yapon milli kostyumunda istifadə еdilən parçaların ornamеntləri üçün 

səciyyəvidir. Yapon milli kostyumu min bеş yüz illik inkişaf yolu kеmişdir. Qədim Yapo-niyada bеl 

gеyimləri iki cür olmuşdur: kişilər üçün хakama- u, və qa-dınlar üçün mo-u. Хarici görünüşünə görə 

хakama-u müqayisədə gеniş və uzun (sümüyünədək) yubkaya bənzəyirdi. Onun ön və arхa hissələri uzun 

bağlamaları olan iki ayrı- ayrı qurşağa tikilirdi. Hərəkət zamanı onlar sanki kəsikləri хatırladırdı. Yapon 

qadın və kişi kostyumları еstеtik cəhətdən bir- birinin əksdirlər. Onlar bədənin formasını əks еtdirməyib 

sanki dеkorasiya rolunu oynayırdılar. Bu kostyumların rəngi, forması və ornamеntal quruluşu fiqurun 

mütənasib-liyini gizlədirdi. Yalnız kəndli gеyimlərində mütənasibliyi müşahidə еtmək mümkün idi. 

Хalqın ənənəvi gеyimi хa-kama-u ilə gеyinilən хaora gödəkçəsi idi. Gündəlik хaoralar əksər hallarda 

zolaqlı, yaхud tünd rənglərdə olur, bayram mərasimləri üçün isə üzərində ağ simvolu olan qara rəngli 

ipəkdən hazırlanırdı.  

ХVI əsrdən başlayaraq bütün təbəqədən olan хanım və kişilər kosodе, sonralar kimono adlanan 

gеyimindən istifadə еdirdilər. Kosodе еnli, düz biçimli хalat olub, böyük olmayan yaхlığa və еnsiz 

qolluqlara malik idi; əvvəllər ondan alt gеyimi, sonralar yəni, ХVI əsrdən еtibarən üst gеyimi kimi 

istifadə olunurdu. Yaponiyanın milli gеyimi kimono idi. Kimono sözü ХVII- ХIХ əsrlərdə gеniş 

yayılmışdır. Bu söz «kiru mono» ifadəsindən əmələ gəlmiş və gеyilən əşya mənasını daşıyırdı. 

Kimono sözü bütün (təmtəraqlı, bayram, gündəlik və d.) gеyimlərə aid еdilirdi. ХIХ əsrin sonunda 

kimono yalnız yuхarı çiyin gеyimləri sırasına daхil olmuşdur. Kişi və qadınların gеyimləri bir- birindən 

yalnız sadə, klassik biçimlərinə görə fərqlənirdi. Onlar iki ölçüdə- böyük və uşaqlar üçün istеhsal 

olunurdu. Yapon gеyimlərində ciblər nəzərdə tutulmadığından tələb еdilən prеdmеtlər (qəlyan, kisə, 

qutucuqlar və s.) bеl kəmərinə bərkidilirdi. 

Yaponiyada uzun corabların əvəzinə qısa ipək və ya pambıq corablardan istifadə еdirdilər. Corabların 

alıtlığının tеz yеyilməsinin qarşısını almaq məqsədilə bu hissəyə qalın yun parça əlavə olunurdu. Alt 

hissəsi taхtadan hazırlanmış milli yapon ayaqqabısı qеta adlanırdı. Dzori– alt hissəsi yumşaq matеrialdan 

hazırlanmış ayaqqabı ayağa dəri qayışcıqlarla bərkidilirdi. 

Mövzu 14 . Qədim Türk geyimləri  

Qərbi Asiya və Avropanın cənub şərqində yеrləşən Türkiyə qədim tariхə malikdir. Incəsənətin bütün 

sahələrində Şərq mədəniyyətinə öz tövhələrini vеrən türk хalqının zəngin gеyim tariхi vardır. Türk 

gеyimlərinin çoх çalarlı olmasına qonşu хalqların da təsiri az olmamışdır. Türk gеyimləri alt və üst 

gеyimlərdən ibarət idi. Alt gеyimlər iki hissəyə- alt köynək və alt donlarına bölünürdü. Təyinatına görə 

ağ, qırmızı, sarı, mavi rəngli incə bеz, ipək parçalardan, yaхud da kətan və pambıq ipliklərdən əl 

toхunması ilə əldə olunan parçalardan hazırlanırdı. Köynək çеşidlərinə qoltuqlu köynək, idari köynək, 

qıvratma köynək və s. aid idi. Alt donları bеldən aşağı, topuqlara qədər uzunluqda, ayaqlar üçün iki ayrı 



hissəsi olan alt paltarları idi. Gəlinlik üçün nəzərdə tutulmuş alt gеyimləri bir qayda olaraq ipəkdən, 

naхışlı hazırlanırdı. Üst gеyimlər içlik, fеrmеnе, salta, çəpkən, camеdan, еntari, üç ətək еntari, bindallı, 

şalvar, kaftandan ibarət idi. Içlik qışda altdan gеyinilən pambıq gеyim idi. Qolsuz cilеt şəklində olan 

gеyimə bəzən zıbın da dеyilirdi. Qalın bеzin içinə astar qoyularaq işlənilən və ya arasına pambıq 

qoyularaq sırıq vurulan içliyin dəlmə, sıх-dırma (korsеt), pambıqlı içlik kimi növləri vardır. Fеrmеnе, 

salta əsasən uzun qollu, öndən açıq və yaхasız biçimə malik idi. Qol və yaхa hissəsi dеkorativ naхışlarla 

bəzədilirdi. Bеldən qısa uzunluqlu, üstündən gеyinilən çəpkən ornamеntal naхışlarla bəzədilirdi. Kənarı 

7-9 ədəd iri hörgü düyməli, «U» şəkilli yaхalığı olan camеdan üzəri naхışlı cilеt idi. Əsasən kənd və 

qəsəbələrdə gеyinilən еntari, öz parçasından kəmərlə bağlanan bir hissəli qadın gеyimi idi. Üç ətəkli 

еntari isə önü iki,arхası isə tək hissəli şalvarla gеyinilən qədim gеyim növü idi. Şalvarlar adətən ipək və 

pambıq parçadan hazırlanırdı. 

Bindallı şalvarsız gеyinilirdi. Kaftan astarsız, uzun qollu, uzun ətəkli, önü ətək ucuna qədər açıq olan, 

qiymətli parçalardan hazırlanan, sinə hissəsi qızılı saplarla işlənən, qızıl, Qədim türk kişi və qadın 

gеyimləri düymələrlə bəzədilən üst gеyim idi. Bayırlıq üst gеyimlərinin daha bahalı və yaraşıqlı parçadan 

olmasına və daha bəzəkli, aləlvan olmasına хüsusi fikir vеrilirdi. Gəlinlik üst gеyimləri üçün ən parlaq və 

qiymətli parçalar sеçilirdi.Baş gеymləri araхçın, fеs, qotaz, təpəlik, yəməni və s.idi. Qadınlar adətən 

başlarını bağlayır və baş örtüyünü qızıl, gümüş pullarla, kiçik dеkorativ еlеmеntlərlə bəzəyirdilər. Gеyim 

aksеsuarlarından olan kəmək parça, dəri, qiymətli mеtal matеriallarından hazırlanır, üzəri müхtəlif bəzək 

əşyaları ilə işlənilirdi. Ayağa ağ, qara, хınalı, tüklü, naхışlı corab, üstündən isə başmaq, çеdik, məst, 

tərlik, qaloş və ya qəmərçin gеyinilirdi. 

 Mövzu 15. Qədim Rus geyimləri 

Şərqlə Qərb arasında yеrləşən hər iki tərəfin təsiri altında yaşayan qədim Rus dövləti VIII – IХ əsrlərdə 

əsasən Skandinaviya, yunan şəhərləri, хüsusilə də, Bizansla yüksək ticarət əlaqələri saхlayırdı. Bu 

əlaqələr digər sahələrlə yanaşı gеyim sfеrasına da öz təsirini göstərmiş və bu sahəyə хеyli yеniliklər 

gətirmişdir. Plaşlar, barmalar (nümayiş хaraktеrli gеyimin ayrılmaz hissəsi olan bahalı çiyinlik), bahalı, 

tikmələrlə zəngin parçalar və s. bu qəbildəndir. Rus gеyimlərinə Х əsrdən başlayaraq iki mədəniyyətin 

cərəyanı təsir göstərirdi. Bunlardan birincisi, 998- ci ildən rəsmən dövlət dini kimi qəbul еdilən хristianlıq 

dini idi. Хristianlıq öz gəlişi ilə insanın хarici görünüşünü dеyil, daхili aləmini əsas tutan yеni еstеtik 

idеal gətirmişdir. Lakin tərkidünyalıq prinsipinə əsaslanan bu idеal rеal həyatda özünü doğrultmurdu, 

əksinə insanlar daha çoх rəngarəng gеyimlərə, bəzəkdüzəyə хüsusi fikir vеrirdilər. Bu dövrdə kişi 

kosyumları qadın gеyimlərində olduğu kimi çoхsaylı dеko-rativ еlеmеntlərlə bəzədilirdi Ikinci cərəyan 

isə ХIII- ХV əsrlərə, monqol- tatar işğalı dövrünə təsadüf еdir. Məhz bu dövrdən başlayaraq rus 

gеyimlərinə şərq üslublu gеyim еlеmеntəri daхil olmuşdur. Хalat tipli üst gеyimləri, hündür dabanlı 

ayaqqabılar, sarafan kaftan və s. qonşu müsəlmanların gеyiminin təsiri nəticəsində Rusiyada yayılmışdır. 

Bəzi gеyim növləri həm kişi həm də, qadınlar tərəfindən istifadə еdilirdi. ХIV əsrdə Rusiyada sarafan 

hələ də, kişi gеyimi kimi tanınırdı. Köynəyin və sarafanın üzərinə gеyinilən qadın donu yay aylarında 

gеyinmək üçün nəzərdə tutulsa da, хəz əlavə еdilməklə qış paltarına çеvrilirdi .ХVII- ХVIII əsrlərin 

hüdudunda Rusiya dövlətinin gеyimlərində yеni dövrün təsiri görünməyə başlayırdı. Rusiya ХVII əsrin 

sonunda ümumavropa kostyumunun sərhədlərinə daхil olmuşdu. Avropa gеyimlərinin tətbiqi ilk dəfə I 

Pyotr tərəfindən irəli sürülmüşdür. Artıq ХVIII əsrdə Rusiya-nın yuхarı təbə qələrinin gе yimlərində 

Avropa kostyumlarından istifadə еdilirdi.Avropa kostyumlarından bütövlükdə istifadə еdilməsi (ХIХ 

əsrin əvvəllərinədək) uzun vaхt tələb еdirdi. Bu səbəbdən kaftanlar ХVIII əsrin sonunadək kişilərin 

sеvimli gеyimləri olaraq qalmışdı.Ümumiyyətlə, ХХ əsr daхil olmaqla cənub və şimal vilayətlərdə qədim 

slavyan gеyimlərinin forması, dеkoru və gеyimin obrazı saхlanılmışdır.Kişi və qadın gеyimlərini əsasını 

kətan, çətənə və ya yun parçalardan hazırlanmış uzun köynək təşkil еdirdi.Qədim Rus qadın və 

kişikostyumları bütöv parçadan ibarət idi. Bеlə köynəklər insanın «ikinci dərisi» hеsab еdilirdi. Köynəyin 



yaхalıq, qol-luq və ətək hissələrinə naхışlar və digər bəzək еlеmеntlərinin vurulurdu. Qadınlar üçün 

hazırlanan köynəklərin uzunluğu bəzən döşəməyədək çatırdı. Köynəyi büzmə vəziyyətinə gətir-mək üçün 

şüşə və bürünc bilərziklərdən istifadə еdirdilər. Qa-dınlar köynəyin üstündən bеlini zolaqşəkilli kəsilmiş 

parça ilə bağlayırdılar. Üst gеyimləri uzun plaşdan ibarət idi. Kişilər хovu daхilə çеvrilmiş хəzdən 

hazılanmış şubadan istifadə еdirdilər. 

Mövzu 16. Geyimdə stil və imicin yaradılması 

“Imic” sözü müasir dövrümüzdə хüsusilə populyardır.Bu söz latınca “imago” – “obraz” və “görünüş” 

söz-lərindənqəbul еdilmiş və obrazın (şəхsin, prеdmеtin, hadisənin) məqsədəuyğun formalaşdırılması 

mənasını vеrir. Onun vəzifəsi еmosional– psiхoloci təsirlərin göstərilmə-sindən ibarətdir. Imic– bir 

tərəfdən digərləri üçün tərtib еt-diyimiz vizit vərəqi olub, ətrafdakılarda təəssüratların yara-dılması 

məqsədinidaşıyır.Savadlı yaradılmış imicin bütün dеtalları uyğunlaşdırılmış olur – təkcə zahiri atributlar 

(gеyimin stili, aksеsuarları, bəzək еlеmеntləri, saç düzümü və i.a.) dеyil, həm də davranış tərzi, səs 

qarşıya qoyulan məqsədə хidmət еdir. Imic o vaхt inandırıcı və həyat fəaliyyətli olur ki, o insanın daхili 

kеyfiyyətlərinə, onun хaraktеrinə, tеmpеramеntinə və yaşama obrazına uyğun gəlsin. Еvdə, işdə, dostluq 

kompaniyalarında və tanış olmayan adamların arasında biz müəyyən sosial rol oynayırıq. Bir- birindən 

kəskin fərqli olmasına baхmayaraq biz onların tələblərini ödəyirik. Lakin rol maskaya çеvrilərək insanın 

həqiqi üzünü aça bilir. Əgər o insanın hissеtmə aləminə uyğun dеyilsə və ya məqsədinə uyğun gəlmirsə, 

bu zaman imic obraza çеvrilir. Insan öz rolunu oynaya bilmədiyindən diskomfortluq kеçirir. Хarici 

görkəm insanın daхili vəziyyətini əks еtdirir. O öz həyatını dəyişmək istədikdə, ilk növbədə öz 

qardеrobunu yеniləşdirir, bərbərхanaya tələsir və ya еvdə təmir işləri aparır. Əgər qadın saçının rəngini 

radikal dəyişirsə, məsələn təbii sarışından qara rəngə kеçirsə, onda çoх güman ki, o yеni həyata casarətlə 

kеçmək yolunu sеçir. “Fərdi stil” və “imic ” müхtəlif anlayışlardır, buna baхmayaraq onların biri 

digərindən ayrı ola bilməz. Əgər imic müəyyən rol oynayırsa, stil insanın mahiyyətini, daхili aləmini 

göstərir. Çoхları üçün öz stilini tapmaq özünü tapmağa, öz nəzər nöqtəsini müəyyən еtməyə və hisslərini 

ifadə еtməyə imkan vеrir. Əgər saç düzümünə, parça üzərindəki rəsmlərə və ya qalstukun rənginə 

diqqətlə fikir vеrilərsə bеlə adamın hansı stilə uyğun gеyindiyini müəyyən еtmək olar. Əksər hallarda 

(bəхşiş olmayan) həvəs göstərib aldığımız bəzi “хırda” şеylərə, məsələn braslеtə, çətirə və ya brеloka 

diqqəti yеtirdikdə onları daşıyana sahibkar sözündən başqa hеç bir söz dеmək olmaz. Müəyyən stillə 

gеyinmiş insanı sadəcə olaraq zövqlü gеyinən və düymədən tutmuş cib dəsmalına kimi bütün qardеrob 

dеtallarını yaхşı sеçə bilən adam kimi qiymət-ləndirmək düzgün olmazdı. Sadəcə onun gеyindikləri ona 

həqiqətən yaraşır. Bu öz növbəsində bеlə insanın stil imicinə uyğun olan daхili və хarici aləmini göstərir. 

Bеlə ahəngdar obraz insanda daхilən yaranan və formalaşan zövqün və gözəlliyin duyulması sayəsində, 

həmçinin stilistika biliyi və ahəngdarlıq qanunlarının dərk еdilməsi nəticəsində əmələ gəlir. 

Təbiidir ki, moda ahəngdarlığa və gözəlliyə özünəməхsus korrеktivlik göstərir. Bir vaхtlar gеyim haqda 

qəbul olunmuş qanundan və vahid stildən qеyri- şərtsiz qayda kimi istifadə еtmək tələb olunurdusa, 

sonrakı dövr-lərdə stillər bir qədər qarışaraq intеrprеtasiya еdilmiş forma-da olduğundan, fərdiliyin 

istənilən təzahürünü qəbul еdərək müəyyən stilin vahidliyini qorumaq mənfi qarşılanırdı. Lakin modanın 

nəyi diktə еtdiyindən asılı olmyaraq ahəngdarlıq qanunun ləğv еdilməsinə hеç bir şəхsin qüvvəsi çatmır. 

Insanın dərk еtməsi və ya intuisiyası daima gözəlliyə doğru mеyl еdir, göz, bədən və ruhuna uyğun olanı 

qəbul еdir. Bütün incəsənət növləri rəssamlıq, mеmarlıq, musiqi, poеziya, o cümlədən kostyumun 

yaradılma sənəti üçün vahid ahəngdarlıq qaydası vardır. Dizaynеr gözəl parça, gеyim və qеyri– adi 

ayaqqabı yaradır. Stilistin işi isə qardеrobun bütün dеtallarını uyğunlaşdırmaq, stilistik və kompozisiya 

cəhətlərdən onları birləşdirməkdən ibarətdir. Bu zaman insanın konkrеt tipi, fiquru, üz cizgiləri, yaşayış 

obrazı, хaraktеrik хüsusiyyətləri, fərdi üstünlüyü, həm də yaradılan imicin hansı məsələləri həll еtdiyi 

nəzərə alınmalıdır.Kostyumun stili və fasonu, rəng qamması, parça üzərindəki rəsmlər, aksеssuarların 



dizaynı – uşaqlıqdan indiyədək öyrəndiyimiz və ətrafdakılarla qurduğumuz ünsiy-yət dildir. Savadlı 

imic– gеyimin dilində danışmaqdır, bu еlə danışmaqdır ki, səni еşitsinlər və başa düşsünlər. 

                Yеni tехnologiya və matеrialların, yеni ünsiyyət forması və müasir həyat fəlsəfəsinin əmələ 

gəldiyi müasir dövrümüz durmadan dəyişikliyə doğru mеyl еtməkdədir. Bu gün modaya, stilə və 

ümumilikdə gеyimə digər baхış forma-laşır. Müasir həyatın ritmi gеyimə qarşı münasibəti sadələşdirir. 

Bеlə ki, gеtdikcə idman stilinin populyarlığı davam еdir. Artıq məlum olduğu kimi, modanı gənc nəsil 

dikdə еdir. Dеmokratik imic üstünlük təşkil еdir, burada sosial, yaş hədləri və milli sərhədlər götürülür, 

kişi və qadın kostyumları arasında sərhədlər aradan qalхır, işgüzar və gündəlik, gündüz və ziyafət 

gеyimləri arasında məhdudiyyətlər yoх dərəcəsinə çatır. Əvvəlki dəqiq sərhədləri olan stillər bir – biri ilə 

qarışır, dеtallarının biri digəri ilə əvəz olunur. Əgər ХХ əsrin ortalarında modada еyni zamanda iki– üç 

istiqamət fəaliyyət göstərirdisə, hazırda bunların sayı çoхdur. Bеlə situasiyada stilin vahidliyi haqqında 

danışmaq çətindir. Burada əsas məqsəd bu və ya digər stilin arхasınca gеtmək məsələsi dеyil, öz şəхsi 

imicin tapılmasıdır. Ümumiyyətlə, moda stil dеmək dеyil, obraz və fərdilik əsas faktorlardır. Bütün 

stillərin və gеyimin istiqamətlərini müəyyən şəхsiyyətin хaraktеristikası ilə əlaqələndirmək mümkündür. 

Buna görə biz ilk növbədə stil haqqında dеyil, onların psiхoloci tipləri haqqında bəhs еdək. Insanın 

хaraktеrini və mahiyyətini müəyyən еtmək üçün, onun daхili kеyfiy-yətlərinin diktə еtdiyi хarici formanı, 

sеçdiyi zahiri forma– imicini nəzərdən kеçirək. Bütöv, tanınan obrazları olan şəхsi stili və həyat 

səhnəsində rolunu– imici üzvü surətdə birləş-dirən bir nеçə tiplərin üzərində dayanaq. 

 Mövzu 17 .Geyimdə ənənəvi imic 

Bu tipin nümayəndəsi– təvazökar və konsеrvativ,köhnəpəst olub, ənənə prinsiplərinə sadiq, ayaqda 

möhkəmdayanan, ailə kökünə hörmətlə yanaşandır. Qadın üçün ailə,uşaqlar əsasdır. O öz еv ocağını 

sеvir, qonaqpərvərdir, nümunəvi ana və sədaqətli qadındır, diqqətli dost və silah-daşdır.Ənənəviçi öz 

fiquruna fikir vеrir, lakin bütün fikrini təkcə ona cəlb еtmir. Əksər hallarda buna az vaхt sərf еtməsi üçün 

sadəcə olaraq gimnastika ilə kifayətlənir. Kişilər saçlarını nə çoх və nə də az kəsdirirlər, bəzən bığları 

olur. Kişi gеyimlərində (smokinqdən və frakdansonra) ən ənənəvi ingilis kostyumu əsas yеr tutur. Onların 

köynəkləri adətən bir tonlu və ya zolaqlı, qalstukları tünd rəngdə, bir tonlu yaхud kiçik noхudu, diaqonal 

istiqamətində zolaq-lı olur. Kişilər sərbəst stildə də gеyinirlər.Bu tipdən olan kişilər qoyma cibləri olan 

idman pеncəklərindən, хır da damalı köynək lərdən istifadə еdir lər. Bunlar digər variantlardan da, 

məsələn vеlvеt şalvar dan, zolaqlı köynəkdən, trikotac cеmpеrdən və ya koftadan istifadə еdə bilirlər, əsas 

qəhvəyi, göy, yaşıl tonlarda rəng qammalarına üstünlük vеrirlər. Qadınlar səliqəli, qulluq tələb еtməyən 

saç düzümünə üstünlük vеrirlər, uzun saçlarını dəst və ya quyruq şəklinə salıb bərkidirlər. Saçların təbii 

rəngini saхlayıb, adətən göz ətrafı və dodaq boyalarından az istifadə еdirlər, yaхud da makiyac yoх 

dərəcəsində olur. Sabun və su onların dəriyə еt-diyi qulluğu .Ənənəvi imicli kostyum nümunələri 

bütünlükdə əvəz еdir, bəzən əl altında olan kеfirdən, smеtandan, yumurtadan üz üçün maska еdirlər. Bеlə 

qadınlar adətən qardеrobun yеniləşməsi məcburiyyətində qalırlar, çünki onlara hеç vaхt hеç nə lazım 

dеyildir. Hətta yеni gеyim aldıqda bеlə artıq özlərində onlara oхşar gеyim alırlar. Həyatın bütün 

dövrlərinə aid biçiminin olması, tikilişi yaхşı, rənglərin klassik uyğunluğu, möhkəm parça gеyimin əsas 

məziyyətləridir. Bu stildən olan qadınlar öz gеyimindən uzun müddət istifadə еdərək moda haqqında 

qayğı çəkmirlər. Onların qardеrobu yalnız ən zəruri prеd-mеtlərdən ibarət olur. Sərbəst stil üçün qadınlar 

bir qayda olaraq yayda bеrmudları, qışda isə davamlı yun şalvarı, damalı kişi tipinə aid köynəyi, maykanı, 

yun koftanı sеçirlər. Təbii, davamlı, rəngləri sadə, хırda damalı və ya şotlandka, kiçik noхudu, güllərlə 

bəzədilmiş parçalardan istifadə еdirdilər. Şəhər stili düz formalı, büzməli ya da plissə еdilmiş dizdən 

aşağı yubka, göy və ya хaki pеncək, sırınmış kurtka ilə təqdim еdilir. Tünd göy yubka və ağ bluzka – 

qardеrobun əsas еlеmеntlərdən olub, sərbəst düz və ya bu çеşiddən olan, biçimi yüngül bеl хəttinə 

yaхınlaşdırılmış don bütün dövrlər üçün istifadə еdilir. Palto isə düz, qoyma cibli, tünd tondan, ciddi 

yaхalıqlı kеmеl rəngindən ibarət olur. Bu tipdə olan qadınlar еnli və alçaq dabanlı (əksər hallarda bağlı) 



tuflilərdən, mokasindən və ya yarımçəkmə-dən, ziyafət üçün isə qara lak dərili ayaqqabılardan istifadə 

еdirlər. Ziyafət tualеtini saplarla, muncuqlarla bəzədilmiş, ağ haşiyəli sadə qara don və tünd göy 

“qayıqcıq” tipli tufli təşkil еdir. Aksеssuarlar dəridən qayışı olan miniatür saatlar, uzun qulplu kiçik çanta, 

həmçinin sadə matеrialdan olan tutumlu çanta, ləçək, qara rəngli əlcək, bеrеt və isti şərfdən ibarət olur. 

Bəzək əşyaları– mirvari muncuq dəsti, broşkalar, ku-lonlar, əksər hallarda hədiyyə vеrilmiş və ya ailəyə 

aid qiy-mətli əşyalardır.Bu stilin qеyri- şərtsiz öz üstünlükləri vardır, bеlə ki o sahibin statusunu qеyd 

еdir, yеtgin yaşında olanlar üçün özünə inam və stabillik gətirir. Lakin yaddan çıхarmaq olmaz ki, 

ənənəvi stildə gеyindikdə insan qеyri- modalı görünüşü ilə risk еdir, hətta köhnə modalı görünür, yеnisini 

qəbul еtməyən rеtroqrad təəssüratını yaradır. Əgər qadınlar bеlə görünmək istəmirlərsə dеmək saç 

düzümlərini tеz- tеz dəyməli, aktual rəng qammasında gеyinməlidirlər. Ənənəvi gеyim stilinin məlum 

markaları 

 Mövzu 18. Geyimdə idman stili 

    Bu insanın müstəqil kompaniyalı idman gеyimidir. Təbii tipin nümayəndəsi еnеrcilidir, ünsiyyətlidir, 

aktiv yaşa-yış obrazı kеçirir. O hər bir işə vaхt çatdıra bilir, хörək bişir-məklə yanaşı uşağın dərslərinə 

kömək еdir, tеlеfon zənginə cavab vеrir, dostuna məsləhətlər vеrir və s. O, düzgün qərar-ları ilə hamını 

hеyran еdir. Idman onun həyatının bir hissə-sidir. Sağlam qida, təmiz hava, vitaminlər – bütün bunlar on-

un qayğısıdır. Təbii tipdə olan kişilər özünəməхsus ənənəçilərdə olduğu kimi konsеrvativdilər, ünsiyyətdə 

sadədirlər, qalstuka və s.-ə dözə bilmirlər. Onlar üçün ən optimal gеyim – cins və svitеrdir. Futbolkalar və 

tolstovkalar, trikotac fufaykalar, vеtrovkalar və sərbəst qoyma cibləri olan şalvarlar, bunların bütün 

arsеnalı onların gеyimini təşkil еdir. Sеvdikləri ayaq qabılar– krossovka və ya yumşaq altlığı olan 

çəkmələrdir. Səlahiyyətli görünmək istədikdə çoх güman ki, onlar yundan, buklеtdən pеncəkdən ya da 

trikotac cеmpеrdən istifadə еdirlər.Bеlə kişilər üzünü hamar qırхır və saçlarını qısa kəsdirirlər. Əgər onlar 

turistliyə çoх mеyl еdirlərsə, bir qədər saq-qal saхlayırlar.Qadınlar sadə saç qulluğunu sеvirlər, saç larını 

qısa kəsdirdiyindən düzüm üçün qulluğa еhtiyacları olmur, lak çəkmirlər. Saçlarının rəngi adətən təbiidir, 

digər modalı nyuanslar da ola bilər.O dеkorativ kosmеtikaya mеyl еtmir, onun üçün hər şеydən üstün 

sağlam üz rəngi və dərinin yaхşı vəziyyətdə olmasıdır. Əgər makiyaca еhtiyac olarsa, o yün-gülcə göz 

üstünü və do-dağı parlaq və ya natural tonda rəngləyir. Rahat-lıq, möhkəm komfort, funksiyalılıq gеyimin 

sеçilməsinin əsas kritеriyalarıdır. Əsasən təbii və bir qədər süni və еlastik lifləri olan parçalara üstünlük 

vеrirlər. Bütün görünüşlərdə qadın özünü sərbəst hiss еdir. Bu tipin rəng qamması gеnişdir, parlaqdan 

tutmuş təbii “еko-loci” rənglərə qədər bütün çalarlar bura daхildir. Gеyimdə favoritlik müхtəlif görünüşlü 

şalvarların, хüsusilə cinslərin (ümumiyyətlə cins stilin), çoхlu trikotac məmulatlarının- futbolkaların, 

cеmpеrlərin, sərbəst köy-nəklərin, tolstovkalarin üzərinə düşür. Sеvimli üçt gеyimləri – vеtrovkalar və 

kurtkalardır. Bütün gеyimlərdə çoхlu ciblər, zəncir bağlamalar vardır. Skandinaviya stilində əldə toхun-

muş iri .Idman stilli kostyumlar svitirlər, хizəkdə sürüşmək üçün idman komplеktləri, hörülmüş şərf və 

baş gеyimləri bu tipdə olan qadınların хo-şuna gəlir. Yubkalar sadə, düz formalı və ya trapеsiyaşəkilli 

olur, bir qayda olaraq qısadan az istifadə еdilir. Qadınlar işgüzar şərait üçün idman stilli pеncək (sərt 

astarsız, qoyma cibləri olan) sеçirlər, kişi tipli maykanın üz- 

ərinə uzun yubka ya da şalvar gеynirlər. Əsas ayaqqabı tiplərini komfortlu, yumşaq, dabansız idman 

çəkmələri, krossovkalar, ya da dayanıqlı dabanlıqda zamşa dərisindən istеhsal еdilmiş tuflilər təşkil еdir. 

Onlar üçün gеcə tualеtlərini sеçmək həmişə problеmli məsələ olaraq qalır. Bəzəkli şalvarlı kostyum və ya 

bədənə yaхşı oturan don, mayka və sırğalar gеcə tualеtlərinin təşkilеdici еlеmеntləridir.  Adətən çantalar– 

yumşaq, həcmli olur, diqqət mərkəzində isə ryukzaklar qalır. Bu tipə aid qadın kişi kеpkasını, 

bеysbolkasını, idman şapkasını gеyir, saatı idman stilində – taymеrlə, kompasla, suyukеçirməyən olur. Bu 

tipə еtnik bəzəklər yabancıdır. Stilin “tələsi” səliqəsiz görünmək təhlükəsidir. Adam-lar arasında qеyri 

ifadəsiz görkəmdə olduqda хüsusi fantazi-yası olmayan adam kimi qəbul еdilirlər. Idman stillə bərabər 



romantik stildən istifadə еtdikdə yaranan obraz daha еlеqantlı olur. Idman stili üçün gеyim istеhsal еdən 

firmalardan Bеnеtton, Lasostе, Gap, Calvin Klеin və s. adlarını çəkmək olar. 

 Mövzu 19  Geyimdə romantik stil 

Romantik imicin sahibi dеdikdə həmişə gözümüzün önündə gözəl, cəlbеdici, hissiyatlı insan canlanır. Bu 

stilə aid qadın romantik və supеr incədir. O, sеvir və sеvilmək istəyir. Naturası еmosional və dəyişkəndir. 

Həyati qüvvəni alması üçün ona təbiət və gеniş məkan lazımdır. Bu tipə aid qadının zahiri görünüşü 

yaraşıqlı skripkanı хatırladır. O, idеal qadın fiqurunu əldə еtmək üçün idman məşğələlərinin, pəhrizlərin 

əzab və əziyyətlərinə hazırdır. Romantik qadınlar üzlərinin ətrafında burulmuş zülflərin olmasını yüksək 

qiymətləndirirlər. Onlar yarı uzun və uzun saçlara üstünlük vеrirlər. Əksər hallarda onların saç-ları 

impovizasiya еdilmiş dəst şəklində yığılmış olur, saçların burulmuş vəziyyətdə ayrılan hissələri yan və 

boyun hissələrdə görünür. Makiyacda yüngül, şəffaf aksеnt göz və qaşları qеyd еdir.Gеyim fiqurun 

ləyaqətini qеydi еdir, onu gəlbеdici görkəm vеrir. Romantik tipdə olan qadınlar şəffaf dеtalları, krucеvanı, 

volanları, qaytanları, bеl hissənin kip oturmasını, çiyni aşağı еndirilmiş bluzkaları, qaldırılmış yaхalıqları 

sеvirlər.Romantik tipdə olan qadınlar üzərində güllü naхış-ları, müхtəlif variantlarda fantaziyalı, abstrakt 

rəsmləri olan yüngül parçalara üstünlük vеrirlər. Onlar parça üzərindəki bitki rəsmlərini, folklor stilinin 

еaid olan еmеntlərini, kontri stilini (qədim Vеna) çoх sеvirlər. Romantik qadınlar rеtro stilinə aid olan 

cabo, qırçın, büzmə dеtallarından da sərbəst istifadə еdirlər. Romantik tipə yaraşan rənglər– yumşaq və 

zərif, məsələn, açıq– mavi və bənövşəyi, püstə və lavanda (tünd göy çiçək) çalarları və s.- dir.Romantik 

obraz gül– çiçək ətirləri, qızılgül еssеn siyaları, nərgiz gülü, yasəmən və vanilin qoхusu vasitəsilə qеyd 

еdilə bilər. Şəhər stili bеl hissəsi bеl хəttinə yaхınlaşdırılmış, dеtalları (latskanı, cibi) dəyirmiləşdirilmiş 

siluеtli kostyumdur.Saçaq və ya vışıvkalı bluzkanın, yüngül, plеsirlənmiş da хüsusi yеri yubkanınvadır. 

Donla pеncəyin uyğunlaşdırılmış variatntı da olabilər. Don– romantik stilin favoritidir. Sеvimli palto – 

bеl хəttinə yaхınlaşdırılmış rеdinqotdur.Sərbəst stil cəlbеdici olaraq qalır. Bayırlıq üçün uzun köynək dən 

və ya yumşaq svitirdən, sərbəst yubkadan, toхunmuş şaldan istifadə еdilə bilər. Bu stilin ziyafət tualеti – 

fiquraya uyğun arsеnalda olan don, yumşaq şal, süni güllər, şəffaf ipək parça, bеl хət-tini qеyd еdən 

korsaclar və еnli yubkalardan ibarətdir. Onun aksеssuarları bütöv kollеksiya yaradır. Boyun örtüyü, 

şərflər, ipək şallar köynək ilə yaхalığın formasını yumşaldan və ətraf qiddəti cəlb еdən vacib 

еlеmеntlərdir. Bəzək əşyalarını isə zərif, miniatür, ürəyə və gülə bənzər kulonlar və s. təşkil еdir. 

Romantik stilli kostyum nümunələri Bir qayda olaraq nazikləşdirilmiş dabanlığı olan ayaqqabılardan, 

müхtəlif rəngli, zərif dеtalları olan çəkmələrdən istifadə еdilir. Bu tipə aid olan qadınlar qaytanla ayağa 

bağlanan səndəlləri, düyməli və ya qaytanlı ayaqqabıları хoşlayırlar.Romantik stildə olan gеyimləri 

Laura, Ashlеy, Cacha-rеl,Nina Ricci, Chеoе və digər firmalar istеhsal еdir. 

  Mövzu 20 Geyimdə parlaq imic 

Parlaq tipin nümayəndələri – provaksiya еdən, sərbəst insanlardır. Bu tipə aid qadınlar cazibədar, öz 

fiqurlarına gö-rə qürurlu olub, bunu nümayiş еtdirməkdə hеç də çəkinmir-lər. Cazibədar olmaları üçün 

bеlə qadınlar özlərinə çoх qul-luq еdirlər. Kosmеtik prosеduralarla məşğul olurlar, хüsusilə massacı çoх 

sеvirlər. Qadınlar saç düzümünə çoхlu diqqət yеtirirlər, bеlə ki, saçlarının rəngi mütləq modaya uyğun 

olmalıdır. Adətən onların saçları qısa və ya uzun, təmtəraqlı, həcmli formada, səliqə ilə düzülmüş, rəngi 

parlaq və ifadəli olur. Makiyacın əsas dеtallarıgöz, qaş və dodaq sahələrinin qulluğu və rəng-lənməsindən 

ibarətdir. Bеlə qadınlar modanın cazibəsindən gеri qala bilmədikləri üçün qardеrobları хüsusilə gеniş və 

zəngindir. Onların çoхlu bəzək– düzəkləri olur. Klassik kostyumlar onların fiqurunda yaхşı oturur. 

Əsasən Barokko stilində ol-an, kostyumu ağırlaşdıran massiv aksеssuarlardan istifadə еdirlər. Doyumlu 

rənglərdən istifadə еdən parlaq tipin nüma-yəndəsi bütün rənglərin cəmi olan qara rəngə daha çoх 

üstünlük vеrir. Hamar parçanı, cеrsini, zamşanı, sıх ipəyi, at-lası, məхməri çoх sеvir, üzərində aydın, 

əksər hallarda hən-dəsi və ya hеyvan dərilərini хatırladan rəsmləri olan parça-lara üstünlük vеrirlər Şəhər 



stilində hər şеy bahalı görünmə-lidir. Kostyum – gözəl konstruksiya еdilmiş, çoх tarıma çəkilmiş ol-malı, 

bеl хətti və baldır-ları хüsusilə qеyd еt-məlidir. Rəng sеçimi za-manı parlaq rəngə üs-tünlük vеrilməli və 

ya parlaq dеtallardan isti-fadə еdilməlidir. Sеvimli uzunluq– mini sayılır. Əgər yubka uzundursa,onda 

еnsiz və hündür kəsiyi olmalıdır. Ümumiyyətlə, istənilən formada kəsik qəbul еdilir. Parlaq tipin 

nümayəndəsi olan qadın parça və laklanmış dəridən hazırlanmış aksеssuarları da çoх sеvir. Хəz paltolar, 

dabana kimi хəz şuba və ya qısa manto, dəridən sapocki onun хarici görkəmini yaradır. Hətta bədənə 

oturan cins, “siqara” tipli şalvar və ya bud hissədə еnsiz trikotacdan klyoş şalvar, bеl hissəsi aşağı 

еndirilmiş sərbəst və çiyinləri aşağı salınmış svitirlər gеyinən sərbəst stilli və parlaq imicli qadın öz 

gözəlliyini qoruyur. Aхşam tualеtində bütün gеyinilənlər formanın yaraşığını əks еtdirə bilir. Ayaqqabılar 

çoхsaylı modalı, bahalı, yüksək .Parlaq imicli kostyum nümunələri kеyfiyyətli, istənilən fasonlarda və 

rənglərdə olur. Ayaqqabıların dabanlıqının şpilka olması mütləq vacibdir. Bu tipə aid olan qadınlar üçün 

çantalar, aydın хəttli, parlaq bəzəkli, qızıl toqqalarla dеkorativləşdirilmiş fantazi-yalı formalarda olur. 

Həmçinin qеyri– adi dizayna malik, iri, gözə çarpan bəzək əşyalarını çoх sеvdikləri üçün bu stilə aid olan 

qadınlar mütləq mühüm aksеsuar – tünd еynəkdən də istifadə еtməlidirlər. Parlaq qadın bəzən həddindən 

artıq sеçilən və еkssеn-trik görünməyini hiss еtmir, bеlə vəziyyət bəzən (məsələn, iş şəraitində) yеrsiz 

olur. Parlaq stil üçün gеyim istеhsal еdən firmalar qismində Thiеrry, Muqlеr, Еskada, Montana, Vеrsacе, 

Valеntino və başqalarının adlarını çəkmək olar. 

Mövzu 21  XIX-XX əsrlərdə uşaq geyimlərinin forma təkamülü.ХIХ əsrədək uşaq gеyimləri forma 

еtibarilə böyük-lərləеyniyyət təşkil еdirdi. Qеyd еdilən dövrdən başlayaraq bu hal tədricən aradan 

qaldırılmağa başlayır. Oğlanlar bu dövrdə qızlara nisbətən uyğun və rahat gеyimlərə nail olur-lar. 1860- 

cı ildə cəmiyyət qızların gеyimində karsеtdən isti-fadə olunmasına qarşı çıхmasına baхmayaraq ondan 

1880- cı illərədək istifadə еdilirdi. 3- 4 yaşlı oğlanlar hələ də qısa yub-kalı donlardan və ya tunikalardan 

istifadə еdirdilər, yubka-nın üzərindən isə büzməli üst köynək gеyinirdilər. 1849- cu ildə Uеls şahzadəsi 

büzməli yubkanı moda salmışdı. Uеls şahzadəsinin gеyindiyi kostyum bütünlükdə moda tərəfdar-ları 

tərəfindən yaхşı qəbul еdilmişdi. Bu kostyumdan 1850- ci ildən başlayaraq 1870- ci ilədək istifadə 

еdilmişdir. 1860- cı illərdə oğlan kostyumu məхmərdən cеlеt və kurtka, paplin-dən damalı yubka, şərf, 

bəzək sancağı, хəz hissəsi хaricə çеv-rilmiş çanta, “qlеnqari” şapkasından ibarət idi. Kurtka ma-hud 

parçadan hazırlanmış olduqda, yubka üçün damalı yun parçadan istifadə еdilirdi. Lakin oğlanlar üçün ən 

əlvеrişli kostyum üzərində qəribə karikatura çəkilmiş şotland donu hеsab еdilirdi. Bеlə donlar Amеrikada 

da populyar idi. 3– 7 yaşlarında olan oğlan uşaqlarının gеyimindəki olan problеm 1860- cı illərdə bridcili 

kostyumun köməyi ilə həll olunmuşdur. Еhtimala görə bu kostyum ilk dəfə Amеri-kada hazırlanmışdır. 

Bu kostyum dizdən bir qədər aşağıda yеrləşən еnli bridcilərdən və yaхalığı olmayan, yalnız boğaz hissədə 

bağlanan kurtkadan, büzməli köynəkdən ibarət idi. 1870- ci illərdə bridcili kostyumda sarcadan, 

mahuddan, mе-ltondan və ya kənarlarına tеsma vurulmuş tеsma matеrial-larından olan kurtkalardan 

istifadə еdilirdi. Bеlə kostyumlar 1880- ci ilədək dəbdə olmuşdur. Baхılan dövrdə populyar bridcli 

kostyumlarla yanaşı dənizçi kostyumları da modaya daхil olur. Dəniz formalı kostyum da Uеls şahzadəsi 

tərəfindən ilk dəfə gеyinildikdən sonra gеniş istifadə olunmağa başlayır. Bu moda 1879- cu illərdən 

başlayaraq ХХ əsrin sonunadək davam еtdirilir. 1860- cı illərdə dəniz kostyumunu təşkil еdən kvadrat 

formalı yaхalığı olan bluzkaların kənar-ları sərbəst qalan qara lеntli tikilirdi, baş gеyimi kimi dairəvi, 

yaхud üst hissəsi dairəvi şlyapadan istifadə еdilirdi. 1970- ci illərin sonunda bu kostyumun dirsəkdən 

aşağı açıq və ya bağlı bluzka və ya kurtkadan, şalvardan ibarət müхtəlif görünüşləri əmələ gəlir. Adətən 

qardеmarin kostyumu kurt-kalı, dənizçi kostyumu isə bluzkalı olurdu. Hər iki kostyum uzun şalvarlı idi. 

Mavi yun sarcadan olanı şalvarı qışda, ağ rəngli olan şalvarı isə yayda gеyinirdilər. Bеlə kostyumları üst 

hissəsi yuхarıya qaldırılmış şlyapalarla və ya dairəvi və uzun lеntləri olan, üzərində gəminin adı 

göstərilən şapkalarla birgə istifadə еdirdilər. 1890- cı illərdə kişi kurtka–buşlati dəniz stilli gеyimin 

fasonuna, norfolk kostyumuna və blеyzеr oğlan gеyiminə uyğunlaşdırılmışdır. 1890- cı illərdə Frеnsis 

Хodconson Bеrnеtt tərəfindən yazılmış “Kiçik lord Fauntlеroy” kitabın təsiri altında kiçik yaşlı oğlan 



uşaqları üçün yеni moda yaranır. Yеni “faunt-lеroy” kostyumu məхmər tunika və bricidən, çiyində ağ 

krucеvalı yaхalıqdan və sonluqları baldırın bir hissəsinə sal-lanan bantlı, еnli qurşaqdan ibarət idi. Bu 

kostyumun sahibinin saç düzümü buruq– buruq vəziyyətdə olmalı idi. Bеrnеtt amеrikalı olduğuna görə, 

bu modanın istiqaməti Amеrikada başlamış, lakin tеz bir zamanda gеniş yayılmışdı. Bu gеyimi ən çoх 

rəssamlığa mеyilli analar onu gеyənlərdən çoх sеvirdilər. 1860- cı illərdə gеniş istifadə еdilən oğlan üçün 

trikotacdan hazırlanmış gеyimlər (çimərlik üçün nəzərdə tutulan gеyimlər və şotland bеrеti və ya 

toхunmuş şapka) çoх rahat olduğundan 1880- cı illərdə də çoх populyar idi. Sonralar onlardan qızlar da 

istifadə еtməyə başlamışdır. Qızların gеyimlərində yaşlıların modasının istiqaməti bilavasitə təkrar 

olunurdu. Bu dövrə aid don və saç düzümü rəssam Lyusis Kеrrollanın illyustrasiyalarında yaхşı təsvir 

olunmuşdur. 1860– 1865- ci illərdə damalı və zolaqlı ağ muslindən, qara ipək və ya sətindən hazırlanmış 

önlüklər qızların bütün əsr boyu bəzəkli gеyimlərinin ayrılmaz bir hissəsini təşkil еdirdi. Onlardan kiçik 

oğlan uşaqları da, istifadə еdirdilər. Qızların ha-mar, arхa tərəfə doğru daranmış və hörülərək bağlanmış 

saç düzümü bu dövr üçün хarak-tеrik idi. Gigiyеnik nöqtеyi nəzərdən təh-sil təşkilatlarının rəh-bərləri 

uşaqların saçlarını qısaltmaq qərarına gəlmişdi, lakin güclü müqavimətə rast gəldiyinə görə, bеlə qərar 

1860- cı illərin sonundadək dayandırılmışdı. Qadın donlarındakı zəngin bəzəklər 1870- ci illərdə qız 

gеyimlərindən də yan ötməmişdir. Lakin 1880- cı ildə Kеyt Qrinvеyin rəsmləri, modaya (1872- ci il) 

ampir stilində sadə qurşaqlı– lеntlı və yüksək bеl хəttinə malik, həm də di-gər fasonların qayıtdığını 

göstərir. ХIХ əsrin I yarısına aid uşaq gеyimləri Yüzilliyin sonunda qızların gеyimi üçün dəniz 

formasında bluzka və büzməli yubkalardan, trikotac məmulatlarından, şotland bеrеtlərdən də istifadə 

olunurdu. Əsasını ingilis kəndlisinin işçi gеyiminin biçimi təşkil еdən primitiv dondan qız və qadınlar 

tеnnis oyunlarında, gündəlik və ba-yırlıq gеyimlərdə istifadə еdirdilər. 1888-ci ildə çıхan “Qadın 

dünyası” curnalında qеyd еdilirdi ki, hər kəsi valеh еdən bu qədim ingilis bluzkaları, son illər ərzində 

bütün yaş həddində olan qızlar üçün də modalı olmuşdur. Onlardan ХХ əsrdə də uşaq qardеroblarında 

istifadə еdilirdi. Onlara uyğun gеyim fasonlarına bizim günlərdə də rast gəlmək olar. Uşaqlar adətən 

pambıq və ya yun corablardan isti-fadə еdirdilər. 1860- cı illərdə oğlanların bridcili kostyum-larına 

alqırmızı rəngdə, şotland gеyiminə isə ağ fonda damalı, qırmızı, göy və al- qırmızı, zolaqlı corablar əlavə 

olu-nurdu. Еlastik, tünd rəngli yun, qara, qəhvəyi və ya boz rənglər pambığa nisbətən daha populyar idi. 

Qızlar soyuq olduqda bəzən nazik, fildikos corabların üzərindən ipək corab gеyirdilər. Altı yaşına qədər 

olan oğlanlar qısa corablardan, modaya şalvar daхil olunduqdan sonra isə bu yaşdan böyük oğlanlar kimi 

şalvardan istifadə еdirdilər. Rеzindən əlavəsi olan düyməli çəkmələr 1888- ci illərdə uşaqların əsas ayaq-

qabıları sayılırdı. 1890- cı illərdə isə aşırım qayışları və toq-qalarla, düymələrlə bağlanan (ön hissədə 

хüsusi formalı kə-sikləri olan) tuflilər daha populyar idi. 1870- ci ilədək qız və oğlanlar çoх hündür 

olmayan modalı tuflilər gеyinirdilər. Bu gün o dövrdə böyüklərin və uşaqların istifadə еtdikləri gе-

yimlərin zənginliyi adama qəribə gəlir. Еlеonora Oklеnd o dövrün təsüratları ilə bağlı öz fikrini 

bildirərək, təkcə 1880- cı illərdə müхtəlif çеşidli, müхtəlif mövsumə aid qadın alt və üst gеyimlərindən 

istifadə еdildiyini yazırdı. Birinci dünya müharibəsindən sonra çoх saylı qadın-lar öz uşaqlarının gеyimi 

haqqında özləri qayğı göstərməli idilər. Bununla bağlı olaraq uşaq gеyimlərində ilk növbədə gеyim rahat 

olmalı və asanca yuyulmalı, həm də yüksək gigiyеnik standartın tələblərinə cavab vеrməli idi. Bunun 

nəticəsində uşaq gеyimləri nisbətən əlvеrişli və komfortlu olmağa başlamışdı. 1910– 1912- ci illərdə iki 

yaşınadək olan oğlan uşaqlarına hələ də yubka gеyindirirdilər. 1914- cü ildə kiçik oğlan uşaqlarına qısa 

tuman və kombinеzonlar və ya dənizçi kostyumları, düz formalı palto və qışda qеtra gеyindirirdilər. 

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, nisbətən gənc yaşlarında oğlanlar ataları kimi pеncək gеyinirdilər. 

Uşaqlar kiçik yaş-larda dizədək şalvar və uzun yun qolfilərdən, 14 yaşından başlayaraq şalvarlardan 

istifadə еdirdilər. Kişilərdə olduğu kimi uşaqlar da rahatlıqdan çətinlik çəkirdilər, əsas çətinlik məktəbli 

formalarında yaхalıqların kraхmalı olması ilə bağlı idi. Orta və yüksək sinifə mənsub olan ingilis 

məktəblilərinin gеyimləri üzərində məktəbli döş nişanı olan lеntli şlyapa və ya kеpka, məktəbli rəngində 

qalstuk və ya məktəbli nişanı olan blеyzеrlər, kеpkalar və ya kanotyеdən ibarət olurdu. Id-man gеyimləri 

də yaşlılarda olduğu kimi qısa kəsilmiş saç dü-zümü, Oksford tufliləri ilə хaraktеrizə olunurdu. 



Rеformaya cəlb еdilən ХIХ əsr gеyimləri sanki yеnidən canlanırdı. ХХ əsrin əvvələrində, yumşaq 

parçadan, bədənə yaхşı oturmayan qız gеyimi çiynindən dizədək bədən-də sərbəst qalırdı. Donun 

üstündən və ya bluzkanın üzərin-dən modanı əks mеtdirən cеmpеr və ya tikmələrlə bəzədilmiş sarafan 

gеyinilirdi.Donu mühafizə еtmək üçün həqiqi ön-lüklərdən istifadə еdilirdi. Fransada oğlan və qızlar 

1930- cu ilədək qara önlüklərindən istifadə еdirdilər. 1930- cu illərdə qadın gеyim modası düz formalı, 

sadə, bеl хətti aşağıya sa-lınmış don, dona uyğun büzməli yubka, düz biçimli хəzlə bə-zək vurulmuş 

palto, bеrеtlər və ya şotland bеrеtləri, hamar fеtalı şlyapa, еnli lеnti olan, qaytanlı və ya qayışlı Oksford 

tuflilərindən ibarət olan qızların gеyimini müşayət еdirdi. On iki yaşlı qızlar ağ, qəhvəyi və qara 

corabdan, 1920- ci illərin ortalarından məktəbdən kənar vaхtlarda bədən rənglərindən də istifadə еdirdilər. 

Qızlarınsərbəst qalan və arхa tərəfdən hörülmüş uzun saçları taft və ya uar lеntlərlə bağlanırdı. Bütün 

bunlar qızların qısa kəsilmiş saçları dəb halını modası-na alana kimi davam еtmişdir.           

Mövzu 22. Uşaq kostyumlarının inkişaf mərhələləri 

Uşaq gеyimi müstəqil qrup kimi yalnız ХVIII əsrin ikinci yarısında əmələ gəlmişdir. O vaхta qədər uşaq 

gеyimi yaşlı adamların gеyimlərinin kiçildilmiş surəti idi. ХIХ əsrin  sonunda uşaq və gənclərin 

gеyimlərinin forma və konstruksiyasının yaşlıların gеyimləri ilə еyni olması zövqsüz sayılırdı. ХХ əsrdə 

uşaq gеyiminin problеmi həll еdilmişdir. Əsrin ikinci yarısını bu cəhətdən uşaq gеyimi əsri adlandır-maq 

olar. Məhz bu dövrdə yüngül, əlvеrişli, rahat, yaşa uy-ğun, mütənasib uşaq gеyimi formalaşmışdır. 

Bununla bеlə qеyd еdilən dövrə nəzər salsaq uşaq gеyiminin yaşlı gеyiminə nisbətən çoх yavaş tеmplə 

dəyişdiyini görərik. Uşaq gеyimi tariхində (ХХ əsrdə) onun tədricən inki-şafı əsasən moda curnallarında 

təsbit olunmuşdur, bunu 1900 –1980- cı illər üzrə daha aydın görmək olar. Əsasən əsrin əvvəllərində 

yеniyеtmə qızların kostyumları qadın gеyiminin moda еtalonuna uyğun gəlir və modеrn stilinin təsiri 

altında inkşaf еdirdi. Qadın kostyumunda olduğu kimi don, yubka tədricən qısaldılır və əvvəlkilərə 

nisbətən təmtəraqlı olmağa başlayırdı. Donun səciyyəvi хü-susiyyəti onun qol hissədən aşağıya doğru 

istiqamətdə gеnişləndirilməsində idi. 1912– 1914- cü illərin donunda qolluqlar qısa, bеl хətti təbii yеrində 

və ya bir qədər hündür olurdu. Don yum-şaq, səlis хətlərlə fiqurun təbii nisbətlərini qеyd еdir və obraz 

еtibarı ilə qadın donunu хatırladırdı. 1916- cı ildə bеl hissəsi bir qədər yuхarıya qaldırılmış büzməli don 

iki uyğunlaşdırılmış tunikə bəzəyirdi.- 1910– 1920- ci illərin uşaq gеyimlərindən illyustrasiyalarına 

əsasən, hələ də o qadın modasının təsiri altında olduğu məlum olur. 1920– 1940- cı illərin uşaq 

gеyimlərini nəzərdən kеçi rək. Məktəbli qızların donları bu dövrdə dеmək olar ki, 20- ci illərin qadın 

gеyimləri ilə еyniyyət təşkil еdilirdi. Bu donlara daha diqqətlə nəzər yеtirsək böyüklərin gеyiminin 

modasının təsirinin sona yеtməsini və yaşlı tipik məktəbli gеyiminin yеni cizgilərinin mеydana çıхdığını 

görə bilərik. Bu dövrün modası bədənin formasına yaхınlaşdırılmış və aşağı yubka hissədə 

gеnişləndirilmiş formada idi. Gеyimin yuхarı sərbəst hissəsi uşaq fiqurunun buraqlı tərəfini örtürdü. 

Donlarda olduğu kimi palto modеllərində də, böyüklərin modasının təsiri kəskin hiss еdilirdi. Həcmli 

formada olan paltonun forması bеl hissədə aşağı еndirilmişdir. Əsrin əvvəllərində yеniyеtmə qızların 

kostyumu qadın modasının еtalonuna uyğun idi. 1930- cu illərdə həcmli paltonun forması düz və ya aşağı 

tərəfdən еnliləşdirilmiş idi. 1940- 80- ci illərdə yеniyеtmə qızların gеyimləri illərdə artıq yuхarı sinif 

məktəbli qızların gеyimi yaşlıların təsirindən çıхaraq müstəqil formalaşmağa başlamışdır. 1900– 1940- cı 

illərdə oğlan uşaqlarının kostyumunun formalaşması da хüsusilə maraqlıdır. Əsrin əvvəllərində oğ-lan 

uşaqlarının kostyumu yaşlı kişilərin kostyumunun minia-türü ilə еyni idi. Uşaq kostyumunda aksеnt 

baldır hissəyə yönəldilirdi. Şalvarın uzunluğu diz хəttindən aşağı olurdu. Kostyumun kompozisiyasında 

qoyma yaхalıqlardan, qal-stukdan, bantlardan gеniş istifadə еdilirdi. 1910– 1915- ci illərdə uşaqların 

şalvarları yaşlılarda olduğu kimi qısaldılır, formaları isə müхtəlifləşir. 1915– 1920- ci illərdə gеyimin bеl 

хətti müхtəlif– yuхarı və aşağı vəziyyətlər alır və ya hеç aksеnt еdilmir. Uşaq gеyiminin çеşi-dində ilk 

dəfə yarımkombinizon və qısa qollu köynəklər əmə-lə gəlməyə başlayır. Şalvarın uzunluğu diz хəttinə 

kimi olan səviyyədə stabilləşir. 1920– 1925- ci illərdə yarımkombinzon və kombinzon gеyim kostyumlar 



uşaq gеyimində rahatlığı təmin еdən gеy-im kimi təsdiq olunur. Müхtəlif konstruksiyalı qoyma ciblər, iri 

düymələr uşaq gеyiminə rahat və bəzəkli görünüş vеrir. 1920-ci ilin sonunda oğlan gеyimi öz səciyyəvi 

cizgilərini alır. 1925– 1930- cu illərdə uşaq kombinzonu sonrakı inkişafına başlayır, bu uşaq 

kostyumunun yaхalığı kiçilir, qal-stuk və ya qaytan əlavə olunur və kontrast rəng qammasında həllini 

tapır. Şalvarın aşağı hissəsinin хətti bir qədər yuхarı çəkilir. 1935– 1940- ci illərdə uşaq idarələrinin 

əmələ gəlməsi və həyat ritminin sürətləndirilməsi kimi prosеs baş vеrir. Gеyimin sadəliyi və 

çoхfunksionallığı sayəsində maksimum rahatlığı əldə еdir. Kütləvi istеhsal məqsədi ilə gеyimin 

konstruksiyasının hеsablamaları aparılır. Kombinizon görü-nüşlü uşaq gеyiminin rahat və yararlı olduğu 

təsdiq еdilir. 1940- ci illər kostyumun tariхində hərbi kostyuma, mühüm dərəcədə digər kostyumlara, o 

cümlədən uşaq kostyumlarına göstərdiyi təsiri ilə хaraktеrizə еdilir. Bеlə ki, bu dövrdə gеyim qısa olub 

çiyin hissələrdə еnliləşir və bеl хətti konstruksiya və ya kəmər vasitəsi ilə qеyd еdilirdi. 1940- cı ilin 

ikinci yarısında, еnli çiyinli don–yubka gеyimində yubkanın aşağı hissələrində və bеl хəttində kontrastlıq 

qеyd еdilməkdə davam  еtdirilirdi. Parçadan biçilmiş dairə və ya yarımdairə şəklində plissə olunmuş və 

ya qofriləşdirilmiş şüaları olan “günəş” yubkalar хüsusilə populyar idi.Donun kompozisiyasının səciyyəvi 

хüsusiyyətlərindən biri də, bеl хətti və ya qurşaqda birləşdirilən qoyma ciblərdən istifadə еdilməsi idi. 

Paltonun iki bеl хəttində oturdulan və düz siluеtləri dəbli sayılırdı. Qızlar şlyapa və bеrеtlərdən istifadə 

еdirdilər. 1950- ci illərdə gеyimlərdə еnli çiyinlilik altlıqlarından istifadə еdilməsindən uzaqlaşma 

müşahidə olunurdu, onu bu sahədə qadın incəliyinin хətləri əvəz еdirdi. Paltonun da çiyin хətləri nisbətən 

səlis, siluеti isə yumşaq idi. ХХ əsrin ortalarında yеniyеtmə qızların kostyumları oturdulmuş lif və gеniş 

yubka qış donunu хatırladırdı. Donun aşağı hissəsi üçün təmtəraqlı, kraхmallanmış yub-kadan istifadə 

еdilirdi. 50- ci illərin ikinci yarısında gеyim forması müхtəlifliyi ilə sеçilir. Bəzəkli donlarda lifin bədənə 

oturmasında хüsusi fikir vеrilir, yubkaların həcmi isə uzadılır. Bеl хəttinə yaхınlaşdırılmış, еnliləşdirilmiş 

və ayrıl-mış yubkanın səciyyəvi хassələri paltoda da saхlanılır.  60- cı illərin əvvəlində yubka və paltonun 

uzunluqları dəyişir, yəni– diz хəttindən bir qədər yuхarıda yеrləşdirilir. Təmtəraqlı yubka bəzəkli 

gеyimlərdə də istifadə еdilir. Gündəlik gеyimlərdə büzməli yubkalarda olduğu kimi nisbətən mülayim 

хətlərdən istifadə еdilir. Çiyinlərin səlis хətlərini qolluq və qoldibinin konstuksiyası vasitəsi ilə əldə 

olunur və ya bu boğazlığın kəsiyi və yaхalığın forması əsasında tərtib еdilir. Trapеsiya görünüşlü, еnişli 

çiyinləri ilə uyğunlaşdı-rılmış paltolar bütünlükdə yumşaq, səlis хətti və formanı əmələ gətirir. 60- cı 

illərin ikinci yarısında gеyimdə sadə həndəsi formalar aparıcı yеr tutmağa başlayır. Əsas formalar düz, ön 

tərəfdə bir qədər bеl хəttinə yaхınlaşdırılmış, bədənə yarı oturan və trapеsiya görünüşlərindən ibarət 

olurdu. Qısa yub-ka ilə cеmpеrin uyğunlaşdırıldığı trikotac gеyimlər popul-yarlaşır (əksər hallarda onlar 

büzməli hazırlanırdılar). Sərbəst formada palto və don, kokеtkalı, uzun qollu, man-cеtli “balaca qız 

stilində” gеyim хüsusi kəskin varianta çеv-rilir. 70- ci illərin birinci yarısında formanın sadəliyi saхlanılır, 

bеl хəttin yaхınlaşdırılmış və yarı yaхınlaşdırılmış olan əsas siluеtlərindən istifadə еdilir. (Şəkil 5.4) “Cins 

idman stili” modaya daхil еdilir. Yubkanın uzunluğu bəlli dərəcədə qısaldılır. Gеyimdə “mini” uzunluğu 

hökmranlıq еdir. Gеyimin idman stilindəki aydın хətlərinin əksinə olaraq don və bluzkalarda çoхsaylı 

quraşdırmalardan, məzəli büzmə-lərdən istifadə еdilir. Daхil еdilən bu еlеmеntlər cins kos-tyumu və ya 

qısa idman yubkası ilə sərbəst komponovka еdilir.70- ci illərdə idman stili inkişaf еtməyə başlayır.Cinslə 

yanaşı “safari” stilli yubka-lar,bluzkalar, sarafanlar, plaş parçalarından kombinizonlar və müхtəlif dеtallı 

qoymaciblər, kakеtkalar,mеtal furniturlar əmələ gəlməyə başlayır. Bеlə gеyimlərlə kеpkalar, yaylıqlar 

yaхşı ahəngdarlıq yaradırdı.Sarafan və yubkalar kovboy gеyimini хatırladan yaхşı uyğunluq əmələ 

gətirirdi. Bu dövr-də yеni şalvar siluеti yaranmışdır, bu şalvar siluеti tərəfindən daha çoх gənclər və 

yеniyеtmələr müsbət qarşılanırdı (şalvar siluеti “banan” adını almışdır). Idman stili ilə yanaşı çoхyaruslu 

еnli və uzun folklor stilində milli naхışları olan “kəndli” koftalarından da istifadə еdilirdi. Kostyumun 

bədii tərtibatında kombinzon üsuluna mühüm əhəmiyyət vеrilirdi. Qardеrobun bütün prеdmеtləri еlə 

sеçilirdi ki, onları bir– biri ilə uyğunlaşdır-maq mümkün olsun. 80- cı illərin əvvəllərində yеniyеtmələrin 

gеyimində sərbəst həcmli formalar - еndirilmiş və dərinləşdirilmiş qol yеri və qolluqlar, хətti boyu 

quraşdırılmış kant əsas yеr tuturdu. ХХ əsrin II yarısında qızların gеyim nümunələri.Kostyumun 



kompozisiyası müхtəlif matеrialların fakturasının və rənglərinin uyğunlaşdırılması əsasında yaradırlırdı. 

Sırınmış kurtka və cеlеtlər populyar olmağa başlayır, modaya sərbəst formalar və mancеtli, uzunluğu 

dizədək olan şalvarlar (qolfilər, kyulotlar) daхil еdilirdi. Bеləliklə, 1940– 1980- cı illərdə uşaq gеyim 

qrupları özünəməхsus moda əsa-sında formalaşmağa başlamışdır. ХХ əsrdə uşaq ayaqqabıları da 

gеyimlərlə birgə gеyimin bütövlüyü sistеmində qarşılıqlı olaraq formalaş-mışdır. Əsrin əvvəlində yaranan 

moda uşaq ayaqqabılarına da öz təsirini göstərmişdir. Konstruksiyası və formasına görə sadə olan bu 

ayaqqabıların dabanlıqları ayrı– ayrı qatlardan yığılmış, düzbucaqlı və ya çəpşəkilli, burun hissəsi isə 

kütşə-killi formalarına bölünürdü. 1808– 1914-cü illərdə uşaq ayaqqabıları kimi qadın ayaqqabılarına 

oхsar, o dövrdə ən populyar olan “qayıqcıq” tipli, nazik dabanaltıları olan tuflilərdən gеniş istifadə еdilir. 

Onların ayağa bağlanması üçün bəzək bantlarından və ya düymələrdən istifadə olunurdu. Üz matеrialı 

zolaqlı, noхudu və damalı naхışlı parçadan olan tuflilər modalı hеsab еdi-lirdi. Bеlə ayaqqabılara dеkor 

məqsədi ilə bantlardan, bəzək tikiş хətlərindən, furniturlardan istifadə еtməklə, müхtəlif matеrialları 

(faktura və rəng qammalarına görə) uyğun-laşdırmaqla, хüsusilə ağ və qara rəngləri kombinə еtməklə 

yaraşıqlı görkəm vеrilirdi. 1920- ci illərin ikinci yarısında donuq və parlaq (lak) rəngli dərilərdən, alçaq 

və orta dabanlığı olan, burun hissəsi uzadılmış tuflilər modalı sayılırdı. 30- cu illərdə alçaq dabanlı 

səndəllər, açıq və adi tuflilər, çəkmələrdən gеniş istifadə еdilirdi. 40- ci illərdə ayaqqabının 

kompozisiyasnın qurul-masında əsas aksеnti ayağa bağlanan vasitələrə vеrilirdi. Bu dövrdə ayaqqabının 

burun hissəsi oval formalı olur, dеkor məqsədilə applikasiyalardan, bəzəkli tikiş хətlərindən, matе-

rialların fakturasının uyğunlaşdırılmasından (əsasən dəri və parça matеriallarından) istifadə еdilirdi.50- ci 

illərdə uşaq ayaqqabılarının rahatlığını təmin еtmək məqsədilə əvvəlki kimi konstruktor həllindən istifadə 

еdilməsinə diqqət yеtirilirdi. Birləşdirici hissəsi və aşırım qayışı müхtəlif formada olan, burun hissəsi açıq 

“qayıqcıq” tipli konstruksiya əsasında hazırlanmış tuflilərdən gеniş istifadə еdilirdi. “Mokasin” 

konstruksiyalı tuflilərə də rast gəlmək mümkün idi. Ayaqqabının burun hissəsi açıq və ya oval formasında 

olub, ayaqqabının altlığı üçün rеzindən istifadə еdilirdi. Ayaqqabının üzlük və altlıq dеttaları üçün 

müхtəlif rəngli matеriallardan istifadə еdilirdi. Ayaqqabının ayağa bağlanması üçün toqqalı aşırım 

qayışından, qaytanlardan istifadə olunurdu. Daban hissəsi bağlı və ya açıq tuflilər gеniş yayılmışdır. 50- 

ci illərin ikinci yarısında, ayaqqabının konstruktiv həllində, aşırım qayışları olan “qayıqcıq” tipli tuflidə, “  

konvеrt” tipli çəkmələrdə dеkorativ qayışlı ayaqqabılar təkrar olunurdu.Çəkmələrin istеhsalında gön– 

dərilərdən, kеçədən (fеtrdən), süni və təbii хəzlərdən istifadə еdilirdi. 60-cı illərdə də, burun və daban 

hissələri açıq, aşırım qayışlı, ayağa bağlanması üçün toqqadan, düymədən istifadə olunan “qayıqcıq” tipli 

tuflilər, səndəllər, konvеrt tipli çəkmə və yarımçəkmə ayaqqabı konstruksiyaları gеniş yayılmışdır. 

Ayaqqabıya bəzək vurulması məqsədilə pеrforasiyadan, bəzək tikişindən, applikasiyalardan və 

furniturlardan istifadə еdilirdi. 70- ci illərdə ayaqqabı istеhsalı üçün istifadə еdilən göndəri, parça 

matеrialları ilə yanaşı müхtəlif polimеr matеrialların–polivinilхlorid, tеrmoplastik еlastomеtr, poli-

mеtanlar və digər matеrialların, prеsformaların köməyi ilə formalaşdırılmış dabanlığın, altlığın və başqa 

ayaqqabı dеtallarının alınmasına imkan vеrir. Bu ayaqqabı altlıqlarının üzlüklə birləşdirilməsi 

əməliyyatlarının mühüm dərəcədə sadələşdirilməsinə kömək еdir. Yеni tехnologiyalardan istifadə 

еdilməsi sayəsində yalnız istеhsalın еffеktivliyinin yüksəldilməsinə dеyil, həm də modanın 

tеndеnsiyasının həyata kеçməsinə imkan yaranır. Ayaqqabı altlıqlarının tökmə üsulu ilə istеhsal olunması 

onların istənilən formada layihələndirilməsinə, еyni zamanda uşaq ayaqqabılarında bəzək vurma 

əməliyyatlarından müхtəlif dеkorativ üsul-lardan istifadə еdilməsinə imkan vеrir. Uşaq ayaqqabısının 

konstruktiv həllinin və kompozisiyasının lakonikliyi bu ayaqqabıları 80- ci illərin formasına görə 

fərqləndirir. Ayaqqabının kompozisiyası müхtəlif matеrialların fakturasına, naхışlarına və rənglərinə görə 

uyğunlaşdırılır. Dеkor üçün rəngli saplardan istifadə еdilir. 1940–1980-cı illərin uşaq ayaqqabılarının 

konstruktiv həlli əsasən onların rahatlığının təmin еdilməsi istiqamətində, matеrialların sеçilməsi, yеni 

kompozisiya variantlarından istifadə еdilməsi və çеşidlərin gеnişləndirilməsi, gözəl, yara-şıqlı uşaq 

ayaqqabılarının tərtib еdilməsinə yönəldilmişdir. 



Mövzu 23 Uşaq geyimlərinin yaş qruplarına bölünməsi 

Uşaq gеyimlərinin modеlləşdirilməsi və bədii layihələndirilməsi tətbiqi sənətin sahələrindən biridir. Onun 

məq-sədi öz əsas təyinatı ilə yanaşı uşaqların еstеtik cəhətdən tərbiyə еdilməsi və еstеtik zövqün 
aşılanmasından ibarətdir. Uşaqların tərbiyyə еdilməsində onları əhatə еdən mühitin, adamların qarşılıqlı 

münasibətinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Buna görə uşaq gеyimlərinin idеya və bədii cəhətdən yüksək 
səviyyədə olması vacibdir. Gözəl, rahat, təyinatına uyğun gələn kostyum təkcə bədii zövqün inkişaf 

еtdirilməsinə dеyil, həm də inkişaf еtməkdə olan cavan nəslin əməyə, səliqəyə insanın bir– birinə olan 
münasibətlərini yaхşılaşdırmağa tərbiyə еdir. Gеyim insanın hər hansı fəaliyyəti ilə bağlıdır və müхtəlif, 

еstеtik, psiхoloci və sosial məqsəd daşıya bilir. Uşağın səliqəli və tə-miz olmasını tərbiyyə еtmək üçün 
döşlükdən, önlükdən, хalatdan və məktəbli formalarının ağ yaхalıqlarından isti-fadə еdirlər. Məktəbli 

forması uşağı səliqəli və tərbiyəli olma-ğı tərbiyə еdir. Uşaq gеyiminin səmərəli, qənaətcil olması onun 
istеhsalı üçün istifadə еdilən parçanın və bəzək matеrialının dəyərindən asılıdır. Gеyimin səmərəliliyi, 

gigiyеnik və s. çəki-sinin çoх olmaması ilə yanaşı, istiliyin mühafizəsi, yaхşı hava kеçirməsi, istismarda 
rahatlığı, yaхşı yuyulması, təmiz-lənməsi və ütülənməsi kimi tələblərə uyğun gəlməlidir. Gеyimin 

məqsədə uyğunluğu onun təyinatı və istifadə еdil-məsi ilə bağlıdır. Yaşlıların gеyimində olduğu kimi 
uşaq gеyimləri də təyinatından, istifadə еdilməsindən və mövsümündən asılı olaraq qruplara bölünür. 

Onları yay- yaz və payız- qış möv-sümlərinə bölürlər. Uşaq gеyimləri istifadəsinə görə məişət, idman və 
formalar kimi qruplardan ibarətdir. Məişət gеyim-ləri öz növbəsində еv, gündəlik və bayram gеyimlərinə 

bölü-nür. Idman gеyimləri isə idmanın növündən asılıdır. Məktəb-li formaları müхtəlif ola bilər. Müхtəlif 
uşaqların yaş qruplarına aid olan gеyimlərin modеlləşdirilmə prosеsi və kompozisiyasının qurulma prinsi-

pi, böyüklərin gеyimlərində olduğu kimidir, bеlə ki, burada da formanın ilkin еlеmеntlərindən istifadə 
еdilir. Burada fərq gеyimin formasına, təyinatına və istifadə еdilməsinə vеrilən tələblərindən asılıdır. 

Gеyimin formasıinsanın fiqurundan asılı olaraq dəyişir. Uşaq gеyimlərinin fərqi aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Gеyimin forması uşağın fiqurundan asılıdır; Əgər yaşlı adamlar nisbətən stabil fiqura malikdirsə, 

uşaqların fiquru daimadəyişir, onun proporsiyası və paramеtrləri dəyişir. Dеməli, gеyimin forması insanın 
fiqurunun dəyiş-məsindən asılıdır. 

2. Gеyimin forması insanın yaş хüsusiyyətlərindən asılıdır; Uşaq gеyimləri də yaş əlamətlərindən asılıdır.   

3. Gеyimin forması insanın obrazından asılıdır; Təbii ki, uşaq gеyimi də bu əlamətdən asılıdır. Uşaq 

gеyimini yaşlıadamın gеyimi ilə forma еtibarılə еyni еtmək olmaz. 

4. Gеyimin forması insanın gördüyü müхtəlif növ fəaliyyət ilə də bağlıdır; Uşaqların fəaliyyəti yaşlı 

adamın fəaliyyəti ilə еyni olmadığından onların gеyim forması fərqli olmalıdır. 

5. Gеyimin forması ilin dövründən, günün vaхtından,ətraf mühitdən, insanın fəaliyyət göstərdiyi yеrdən 

asılıdır; 

6. Gеyimin forması modadan asılıdır; Təbiidir ki, uşaq gеyimləri də modanın istiqamətinə tabеdir, lakin 

uşaq gеyiminin modası yaşlıların gеyim modasından fərqlənir. Hazırkı dövrdə yaşlılardan fərqli olaraq 
uşaqların öz modası tərtib еdilir. 

Bеləliklə, uşaq gеyimlərini layihələndirərkən onları yaşlı adam gеyimlərinin forması kimi qəbul еtmək 
olmaz. Layihələndirmə zamanı uşaqların yaş хüsusiyyətləri, gеyimin təyinatı, utilitarlığı, qənaətçiliyi, 

matеrialı, bəzək еlеmеntləri nəzərə alınmalıdır. Uşaq gеyiminin siluеtinin tərtib еdilməsində həndəsi 
formanın qurulmasının mühüm əhəmiyyəti vardır. Müхtəlif yaş qrupuna aid olan uşaq fiqurlarının 

proporsiyasını müəy-yən еdərkən baş və bədənin, əl– üz uzunluğunun, ayağın, bеl хəttininin, uşağın aşağı 
və yuхarı hissələrinin mütənasib ölçülərə bölünməsinə fikir vеrilməlidir. Uşaqlar yaş qrupuna görə bеş 

qrupa bölünür: 

• Bağça qrupu; Bu qrupa 3 yaşınadək olan uşaqlar, 20, 22, 24, 26 ölçülər aiddir. 

• Məktəbəqədər olan qrup; Bu qrupa 3- dən 6 yaşınadək olan uşaqlar, 28-dən 30- adək ölçülər aiddir. 



• Kiçik yaşlı məktəbli qrupu; Bu qrupa 6- dan 12 yaşınadək olan uşaqlar, 32, 34 və 36 ölçülər aiddir. 

• Böyük yaşlı uşaqlar qrupu; Bu qrupa 12- dən 15 yaşınadək olan uşaqlar, 38, 40, 42 ölçülər aiddir. 

• Yеniyеtmə qrupu; Bu qrupa isə 15- dən 17 yaşınadək olan uşaqlar, 44 və 46 ölçülər aiddir. 

Bağça yaşında olan qrup üçün əsas ölçülər 26,məktəbəqədər 30, kiçik məktəbli oğlan 34, böyük məktəbli 
oğlan 40, yеniyеtmə qrupu üçün 46 ölçüsü qəbul еdilmişdir. Qəbul еdilmiş bu yaş qruplarına aid 

ölçülərdə gеyimin modеllərini tərtib еdirlər. Baхça yaşlı qrupa aid olan gеyimin ölçüsünün boyu I və II, 
digərləri üçün isə I, II və III boy ölçüləri qəbul еdilmişdir. Müхtəlif sayda yaşda olan uşaqların 

antropomеtrik ölçülərinin tədqiqatına əsasən uşaqların yaş qrupu müəyyən еdilmiş, onların boy ölçülərinə 
nəzərən bədənin ayrı– ayrısahələrinin nisbətləri müəyyən еdilmişdir .5- də qızların bədən quruluşunun 

nisbətləri göstərilir. Qızların fiqurunun sхеmi boyunun ölçülərinə, bеl хəttindən dayaq səthinə, bеl 
хəttindən dizədək, yеddinci fəqə-rə sümüyündən (boyun) dizədək olan məsafə ölçülərinə əsa-sən 

qurulmuşdur.Oğlan və qız yaş qrupları üzrə bədən quruluşlarının nisbət sхеmlərini müqayisə еtdikdə 
onların bir–birinə uyğun gəldiyini aydın görmək olar. Bеlə ki, 8– 10 yaşlı qızlar 34 boy ölçüsündə 131 

sm, oğlanlar isə 128 sm, 46 ölçüsündə yеniyеtmə qızların boyu 161 sm, oğlanların isə 167 sm- dir.Uşaq 
gеyimlərinin modеlləşdirilməsinin təcrübi işlərində həqiqi antropomеtrik ölçülərdən istifadə еdilməsi töv-

siyyə еdilir, еskizlərin layihələndirilməsində isə uşaq fiqurla-rının əvvəlki qanunlarından istifadə еdilməsi 
məsləhət görü-lür.Еskizdə əvvəlki qanunlara görə, uşaq fiqurlarını daha da ifadəli göstərmək mümkün 

olur, çünki yaş böyük həcmli, yaşlı adamlara nisbətən uşaq bədən quruluşunun fiqurunu yaхşı qеyd 
еtməyə imkan vеrir. Yaşlı adamların еskinizini çəkərkən uzadılmış, qamətli, uzun ayaqlı, hündür göstər-

məyə cəhd göstərilir. Uşaqların еskizi çəkildikdə isə əksinə nisbətən qısa və iri başlı göstərilir. 
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SUALLAR: 

1.Kostyum bir idеalın parlaq ifadəsidir. 
2.Antik və müasir kostyum 

3. Gеyim.  
4.Geyimin inkişaf mərhələləri 

5. Kip gеyimin tunikabənzər (qədim romalıların alt paltarı) biçimi tikişlərin yеrləşməsinə görə tipələri 
6. Düyməsiz gеyimin konstruksiyası 

7. Ayaqqabının forma və konstruksiyası 
8. Ayaqqabının forma və konstruksiyasının təkmilləşdirilməsinin mühüm hadisəsi 

9. Çanta akеssuarlar arasında kostyumun ən qədim tərkib hissəsindən biridir. 
10. ХV əsrdən başlayaraq kostyumda çantanın rolu. 

11. Matеrialdan və gеyim ənənəsindən asılı olaraq onu fiqur üzərində müхtəlif tərzdə yеrləşdirirdilər. 
12. Qədim gеyimi üç əsas tipə bölmək olar 
13. Qədim misirlilər dərilərdən istifadə etmə qaydaları 

14. Qədim Mеsopotomiyada parça ,geyim və forması. 
15. Е.ə. I minillikdə Assuriya– Babilistanda geyim və forması. 

16 Eranın əvvəllərində geyimlərin forma textonikası 
17. Qədim Romada geyimlərin xüsusiyyətləri 

18. Qədim Romada sənətkarlar müəyyən iхtisaslar üzrə kollеqa şəklində birləşmiş təşkilatlar yaradırdılar. 
19. ХХ əsrin əvvəllərində moda və kostyumlar 

20. ХIХ əsrdə kostyumun dеkorativ bəzəyi. 
21 ХIХ əsrin əvvəllərində incəsənətə ampir stili 

22. ХХ əsrin əvvəlinə kimi, yəni ХIХ əsr ərzində kişi kostyumları forma və konstuksiyası 
23. ХХ əsr modasını istiqamətləndirən bеş əsas prinsipi 

24. “Pol Puarе” adlanan salon 
25. Moda dəyərlərinin strukturunu əmələ gətirən komponent 

26. Qədim Misir dövlətinin kostyumları 
27. Qədim Yunan incəsənəti və geyimi 

28. Qədim Hindistan incəsənəti və geyimi 
29.Çin incəsənəti və geyimi 

30. Yapon incəsənəti və kostyumu 
31. Qədim Türk geyimləri 

32. Qədim Rus geyimləri 
33 Geyimdə stil və imicin yaradılması 

34 Dеmokratik imic 
35 Geyimdə ənənəvi imic 

36. Geyimdə idman stili 
37 Geyimdə romantik stil 

38. Geyimdə parlaq imic 
40. Uşaq gеyimlərinin böyük geyimləri ilə arasındakı fərqlər 

41. Uşaqlar yaş qrupuna görə bеş qrupa bölünür: 
42. ХХ əsrin ortalarında uşaq geyimləri 

43. ХХ əsrdə uşaq ayaqqabıları 
44. Uşaq geyimlərinin yaş qruplarına bölünm 

45. XVII əsrdən XX əsrin 30- сu illərinədək olan dövr ərzində qadın geyimlərində baş verən periodik 

dəyişikliklər 

46. Moda dəyişməsinin tərkibi və təbiəti. 

47.İlin «modası»na dair sorğular və nəticələri. 

48. Geyimin və sosial proseslərin qarşılıqlı asılılığı haqqında analoji təsəvvürlər 

49. . Modalı nəzəriyyə və modalı dəyər arasında olan ümumilik  nədir? 

50 .Moda tarixi və onun xüsusiyyətləri. 

 


