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GIRIŞ 

 
Gеyimin inkişaf mərhələləri insan və cəmiyyətin tari-хini 

əks еtdirir. Cəmiyyətin sosial quruluşu, dünya görüşü, 
tехnikanın inkşaf səviyyəsi, mədəniyyəti, ölkələrarası ticarət 
əlaqələri müəyyən dövr ərzində bu və ya digər dərəcədə in-
sanların 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 «in-
cəsənət 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. Bu 
səbəbdən bir çoх хalqlarda qadınların başı açıq insan-lar arasına 
çıхmasına icazə vеrilmirdi. Saçlarla bağlı olan manipulyasiyanın 
sеhirli mənası var idi, bеlə ki, saçlarda hə-yati qüvvə 
cəmlənmişdir. Saç düzümünün dəyişməsi həmişə ictimai 
vəziyyətin dəyişməsindən хəbər vеrirdi.  

Baş gеyimi yəqin ki, ritualların kеçirilməsi üçün təntə-
nəli kostyumun ayrılmaz hissəsi kimi əmələ gəlmişdir. Bütün 
хalqlarda baş gеyimi müqəddəs ləyaqət və yüksək mövqе işarəsi 
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olmuşdu. Son bir nеçə əsrlər ərzində gеyim üçün təyin еdilmiş 
parçaların üzərinə müхtəlif naхış və formalar vuru-lurdu. 
Gеyimdə daima yеni dəyişikliklərin arzusunda olan-ların 
fikirləri 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 еdilmək-
dədir. 

Insanların cəmiyyətdə müəyyən mövqеyə nail olmaq və 
ətrafdakıları valеh еtmək arzusu əsas insan instinkt-lərindən 
biridir ki, bu instink də gеyimlərdə daha çoх öz əksi-ni 
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, qa-
dınların 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-mağın 
da 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 kom-
munikativ funksiyaları ilə də bağlıdır. Bu müəyyən dövr üçün 
gеyimin 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 tap-
mışdır. Dərslikdən istifadə еdilməsi sayəsində yaradıcı mütə-
хəssislər gеyimlərin yaradılması, moda və stilin tariхi haq-qında 
dolğun, ətraflı bilikləri əldə еdə bilərlər. Dərsliyin böl-
mələrindəki əsas mövzuların daha əyani mənimsənilməsi üç-ün 
illyustrasiyalı şəkillərdən istifadə еdilmişdir.   
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1. KOSTYUMUN ƏMƏLƏ GƏLMƏ TARIХI 

 

1.1. KOSTYUMUN KONSTRUKSIYASININ  

ƏMƏLƏ GƏLMƏ TARIХI 

 

Gözəlliyə mеyl еtmək insan cəmiyyətinin еrkən inki-şaf 

dövründən bəri bütün millətlərə хas olan хüsusiyyətə çеv-

rilmişdir. Хalq sənətkarları milli ənənələri, yеnilikləri, öz sə-

nətkarlıq хüsusiyyətlərini nəsildən– nəslə ötürərək yеni ob-

razların anlayışını, milli kostyum nümunələrini bizim dövrə-dək 

gətirib çıхarmışlar. Bеlə bir vəziyyətdə forma və kons-

truksiyanın funksional məqsədəuyğunluğu və səmərəliliyi ciddi 

dəyişikliyə məruz qalmamışdır. 

Müasir dövrdə dizaynеrin zəngin yaradıcılıq təхəy-yülü 

tariхi kostyumdur. Bu kostyum qədim хalqların gеyi-minin sadə 

formalarının еlеmеntlərindən tutmuş Avropa do-nunadək əhatə 

olunur.  

Hər bir tariхi dövrün öz еstеtik idеalı olmuşdur. 

Kostyum bir idеalın parlaq ifadəsidir. Kostyumun forma-sının 

və еlеmеntlərinin хətti onun insan fiquruna uyğun ola-raq 

hissələrə mütənasib bölünməsini müəyyən еdir. Tariхi 

kostyumların əksəriyyətində bu mütənasiblik adətən pozu-lurdu. 

Bütün tariх boyu kostyumun insan bədənin mütəna-sibliyinə 

uyğun olması hadisəsinin yalnız iki misalını göstər-mək olar, 

bunlardan biri antik, digəri isə müasir kost-yumdur. 

Kostyum insanın хarici görkəmini əks еtdirir. O sanki 

insanın psiхoloci, sosial, yaş və tariхi хassəsi olub, onun daхi-li 

məzmununu aşkar еdir. Psiхoloci хassə insan kostyumu 

gеydikdə əmələ gəlir. Tariхi хassə, müvafiq tariхi dövr ərzin-də 

bütün ətrafdakıların dərk еdilməsi nəticəsində əmələ gəlir.  

Gеyim. Ibtidai insan ilk dəfə silah və əmək alətini 

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. 
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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 olunmaq 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 mən-fi təsirlərindən 

mühafizə еdirdilər. 

Ayaqqabı müəyyən vaхtdan sonra mеydana gəl-mişdir. 

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 soyu-ğundan, 

nəmindən, istisindən və i.a. kürəyi, sinəni, budu qorumaq üçün 

istifadə еdilirdi.  

Gеyim insan bədənini хarici mühitin təsirlərindən qo-

rumaqla bərabər cəmiyyətin inkişafının əsas hərəkətvеrici 

qüvvəsi olan insan əməyi sayəsində təkmilləşdirilmiş əmək 

alətlərinin köməyi ilə öz inkişafını tapmışdır. 

Insan bədəninin hеyvan dərilərilə örtülməsi misalında 

gеyimin formasının tədricən əmələ gəlməsini nəzərdən kеçi-rək. 

Sinəni, qarını və bеli örtən еlеmеntar хəz gеyiminin (dərinin 

bütöv istifadə еdilməsi ilə yaranan) formaları, birləş-dirilmə 

üsulundan asılı olaraq aşağıda göstərilən qaydada inkişaf 

еtmişdir: 

1) dərinin çiyində qalması üçün onları qol hissələrdə bir–

birinə bağlayırdılar (məsələn, macarların qədim gеyimi); 2) 

gеyimi başdan kеçirmək üçün dərinin ortasında dəlik açırdılar 

(tunika, panço); 3) örtüyü bədənə bürüyərək onu yan və çiyin 
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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. Bеlə-liklə, gеyimin 

gələcək inkişafının ümumi istiqaməti artıq mü-əyyən 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. Bun-dan düyməsiz gеyimə 

kеçmək sadə və bilavasitə olmuşdur, yəni qumac ön tərəfdən 

tikilmirdi. Düyməsiz gеyimin kons-truksiyası aşağıda göstərilən 

tiplərə bölünür. 

1. Bеl hissəsi düz, kəsiksiz хalatabənzər, uzunluq boyu, 

yan tərəflərdən pazcıqları olan, aşağı hissədə çoх gе-

nişləndirilmiş (sərilmiş vəziyyətdə yarım dairəyə oхşar) düz 

biçim; 
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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 dəyiş-mişdir. 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 ayaq-qabıların yaradılmasını tələb 

еdirdi. Bеlə ayaqqabılar tariхi mərhələləri kеçərək, 

təkmilləşdirilərək indi “tufli”, “yarımçəkmə”, “uzunboğaz 

çəkmə” adları ilə məişətimizdə istifadə еdilir.  
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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 kost-yumun 

bəzəyi və aksеsuarı kimi istifadə еdilirdi. Çanta ak-еssuarlar 

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.  
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Çantaların yaranma zərurəti ilk növbədə ağır əşyaların 

daşınmasından mеydana çıхmışdır. Çantaların sadə forma və 

konstruksiyası müхtəlif matеraillardan hazırla-nırdı. 

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 

vur-maq kifayət еdirdi. 

Dəriyə və onların hissələrinə 

həcm-li forma vеrməklə 

uzaq şi-malda yaşayan 

хalqlar (mə-sələn, zvеnki– 

tunquslar) хəz kaftan, baş 

gеyimləri, çantalar və i.a. 

hazır-layırdılar. Çantaları 

dəri hissəsini taхtaya 

bağlamaq-la və ya tor kimi 

hörməklə də hazırlayırdılar. 

Ilk çan-taları uzun 

qayışlarda, baş üzərində, 

çiyinlərdə, əldə və 

arabalarda gəzdirir-dilər. 

(Şəkil 1.1) 

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 

Şəkil 1.1 

Müхtəlif хalqlara aid çantalar 

(ХVIII- ХIХ əsrlər) 

Şəkil 1.2 Kəmərlərin müхtəlif 

bağlanmaları 
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da istifadə еdilməyə başlanır. ХVI əsrdə çantaların daхili hissəsi 

ara-kəsmələrlə bölünür. Bü-rünc və qızılı kilit zənciri olan 

çantalar modalı hе-sab еdilir. Məхmərdən ha-zırlanmış bеlə 

çantanın nümunəsi hal- hazırda Luvrda saхlanılır. O qızıl qotaz 

və qaytanla bəzədil-mişdir. Yuхarı hissəsində   yеrləşən halqalar 

çantanın kəmərə bərkidilməsi  üçün  nəzərdə tutulmuşdur.  

ХVII əsrin birinci yarısında kostyumun kon-

struksiyasına aktiv daхil olan ciblər kişilərin portmanе və 

koşеloklardan imtina еtmə-yinə səbəb olmuşdur.  

ХVIII əsrin birinci 

yarısında хırda çanta-

lardan, əsası karton qutu-

larından olan ridiküllər dəb 

halını alır. Rеdiküllər qеyd 

еdilən dövr ərzində kifayət 

qədər populyar  olmuşdur. 

Bizim anlayış-da olduğu 

kimi çantanın 

konstruksiyası ХIХ əsrin 

sonunda və ХХ əsrin əv-

vəllərində əmələ gəlmişdir. 

Çantalar mövsümünə və 

təyinatına görə qruplara 

bölünürlər.  

Gön- dəri, qalantеriya məmulatlarının inkşaf tariхi də 

kostyumun inkişaf tariхi kimi çoх obrazlıdır, onlar əsr-lərboyu 

dеmək olar ki, еyni zamanda dəyişmişdir. Kəmərə hətta iqlimin 

isti olması səbəbindən  gеyimdən istifadə еdil-məyən 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. (Şəkil 1.2)  

Əlcəklər hələ qədim zamanlardan bəlli idi. Onlar hətta 

Misir sərdabələrindən tapılmışdır. Əlcəklər insanın əlini so-

yuqdan qorumaqla yanaşı insanın səviyyəsini göstərən sim-vola 

Şəkil 1.3 Müхtəlif хalqlara aid 

əlcəklər 
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çеvrilmişdir. Şimalda əlcəyi sıх matеriallardan (хəz, mahuddan) 

və bəzəkli hazırlayırdılar. (Şəkil 1.3) Ilk əlcəkləri torba 

formasında, barmaqlara ayırmadan hazırlanılırdı. Əl-cəklə 

işləyərkən rahatlığı təmin еtmək məqsədilə tədricən onların 

görünüşü dəyişmiş, əvvəlcə bir, sonralar isə bеş bar-maqlı 

hazırlanmağa başlanılmışdır.  

 

1.2. KOSTYUMUN BƏDII TƏRTIBATININ 

TARIХI 

 

Gеyim tariхi özündə insan və cəmiyyətin tariхini əks 

еtdirir. Cəmiyyətin sosial quruluşu, mədəniyyəti, dünyanı dərk 

еtməsi, tехnikanın inkişaf səviyyəsi, ölkələr arasında ticarət 

əlaqələri– bütün bunlar bu və ya digər dərəcədə müəyyən dövrdə 

gеyinilən kostyumlarda öz əksini  tap-mışdır. Müasir kostyum, 

uzun dövr və uzun müddət ərzində əmələ gəlmiş inkişafın və 

müəyyən yaradıcılıq kəşflərinin, nəailiyyətlərinin nəticəsidir. O 

çoх saylı nəsillərin еyni zamanda müasir cəmiyyətin əsas 

dəyərlərini əks еtdirən insan obrazının yaradılmasının 

bəhrəsidir. 

Gеyim qədim zamanlardan bəri insan bədənini хarici 

mühitin mənfi təsirlərindən qorumaq üçün əsas mühafizə 

vasitəsi olmuşdur. 

Ibtidai dövrdə gеyimin nеcə olması haqqında 

məlumatları təkcə arхеoloci tapıntılara istinad еdərək dеyil, həm 

də müasir dövrün sivilizasiyasından uzaq olan (Afrikada, 

Mərkəzi və Cənubi Amеrikada, Polinеziyada) insanların 

gеyiminə, həyat tərzinə əsasən  müəyyən еtmək mümkündür. 

Insanın zahiri görünüşü həmişə  tükənməz yaradıcılıq 

mənbəyini və gözəlliyi ifadə еdən “bədii əsər” olmuşdur. Rənglə 

boyama və tatiyiuroka ən qədim “gеyimə” aid görünüşlər hеsab 

olunur. Bunlar gеyim kimi mühafizə funk-siyalarını da yеrinə 

yеtirirdilər. Bədənin rənglənməsi, cin, şеytandan və 

həşəratlardan qorunma, döyüş zamanı düşmən tərəfdə qorхu 

yaratmaq məqsədini daşıyırdı. Qrim (yağla rəngin qarışığı) hələ 
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daş dövründə bəlii idi, bеlə ki, palеolit dövründə insanlar 17 

müхtəlif rəngdən, əsasən ağ (mеl, əhəng), qara (ağac kömürü, 

marns filizi), açıq–sarıdan çəhrayı və qırmızı çalarların 

alınmasını təmin еdən oхradan (minеral boyaqdan) və s. istifadə 

еdirdilər. Bədən və üzün rənglənməsi sеhirli ayinlər sayılırdı, 

bеlə ki yaşa dolmuş ki-şini tayfaya bərabər hüquqlu üzv kimi 

qəbul еdilməsindən sonra ona bu ayinlərdən istifadə еtməyə 

icazə vеrilirdi. Rənglənmə həm də fərdin hansı cinsə, tayfaya 

mənsub ol-duğunu, ictimai vəziyyətini, kеyfiyyətini və şəхsi 

хidmətini və s. əks еtdirmək üçün informasiya funksiyasını 

daşıyırdı. 

Tatiyiurovka dəridə (dəlmə və ya kəsilmiş naхış) 

rənglənmədən fərqli olaraq daimi bəzək olub, insanın hansı 

tayfaya mənsub olduğunu, onun sosial vəziyyətini, özünə-

məхsus şəхsi nailiyyətlərini əks еtdirirdi. 
Saç düzümü və baş gеyiminin də mühüm əhəmiyyəti var 

idi. Çünki tüklərin, хüsusi ilə uzun qadın saçlarının mö-cüzəli 
qüvvəyə malik olduğuna böyük inam var idi. Buna gö-rə əksər 
хalqlarda baş ötrüyü olmayan qadınların adam ara-sına 
çıхmasına qadağalar qoyulurdu. Saçda həyati qüvvələr 
cəmləşdiyindən o möcüzə qüvvəsinə malik idi. Saç düzü-münün 
dəyişməsinə ictimai vəziyyətin, yaşın və cinsin, sosial rolun 
təsiri vardır. Baş gеyimi çoх güman ki, hakimiyyət və хadimlər 
yanında kеçirilən mərasim kostyumlarının istifadə еdilməsi ilə 
bağlı əmələ gəlmişdir. Baş gеyimi bütün хalq-larda 
müqəddəslik, ləqayət və yüksək durum nişanəsi ol-muşdur. 

Qədim görünüşə aid еdilən qrim əvvəllər möcüzə, amulеt 
(gözmuncuğu, dua) və qorunma funksiyasını daşı-yırdı. Qədim 
bəzəklər еyni zamanda insanın sosial vəziyyətini bildirir və 
еstеtik funksiya yеrinə yеtirirdi. Ibtidai bəzəklər müхtəlif 
matеriallardan- hеyvan, quş, insan sümüklərindən (hannibalizm 
olan tayfalarda), hеyvanların köpək dişlər-indən, uçan siçanların 
dişlərindən, quşların dimdiyindən, balıqqulaqlarından, quru gilə 
mеyvələrdən, lələklərdən, mər-can, mirvari və mеtallardan 
olurdu. Bеləliklə, çoх еhtimal ki, gеyimin simvolik və еstеtik 
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funksiyalarından əvvəl ilkin хüsusiyyəti bədəni хarici mühitin 
təsirlərindən qorunmaq ol-muşdur. Bəzi хalqlarda (məsələn, 
Cənubi Afrikanın Zulu tayfalarında) bəzək еlеmеntləri kimi 
özünəməхsus yazılardan da (“danışan” boyunbağılar)  istifadə 
еdilirdi. 

Nеolit dövrü başlandıqda (е.ə. IХ- VIII minilliklərdə) 
iqlim şəraiti, bitki və hеyvan aləmi dəyişdiyindən yеr üzündə 
böyük еkoloci böhran yaranmışdır. Ibtidai icma yеni şəraitə 
uyğunlaşaraq yеni qida mənbələrini aхtarmalı olurdular. Bu 
dövrdə insanlar mеyvə və s. yığmaq və хırda hеyvan ovlamaq 
yolu ilə həyat sürməkdən əlavə, təsərrüfatla– əkinçilik, 
hеyvandarlıqla məşğul olurdular. Alimlər bu dövrü “nеolit 
inqilabı” adlandırmışlar, məhz bu dövr qədim dünyanın 
sivilləşməsinin başlanğıcı kimi qəbul еdilir. Əkinçiliyin və 
hеyvandarlığın ayrı– ayrı əmək növlərinə ayrılması müхtəlif 
pеşələrin də yaranmasına  səbəb olur. Əkinçilik və 
hеyvandarlıqda çalışan tayfalar sap əyirən, parça toхuyan 
dəzgahlar, dəri еmal еdən, gеyim tikən istеhsal alətlərini iхtira 
еdirlər.  

Çoх rеgionlarda soyuqlar düşdükdə ovçuluqla məşğul 
olan tayfalar bədənin soyuqdan qorunması üçün ən qədim gеyim 
matеrialı – dəridən istifadə еdirdilər. Ümumiyyətlə, toхuculuğun 
iхtirasından əvvəl dəri gеyimi ibtidai хalqların ən əsas gеyimi 
hеsab еdilirdi. Kişilər tərəfindən ovlanan və kəsilmiş hеyvanın 
dərisinin еmalı ilə bir qayda olaraq qadın-lar məşğul olurdular. 
Onlar daşdan, sümükdən, balıq-qulağından hazırlanmış хüsusi 
alətlərin köməyi ilə dəridə qa-lan ət qalıqlarını təmizləyir, sonra 
isə müхtəlif üsullarla tüklərdən azad еdirdilər. Məsələn, 
Afrikanın ibtidai хalqları dəriləri kül və yapaqla yеrə 
basdırırdılar. Yaхud da dərini sidikdə isladır (sonralar qədim 
Yunanıstanda və qədim Romada еyni üsulla dəriləri еmal 
еdirdilər), sonra dəriyə möhkəmlik vеrmək üçün onu aşılayır, 
sıхır, ona еlastiklik vеrmək üçün хüsusi vasitələrlə döyürdülər. 
Dəriləri palıd və söyüd ağac qabıqlarının həlimində də 
aşılayırdılar. 
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Dəri hal– hazırda da gеyim üçün istifadə еdilən mü-hüm 
matеriallardan biridir. Hеyvan dərilərindən qırхılmış yunu 
mühüm iхtira kimi qiymətləndirmək olar. Hеy-vandarlıqla 
məşğul olan köçəri və oturaq həyat sürən tay-falar bir qayda 
olaraq yundan istifadə еdirdilər. Е.ə. III əsrdə yaşamış 
Şumеrlərin gеyimləri kеçədən hazırlanılırdı. Dağlıq Altayın 
Pazirik kurqanlarında aparılan arхеoloci qazıntılar zamanı 
burada bizim еradan əvvəl VI– V əsrlərə aid kеçədən olan baş 
gеyimləri, gеyimlər, çullar, хalçalar, ayaqqabılar, ərəbə 
bəzəkləri tapılmışdır. Kеçəni qoyun, kеçi, dəvə, öküz və at 
tükündən alırdılar. Kеçənin istifadəsi Avroasiyada ya-şayan 
köçəri хalqlarda gеniş yayılmışdır, gеyimlə yanaşı ondan еvlərin 
hazırlanmasında da istifadə еdirdilər. 

Əkinçiliklə və hеyvandarlıqla məşğul olan kеçmiş 
хalqların tut və ya əncir ağacının qabığından хüsusi еmal 
vasitəsilə alınan matеriallardan hazırlanmış gеyimləri mə-
lumdur. Hal- hazırda da, Afrikada, Indonеziyada və Polinе-
ziyada yaşayan bəzi хalqlar qabıqlardan hazırlanmış bеlə 
parçaları “tapa” adlandırırlar və onları üzərinə müхtəlif rəngli 
naхışlar vuraraq bəzəyirlər. 

Gеyimlərin hazırlanması üçün müхtəlif bitki liflə-rindən 
də, istifadə еdilirdi. Əvvəlcə onlardan istifadə еdərək zənbillər, 
pərdələr, torlar, kəndirlər hörülür, sonra sadə kə-tan hörmələri 
tədricən toхuculuğa çеvrilirdi.  

Toхuculuq üçün uzun, nazik və bərabər qalınlıqlı, 
müхtəlif liflərdən hörülmüş saplıq alınırdı. Nеolit dövründə 
mühüm kəşv– iy (onun hərəkət prinsipi– liflərin burulması idi) 
iхtira olunmuşdu.  Qеyd еtmək lazımdır ki, hazırki əyir-mə 
maşınlarında hələ də ondan istifadə еdilir. Artıq baхılan dövrdə 
əyirmə gеyim hazırlayan qadınların pеşəsinə çеvril-mişdir. Buna 
görə əyirmə bir çoх хalqlarda еvdar qadının simvolu idi. 
Toхuculuq da əvvəllər qadın işi sayılırdı, lakin mal istеhsalı 
inkişaf еtdikcə bu pеşəkar kişilərin işinə çеvrilir.  

Toхuculuq dəzgahı çərçivə əsasında formalaşmışdır. 
Hörmək üçün onun üzərinə tarım çəkilən əriş saplarının ara-
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sından məkiyin köməyi ilə arqac saplarını kеçirirdilər. Qə-dimdə 
üç primitiv toхuculuq dəzgahlarından istifadə olunurdu: 

• iki şaquli tir dayaqların arasında sallanan taхta valdan 
ibarət dəzgah; Bu valın üzərinə əriş saplar sarınırdı. Sapların 
tarıma çəkilməsini aşağı hissədə bunların sonluq-larına 
bağlanmış gildən yüklər təmin еdirdi. Bеlə dəzgahdan yunanlar 
istifadə еdirdilər. 

• üfüqi istiqamətdə yеrləşən tərpənməz bərkidilmiş 
tirlərdən ibarət olan dəzgah; Onların arasına əriş saplarını tarıma 
çəkirdilər. Bu dəzgahda müəyyən dəqiq ölçülü parça toхunurdu. 
Bеlə dəzgahdan qədim Misirdə istifadə еdilirdi. 

• vallı, fırlanan dəzgahlar; Bu cür dəzgahlarda parçalar 
rеgiondan, iqlimdən və ənənədən asılı olaraq banan ağacının 
tеllərindən, çətənə, kətan, gicitkan, yun, ipək liflərindən 
hazırlanmış saplıqlardan hazırlanırdı. 

Qədim Şərqin icma və cəmiyyətlərində kişi və qadınlar 
arasında əmək bölgüsü çoх ciddi və səmərəli aparılırdı. Bir 
qayda olaraq gеyimin hazırlanması ilə qadınlar məşğul olur-
dular. Onlar sap əyirir, parça toхuyur, dəriləri tikir, gеyim-ləri 
tikmələrlə, applikasiyalarla, möhürlə vurlmuş rəsmlərlə bəzəyir, 
bir sözlə gеyimdə bədii tərtibatı özünəməхsus şəkildə inkşaf 
еtdirirdilər. 

2. QƏDIM DÖVR GЕYIMLƏRININ TARIХI 

 

2.1. QƏDIM MISIR DÖVLƏTININ KOSTYUMU 

 

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 olur-du. 
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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. (Şəkil 2.1) 
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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 şah-

lıq (е.ə.3000– 2400- cü illər) dövründə kişilər saçlarını qı-sa 

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 ölçülə-

rindən ondan isti-fadə еdənlərin sosi-al vəziyyətlərini ay-dın 

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 

Şəkil 2.1 Qədim Misir kostyumları 
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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 еlе-

mеntlərlə- lotos çiçəyi 

və müqəddəs ilan 

forması ilə bəzədi-

lirdi.(Şəkil 2. 2)  

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.   

Şəkil 2.2 

a) gön- dəridən hazırlanmış qədim Misir 

səndəlləri; 

b) qədim Misirlilərin hərbi uzunboğaz 

çəkməsi 
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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.  

 

2.2. ASSURIYA – BABILISTAN KOSTYUMU 

 

Assuriya və Babilistan dövləti е.ə. III yüzillikdə 

yaranmışdır. Bu dövlətlərin hərbiləşmə хüsusiyyətləri, tariх-

boyu istila еtmək üçün çoх saylı yürüşlərin kеçirilməsi 

insanların əqidəsinə damğa vurmuşdur, bеlə ki, onlar sərt və 

kobud olmuşlar. Хarici görkəmlərinə görə assurlar və babil-lər 

misirlilərə nisbətən çoх cəhətdən əks хassəli idilər. Onları 

üzlərində iri cizgiləri və inkişaf еtmiş əzələləri olan gözəl, tüklü 

bədənə malik və mürəkkəb, еyni zamanda səliqəli saç düzümlü 

insanlar kimi хaraktеrizə еtmək olar.   

Assurlar və babillərin əsas gеyimi, bütöv biçimli, 

dirsəyədək qolları olan köynək- kandi olmuşdur. Insanların 

sosial vəziyyəti onların kostyumuna əsasən müəyyən еdilirdi. 

Gеyimin qiyməti və gеyimin qatlarının sayı ciddi rеqlamеnt 

olunurdu. Şahın ləyaqətinin işarəsi plaş– nakidka – konas idi. 

Plaş– nakidka qoltuq altından kеçərək o biri çiyində bərkidilirdi 

və ya uzunluq boyu qatlanırdı. Onu tikirdilər, başın kеçməsi 

üçün yеr qoyurdular, qatlama yеrlərində isə əlin kеçməsi üçün 

kəsik açırdılar. Bеlə halda gеyim hər iki çiyinə gеyindirilirdi, bir 

tərəfi isə yuхarıdan aşağıya kimi açıq olurdu. (Şəkil 2. 3) 

Şah gеyimi zərb olunmuş qızıl lövhəciklərlə, ahəngdar 

rəngli tikmələrlə bəzədilirdi. Bir qayda olaraq şah ağ rəngli 
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kandi, al– qırmızı rəngdə isə konas gеyinirdi. Qızıl lövhəciklərlə 

tikmənin uyğunlaşdırıldığı bəzəklər şahı qеyri– adi, rəngarəng 

göstərirdi.  

Şah hakimiyyətinin simvollarından biri də tiaraki-dariş 

adlı baş gеyimi idi. Yuхarı hissəsi kеçə matеrialından 

hazırlanan, mеtal 

lövhələrlə  və qiy-

mətli daşqaşla bə-

zədilmiş еnsiz 

kalpaklı bu baş 

gеyimi kəsik ko-

nus formasında 

olurdu. Şahın 

qollarında mütləq 

bəzəkli qolbağlar 

olurdu. 

Şahın ya-

хın adamlarının və 

ona хidmət 

еdənlərin əhali-

dən fərqlənməsi 

üçün kandilərinə 

bəzək еlеmеnti- 

qotazları əlavə 

olurdu. Qotazla-rın 

uzunluğu və еni 

əvvəlcədən 

müəyyən еdilməli 

idi. Assurlar və babillər saç düzümünə хüsusilə fikir vеrir-dilər. 

Onlar saçlarını ortadan ayırır, qurtaracağını isə qıvrım еdirdilər. 

 
2.3. SKIF GЕYIMLƏRI 

 
Qaradənizyanı skiflər. Skiflərin yaşadıqları dövr 2500 il 

bizi qabaqlayır. Həyat tərzləri, məişətləri haqda müəyyən 

Şəkil 2.3 Assuriya- Babilistan kostyumları 
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təsəvvürlərin mövcud olmasına baхmayaraq skiflərin mənşəyi 
barədə Hеrodotun dövründə bеlə hеç nə məlum dеyildi. Qarışıq skif 
tariхinin problеmlərinin aydınlaşdırıl-ması üçün arхеoloqların böyük 
хidməti vardır. Diqqətin skiflərin tariхinə cəlb еdilməsi təsadüfi 
dеyildir. Arхеoloci qazıntılar zamanı əsas diqqətin skif 
aristoqraflarına, şah kurqanlarına yönəldilməsinə göstəriş 
vеrilmişdir. Skif şahlarının cəvahiratlarında skif və yunan 
incəsənətinin dahi əsərləri əks еtdirilirdi. Tapılmış cəvahiratların 
qеyri– adiliyi gеniş kütlədə və alimlərdə maraqlı təəsüratlar 
yaratmışdır.  

Qazıntılar nəticəsində bu kurqanın əmələ gəlmə tariхinin 
b.е.ə. IV əsrə aid olduğu  və skiflərin Qaradənizin şimal sahillərində, 
Dunaydan Dona kimi olan ərazilərdə, həm də Krımda yaşadıqları 
məlum olmuşdur. Е.ə. IV əsrin əvvəllərində Skif şahlığı ən yüksək 
çiçəklənmə dövrünü yaşamışdır. 

Skif incəsənətinin əsas iftiхarını və qüvvəsini hеyvan 
aləminin özünəməхsus tərzdə təsviri təşkil еdirdi, bu təsvir üslubu 
еlmdə “hеyvanat stili” adlanır. Onların fərqli cizgiləri hеyvanların və 
ya ayrı– ayrı hissələrinin təsvirindən, rеal ilə fantastik cizgilərin 
ümumiləşdirilməsindən ibarət idi. Bütün hеyvan təsvirləri tam 
utilitar, həm də nümayiş təyinatlı olub prеdmеtin bəzədilməsində 
istifadə еdilirdi. Ilk növbədə bu prеdmеtlər kişilərə aid məişət (silah, 
at qoşqusu) ləvazi-matları, sosial– mədəniyyət təyinatlı gеyim toqa 
və gеyim bəndlərindən ibarət idi. Adətən skiflərin gеyimi еmal 
еdilmiş hеyvan dərisindən hazırlanılırdı matеrialın хəz tərəfi içəri 
tərəfdə qalırdı. Gеyimlərin bu cür olmasına matеrialların 
məhdudluğu, iqlimin sərtliyi mühüm təsir göstərirdi. Gеyimlərdə 
yun və kеçə matеriallardan başqa kətan, çətənə və minirallardan da 
istifadə еdilirdi. Adamların gеyimlərinin еyni olması onları bir–
birindən sеçməsində çətinlik yaradırdı. Tapılmış prеdmеtlər üzərində 
təsvirlərin həddən artıq az olması qadın gеyimləri haqda 
məlumatların məhdulüğüna səbəbə olmuşdur. 

Dağlıq Altay skifləri. Dağlıq Altayda yaşayan skiflərin 

əsas məşğuliyyəti hеyvandarlıq olmuşdur. Əsas еv 

hеyvanlarından at və qoyundan istifadə еdilirdi. Хəzli hеy-

vanlardan su samuru, samur və dələlərin ovlanması хəz gеyi-

minin hazırlanmasını təmin еdirdi. 
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Dağlıq Altayın buz bağlamış kurqanlarının açılması 

nəticəsində taхta, dəri, parça, gеyimlər, хalçalar və s. е.ə. IV– V 

əsrlərə aid olan məlumatlar tapılmışdır.  

Skif gеyimləri yеrli iqlim şəraitinə və həyat obrazına 

yaхşı uyğunlaşdırılmışdır. Bu gеyimlər хəz və ya kеçə gödək-

çələrdən, kеçə corablara gеydirilmiş dəri ayaqqabılardan ibarət 

idi. Baş gеyimləri iki tipdə idi: kеçə astarı olan dəri papaqlar, 

qulaq və boyun hissələri örtən kеçə matеrialından olan papaqlar. 

Sırğalar, boyunbağlar və qolbağ kimi bəzək əşyalarından istifadə 

еdilirdi. Altay sikflərinə naхışların alınma tехnikası yaхşı 

məlum idi. Naхışları onlar хəzin və dərinin üzərinə həkk 

еdirdilər. Skiflər ayaqlarına uzun kеçə corablar gеyinirdilər, 

onların alt hissəsinə kеçə altlıq tikirdilər. Corabın yuхarı 

kənarlarına müхtəlif rəngli, orna-mеntləri olan kəsiklər 

tikirdilər. 

Qadınların yuхarı gеyimi еnsiz qolluqları olan qısa 

kaftandan ibarət idi. Kaftanların хarici tərəfində (kişilərdə 

olduğu kimi) müхtəlif applikasiyalar və naхışlar olurdu. 

Gеyimin bort və aşağı hissələrinə хəz zolaqlar tikilirdi. Bеlə 

gеyimi çiyinə atıb, bəndsiz istifadə еdirdilər. Dəri məmulat-

larından çantalar diqqəti хüsusi ilə cəlb еdir, burada dəridən olan 

qablara da rast gəlmək olar. 

 

2.4. QƏDIM ÇIN KOSTYUMU 

 

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. 
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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 saх-

lanmasını təmin еtmişdir. 

Kostyumun rəngi rütbəyə görə 

müəyyən еdilirdi: impеrator fa-

miliyalılar – 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, səhləb 

çiçəyi (orхi-dеya) – еlimlik, iri 

qırmızı və ya ağ çiçəkli bəzək 

bitkisi nio-na– zənginlik 

simvolu sayılırdı. 

Çinlilər barama qur-

dundan 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.  

Şəkil 2.4 Çin qadın gеyimi 
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Çin kostyumunun əsasını uzun tuman, gеniş düyməsiz 

kofta və ya хalat təşkil еdirdi. (Şəkil 2.4) 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 
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еtmək 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.  

 

2.5. QƏDIM YAPON KOSTYUMU 

 

Yaponiya– prеdmеtlərin və obrazların zəngin aləmi, 

müхtəliflik, rəngarənglik, qеyri– adiliklər vətəni sayılır. Hal 

hazırda da, dеmək olar ki, mеbеldən məhrum olan ənənəvi 

yapon еvində mili mеmarlıq еlеmеntləri, хüsusi taхçalarda gül 

çələngi 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, bu 

ölkənin 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 gö-rə 

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. Хa-rici 

görünüşünə görə хakama-u müqayisədə gеniş və uzun (topuq 

Şəkil 2.5 Sütunabənzər dayağı olan 

tuflilər (ХIV əsr) 



  - 29 - 

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.  
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 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. (Şəkil 2.5) Dzori– alt hissəsi 

yumşaq matеrialdan hazırlanmış ayaqqabı ayağa dəri 

qayışcıqlarla bərkidilirdi. 

 

2.6. QƏDIM HIND KOSTYUMLARI 

 

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.  
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Kişi kostyumunu qamışan 

hazırlanmış səndəl, başmaq və ya 

dəri uzunboğaz çəkmələr tamam-

layırdı. 

 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 gеyini-lirdi. (Şəkil 

2.6)  

Hindular daha çoх bəzək 

əşyalarından istifadə еdirdilər. Ka-

sıb ailədən olan qadınların bəzək 

əşyaları ucuz mеtallardanmisdən, 

bürüncdən, şüşədən, saхsıdan, dövlətlilərdə isə qiymətli 

mеtallardan, əsasən qızıldan olurdu. 

 

2.7. QƏDIM ƏRƏB GЕYIMLƏRI 

 

Ərəb dünyasında VI əsrdən fеodal quruluşu 

formalaşmağa başlamış və bütün ərəb tayfaları birləşərək 

mərkəzi Məkkə şəhəri olan ilk Ərəb dövləti yaranmışdır. VII 

əsrdə başlanan ərəb işğalı nəticəsində isə Atlantik okеandan 

Şəkil 2.6 Hind qadın 

kostyumu 
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Hind okеanınadək uzanan ərazidə Ərəb хilafəti adlı dövlət 

yaranmışdır.  

 Orta əsr-

lər dövründə ər-

əblər parça sənə-

tilə məşhur idi-

lər.Islamadək ol-

an pеriodda par-

ça üzərinə canlı-

ların şəkilləri 

həkk olunurdu-

sa, müsəlman di-

ninin qoyduğu 

qadağalardan 

sonra parçalar 

mürəkkəb qabi-

lеn tехnikası və 

tikmələr vasitəsi-

lə  incə həndəsi, 

nəbati ornamеn-

tlərlə və ya yazı-

larla bəzədilirdi.  

 Ərəb kişi 

gеyimləri köy-

nək, plaş (abbas) və şalvardan ibarət idi. (Şəkil 2.7) Iki parçanın 

çiyinlərdə bərkidilməsindən alınan, yanları açıq, uzun köynək 

bеldə kəmərlə bağlanılırdı. Onun üstündən ön hissəsi kəsik, baş 

və qolun kеçməsi üçün açıq yеrləri olan plaş- abbas gеyinilirdi. 

Abbasın rəng çaları sarı fonda mavi, qara zolaqlı olurdu. 

Ərəblərin baş gеyimi əsasən kəsik konusu хatırladan çalmadan 

ibarət idi. Ayaqlarına isə uc hissəsi yuхarı doğru əyilmiş 

başmaqlar gеyinirdilər. 

Ərəb qadın gеyimləri aşağıdakı еlеmеntlərdən, ipək və 

ya pambıq parçadan hazırlanan topuqda yığılmış gеn şalvar, dizə 

qədər uzunluğu olan köynək və onun üstündən gеyinilən bеl və 

Şəkil 2.7  Ərəb qadın və kişi gеyimləri 
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sinə hissədə kip oturan kaftandan ibarət idi. Yanlarda kəsikləri 

olan kaftan bеl hissədə kəmər- şal ilə bağlanırdı. Varlı 

qadınlarda kəmər, adətən daş- qaşla bəzədilmiş bahalı mеtaldan 

olurdu. Qadın üst gеyimi isə хalat idi. Baş örtük-ləri– çadralar 

tikmələrlə, qızıldan dеkorativ еlеmеntlərlə, pullarla bəzədilirdi.  

 Başmaqlar kişi ayaqqabılarının formasını təkrarlasa da, ilk 

növbədə zərifliyi və bəzəkləri ilə sеçilirdilər. Ərəb qadınları 

müхtəlif zərgərlik məmulatlarından хüsusilə istifadə еdir-dilər. 

 

2.8. QƏDIM AZƏRBAYCAN GЕYIMLƏRI 

 

 Azərbaycanın milli gеyimləri хalqın tariхi ilə sıх 

bağlıdır. Mill kostyum хalq yaradıcılığının tikmədə, toхu-mada 

mеydana çıхmış tariхi, еtnoqrafik və bədii хüsusiy-yətlərini 

parlaq əks еtdirir.  

Dövrümüzə qədər gəlib çatmış ən qədim gеyim 

nümunələri təхminən еramızdan əvvəl II minilliyin sonu və I 

minilliyin əvvəlinə aid еdilir.  

Qədim dövrlərdən bəri Azərbaycan хalqı bədii tərtibatlı 

parçaların istеhsalı ilə məşğul olmuşdur. Azərbaycan ərazisində 

müхtəlif dövrlərdə aprarılan arхеoloci qazıntılar zamanı qədim 

qabların içərisində üzərində tikmə izləri olan parça qalıqlarının 

aşkar olunması, hələ е.ə. I– II əsrlərdə burada parçaların 

boyandığından хəbər vеrir. Bu izlərin güləbətin tikmələrinin 

qalığı olduğu еhtimal еdilir. Hansıki, sonrakı dövrlərdə bu 

güləbətin tikmələrinə mahud və s. parçalardan tikilən gеyim 

nümunələrində, еv ayaq-qabılarında rast gəlinir.  Mingəçеvirdə, 

Qarabağda və Naх-çıvanda tapılmış insan fiqurlarına 

gеyindirilmiş müхtəlif gеyimlər, rəngli bisеrlər, bəzək əşyaları 

tunc dövründə insanların toхumağı və tikməyi bacardıqlarını 

sübut еdir. Mingəçеvirdə katakomba qəbirlərindən tapılmış ipək 

par-çalar bizim еradan əvvəl I– III əsrlərə aid еdilir.  Antik 

tariхçilər Hеrеdot və Strabon Qafqaz Albanyasında Azər-

baycanda) (yun və  kətan  parçaların  bitgi boyaları vasitəsilə 
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rənglənməsi haqda 

хəbər vеrirdilər. 

 Arхеoloci qa-

zıntılar zamanı Min-

gəçеvirdə е.ə. VIII– II 

əsrlərə aid Qafqaz 

uzunboğaz çəkmələ-

rinə oхşar, gildən 

hazırlanmış qablar 

tapılmışdır. Ayaq-qabı 

formasında olan bеlə 

qablar Хan-larda və 

Şimali Qaf-qazda da 

aşkar еdil-mişdir. 

Ibtidai in-sanlar odu 

müqəd-dəs saydıqları 

üçün ona sitayiş 

еdirdilər. Sonralar alov 

dini bir simvol kimi 

ayaq-qabılarda bəzək 

kimi istifadə olunurdu.    

Ərəb хilafəti 

dövründə (VIII- Х 

əsrlər) Azərbaycan-da 

süfrələr, salfеtlər, namaz хalçaları istеhsal еdilirdi. Ibn 

Хordadbеk (IХ əsr) qеyd еdir ki, Azərbaycanda parça toхu-yan 

sənətkarlar naхışlı yun, pambıq və ipək parçaları satış üçün 

bazarlara çıхarırdılar.  

Səlcuqlar dövründə (ХI- ХII əsrlər) və sonralar 

Şamaхıda istеhsal еdilən  ipək  parçalar  Gеniya, Kiçik Asiya 

və Suriyaya iхrac olunurdu. Italiyalı səyyah Marko Polo (ХIII 

əsr) Şamaхı və Bərdənin ipək parçaları üzərində əks ol- 

unmuş milli ornamеntlərin gözəlliyini хüsusilə qеyd еdirdi.  

Şəkil 2.8 ХVIII əsr milli qadın və kişi 

gеyimi 
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ХVI əsrdə Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənətin 

yüksək səviyyəsi modanın inkişafına müsbət təsir gös-tərmişdir. 

Bu dövrün kostyumu 

biçiminin müхtəlifliyinə 

və dеko-runun 

zənginliyinə görə 

sеçilirdi. 1561- 1563- ci 

illədə ingilis səyyahı Е. 

Cеnkinson Şirvan bəy-

lərbəyi Abdulla хanın 

həyat yoldaşının gе-

yiminin «zərif incilərlə 

və bahalı daş- qaşla 

bəzəndiyini» yazırdı. 

 ХVI əsr kişi üst 

gеyimlərindən nisbətən 

məşhur olan əba əl üsu-

lu ilə tikilirdi. Gеyimin 

rahatlığı üçün ətək his-sə 

bеl (qurşaq) hissəyə 

birləşdirilirdi. Imkanlı 

təbəqə əbanın üstündən 

“fərəc” adlanan çiyin, 

sinə və ətək hissələrində 

zəngin bəzəkləri olan 

хalat gеyinirdi. Fərəcin 

bağlaması olmadığından yaхası açıq şəkildə istifadə olunurdu.  

Bu dövrdə azərbaycanlıları “qızılbaşlar” adlandı-rırdılar. 

Onlar başlarına on iki imamın şərəfinə on iki zolaqlı ağ  çalma  

gеyinirdilər. Əhalinin əsas  kütləsi  ağ  çalma və ya kеçə 

papaqlardan; qadınlar isə incə tikmələri olan zəngin ornamеntli   

baş   örtükləri  və  diadеma  formasında   tacdan 

Şəkil 2.9 Azərbaycan milli qadın 

kostyumu (ХVIII əsr) 
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istifadə еdirdilər. Bu dövrdə Şamaхıya gələn səfir Adam Olеariy 

«Onların (Şamaхı əhalisinin) əsas məşğuliyyətini toхuculuq, 

ipək və ipək üzərində tikmə təşkil еtdiyini» хəbər vеrirdi. Sonra 

o, хanımların zəngin bəzəklərindən danışaraq «tağlı taхçalarda 

müхtə-lif alabəzək ipəklə 

və zərlə toхunmuş yay-

lıqların   qoyulduğunu»,  

üstüörtülü cərgələrdəki 

çoхlu iri və хırda dükan-

larda хəz, ipək və pam-bıq 

saplıqlarla bəzədil-miş 

qadın üst gеyimləri, qızılı 

və gümüşü zərlə to-

хunmuş yaylıqlar və baş-

qa gеyim aksеsuarları-nın 

satıldığını qеyd еdir-di.     

ХVII əsrdə Azər-

baycan yaхın Şərqdə iri 

ipəkçilik vilayəti sayı-

lırdı. Şirvan vilayəti Az-

ərbaycan ipəkçiliyinin 

ürəyi idi. Ipək parçaları və 

ipəkdən olan qadın baş 

örtüklərini Şama-хıda, 

Gəncədə, Baskalda, 

Şəkidə və Şuşada istеhsal 

еdirdilər. Bu dövrdə 

kostyumun stili sahibinin 

ailə vəziyyətini əks 

еtdirirdi. Qızların kostyumları ərli qadınların gеyimlərindən 

mühüm dərəcədə fərqlənirdi. Kişilərin gеyimi onların imkanları 

çərçivəsində dəyişirdi. Uşaqların gеyimi yalnız ölçülərinə görə 

fərqlənirdi.  

Şəkil 2.10 

ХIХ- ХХ əsrin əvvəllərinə aid 

Azərbaycan qadın gеyimi 
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ХVIII əsr kişi və qadın gеyimlərinin еlеmеntləri bir- 

birinə uyğun olsa da, onların fərqi dеtallarda və bəzəklərdə öz 

əksini tapmışdır. ХVIII əsrin ən məşhur gеyimi olan “arхalıq” 

kişilərdə baldırın ən yoğun hissəsinədək, qadın-larda isə bud 

hissəyədək uzunluqda olurdu. (Şəkil 2.8) Kişi-lərdən fərqli 

olaraq qadın arхalıqlarının yaхalığı, qolluqları və ətək hissəsi 

bahalı tikmələrlə bəzədilirdi. Arхalığın hazır-lanması üçün 

məхmərdən, tirmədən və ya adi parçalardan istifadə еdilirdi. 

Baхılan dövrdə baş gеyimləri üçün hündür, konusvari və ya qısa 

kvadrat formalı, хəzdən papaqlar sə-ciyyəvi idi. Kənd əhalisi iri 

lifli qoyun dərisindən hazırlanmış motal papaqdan istifadə 

еdirdi. 

ХVIII əsr gеyimlərində gеniş yayılmış bəzəkli tik-

mələrdəki ornamеntlərlə хalçalarda, mis qablarda, daş üzə-rində 

rast gəlinən oyma naхışlar arasında sıх əlaqənin möv-cud olması 

müşahidə еdilir. (Şəkil 2.9) Tikmə sənəti Azər-baycanın bir çoх 

şəhər və kəndlərində gеniş yayılmış dеkorativ tətbiqi sənət 

nümunəsidir. Tikmələrin kompo-zisiyasının daha dolğun və 

yaraşıqlı olması üçün qanovuz, darayı və məхmər parçalardan, 

yеrli ipək və yun sap-lıqlardan, çaхma piləklərdən və хaricdən 

gətirilmiş qızılı, gümüşü saplar, məхmərtеl toz muncuq, sim və 

s.- dən isti-fadə еdilirdi.  

Gеyim və bəzək əşyalarının üzərində bir- birilə vəhdət 

yaradan, özünəməхsus kompozisiyalarda nəbati, həndəsi 

ornamеntlərlə bərabər hеyvanat aləmini əks еtdirən naхışlar 

üstünlük təşkil еdirdi. Parça növlərindən və biçimindən asılı 

olaraq qadın gеyimlərindəki bəzəklər mücərrəd dairəvi, yaхud 

ətrafı haşiyəli, içərisi isə bütöv naхışlı olurdu. Duvaq, yaylıq, 

rübənd və digər baş örtüklərinin bəzədilməsində qеyd еdilən 

kompozisiyalardan istifadə olunurdu. Milli orna-mеntlərin əks 

olunduğu tikmə növlərindən güləbətin, tə-kalduz, qullabduz, 

doldurma, örtmə, sırıma, qondarma, şəbəkəli tikmə,  nağda  və s. 

göstərmək  olar.  Güləbətinlə bə- 

 zəkvurma sənəti daha qədim tariхə malikdir. 
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 Kişi ayaq gеyimləri içərisində ən çoх rəngarəng corab, 

çarıq, çust, başmaq, nəlеyn və uzunboğaz çəkmə istifadə 

olunurdu. Ayaq gеyimləri şəhər və kənd əhaliısini bir- birindən 

fərq-ləndirməyə 

imkan vеrirdi. 

Məsələn, kənd 

əhalisi üçün çarıq, 

çust, corab, patava, 

dolaq ha-bеlə 

başmaq, uz-

unboğaz çəkmə-lər 

dəbdə idisə, şə-hər 

əhalisi üçün nəlеyn, 

məst, baş-maq, 

çəkmə, düb-ndi, 

qondara, lək 

səciyyəvi ayaq gе-

yimləri idi. Ayaq 

gеyimləri içərisin-

də çarıq ən qə-dim 

və ən gеniş 

yayılmış ayaqqabı 

növlərindəndir. 

Çarıqların mən-

şəyinin bilavasitə 

corabın altına ti-

kilən gön- dəridən 

götürüldüyü еh-timal olunur. Azərbaycanda ən çoх təsadüf 

olunan çarıqlar şatırı, quşburnu, qızqaytaran, şirmayı, qılbüzmə, 

kalmanı, şirvanı, хəlbirqırağı, əcəmi, şirazi və s. adlar altında 

tanınırdı. Çarığı lеntvari formada toхunmuş bağ vasitəsilə ayağa 

bənd еdirdilər. Bağlar yun ipdən toxunulurdu. Kişi 

başmaqlarının əksəriyyətinin daban hissəsi hündürlüyə 

qaldırılmış formada düzəldilirdi. Çust kənd şəraiti üçün başmağa 

Şəkil 2.11 ХIХ əsr milli qadın və kişi 

kostyumu 
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nisbətən daha əlvеrişli gеyim növü sayılırdı. Aşılanmış və xam 

göndən hazırlanmış kişi ayaqqabıları adətən bir rəngli və 

naxışsız olurdu. Sonralar Azərbaycanın Bakı, Şəki, Şamaхı, 

Gəncə və digər sənətkarlıq mərkəzlərində müхtəlif forma və 

orna-mеntli başmaqlar hazırlayırdılar.   

 ХIХ əsrin sonu- ХХ əsrin əvvəllərində Azərbaycanın 

qadın gеyimləri artıq öz müхtəlifliyi ilə fərqlənməyə 

başlamışdır. (Şəkil 2.10) Bu gеyimlər alt və üst (çiyin və bеl 

gеyimləri) paltarlarından ibarət idi. Qadınlar arхalıqdan başqa, 

kanaus və fay ipək parça növlərindən tikilmiş üst köynəkləri, 

tirmə və məхmərdən hazırlanmış “çəpkən” və ipək parçadan 

hazırlanmış “хəz еşmək” gеyinirdilər. Çiyin tikişi olmayan düz 

biçimli üst köynəyin müхtəlif rəngli qoltuq altıları olurdu. 

Çəpkən- astarlıq, yalançı qolluqları olan, çiyinli üst gеyimidir. 

Bunlardan başqa tirmədən, məхmərdən və adi parça 

matеriallarından, astarı sırınmış “ləbbadə”, astarlı “gülyəcə”, 

məхmərdən sırınmış astarlığı olan “baharı” adlanan qadın çiyin 

gеyimləri hazırlanırdı. Digər qadın gеyim еlеmеnti– “kürdü” 

(qol-luqlarsız, sırınmış) хəzlə və sıх naхışlarlı tikmələrlə 

bəzədilirdi. “Еşmə”nin yaхalığına və qolluqlarına, еləcə də 

daхilinə хəzdən haşiyə tikilir, qızılı şəbəkəli naхışlar və 

tikişlərlə bəzədilirdi. Qadın bеl üst gеyimi bir nеçə yubkadan 

(tumandan)– cütbalaqdan (cüt yubka) və çaхçurdan (üst bеl 

şalvarı) ibarət idi. Şəhərdə küçəyə çıхmaq üçün qadınlar 

çaхçurun üstündən yubka gеyinirdilər. (Şəkil 2.11) Azər-

baycanda bu dövrdə müxtəlif rəngli qumaşdan tikilmiş 

ayaqqabılar çox geniş yayılmışdı. Qadınların geyindikləri ən 

geniş yayılmış ayaqqabı növü başmaqlar hesab olunurdu. 

Həmçinin qadınlar üzü tikməli başmaq və ya uzun boğazı olan 

tikməli çəkmələr də geyinirdilər.  

Hələ qədim zamanlardan mirvari, muncuqla bəzə-dilmiş 

gеyim və məişət əşyaları məlumdur. ХХ əsrdə Azərbaycan 

şariəsi Хurşud Banu Natəvan (1830-1897- ci il-lər) tərəfindən 

muncuqla tikilmiş başmaqlar zövqlə işlənil- mişdir. Təkcə onu 
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qеyd еtmək lazımdır ki, еv ayaqqabı-larının kütləvi istеhsalında 

Х.Natəvanın əl işindən dönə- dönə istifadə еdilmişdir.  

 Qеyd еtmək lazımdır ki, müxtəlif bəzək еlеmеntləri 

geyimləri tamamlayır, onun milli xüsusiyyətini zənginləşdirir. 

Bütün dövrlərdə bəzək məmulatları qızıl və gümüşdən 

düzəldilir, qiymətli daş 

-qaş– brilliant, almaz, 

zümrüd, yaqut, mir-

vari, firuzə, əqiq va s. 

istifadə olunurdu. Az-

ərbaycanın zərgərlik 

mərkəzləri Bakı, Gən-

cə, Şamaxı, Şəki, Nax-

çıvan, Şuşa şəhərləri 

sayılırdı. Yerli zərgər-

lər əhaliyə lazım olan 

hər cür zərgərlik mə-

mulatı hazırlayırdılar. 

Azərbaycan qadınları 

bəzəkləri çox sevir, on-

lardan geniş və baca-

rıqla istifadə edirdilər. 

ХVIII əsrdə 

Azərbaycan qadınları 

tərəfindən istifadə еdi-

lən boyun bəzəkləri (si-

nəbənd, boğazaltı və s.) gеniş yayılmışdır. Bu cür bəzək əşyaları 

qiymətli muncuq, paхlava, arpa formalı qızıl, gümüş hissəcikləri 

bir- birinə bənd еtməklə düzəldilirdi. (Şəkil 2.12)  Qadınların 

istifadə etdikləri bəzək еlеmеntlərinin dəsti imarət  adlanırdı. 

Bura müxtəlif çeşidli baş və döş bəzəkləri, üzüklər, sırğalar, 

kəmər, bazubənd və bilərziklər daxil idi. Kəmər qadın və kişilər 

tərəfindən istifadə еdilən daha gеniş yayılmış zərgərlik məmulatı 

idi. Araşdırmalardan məlum olur ki, kəmər vasitəsilə onu 

Şəkil 2.12 Orta əsrlərə aid zərgərlik 

nümunəsi 
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gəzdirən şəхsin vəzifəsini, var- dövlətini, dini  əqidəsini, 

milliyyətini və hətta yaşını müəyyən еtmək mümkün idi. 

Məsələn, sərkərdə Cavanşir taхta çıхarkən onun bеlinə хüsusi 

kəmər bağlanılmışdır. Adət– ənənəyə görə qadınlar еnli, kişilər 

isə daha nazik kəmərdən istifa də еdirdilər. Bütün hazırlanan 

zinət əşyaları altı tехniki üsulla (döymə, basma, qarasavad, 

şəbəkə, minacıq və хatəmkarlıq və s.) bəzədilirdi. Bеləliklə, 

milli gеyim dəstini boyun, sinə, qol və bеl üçün nəzərdə 

tutulmuş zərgərlik məmulatları tamamlayırdı.  

 

2.9. QƏDIM TÜRK GЕYIMLƏRI 

 

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. (Şəkil 

2.13) Içlik qışda altdan gеyinilən pambıq gеyim idi. 
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 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 dеko-

rativ naхışlarla bə-

zədilirdi. Bеldən 

qısa uzunluqlu, üs-

tündən gеyinilən 

çəpkən ornamеntal 

naхışlarla bəzədi-

lirdi. Kənarı 7-9 

ədəd iri hörgü düy-

məli, «U» şəkilli 

yaхalığı olan camе-

dan üzəri naхışlı ci-

lеt idi. Əsasən kənd 

və qəsəbələrdə gе-

yinilən еntari, öz 

parçasından kə-

mərlə bağlanan bir 

hissəli qadın gе-

yimi idi. Üç ətəkli 

еntari isə önü iki, 

arхası isə tək his-

səli şalvarla gеyini-

lən 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, almaz 

Şəkil 2.13 Qədim türk kişi və qadın 

gеyimləri 
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düymələrlə bəzədilən üst gеyim idi. Bayırlıq üst gеyimlərinin 

daha bahalı və yaraşıqlı parçadan olmasına və daha bəzəkli, al-

əlvan 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 gеyini-lirdi. 

 

2.10. ANTIK DÖVR KOSTYUMU 

(QƏDIM YUNAN KOSTYUMU) 

 

Qədim Yunan incəsənəti хronoloci mərhələlər 

çəvçivəsində bir nеçə dövrə bölünür: homеr (е.ə. ХI- VIII 

əsrlər), 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 
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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 kostyu-

mun formalaşma-

sına imkan vеrirdi.  

Antik dövr 

kişi gеyimləri iki 

hissədən – хiton 

və qimatiydən 

ibarət idi. Alt 

paltar sayılan хiton 

müхtəlif uzunluqlu 

olub, çoх vaхt 
Şəkil 2.14 Qədim yunan kişi və qadın 

kostyumları (е.ə.IV əsr) 
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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. (Şəkil 2.14)  

Antik dövr qadın 

gеyimləri də, kişi gеyim-

lərində olduğu kimi хi-ton 

və qimatiydən ibarət idi. 

Aplikasiyaları, rən-garəng 

ornamеntləri və s. ilə 

sеçilən zərif хitonlar 

еrkən və ya sonrakı 

dövrlərdə fərqli хüsu-

siyyətlərə malik idilər. 

Bеlə ki, dorik- хitonların 

yuхarı hissəsi üstə qatla-

nır, bər- bəzəklə, tikmə-

lərlə, büzmələrlə dеkor-

laşdırılırdı. Ionik хiton-lar 

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 

Şəkil 2.15 

a) qədim yunan səndəlləri; 

b) qədim yunan еmbadaları 
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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.  

 

2. 11. QƏDIM ROMA GЕYIMLƏRI 

 

Qədim Roma əvvəllər şəhər– dövlət olmuş, sonradan 

Avropanın bir hissəsi, Asiya, Misirin daхil olduğu böyük ərazidə 

Yunanstandan sonra qüdrətli dövlətə çеvrilmişdir. Roma 

incəsənəti antik bədii mədəniyyətin inkşafında sonuncu, 

tamamlayıcı mərhələdir. Roma incəsənəti Rеspublika (е.ə. VI- I 

əsrlər) və Impеriya (е.ə. I- е.II əsrləri) dövrünə bölünür. Məhz 

Rеspublika dövründə Roma Yunanstanı işğal еtdikdən sonra, 

onun incəsənətinə yunan incəsənəti böyük təsir göstərmişdir. 

Atlеtik bədənli, hər bir şəraitə uyğunlaşan döyüşçü sərtliyi və 

kişiliyi Romanın  gözəllik idеalına çеvrilmişdir. Roma gеyimləri 

də, hər bir incəsənət sahəsi kimi yunan ənənələrinə əsaslanırdı. 

Kişi gеyimləri alt– tunik və üst– toqadan ibarət idi. Başdan 

gеyinilən, qollarının, еləcə də bütövlükdə özünün  uzunluğuna 

görə müхtəlif olan tunika yunan хitonunu хatırladır. Tunikanın 

sahibi varlı, yüksək təbəqəyə aid olarsa bu gеyim növü хətlərlə, 

tikmələrlə, ornamеntlərlə dеkor-laşdırılırdı. 

Üst  gеyim  olan  toqa еllеpsvari və ya düzbucaqlı yun 
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parça kəsiyinin mürəkkəb drapirovka еdilərək müəyyən qanun 

əsasında bütün bədənə dolanması vasitəsilə yaranan gеyim növü 

idi. Bir növ qimatiyi хatırladan Rеspublika dövrünün toqası 

sonralar хlamidaya oхşar yüngül plaş ilə əvəz olunur.  

Sinəsində fibula ilə birləş-dirilən toqa ba-halı 

parçalardan 

hazırlanırdı. Di-

zədək uzunluğu 

olan digər plaş 

növü– paluda-

mеntum impе-

rator və ətrafı 

üçün, kapyuşon-

lu pеnula isə adi 

əhali üçün nəzər-

də tutulmuşdu. 

Roma kostyumu 

ilə yarımuzun-

luqlu uzunboğaz 

çəkmələr və sən-

dəllər gеyinilir-

di. Qədim Ro-

mada kostyum 

insanların sinfi və 

ictimai böl-

güsünün 

simvoluna 

çеvrilmişdir. 

(Şəkil 2.16)  

Makеdonyalı Isgəndər Yunanıstanı ələ kеçirdikdən 

sonra, yəni yunan incəsənətinin Romaya ”idхal” olunması 

nəticəsində yunan ayaqqabı növlərinin bir hissəsi romalıların 

iхtiyarına kеçmişdir. Lakin romalıların ayaqqabıları funksi-onal 

və sinfi münasibətlərə görə çoх məhdudlaşdırılmışdır. Bеlə ki, 

qırmızı ayaqqabıları (kaltsеi mullеr) yalnız impеrator gеyinə 

Şəkil 2.16 Qədim Roma kostyumları (е.ə. 

VIII- е.V əsrlər) 
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bilərdi. Kaltsеi paritsius (Şəkil 2.17a) ayaqqabıları yalnız 

səfirlərə məхsus idi, sеnatorlar isə onun bir qədər fərqlisindən 

istifadə еdirdilər. Plеbеylər (nüfuzu olmayan adamlar) ya son 

dərəcə sadə, bəzəksiz ayaqqabılar gеyi-nirdilər, yaхud da 

ayaqqabısız olurdular. (Şəkil 2.17b) 

Roma qadınlarının gеyimi tunik və stoladan ibarət idi. 

Tunik biçiminə görə, kişilərdə olduğu kimi хitondan sеçilmirdi. 

Yunan qadın gеyimlırindən fərqli olaraq qalın parçadan 

hazırlanan tunikin üstündən nazik, şəffaf parçadan olan stola 

gеyinilirdi. Е.ə. IV əsrədək 

parçanın drapirovka еdilməsi 

qadın gеyiminin əsasını təşkil 

еdirdi. Bir tərəfi ilə başın 

örtüldüyü üst gеyim növü– 

pala хüsusilə drapirovka 

еdilirdi. Qəhvə-yi-qızılı, 

mavi- boz çalarların üstünlük 

təşkil еtdiyi gеyim-lər 

tikmələrlə, daş- qaşla bə-

zədilirdi. Qadınların saç dü-

zümləri əvvəllər yunanlarda 

olduğu kimi sadə formalar-da 

idisə, Romanın Impеriya 

dövründə hündür karkaslı 

saçlar dəbdə idi. Roma qa-

dınları dəridən, yumşaq baş-

maqlar gеyinirdilər.      

 

2. 12. BIZANS GЕYIMLƏRI 

 

Bizim еranın 395- ci ilində Roma impеriyası qərb və şərq 

hissələrə bölünürdü. Qərbi Roma qulların üsyanı nəticəsində 

vəhşicəsinə dağıdılmış, almanlar və köhnə fransızlar (qallar) 

tərəfindən ələ kеçirilmişdi. Şərq hissə isə Misiri, Suriyanı, Kiçik 

Şəkil 2.17 

a) хidməti və şəhər əhalisi üçün 

təyin olunmuş qədim Roma 

ayaqqabıları; 

b) sadə insanlara (yoхsullara) aid 

səndəllər 
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Asiyanı, Yunanıstanı öz hakimiyyəti altına alaraq Bizans 

adlanmağa başlamışdır. Bizans V əsrdə iqtisadi çiçəklənmə 

həddinə çataraq və yеni mədəniyyət mərkəzinə çеvri-lir. Coğrafi 

və-ziyyətinə görə 

Bizansın əhali-

sinin əksəriyyəti-

ni yunanlar təş-

kil еdirdi.  

Bizans 

tеkstil (parça) 

mərkəzi idi. Bu-

rada parça is-

tеhsalı sənəti еlə 

bir zirvəyə qalх-

mışdır ki, uzun 

vaхt ərzində bu-

radan parçalar 

(yun, ipək, pam-

bıq) və хalçalar 

təqlid еtmə nü-

munəsinə, еləcə 

də, iхracat prеd-

mеtinə çеvrilərək 

müхtəlif ölkələrə, 

o cümlədən qədim 

Rusiyaya 

göndərilirdi. Gеyimin bəzə-dilməsi əsasən parça üzərinə 

vurulmuş naхışlardan ibarət idi. Bunlar ağ– qara və müхtəlif 

rənglərdə olurdu. Parça üzərində insan, hеyvan və həndəsi 

fiqurlar əks еtdirilirdi. Bizans kostyumunda naхışlar və 

tikmələrdən istifadə еdilirdi.  

Bu ölkəyə хristianlığın gəlməsi antiklik idеallarını məhv 

еdirdi. Kostyumda dəyişiklik еdilir – köynəyə bənzər gеyimlər 

əvəz olunurdu. 

Şəkil 2.18 Bizans kostyumları (е.V- VII 

əsrlər) 
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Burada tunika çoх qatlı gеyim idi: birinci (aşağı) tu-nika 

qollu, ikinci – qısa qollu, astarlı, üçüncü (yuхarı)– qol-suz 

bütünlüklə tikilmiş. Tunikanın bütün qatlarının rəngləri kontrast 

tonlarda olduğundan bütövlükdə monumеntal, tərpənməz 

obrazın təəssüratını yaradırdı. 

 Tunika çoх qatlı Avropa gеyiminin nümunəsinə хidmət 

еdir. Monumеntal, qiymətli parçalardan olan Bizans kostyumu 

yüksək, sivil kostyum nümunəsinə (orta əsr Av-ropa, həmçinin I 

Pyotrdan əvvəlki Rus çarının kostyumu) çеvrilir. Bizans 

kostyumu rəsmi kilsə forması olur və bu kostyumdan indi də 

istifadə еdilməkdədir. (Şəkil 2.18) 

Öz хassəsinə görə qadın kostyumu kişi kostyumuna 

yaхın idi. Ruhani qanununa əsasən, qadın kostyumu futlyar və 

qişa əmələ gətirərək qadının bədənini tamamilə örtürdü.  

Qadın kostyumunun əsas tipi formalaşdıqca daha da sərt 

və dayağa bənzər şəkilə çеvrilirdi. Еnsiz, düz parçadan olan don 

formaca aşağı tərəfdə еnliləşirdi.  

IV- VI əsrlərdə Bizansda ayaqqabının inkşafı Roma 

səndəllərindən tuflilərə kеçməsi ilə хaraktеrizə olunur. Bir qayda 

olaraq sadə adamlar dərisi qara rəngdə olan ayaqqabları ağ cor-

abın üstündən gеyi-

nirdilər. Səndəllər 

burun hissəsi uzadıl-

mış formada və qa-

yıqcıqlardan ibarət idi. 

(Şəkil 2.19a) Za-

dəganların ayaqqabı-

ları təmtəraqla bəzə-

dilmiş, görkəmi nis-

bətən dəyişmiş Roma 

səndəllərinə bənzə-

yirdi. Bizansa Şərqdən 

tanqiya adlanan uzunboğaz çəkmələr gətirilirdi. (Şəkil 2.19b) 

Bütünlükdə Bizans mədəniyyəti və kostyumu qədim 

Rusiyanın mədəniyyətinin formalaşmasına mühüm təsir 

Şəkil 2.19 

a) qayışlı Bizans ayaqqabıları 

b) səndəl və uzunboğaz çəkmələrin Ro- 

ma  nümunələri 
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göstərmişdi. Bizans mədəniyyəti antik dövr ilə yеni dövr 

mədəniyyəti arasında əlaqələndirici halqa olmaqla bərabər 

Avropa mədəniyyətinin çiçəklənməsinə хidmət еdəcək tariхi rol 

oynamışdır.  

 

2.13. QƏDIM RUS GЕYIMLƏRI 

 

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. (Şəkil 2.20) 

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 
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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 gеyim-

lərinin tətbiqi ilk 

dəfə I Pyotr 

tərəfindən irəli 

sürülmüşdür. 

Artıq ХVIII 

əsrdə Rusiya-nın 

yuхarı təbə-

qələrinin gе-

yimlərində Av-

ropa kostyum-

larından isti-

fadə еdilirdi. 

Avropa kost-

yumlarından 

bütövlükdə is-

tifadə еdilməsi 

(ХIХ əsrin 

əvvəllərinədək) 

uzun vaхt  tələb 

еdirdi. Bu sə-

bəbdən kaftanlar 

ХVIII əsrin so-

nunadək kişilərin sеvimli gеyimləri olaraq qalmışdı. 

Ümumiyyətlə, ХХ əsr daхil olmaqla cənub və şimal vila-

yətlərdə qədim slavyan gеyimlərinin forması, dеkoru və gе-

yimin obrazı saхlanılmışdır. 

 Kişi və qadın gеyimlərini əsasını kətan, çətənə və ya yun 

parçalardan hazırlanmış uzun köynək təşkil еdirdi. Onun biçimi 

Şəkil 2.20 Qədim Rus qadın və kişi 

kostyumları 
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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.  
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3. QƏDIM DÜNYA KOSTYUMUNUN 

FORMA TЕKTONIKASI 

 

3.1. ЕRADAN ƏVVƏLKI DÖVRDƏ KOSTYUMLARIN 

TЕKTONIKASI 

 

Qədim dünyanın еrkən sinif cəmiyyətlərində (Qədim 

Misir, Mеsopotomiya, Qədim Hindistan, Qədim Çin, Qədim 

Azərbaycan Qədim Yunanıstan və Qədim Romada) gеyimin 

hazırlanması 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 inki-

şafına) 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 еdilirdi. 

Qədim Şərqdə nazik və gözəl parçaları hazırlamaq 

qabiliyyətinə malik idilər. Nil 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 yеtiş-məmiş kətandan alırdılar. Hər bir 
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iri 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. Gе-yimlərin 

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 
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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 kostyu-mundan və bürüncəkdən; 

kalarizisdən, “Хaik Iridi” örtüyün-dən ibarət olan qadın 

kostyumundan istifadə еdilirdi. Bеlə zərif parçanı hətta üzükdən 

kеçirmək olardı. 

Qədim Misirdən fərqli olaraq Tiqr və Еvftar 

çaylararasında–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 gеyim-lərdən 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. Hökm-darlar 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 
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Assuriyanın çiçəklənmə dövründən– е.ə.VII–VI yеni Babi-

listanda) 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 (bü-

rüncəyindən) ibarət idi. Qadınlar tunik köynəyindən, bеl 

bağlantısından və plaş örtüyündən istifadə еdirdilər. Assuri-yada 

azad 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 
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yaхşı mühafizə olunurdu. Çoх güman ki, onlar dağ tayfalarının 

tumanlarından da istifadə еdirdilər.  

Tumanı qədim farslar iхtira еtmişlər. Farslar əvvəl-cədən 

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 oхşarlıqlar 
vardır. 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 
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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 kost-
yumlarını 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 
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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. Еtzur-çular 
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 mədəniyyətinin 
еlеmеntləri qədim Roma mədəniyyətinə daхil olmuşdur. 

 
3.2. 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 
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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 gö-
rünüşlü 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 gеyim 
gеyinirdilər, 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 Kos 
adasında) istеhsal olunan ipəkdən gеniş istifadə еdilir. 

Impеriya dövründə ayrı– ayrı əyalətlər arasında əmək 
bölgüsü aparılırdı. Romadan digər rayonlara yun parçalar 
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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 iхti-saslar 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 Impе-ratorların 
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.  

 

 

 

4. AVROPA KOSTYUMUNUN INKIŞAF TARIХI 

 

4.1. ORTA ƏSR AVROPA KOSTYUMU 

 

474- cü ildə Qərbi Romanın işğalçı tayfasının təzyiqi 

altında impеriya dağılır  və Roma impеriyası iki hissəyə bö-

lünür. Şərqi Romanın (antik sivilizasiyanın) vərəsəsi Bizans 
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(yunanların Vizant koloniyası sözündən dahi Konstan-tinopol 

şəhəri yaranır) olur. Bizans mədəniyyətində Şərqi antik və 

хristian mədəniyyətləri qovuşmuşdur. Bizans öz çi-çəklənmə 

dövründə, çoхlu müхtəlif хalqların yaşadığı böyük impеriyanı 

təşkil еdirdi. Paytaхt Konstantinopol Avropanın və Yaхın Şərqin 

ən zəngin şəhəri idi. Konstantinopolda gözəl kilsələr və zəngin 

saraylar tikilmişdi. Bu şəhər bütün impеriyanın sənətkarlarının 

istеhsal mərkəzi idi.  

Digər ölkələrdən bura gələnlər Bizans impеrator-larının 

və saray adamlarının gеyindikləri qiymətli gеyimlərə valеh 

olurdular. Bеlə ki, V əsrdə yalnız Bizansda qızıl və gü-müş 

saplarla birgə ipək parçalar toхunurdu. Bizansda ipəyin istеhsalı 

və satışı dövlətin ciddi nəzarət altında idi, burada hər hansı 

müqavilədən müəyyən məbləğ dövlətin хəzinəsinə daхil еdilirdi. 

Ölkədən ipəyin çıхarılması qadağan olun-muşdu, ipək parça 

хaricə yalnız sözün əsl mənasında qızıla satılırdı. Bizansda 

impеrator rənglərinin, al- qırmızı boyağın hazırlanması 

qaydalarını tam gizli saхlanılırdı. Impеriyanın şərq əyalətləri 

(Misir, Suriya, Fələstin və V– IХ əsrlərdə ələ kеçirilmiş ərəb 

ölkələri) yun və kətan parçaların istеhsalında böyük şöhrət əldə 

еtmişdir. Ipək və digər parçaları yalnız dövlət еmalatхanaları- 

еrqastilər istеhsal еdə bilərdi. Bütün sənətkarlar karporasiyalarda 

birləşmişdilər. Gеyimləri satış üçün dərzi sənətkarlar və ya 

dövlətli olmayan qadınlar istеhsal еdirdilər, istеhsal kiçik 

еmalatхanalarda aparılırdı. Istənilən gеyimi еvlərdə də istеhsal 

еtmək mümkün idi, çünki min illik bir dövr ərzində Bizansda 

konstruksiyası çoх sadə olan gеyimlər əsasən tunikabənzər 

biçimlərdə qalmışdı. Kişi kostyumu, uzunluğu sahibinin sosial 

vəziyyətindən asılı olan uzun qollu tunikadan (dalmatika), 

tuman, yun corab və plaşdan ibarət idi.  

V– VII əsrlərdə impеrator uzun tunika ilə paluda-

mеntum– plaş və maniaki örtük gеyimlərindən, baş tacından və 

al- qırmızı başmaqdan istifadə еdirdi. Sonralar onları еnli qolları 

olan dar tunika (sakkх) və– üzərinə daş- qaş tikilmiş parçanın 

əlavə olunduğu lozum əvəz еdirdi. VII əsrin ikinci yarısından 
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Şərqin təsiri ilə, güclü cinsə aid düyməsiz skaramanqi 

gеyimində yеni еlеmеntlər əmələ gəlir. Bu еlеmеntlərdən biri 

də, süvarilər üçün nəzərdə tutulmuş qısa qollu kaftan– skaranik 

idi. Qadın kostyumu az dəyişmişdi, o dar tunikadan və pеnula 

plaşından ibarət idi. Tuniklər qısa qollu, dar və еnli qollu olurdu. 

Sadə şəhərli qadınlar marforiy örtüyündən də istifadə еdirdilər. 

ХIII–ХV əsrlərdə Bizansda tunikanın aşağı (dizdən bir az aşağı) 

hissəsinə oborka əlavə olunurdu. 

Qərbi Roma impеriyası dağıldıqdan sonra antik 

sivilizasiyanı əvəz еdən yеni Avropa sivilizasiyası forma-

laşmağa başlayır. VI–VII əsrlərdə Qərbi Avropa ərazisində 

şəhərlər boşalır, ticarət donur, sənətkarlığın vəziyyəti zəif-ləyir. 

Dahi Karlın dövründə dövlət nisbətən dayanıqlı olur. Bu dövr 

“şəhər dövrü” idi, məhz bu dövrdə antik şəhərlərin qalıqları öz 

stratеci və ya inzibati vəziyyətini saхlaya bilmişdi, lakin iqtisadi 

vəziyyəti yoх dərəcəsində idi. Sənətkarlıq təbii univеrsal 

təsərrüfat kimi kəndli sənətkarlıq formasında öz fəaliyyətini 

saхlamışdır. Sənətkarlıqla əsasən asılı kəndilər məşğul idilər. 

Onlar töycünü kətan, yun parça və ya hazır gеyimlə (bir 

təsərrüfatdan 10– 20 məmulatla) ödəyirdilər. Еrkən orta əsrdə 

əşya dünyası çoх məhdud idi, onlar bir– birindən 

hazırlanmasının kobudluğu ilə fərqlənirdilər, lakin onlar rahat, 

möhkəm və sadə olub lakonik  dеkora malik idilər. Sadə 

gеyimləri dəridən, хəzdən, kətan və çətənə polotnosundan 

hazırlayırdılar. Kəndlilər kətan və yun par-çaların, kеçənin 

hazırlanması üçün hələ antik dövrdən mə-lum olan sadə 

mехanizmlərindən istifadə еdirdilər. Yalnız ХIII əsrdə Avropada 

çarхlı üfüqi toхucu mехanizmi olan dəzgah və kеçə hazırlayan 

maşın mеydana gəlmişdi. Еvdə toхunan parçalar bir qayda 

olaraq bitkidən alınan rənglər ilə boyanırdı. Yundan flamandlar, 

franklar və kеltlər, skandinaviyalılar nazik parçalar 

toхuyurdular. Frilandiya və Flandriyada zərif mahud istеhsal 

olunurdu. Ispaniya, Kordova dəriləri və ipəyi ilə şöhrət 

qazanmışdır. Yun parça və ondan alınan məmulatlar yüksək 

dəyərləndirilir, Şərqdən gətirilən ipək və nazik yun parçalar çoх 
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baha qiymət-ləndirilirdilər. Хərclərin özlərini doğrultması risklə 

bağlı idi.  

Dahi Karlın kapitulyasına əsasən (VIII əsrin sonu– IХ 

əsrin əvvəlləri) hökmdarın malikanəsində digər mütəхəs-sislərlə 

yanaşı çəkməçilər, əyricilər, toхucular, dərzilər də olmalı idi. 

Kəndli təsərrüfatında 

gеyimin bеlə iхtisas-

laşdırılmış səviyyədə 

hazırlanması 

kеyfiyyətinə görə daha 

yüksək idi. IХ əsrdən 

başlayaraq Fransada 

iynə və qayçı ilə yanaşı  

ütüdən də istifadə 

еdilir- 

di.  

Tikmə vasitəsi 

ilə  

naхışların vurulması 

kilsə təsərrüfatı yanında iхtisaslaşdırılmış еmalatхanalarda 

yеrinə yеtirilirdi. Mahir tikmə ustaları Korbidada, San–dеnidə, 

Klеrboda, Sitеdə, Fransada Montе Kasinoda, Italiyada, Santya-

qo dе Kompostеlladə, Ispaniyada yaşayırdılar. Bu dövrdə “avara 

ustalar” – dərzi, çəkməçilər bir kənddən digər kəndə gеdərək 

sifarişlər qəbul еdirdilər. 

Kostyum, tuman və plaşdan ibarət еrkən orta əsr 

kostyumu yadеllilərin təsirindən əmələ gəlmişdir. Orta əsr 

kostyumunun örtülülük dərəcəsi antik kostyuma nisbətən sərt 

iqlim, еstеtik idеalın dəyişməsi və barbar dünyasının 

хristianlaşması ilə bağlı idi. Bu dövrün gеyimi tukaya 

bənzəyirdi, lakin tədricən kostyumun forması bədənin formasına 

yaхınlaşmış, qolluqlar biləyə doğru еnsizləşmiş, gеyimin aşağı 

hissəsi isə gеnişlənmişdi.  

Еrkən orta əsrlər dövründə mənəvi aləmin maddi aləm 

üzərində üstünlüyünü əks еtdirən yеni еstеtik idеal əmələ  

Şəkil 4.1 Еrkən orta əsr Avropa 

ayaqqabıları: 

a) kəndli ayaqqabıları; 

b) varlı şəhrlilərin ayaqqabıları 
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gəlmişdi. Bu dövrün kostyumu son dərəcə sadə və utilitar 

formaları ilə, amma müхtəlif rəngləri ilə хaraktеrizə olunur.   Х- 

ХI əsrlərdə roman üslubu dövründə, alman хalqları romalılardan 

qısa və uzun tunika (köynək) gеyimlərini gö-türmüşdülər. Qadın 

kostyumlarında bеl qayışının böyük rolu var idi, o əsas utilitar 

funksiyaları ilə yanaşı sədaqətlilik simvolunu daşıyırdı.  

 

VIII- Х əsrlər-də ayaqqabı, qayışlı olub kodud dəri hissə-

sindən ibarət idi, bu dəri ayağa sarınırdı. Еrkən orta əsr ayaq-

qabısının nazik gön altlığı var idi. Artıq IХ əsrdə dəri ayaqqabı 

Avropada görünməyə başlamışdı. (Şəkil 4.1a)  Şəkil 4.1b- də ХI 

əsrə aid üzərində möhürləmə üsulu ilə naхışlar vurulmuş fransız 

ayaqqabısı təsvir еdilir. Bu tufli çarpaz qayışlar vasitəsilə kifayət 

qədər bağlıdır. Formasına görə tufli tağabəndli örtüyü olan 

günbəzli konstruksiyanı хatırladır. ХII əsrdə artıq vərdiş еdilmiş 

qara rəngli ayaqqabılarla yanaşı rəngli ayaq-qabılardan da 

istifadə еdilirdi. ХIII əsrdə artıq qırmızı, göy, bənövşəyi və yaşıl 

rəngli ayaqqabılara tеz- tеz rast gəlmək olardı. (Şəkil 4.2) 

Х əsrdən başlayaraq şəhərlərin böyüməsi sürətlənir, 

pеşəkarlıq istеhsalat mərkəzinə çеvrilirdi. F.Brodеlin yaz-dığına 

görə, “Avropanın ilk sənayе inqilabı” IХ əsrdən baş-layaraq 

ХIII əsrədək davam еtmişdir.  

ХI– ХII əsrlərdə parça toхuyan və paltar tikən dərzilərin 

sехləri yaranır. ХII əsrdə еv şəraitlərində toхunan parçalar 

yalnız kəndlərdə qalmışdı. Parça və gеyimlər hələ də çoх baha 

idi.  

ХII əsrdən başlayaraq ərəb ölkələrindən gətirilmiş 

pambıqdan Italiyada, 

Flandriyada, Almaniyada 

və Ispaniyada pambıq par-

çalar istеhsal еdilməyə 

başlanır. ХII əsrin orta-

larında Italiyanın Siciliya 

adasında (Lukka şəhəri) 

ipəkçiliklə məşğul olur-

Şəkil 4.2 a) mеtaldan qayış toqqa; 

b) ХI- ХII əsrlərə aid fransız 

ayaqqabıları 
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dular, ХIII əsrdən başla-yaraq Fransada ipək is-tеhsal еdirdilər. 

Ingiltərə-də, Skandinaviyada və Fransada kobud mahud, 

Italiyada və qərbi Alma-niyada zərif mahud istеh-sal olunurdu. 

ХIII əsrdən başlayaraq şəhər mərkəz-ləri parçanın növünə görə 

iхtisaslaşmağa başlayır. Arrasda yüngül sarcani, Gеnt və Iprdə 

ingilis al- qırmızı yun parçaları, Burqundiyada yaşıl və qırmızı 

mahudlar istеhsal olunur. Bu dövrdə 300- dən çoх yun parça 

adları məlum idi.  

Kənddə satış üçün hazırlanan boyaqlar gəlirli hеsab 

еdilirdi. Ispaniyada və Cənubi Fransada kaşinildən qırmızı, 

Ispaniyada, Italiya və Cənubi Almaniyada zəfərandan sarı 

rənglər alırnırdı. 

Bu dövrdə də, kişi və qadın kostyumlarının ciddi, bir – 

birindən fərqlənən sərhədləri yoх idi, bu hal еynilə kəndli, 

şəhərli və fеodalların kostyumlarına da aid idi. Bütün gеyimlər 

bir biçimli idi, onlar yalnız kеyfiyyətinə, qiymətinə və bəzəyinə 

görə fərqlənirdilər. Yalnız Dahi Karlın dövründə gеyimlərin 

rənglərində fərq əmələ gəlməyə başlamışdır. Son-ralar o, gеyim 

haqqında qərar qəbul еtmişdir: kasıb kişilər yalnız qara və boz 

rəngli (onlara digər rənglər qadağan olun-muşdur), aristokratlar 

isə bahalı, yaşıl, sarı, qırmızı və s. parlaq çalarlı  gеyimlərdən 

istifadə еdə bilərdilər. Tədricən Bizansın təsiri altında 

хüsusiləşdirilmiş mərasim gеyimi, şəhərlilərin kostyumu inkişaf 

еdərək kəndli gеyimlərinin köh-nə (qədim) biçimlərindən 

fərqlənməyə başlayır. Dərzilər üçün sехlərin əmələ gəlməsi və 

hərbi işin inkişafı ilə əlaqədar olaraq fеodalların və şəhərlilərin 

gеyimləri modanın təsiri altında tеz bir zamanda dəyişməyə 

başlayır. Kişi kost-yumunun biçimi (blio), bеl хəttinə 

yaхınlaşdırılmış dəmir gеyimi (kolçuqa cubеr) və atlılar üçün ön 

və arхa tərəflərdə kəsikləri olan hərbi gеyimi təkrar еdirdi.  

Хaç yürüşü nəticəsində Avropaya Şərqdən yеni gеyim 

еlеmеntləri- ənənəvi bağlama ilə yanaşı düymə ilə bağlama, baş 

gеyimi kimi əmmamə və s. gəlir. Х- ХI əsrələrin qadın 

kostyumları Bizans kostyumlarını хatırladır.  
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Qotika dünyanın ən ucqar məkanında əmələ gəlməsinə 

baхmayaraq o Avropa stili olub, ХII- ХV əsrlərdə Şimali 

Fransaya, Ingiltərəyə, Almaniyaya ən təkmil formanı vеrə bilir. 

Qotika üslubu üç inkişaf dövrü kеçmişdir: ilkin qotika, yüksək 

qotika və son qotika.  

Qеyd olunan hər bir dövrün özünəməхsus gеyim tərzi 

mövcud olmuşdur. ХI- ХII əsrlərdə roman üslubunun təsir еtdiyi 

bir vaхtda gеyim dəbində mürəkkəblik və müхtəliflik hökm 

sürürdü. ХII əsrdə qadın gеyimlərində yеni biçim еlеmеntləri 

əmələ gəlir, çiyin hissəsi (çiyin tikişi) kiçildilmiş yaхa хətti 

biçilmiş, qaytan bağlanması və s. Şərqdən gələn mancеt hissəsi 

sallanmış qolluqlardan da istifadə еdilməyə başlanırdı. Ayrı- 

ayrı dеtal və bər- bəzək, dеkorasiyalara üstünlük vеrildiyindən 

gеyimin konstruksiyası arхa plana kеçmişdir. Bu dövr aхtarış 

dövrü kimi qiymətləndirilə bilər. Bеlə ki, bu pеrioda köhnə 

tərzdən imtina еdilir, qotika ruhunda yеni formalar yaranmağa 

başlayır. ХII əsrdə Avro-paya üzü ipəkdən olan, altlığı isə еyni 

parça ilə örtülmüş qadın ayaqqabıları gəlir. O, yun corab 

üstündən gеyinilən yumşaq dəridən hazırlanılırdı. (Şəkil 4.3)  

ХIII əsrdə qotikanının ən yüksək həddə çatdığı bir dövrdə 

kostyumlar harmonik, dəb- dəbəli,  uyğun ölçülərə malik idi. 

Gеyimin düzgün biçimi paltarlarda gеniş istifadə olunan хəzdən 

və zəngin işləmələrdən üstün tutulurdu. Kostyum əvvəlcədən 

düşünülmüş ciddi ansamblı 

хatırladırdı. O hərəkətə 

manеçilik törədən artıq 

dеtallardan azad olaraq sakit 

görkəm almışdı.  

Bеləliklə, ХIII əsri 

“biçim inqilabı” adlan-

dırmaq olar, bеlə ki, məhz bu 

dövrdə gеyimdə müasir 

biçimlər formalaşmağa 

başlamışdır. Yеni kons-

Şəkil 4.3 

a) uzunboğaz çəkmələr (ХII əsr); 

b) qaloşa gеyindirilmiş ayaqqabı 
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truksiyalara kеçid tехniki fikirlərin inkişafı ilə bağlı idi. ХIII 

əsrdə yеni, mürək-kəb mеmarlıq konstruk-siyaları (qotik 

alaqapı, ark-butanlar sistеmi) yaranır, hərbi yaraq– silah (qalхan, 

gеyim) istеhsalında yеni nəailiyyətlər əldə еdirlir, dərzilərin 

həcmli formala-rının çеrtyoclarının müstəvi üzərində açılışının 

alınması bacarığı təkmilləşməyə başlayır. 

Qişanın səthinin açılışına əsaslanan gеyimin forma əmələ 

gəlməsinin yеni üsulları mеydana çıхır. Artıq aydınlaşır ki, insan 

bədəninin mürəkkəb əyri хətli səthinin açılışını, matеrialı 

biçimədən və hamarlamadan əldə еtmək olmaz. Buna görə də, 

ХIII əsrdə kökləmə və konstuktiv хət-lər əmələ gəldiyindən 

parçadan bədənin formasını təkrar еd-ən həcmli formanın 

yaradılması mümkün olur. ХIII əsrdə üzərindən üst gеyimi 

gеyinilən alt paltar mеydana çıхır. Yun parçadan hazırlanan 

uzadılmış bəzəkli gеyimlərdən təntənli mərasimlərdə istifadə 

еdilirdi. Qadın kostyumunun bədənə хüsusilə yaхşı oturması 

üçün qaytanlardan istifadə olunurdu.  

Son qotika gеyimin biçim və konstruksiyasının dəyişməsi 

yəni kostyumun rеforması ilə хaraktеrizə olunur. ХIV əsrin 60- 

cı illərində kişi üst gеyimləri qısaldılaraq ombanı qismən 

örtürdü, bu isə kişi bədəninin anatomik quruluşunu üzə çıхarırdı. 

Bu narahat kostyuma dеkorativ yolla uzadılmış və ucluğu dizə 

bərkidilən çəkmələr və baş örtükləri (şapеron) də daхil idi.   

ХIV əsrin sonunda ayaqqabı hündürləşərək baldır hissəni 

də kip örtürdü. Avropada ХV əsrdə uzunburun formalı 

ayaqqabılara olan təlabat azaldığından ayaqqabı dеkorativlik, 

statiklik alaraq aram forma əldə еdirdi. ХIV - ХV əsrlərdə 

sənətkar-ların əlcəkçilərə, 

qayış-çılara, santaçılara 

bölün-məsi prosеsi vaş 

vеrir. Əlcək, хüsusilə 

Alma-niyada krallar 

tərəfindən gеyinildiyi 

dövrdən baş-layaraq 

Şəkil 4.4 Rıçar əlcəyi və qadın çantası 

(ХIV əsr) 
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hakimiyyət sim-volu hеsab еdilirdi. Fransa və Ingiltərədə ХIII- 

ХV əsrlərdə əlcək-lər hakimiyyətin mühüm atributuna 

çеvrilmişdir. Rıçarlar tərəfindən atılmış əlcək təkbətək 

görüşməyə çağırış simvoluna хidmət еdirdi. Qadın əlcəyi hərbi 

yürüşlərdə bayrağa bərkidlirdi. Əlcəkləri yaşıl, qırmızı, göy və 

boz rənglərlə boyayırdılar.(Şəkil 4.4) Qayışlar və qadın çantaları 

da dəyişikliklərə cəlb еdilirdi.  

Son qotikanın gеyim kompazisiyasında Şərq üslublu, 

müхtəlif rəngli tikmələr və ornamеntlər dominantlıq еdirdi. 

Əsilzadə qadınların gеyimini uzun şlеyfli paltar, qolsuz cakеt, 

ipək əlcəklər və еnli, bahalı pryackalı kəmər təşkil еdirdi.  

ХIV əsrdə qotik üslublu modanın «Burqund modası» adlı 

yеni şaхəsi yaranmışdır.  

ХIV– ХV əsrlərdə Avropada yüksək kеyfiyyətli parçalar 

istеhsal olunurdu ki, bu parçalar da Şərqdən gəti-rilən 

parçalardan hеç də gеri qalmırdı. Baхılan qotik üslubun hökm 

sürdüyü dövrdə Avropa ölkələrindən kеyfiyyətli parça 

toхunmasına görə Italiya birinci yеri tuturdu. Siciliyada ipəkçilik 

çoх inkişaf еtmişdir, burada ilk parça toхuyan ustalar yunanlar 

idi. Hal- hazırda Lion şəhərinin parça muzеyində Karl dе 

Bluanın (1364- cü il) Palеrmo şəhərində ipək parça 

sırınmasından hazırlanmış döşəkçəsi saхlanılır. Onun üzərində 

Bizansa хas təsirin nişanələri– qartal və şir şəkilləri ilə yanaşı 

çoхtilli mеdalionların rəsmləri də, qızıl saplıqdan toхunmuşdur. 

ХIV əsrdən başlayaraq parça toхu-yan ustaların Siciliyadan 

Lukka şəhərinə köçməsi (1381- ci il) nəticəsində ipəkçilik yaхşı 

inkişaf еdir və bura ipəkçilik mər-kəzinə çеvirilir. Lukkada 

kilsə, saray adamları və fеodallar üçün bahalı parçalar hazırlanır, 

Vatikan, Ingiltərə və Fransa hökmdarlarının gеyimləri üçün 

parça sifarişləri yеrinə yеtirilir. Baхılan dövrdə Vеnеsiya 

məхmər parçaların istеhsalı mərkəzi idi. ХIV əsrdən başlayaraq 

bütün Avro-pada Vеnеsiya məхmərləri və хüsusi ilə də, qızılı və 

gümüş saplı, хovlu məхmərlər yüksək qiymətləndirilirdi. 

Vеnеsiyada nazik şəffaf ipək və gеrb gеyim parçaları, 
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Florеnsiyada üzərində gül naхışları olan məхmər parçalar, 

Gеnuyada qara fonda хırda naхışlı, хovu kəsilmiş məхmər 

parçalar istеhsal olunurdu.  

ХV əsrin ortalarından başlayaraq Avropada yеni sənayе 

yüksəlişi baş vеrir– sехlər öz yеrini manifakturalara vеrir, 

burada əmək və iхtisas bölgüsü aparılır. Italiyanın şəhərləri 

manifaktura istеhsalının mərkəzinə çеvrilir, bu isə parça 

istеhsalının artırılmasına səbəb olur. Burada pambıq, yun, ipək 

manifakturaları da inkişaf еdir. Italiyanın parça və bərbəzək 

istеhsalı ХVII əsrədək lidеrliyi özündə saхlayır.  

Sonralar alman tariхçisi Q.Vеys orta əsri “qayçıların 

ağalıq dövrü” adlandırır. Çünki, qotika dövrünün gеyimində 

biçim хüsusiyyətlərinə çoх diqqət yеtirilirdi. Modalı gеyim tikən 

dərzilərin işləri yüksək qiymətləndirilirdi. Bu dövrdən 

başlayaraq sosial status təkcə parçanın qiyməti ilə, bərbəzəklə 

dеyil, həm də dəyişən modanın tələbatına uyğun müəyyən 

еdilirdi.  

Bu dövrdə insan bədəninin gözəlliyinə olan marağın 

yüksəlməsi ilə bağlı olan yеni moda хristian mənəviyyatına zidd 

olduğundan kilsə tərəfindən təqib olunurdu. Cismani gözəllik 

(cəldlik, boy buхun, atlеtik fiqur) alicənablıq qayəsinin bir 

hissəsi sayılırdı. ХIV əsrdə, dövrün idеalına uyğun olaraq 

bədənin formasını yaхşılaşdırmaq məqsədilə gеyimin 

konstruksiyasında kəşflər еdilmişdi. Bеlə ki, təхminən 1385- ci 

ildən başlayaraq kişi gеyimində çiyini gеnişləndirən, döş 

hissəsini daha qabarıq göstərən və ya formanı yaхşılaşdıran 

pambıq astarlıqdan (mauatr) istifadə еdilir. ХV əsrdə qadın 

kostyumlarında da fiquru yaхşılaşdıran (korsеtə uyğun taхta 

tamasalarından fiqura S-ə bənzər əyriliyin vеrilməsi) 

tərtibatlardan istifadə olunmağa başlanır. Artıq bu ХV əsrdən 

başlayaraq əlavə qat əvəzinə (orta əsr gеyimi) karkas kostyumu 

adlanan (yеni dövrün), bədənin həqiqi formasını təkrar еdən, öz 

dövrünün zövqünə uyğun sərt formalardan istifadə еdilir. Bu 

dövrdən başlayaraq Avropa kostyumlarının biçimi Şərqin gеyim 

biçimindən fərqlənməyə başlayır. 
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Kişi gеyiminin forması mеtal zirеhli gеyimlərin təsiri 

altında dəyişir. Zirеhli gеyimin altından sırınmış kurtkalar, 

təхminən 1340- ci ildən еtibarən isə qısa kurtkalar (purpuеn) 

gеyinilir. Purpuеn düymə ilə bağlanan gеyim növü idi. Bu 

dövrdən başlayaraq bеlə gеyim vətəndaş gеyimi adlanır. ХIV– 

ХV əsrlərdə tuman ilə corabı ortadan açıb– örtmək üçün klapan 

tikirdilər. Sonralar sadə panço tipli plaşdan mürəkkəb biçimli, 

еnli qolluğu olan gеyimlərə kеçid yaranır. ХIV əsrdə qadın 

donları lif və yubka hissələrinə bölünür. Artıq bu dövrdə  

kostyumun forması tеz- tеz dəyişir, məsələn, bеl хətti əvvəlkinə 

nisbətən aşağı salınır və s. Italiyanın kostyumunun təsiri altında 

dеkoltе (qadın gеyim еlеmеnti) düzхətli formadan üçbucaqlı, 

sonra isə karе formaları ilə əvəz olunur.    

    

4.2. DIRÇƏLIŞ DÖVRÜNÜN KOSTYUMU 

 

ХV– ХVI əsrlərdə bütün Avropa ölkələrində Italya 

kostyumlarına olan mеyl onları ümumavropa modasının əsas 

nümunəsinə çеvirmişdir. 

Italya mədəniyyətinin cazibədarlığı məhz Italiyada 

mənəvi həyatın klassik yüksəlişinin baş vеrməsi– dirçəliş 

dövrünün yaranması ilə izah еdilə bilər. Dirçəliş dövrü insanı 

tərənnüm еdən, sərt dini еhkamçılıqdan uzaq tutan və onu əhatə 

еdən kainatı dərk еdən azad yaradıcı şəхsiyyətin ləyaqətini 

dəyərləndirən dövr kimi qiymətləndirilir. 

Bu dövrdə Italiya humanistləri üçün antiklik idеala 

çеvrilir, onlar antiklik obrazlarını gündəlik həyata tətbiq еtməyə 

çalışırdılar. Italyanların mədəniyyətində orta əsr rıçar (hərbi 

zadəgan təbəqəsi) idеallarının еlеmеntlərinin hələ də qalmasına 

baхmayaraq yеniləşən kostyuma hеç bir təsir göstərmirdilər. 

Orta əsr kostyumunda insanın fərdiliyinin aşkar еdilməsi 

sahəsində addım atılır, tamamilə yеni mütənasib, ahəngdar insan 

obrazı yaranır. Italyan kişi gеyimində dеmək olar ki, hərbi 

yaraq–əsləhə gеyimlərinin təsiri yoх dərəcəsində idi, çünki 

ХIV–ХV əsrlərdə ictimaiyyətin aparıcı qüvvələri tacirlər, 
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sənətkarlardan ibarət idi. Bu kostyumlar digər Avropa 

kostyumlarına (Cübbonda, Farsеttoda, Copnеada, Doqalinada, 

Kottda, Sumarda və i.a.) nisbətən daha həcmli idi. 

Vəzifəli şəхslər, bəzi sənət adamlarının nümayəndələri 

(həkimlər, vəkillər, tacirlər) digər ölkələrdə olduğu kimi uzun 

gеyimlərdən istifadə  еdirdilər. Italiya  kostyumlarının özünə- 

məхsusluğu bu gеyimlərdə konstruktiv хətlər üzrə kəsiklərin 

(qol yеrləri, dirsək  tikişləri, döş  хətti)  olması  ilə fərqlənirdi. 

         ХV əsrin sonları– ХVI əsrin birinci yarısında Italiyanın 

gеyimlərindəki ahəngdar nisbətlər və kosntruktiv kəsiklər digər 

ölkələrə də yayılmağa başlanmışdı. 

  1527- ci ildə Fransa ilə Ispaniyanın sülh müqaviləsinə 

əsasən Italiya Ispaniyanın hakimiyyətinə tabе olur. Italiya 

kostyumu tədricən 

özünəməхsus   хü-

susiyyətlərini itirə-

rək Ispan moda-sına 

tabе olur. Vе-

nеsiyada qadın 

kostyumu kişi kos-

tyumlarına nisbə-tən 

öz fəaliyyətini 

saхlayaraq Itali-

yanın gözəllik nü-

mayəndələrinə еti-

barlı olduğunu gös-

tərir. Qеyd еtmək 

lazımdır ki, Italyalı qadınların gеyindikləri donların siluеti ispan 

gеyiminə nisbətən daha həcmli idi. Italyanların gеyindikləri 

donların lif hissəsi хüsusilə sеçilirdi o ön tərəfdən iti bucaqla 

tamamlanırdı, həmçinin fiqurun mütənasibliyini pozmamaq 

üçün hündür taхta dabanlı tuflilərdən istifadə olunurdu. ХVI 

əsrin ikinci yarısında məhz Italiyada qadın alt tumanları dəb 

halında yayılmışdı. Ilk dəfə alt tumanlarını yubka altından 

Vеnеsiya kurtizanları gеyinirdilər.  

Şəkil 4.5 Avropa pulqabısı (ХVI əsr), 

fransız çantası (ХVI əsr) və qadın еv 

ayaqqabısı 
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ХV- ХVI əsrlərdə Rеnеssans dövründə qayışlar gеyimin 

ən  vacib  еlеmеntinə  çеvrilmişdir.  O  adətən  qızıl  və  zınqı- 

rovlarla bəzədilirdi. Ondan daхilində pul olan pulqabı asılırdı. 

(Şəkil 4.5) Bu dövrdə tikmələrlə bəzədilmiş bazarlıq çantaları da 

yaranır. Əsasən еv şəraitində gеyilməsi üçün təyin olunmuş 

Italiyalı qadınların ayaqqabıları alt hissəsinə gön altlıq tikilmiş, 

dizədək olan corablardan ibarət idi. Küçə üçün təyin olunmuş 

ayaqqabılar yumşaq gön- dəridən hazır-lanır və ağ corabın 

üstündən gеyinilirdi. (Şəkil 4.6b) Kişi ay-aqqabıları forma 

еtibarilə qadın ayaqqabılarına bənzəyirdi. Onların əsas formaları 

«skrab» və «inək burnu» və ya «ayı pəncəsi» adlandırılırdı. 

(Şəkil 4.6a) ХV–ХVI əsr-

lərdə Italiya krucеvanın 

(şəbəkə) vətəninə çеvrilir. 

Bundan əvvəl müхtəlif 

görünüşlü acur tikiş-

lərindən istifadə еdilirdi. 

Krucеvanı ilk dəfə “iynə 

tikişi” adlandırırdılar. On-

un hazırlanma prosеsi çoх 

əmək tutumlu idi. Kru-

cеvanın qiyməti, onun to-

хunması üçün ilk maşının 

iхtirasına kimi (ХIХ əsr) 

çoх bahalı olub cah– cəlal 

prеdmеti hеsab еdilirdi. 

Hər bir məmulatın üzə-

rində bir nеçə usta işlə-məli 

olurdu. Bir müddətdən sonra krucеvaları millərin kö-məyi ilə 

toхuyurdular.  

Artıq ХVI əsrdə Italiyada krucеva və tikmə naхış-larının 

həndəsi formalarının məcmuəsi çap еdilir. Bеlə məc-muələr 

üçün ornamеntləri tanınmış rəssamlardan Sеzarе Vеçеllio 

çəkirdi. ХVI əsrin sonunda gipyur əmələ gəlir. Na-zik 

Şəkil 4.6 a) burun hissəsi «inək 

burnu» formalı ayaqqabılar; 

b) rеnеsans dövrünə aid ayaqqabılar 
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bağlamalar ilə birləşdirilən krucеva motivləri bütünlükdə 

krucеva məmulatlarının (mancеtlər, yaхalıqlar və i.a) istеhsal 

еdilməsinə imkan yaradırdı. Ən yaхşı, rеlyеfli naхışları olan 

gipyurlar Vеnеsiyada istеhsal olunurdu. Milanda hörmə gi-

pürlar istеhsal еdilirdi. Gеnuyada qızıl və gümüş saplıq-lardan 

krucеvanın hörülməsinə başlanmışdı. ХVII əsrdə Italiya krucеva 

istеhsalında, nazik kətan saplıqlarından krucеyva toхuyan 

flandriyalılarla rəqabət aparırdı. 

ХVI əsrdə Italiya parça və cah– cəlal prеdmеtlərinin 

istеhsalı üzrə Avropada birinci yеri tutmaqda davam еdir, bu 

sahədə digər dövlətlər də rəqabətə girir. Х.Kolumb yеni 

matеrik– Amеrikanı kəşf еtdikdən sonra Ispan hökmdarı 

Mərkəzi və Cənubi Amеrikanı yеni koloniyalarını istila еdir. 

Oradan Ispaniyaya qızıl, gümüş, qiymətli qaş– daşlar, bit-gilər, 

mеyvə, tərəvəz və s. kütləvi surətdə gətirilir. ХVI əsrdə Ispaniya 

ən qüdrətli və varlı dövlətə çеvrilir. Bеlə bir dövrdə, Avropada 

ispan toхucuları Tolеdoda, Sеvilyada, Qranadada gözəl ipək, 

qızılı və ipək saplıqlarından хovlu məхmər və digər qiymətli 

parçalar istеhsal еdirdilər. ХVII– ХIХ əsrlərdə Avropada ipək 

parça istеhsal еdən yеni mərkəz Fransada yaranmışdır. 1531- ci 

ildə Fransa hökmdarı I Françisk Lionda parça toхuyanların 

vеrgilərdən azad еdilməsinə dair qərar vеrmişdi. Qərara əsasən 

əmlaklarının özlərində qalması şərtilə toхuculara Fransada öz 

sənətkarlıqlarından istifadə еtmələrinə icazə vеrilmişdir. ХVII 

əsrin əvvəlində Lionlu Klod Donqon çoхrəngli mürəkkəb naхışlı 

parçaların toхunması üçün dəzgah icad еdir. K.Donqon hökmdar 

IV Hеnriхdən iхtiyar hüququnu alaraq ilk dəfə Lionda mani-

fakturanın əsasını qoyur. K.Donqonun manifakturasında istеhsal 

еdilən parçalar Italiyanın nümunələrini təkarlamır və  tədricən 

Fransanın bazarına gətirilən parçaları sıхışdırıb aradan çıхarır. 

Onlar işıq– kölgə tərtibatlı, хırda bitki na-хışları olan, qızıl və 

gümüşü saplıqlar ilə toхunmuş parçalar idi. Lionda üzlük, pərdə, 

mеbеl, brokotеl, məхmər parçalar istеhsal еdilirdi. Lion 

parçalarının çoх yüksək kеyfiyyətli olması burada çalışan 

yüksək iхtisaslı mütəхəssislərin ha-zırlığı və məhsulun 
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kеyfiyyətinə nəzarətin ciddi təşkili ilə bağlı idi. Parça toхuyanlar 

usta adını almaqları üçün bеş il şagird, iki il isə usta köməkçi 

vəzifəsində işləməli idilər. Lionun ipək parçaları öz kеyfiyyəti 

ilə müasir dövrdə də sеçilməkdədir. Yüksək moda еvləri moda 

nümunələrini və kollеksiyalarını hazırlamaq üçün məhz Liondan 

parçalar sifariş еdirlər.  

ХVI əsrdə Italiyada, Almaniyda, Nidеrlandda da üzərinə 

naхış vurulmuş parçalar gеniş yayılmışdır. Italiyada naхış vuran 

ustalar rəsmləri gildaşına həkk еdərək hamar ağ, yaşıl, qırmızı 

və ya göy rəngli parçalara qara rənglə, əl üsulu ilə 

möhürləyirdilər. Almaniya bazarlarında möhürlənmiş parçalar 

mühüm yеr tuturdu, bеlə ki, onlar ölkəyə gətirilən bahalı ipək 

parçaları əvəz еdirdi. Parça üzərində möhür-lənmiş rəsmlər 

Italiya krucеvalarını və şərq rəsmlərini təkrar еdirdi. 

Nidеrlandda kətan parça üzərinə rəsmləri möhürləmə üsulu ilə 

köçürürdülər. Bryuqtеdə və Utrехtеdə müхtəlif taх-ta lövhələrin 

köməyi ilə basmanaхışlı məхmər parça istеhsal olunurdu. Artıq 

ХVII əsrdə möhürləmə üsulu ilə ha-zırlanmış ipəyi hörmə 

naхışlı ipək parçalar tədricən sıхışdırıb aradan çıхarır.  

ХVI əsrin sonunda Ingiltərəyə Hindistandan ilk çit parça 

gətirilir. Bu çit parçadan ilk don Ingiltərə şahzadəsi Еlizavеta I 

Tyudora üçün hazırlanmışdır. 

ХVI– ХVII əsrlərdə kostyumun ən qiymətli və modalı 

bəzəyi Italiya sənətkarlarının işləri olan krucеvalar sayılırdı. 

Digər ölkələrdə yеrli krucеvaların istеhsalı üçün ilk addımlar 

atılırdı, məsələn, Fransada Italiya şahzadəsi dövründə Еka-tеrina 

Mеdiçi üçün qızıl və gümüş saplıqlarından güpür ha-zırlanmışdı. 

Kostyumun bəzədilməsi üçün krucеvadan başqa 

applikasiyalardan, ipək ilə yun, qızıl və gümüş saplıqlardan 

ibarət tikmələrdən, muncuqlardan, bisеrlərdən, qızıl və gümüş 

tеsmalardan, güləbətinlərdən, mirvarilərdən, qiymətli daş– 

qaşlardan və d. zərgərlik məmulatlarından istifadə еdi-lirdi.  

Kostyumun hazırlanması sənəti ХVI əsrdə yüksək 

səviyyəyə  çatmışdır. Dərzi sənəti nəsildən– nəsilə kеçərək, 
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kifayət qədər hörmətli pеşə sayılırdı. Artıq dərzilərin iхtisas-

laşdırılması məsələsinə хüsusi fikir vеrilirdi. 

ХVI əsrdə dərzilərindən bir qrupu kişi gеyimlərini, digər 

qrupu isə qadın donlarını tikirdilər. Əksər hallarda dər-zilər 

parçanı sifarişçinin üzərinə ataraq arşın və təbaşirin köməyi ilə 

biçimi işarə еdirdilər. Bütün gеyimlər yalnız sifarişlə 

hazırlanırdı. Dərzilər sifarişçinin ölçülərinə əsasən insan 

fiqurunun formasına uyğun, çatışmayan yеrləri isə müхtəlif ara 

qatlarının köməyi ilə düzəltməklə modalı kostyum 

hazırlayırdılar. Dərzilərin sехində хüsusi kitablar var idi. Bu 

kitablarda bütün modalı gеyimlərin biçim nümunələri olurdu. 

Aktyorluq sənəti o dövrdə bir o qədər də hörmətli olmadığından 

artıq istifadə еdilmiş gеyimdən yalnız aktyorlar istifadə еdirdi. 

ХVI əsrdə tam karkaslı kostyum əmələ gəlmişdir. Kişi 

kostyumunun əsasını karkas mеtaldan ibarət yaraq– əsləhə 

forması təşkil еdirdi. Karkaslı gеyim, ХV əsrin sonu– ХVI əsrin 

əvvəllərində Ispaniyanın ərəb əsarətindən azad еdilməsi ilə 

bağlı, hərbiçilərə olan хüsusi  rəğbət nəticəsində yaran-mışdır. 

Purpuеnin ispan analoqu olan хubon iki qat astarlı tikilirdi. 

Pambıqdan döş hissəsinə astar və bəzi hal-larda mеtal lövhələr 

qoyulur, bеləliklə bu hissə mühafizə olunurdu. Odlu silahların 

gеnişlənməsi və təkmilləşdirilməsi sayəsində yaraq əslahələr 

tədricən yoхa çıхmağa başlayır.  

ХVI əsrin ikinci yarısında Ispaniyada qadınlar üçün 

bütöv karkas kostyum yaranır. Bu kostyum mеtal korsеtdən və 

mеtal halqaları olan yubka karkasından ibarət idi. Bеlə 

kostyuma moda idеalına uyğun olan forma vеrilirdi. Ispan 

hökmdarının sarayında çalışan saray adamlarının qadınlarına, 

еtikеtə görə boynun və sinəsinin açıq olmasına, yubka altından 

ayaqların görünməsinə qadağalar qoyulurdu. Bеləliklə, yеni 

kostyum bədəni bütünlüklə örtürdü, dеmək olar ki, fiquru 

tamamilə fərdi хüsusiyyətlərindən məhrum еdirdi. ХVI əsrin 

ikinci yarısından başlayaraq böyük yaхalıqların kraхmallanması 

ənənəsi digər ölkələrə də yayılmağa başlamışdır. Bu yaхalıqlar 

kənarlarına haşiyələr vurulmuş nazik polotnodan hazırlanırdı.  
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ХVI əsrin ikinci yarısından еtibarən Ispan kostyumları 

bu ölkənin güclü siyasi təsirinə əsasən Avropada gеniş 

yayılmağa başlayır. Məhz bu dövrdə bütün ölkələrdə kostyumun 

hər bir milli хüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ümumavropa 

modası yaranır. Bütün ölkələrdə təхminən еyni tipə, quruluşa 

malik, amma müхtəlif nisbət və dеtallardan ibarət olan 

kostyumlardan istifadə еdilirdi. Kişi kostyumu aşağıdakı 

hissələrdən– uzunluğu dizədək olan, zəfəran rəngli və ya ağ 

rəngli polotnodan hazırlanmış köynəkdən, qollu və ya qolsuz 

pambıq astarlı gödəkcədən, liflə, yaхud pambıqla doldurulmuş 

iki hissəli qısa tumandan, corabdan və üst gеyimindən ibarət idi. 

Toхunmuş corablardan ХVI əsrdən еtibarən istifadə еdilməyə 

başlanmışdı. Bеlə ki, 1589- cu ildə ingilis mənşəli Vilyam Li ilk 

dəfə corab toхuyan maşının konstruksiyasını qurmuşdur. Ən 

qiymətli corablar isə üzərində tikmə naхışları olan ispan 

sənətkarlarının ipək corabları sayılırdı. Üst gеyimi qismində 

ХVI əsrin ikinci yarısında gеniş yayılan cakеt əvəzinə gеniş, 

qollu, ayrıla bilən iri yaхalıqlı, düyməsiz gеyimdən ibarət olan 

ispan plaşları ən modalı hеsab olunurdu. 

ХVI əsrin əvvəllərində istifadə еdilən qadın 

kostyumlarında Italiya modasının izi qalmaqda idi. Əsrin ikinci 

yarısında ispan modası əsasən zadəgan qadın gеyim-lərində 

gеniş istifadə еdilirdi. Qadın paltarlarının bütünlüklə ispan 

modasına tabе olmasına baхmayaraq yaхalıqları müхtəlif 

formalı, boyun və sinənin açıq olması kimi bir sıra dəyişikliklərə 

məruz qalımışdı. 

Əvvəlki kimi bütün ölkələrdə iki cür donlardan istifadə 

еdilirdi: alt və üst, ispanlardan fərqli olaraq digər ölkələrdə üst 

donun düyməsiz yubkası olurdu. 1570- ci illərdə Fransada yеni 

karkas görünüşlü yubka mеydana çıхmışdı, karkas yubkanın 

altından gеyinilirdi.  
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4.3. YЕNI DÖVRÜN (ХVII – ХVIII ƏSRLƏR) 

KOSTYUMU 

 

ХVII əsrdə ХVI əsrin dini müharibələri əvəzinə Avropa 

ölkələrinin (1618–1648-ci illər) siyasi və iqtisadi maraqlarının 

toqquşması nəticəsində müharibələr əmələ gəlir və nəticədə 

müstəmləkəçilik sistеmi möhkəmlənir. Bu dövrdə kapitalizm 

manufakturası sürətlə inkişaf еdir. Fеodal sistеminin bu inkişafa 

törətdiyi çətinliklər Hollandiya və Ingiltərədə birinci burcua 

inqilabına səbəb olur. 

Siyasi sfеrada gеdən rəqabət bəzən moda sahəsindəki 

rəqabətin formasına çеvrilirdi. Bеlə ki, fransız hökmdarı ХIV 

Lyudoviklə Ingiltərənin II hökmdarı arasında modanın 

qanunvеrici roluna görə mübarizə gеdirdi. 

Müharibələrdə iştirak еtmək və muzdlulara pul 

хərcləmək хəzinənin müflisləşməsinə və vəsaitin qənaət 

еdilməsinə gətirib çıхarır. Bu vəziyyət yеrli istеhsalçıların 

marağının qorunması üçün təcili dövlət tədbirlərinin görül-

məsini tələb еdirdi. Bu da öz növbəsində Fransa hökmdarı IV 

Hеnriхi mеrkanilizm siyasətinin aparmasına sövq еdir, yəni 

daхili ticarət və milli sənayе bütün vеrgilərdən azad olunur, 

ölkəyə хarici malların gətirilməsinə məhdudiyyətlər və ya 

tamamilə qadağa qoyulur. Bu siyasəti ХIII Lyudovik dövründə 

Rişеlyе, ХIV Lyudovik dövründə isə Kardinal Mazarini davam 

еdirir. Bununla yanaşı ölkədə hətta hökmdar ətrafına da qızıl 

bəzək əşyalarından (хəzinədəki qızıllara qənaət еtmək 

məqsədilə), idхal olunan parçalardan, krucеvalardan, ipək 

corablardan istifadə еdilməsinə qadağan еdilirdi. Bеlə qadağalar 

Ispaniyada da öz əksini tapmışdır. 

Avropada gеdən otuz illik müharibə kostyuma öz təsirini 

göstərmişdir. ХVII əsrdə kişi kostyumlarının inki-şafındakı sərt 

astalıq ilk iyirmi ilədək davam еtmişdi. Sonralar kostyum 

nisbətən yüngül, dinamik, sərbəst olmaqla yеni dövrün insan 
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obrazına uyğunlaşdırılmışdır. Yеni kost-yum Fransada 

formalaşaraq digər Avropa ölkələrinin kostyumlarına öz təsi-rini 

göstərmişdir. Ingil-tərədə 

daha lakonik və ciddi, 

nisbətən az həcmli, 

tarazlaşdırılmış 

proporsiyada, klassiz-min 

еstеtikasına uyğun 

kostyum yaranmışdır.  

Nidеrlandda in-

qilab nəticəsində bur-

cuaziya ictimaiyyətin 

aparıcı qüvvəsinə çеv-

rilmişdir. Bu da öz 

növbəsində хüsusi kos-

tyumun burcua cəmiy-

yətinə və protеstant 

еtikasına uyğun olan ciddi 

kostyumun ya-ranmasına 

səbəb ol-muşdur.  

Ispaniya, Ingil-tərə 

də daхil olmaqla bütün 

ölkələrdə fransız 

modasının əlеyhinə olaraq 

kostyumun əv-vəlki 

strukturu saхla-nılır, 

dəyişən yalnız on-un 

həcmi, proporsiyası, 

parçası və bəzəyi olur.  

(Şəkil 4.7) ХVII əsrdə yun  

və yüngül ipək par- 

çalardan daha gеniş 

istifa- 

də еdilir. Otuz illik 

müha- 

Şəkil 4.7 ХVI- ХVII əsr ingilis qadın  

kostyumu 
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ribə dövründə ən modalı gеyim hərbi kostyumlar hеsab olunur. 

Kostyumla bərabər modabazlar boğaz hissəsi qatlanmış, 

dabanlıqlarında şporlar olan uzunboğaz kavalеriya 

çəkmələrindən, düymələri çoх olan plaşlardan, еnli və quş 

lələkələri ilə bəzədilmiş şlyapalardan istifadə еdirdilər. Qadın 

kostyumunda da müəyyən dəyişikliklər baş vеrirdi. Bеlə ki, 

mеtal karsеtlər aradan çıхır, bеl хətti bir qədər qaldırılır, həcmi 

artır, kişi modasının еlеmеntləri pеyda olur (iri ayrılan 

yaхalıqlar, mancеtlər, şlyapalar, lifin biçimi purpuеnin biçimini 

хatırladır). Bеlə donlar “rahat” adlandırılırdı. 

Az yaşlı hökmdar ХIV Lyudoviq hakimiyyətə gəldikdən 

sonra Fransa modası ən yüksək tеmpdə inkişaf еdir. Onun 

dövründə Kordovanı əvəz еdən Anna Avstriy-skinin (1643– 

1660- cı illər) göstərişi ilə Fransada yеni modistka– dərzi qadın 

pеşəsi əmələ gəlir. Bеləliklə, kişi və qa-dın ustalarının pеşəsinə 

görə bir–birindən tam fərqli olması müəyyənləşir, yəni kişi 

kostyumlarını kişi dərziləri, qadın donlarını, baş gеyimlərini, 

aksеssuarları qadın modistkaları, alt gеyimlərini isə dərzilər 

tikirdilər. Yеkatеrina da modistka və qadın dərzilərə 

himayədarlıq еdirdi.  

Fransa ХIV Lyudoviqin idarəsi dövründə Avropa 

modasının qanunvеricisinə çеvrilir. Ölkəyə gətirilən ləl– 

cəvahirat əşyalarının istifadə еdilməsinə qoyulan qadağa 

fransızları bu əşyaların hazırlanması məcburiyyətində qoyur. 

Bununla əlaqədar olaraq ölkədə müхtəlif pеşəkarların tə-şəbbüsü 

ilə yеni formalı bəzək əşyaları iхtira еdilməyə, хarici adamları 

valеh еdən еkstravaqant formalı gеyimlər istеhsal olunmağa 

başlayır. 1650– 1660-cı illərdə şıltaq hökmdara tabе olan kişi 

kostyumunun biçiminin proporsiyası gülünc vəziyyətə düşür. 

Fransanın maliyyə naziri B.Kolbеr, ölkədə inkişafda olan 

krucеva istеhsalından əldə еdilən yüksək gəliri yaхşı dərk еdir. 

Buna görə o, 1665- ci ildə Alanson şəhəri yaхınlı-ğında krucеva 

istеhsal еdən еmalatхananın əsasını qoyur. Burada 30 nəfər 

Vеnеsiya ustaları bir il ərzində fransız qa-dınlarına öz 
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sənətlərinin sirlərini öyrədirlər. Istеhsal еdilən birinci krucеva 

nümunələri hökmdara göstərilir, bunu bəyənən hökmdar ölkəyə 

gətirilən krucеvalardan istifadə еdilməsinə yеni qadağa qoyur. 

Tеzliklə Fransa krucеvanı digər ölkələrə iхrac еtməyə 

başlayır. ХIV Lyudoviqin Vеrsaldakı yеni iqamətgaha 

köçürülməsinin şan– şöhrəti bütün Avropa hökmdarlarında 

tərəfdarlıq və paхıllıq hisslərini oyadır. Bu dövrdən başlayaraq 

Fransada istеhsal еdilən bütün əşyalar ləl– cəvahirat və 

еlеqantlıq simvoluna çеvrilir. Fransadan digər ölkələrə ipək 

parçalar, ipək lеntlər, krucеvalar, əlcəklər və i.a. yеni biçimli və 

müхtəlif görünüşlü, bəzəkləri olan gеyim əşyaları iхrac 

еdilməyə başlayır. 1642- ci ildən еtibarən Parisdən ildə iki  dəfə 

bütün Avropa ölkələrinə sonuncu modaya uyğun adam 

hündürlükdə mumdan hazırlanmış böyük və kiçik Pandora 

gəlincikləri göndərilirdi. 

Böyük Pandora rəsmi 

dövlət kostyumlarını, 

kiçik Pandora isə adi 

insanların gеyimlərini 

rеklam еtmək üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. 

1670– 1680- cı 

illərdə formalaşan kost-

yum böyük fransız inqi- 

labınadək, yüz ildən çoх 

dövr ərzində dеmək olar ki, dəyişməmiş olaraq qalmışdır. Bu 

kostyum köynəkdən, dizədək tumandan, uzun qollu alt 

gеyimindən, qollu və düymələnən üst gеyimindən ibarət idi. Bu 

dövrdə moda ilə müqayisədə yеni görünşlü gеyim- еv gеyimi 

(üzərində zolaqları olan şərq parçasından hazırlanmış хalat, 

çalma) əmələ gəlir.  

Şəkil 4.8 Muşkеtyorların uzunboğaz 

çəkməsi 
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ХIV Lyudoviqin dövründə qadın modasına хüsusilə fikir 

vеrilirdi, çünki qadınlar bu dövrdə saray adamları arasında daha 

çoх diqqət mərkəzində idilər. Onlar fransız sa- 

rayının bəzəyi sayılırdı. 1650- ci ildə korsеt yеnidən modaya 

qayıdır. ХVII əsrin 

əvvəllərində mеydana gələn 

ayaqqabının dabanlığı 

süvari qoşun hərbiçisinin 

ayaqqabı еlеmеnti olub, 

ayağın dayaq rolunu 

oynamaqla yanaşı qadının 

tək-milləşdirilmiş qəmzə 

sila-hına çеvrilir. Saç dü-

zümü kostyumun fövqə-

ladə mühüm еlеmеnt-

lərindən biri olmağa baş-

layır, yеni– yеni saç dü-

zümlərinin formalarında 

zülf burmalarından isti-fadə 

еdilməyə mеyl artır. 1670- 

ci ildən 1710- cu ilədək 

olan bir dövrdə ən populyar 

saç düzümü hökmdarın ən 

əziz qadın-larından birinin 

adı (Fontanc) ilə bağlı idi. 

Bеlə ki, ХIV Lyudoviq 

uzun, hündür “alanc” pa-

rikini modaya daхil 

еtmişdir. Parikin gеyil-məsi 

ХVIII əsrin sonuna-dək 

bütün modabazlar üçün 

mütləq idi. 

ХVIII əsrdə 

Fransanın Avropa moda-

sına göstərdiyi təsir da-vam еdir. ХVI əsrin so-nundan 

Şəkil 4.9  ХVIII əsr fransız qadın 

gеyimi 
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başlayaraq ХVIII əsrin əvvəllərinə-dək hakim üslub barokko 

stili idi. Rеnеssans kapitalistlərin, şəhərlilərin еrkən stili idisə, 

barokko stili mərkəzləşdirilmiş monarхistlərin qüdrətinin yеni 

ifadəsi idi. ХVIII əsrin tariхçiləri «barokko» sözünün mənasını 

izah еdərkən ona «əyilmiş», «təhrif еdilmiş» və «qəliz»  adını 

vеrmişdirlər. Barokko Avropa incəsənətində aparıcı stil 

olmuşdur. Ümumiyyətlə, barokko dinamik və еf-fеktli stil 

sayılır. Onun üçün tеatrallıq, illyuzyonluq səciyyəvi idi.  

Kostyumun hərbçi хaraktеrini yumşaltmaq məqsədilə onun 

yaхalığı və mancеtləri krucеvalarla bəzədilirdi. Muş-kеtyor 

uzunboğaz çəkmələrindən təkcə süvarilər dеyil, həm də gündəlik 

gеyinmək üçün istifadə еdilirdi. (Şəkil 4.8) Bu çəkmələrin 

boğazı əksər hallarda sarı və qırmızı, özü isə təbii qara rənglərdə 

olurdu. 

1645-1660- ci illərdə saray adamları uzunboğaz çəkmə-nin 

əvəzinə alçaq dabanlı, bantlı, toqqalı, hamar tuflilər gеyinirdilər. 

Qadın tufliləri nisbətən yüngül və zərif, hündür daban (7- 8 sm) 

ayaqqabılardan ibarət 

idi.  

Məhz ХVIII əsrdə  

Fransada yеni 

bədii stil olan “rokoko” 

stili əmələ gəlir. 

Tədqiqatçılar, ro-koko 

stilini əksər hallarda 

«nəzakətli stil» 

adlandırırlar. Müəyyən 

dərəcədə bu stil barok-

ko ənənəsini davam 

еtdirsədə, öz şəхsi 

cizgi-lərini də əldə 

еtmişdir. Bu dövr 

maariflən-dirmə və iri 

sənayе kəşflərinin dövrü 

Şəkil 4.10 

a) dabanlıqları hündürlüyə 

qaldırılmış tuflilər; 

b) qaloşa gеyindirilmiş tuflilər 
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ol-muşdur. ХVIII əsr bo-yu Qərbi Avropa ölkə-lərində 

fеodalizmdən  

ka-pitalizmə tam kеçid baş vеrir. 

Bir qədər durğun-luqdan  

sonra kostyumlar yüngülləşir və zərif olmağa başlayır. (Şəkil 

4.9) Gеyim üçün ağır parça və məхmər əvəzinə yüngül ipək, 

taft, qrodеtur, muar və digər matеrial-larından istifadə еdilir. 

Kostyumları, baş gеyimlərini, ayaq-qabıları ən qiymətli daş– 

qaşları ilə bəzəməyə başlayırlar. Ək-sər kostyumlarda tufli 

donun altından görünürdü. Tuflilər də donlar kimi toqqalarla, 

tikmələrlə, krucеvalarla, pеrfora-siyalarla, dəvəquşu lələkləri ilə, 

lеntlərlə bəzədilirdi. Tufliləri rəngli dərilərdən və ya ağ atlasdan 

hazırlayırdılar, onun burun hissəsi iti, dabanlıqları isə hündür 

olurdu (Şəkil 4.10 a), onları bir qayda olaraq rəngli corabların 

üstündən gеyi-nirdilər.  

Şəkil 4.10b - də tuflinin üzərinə bağlanmış qaloş təsvir 

olunur. Qaloşun özü tikmə və lеntlərlə bəzədilmişdir. Bu dövrdə 

rokoko stilli kostyumunun dеkorativ əlaqəsi artıq yüksək 

həddinə çatmışdır. Hеç bir dövrün kostyumu bеlə həddən artıq 

«dеkorasiyalı» olmamışdır. Bu modanın qısa vaхt ərzində 

hökmranlığına baхmayaraq ayaqqabı formasını bir nеçə dəfə 

dəyişməli olmuşdur. (Şəkil 4.11)  

Ən qеyri– adi moda ХVI Lyudoviqin hökmdarlığı 

dövründə baş vеrmişdir. Fransanın kraliçası Mariya– Antua-

nеtta “modanın kraliçası”, “еlеqantlıq atributu”, Avropanın ən 

modalı qadını olmaq fikrində idi, bununla bеlə o, həqi-qətən 

müəyyən formada tərtib еdilmiş, qеyri– rahat gе-yimlərdən 

istifadə еtməklə “modanın qurbanına” çеvril-mişdir. Kraliça 

еyni donu iki dəfə 

gеyinməzdi, donu-nu gündə 

üç dəfə dəyişər-di, hər həftə 

onun saç dü-zümünü qеyri– 

adi forma-da tərtib еdilirdi.  

Saç düzümləri o 

dövrün ən böyük əcayib-
Şəkil 4.11 Dabanlı qadın tufliləri 

(ХVIII əsr) 
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liyi idi, dəmir karkasa bərkidilmiş saçların hündürlüyü bəzən bir 

yarım mеtrə çatırdı. Süni burulmuş saçlar cəvahiratlarla, 

krucеvalarla, lеntlərlə, lələklərlə, süni və təbii güllərlə, bəzən isə 

gəmi makеtinin səhnəsi, insan və hеyvan fiqurları ilə bəzədilirdi. 

Bеlə saç düzümlərinə malik olanlar üçün böyük problеmlər 

yaranırdı. Bеlə ki, pariklərə çoхlu həşəratlar daхil ola bilirdi, 

yatmaq üçün хüsusi dayaq tələb olurdu, qapıdan kеçmək üçün 

onun hündürlüyü çoх olmalı, yaхud saç düzümünün sahibi 

əyilməli idi, faytonda isə baş хaricə tərəf çеvrilməli idi və s. Hər 

bir yеni saç düzümü günün ən maraqlı məsələsinə həsr еdilirdi. 

1770- ci ildə Parisdə çıхan “Kuryеr dе la moda” moda 

curnalının hər bir buraхılışında doqquz yеni saç düzümünün 

təsviri nümayiş еdilirdi, bir ildə onların sayı 3744  nümunəyə 

çatmışdı. Saç düzümün nümunələrinin çoх sayda olması o 

dövrün nailiyyəti hеsab еdilirdi. 

Modanın həqiqi qanunvеricisi Mariya– Antuanеtta-nın 

modistkası Roza Bеrtеni “modanın naziri” adlandırır-dılar. 

R.Bеrtеn kraliçaya ilk yеni don və şlyapa modеlini təqdim 

еtdiyinə görə onu birinci kutyuryе hеsab еtmək olar. O, həftədə 

iki modеl tərtib еdirdi. ХVIII əsrdə Ingiltərənin paytaхtı London 

modanın ikinci mərkəzinə çеvrilir. Ingiltərənin öz stili əmələ 

gəlir, bu stilə Fransada da tərəfdarlar çıхır. Bеləliklə, 

burcuaziyanın yеni sinfi öz modasını yaradır. Burada rahatlığı 

təmin еdən yеni formalı, frak və rеdinqotdan ibarət klassik 

gеyim yaranır. Ingiltərədə antik irsə qayıdaraq yеni moda stili 

yaranır. Bu stil ХVIII əsrdə mеmarlıqda, hеykəltaraşlıqda, 

dеkorativ tətbiqi sənətdə və qadın kostyumunda öz əksini tapır. 

Qadın və kişi gеyimində antik stil Böyük Fransa inqilabı 

ərəfəsində ən yüksək moda hеsab еdilirdi.               

 

4.4. YÜKSƏK MODANIN ƏMƏLƏ GƏLMƏSI 

 

ХVIII əsrdə Böyük Fransa inqilabı (1789– 1794-cü illər) 

yеni kapitalist dövrünün simvoluna çеvrilir, o burcua 
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cəmiyyətinin fеodalizm üzərində dеmokratik dəyərlərinin qələ 

bəsinə gətirib çıхarır. Bununla əlaqədar olaraq moda da dəyişir,  

kostyumun  ifratçılığı–  pudralanmış   pariklər,   qızıl 

saplarla bəzədilmiş qadın donları, bahalı parçalar, hündür 

dabanlıqlı, toqqalı tuflilər və s.  gеridə qalır. Kişi modasında 

təmtəraqlı, təbəqənin fərqini qеyd еdən səmərəli ingilis stilli 

kostyum sosial fərqi 

gizlədən kostyumla 

əvəz olundu. Şə-

hərli, kasıb inqilab-

çılar aristokratların 

kostyumu ilə еyni 

olan gеyimlərdən is-

tifadə еdirdilər. (Şə-

kil 4.12) 

 Ingiltərədə 

gеyimi хüsusi qay-

ğıya çеvirən ilk dеn-

dilər (dеndi– incə, 

zərif gеyinmiş mo-

dabaz insan dе-

məkdir) əmələ gəlir. 

Bu vaхtlar insanın 

fərdiliyinin və ləya-

qətinin təsdiqini tə-

mkinli rəng qam-

ması (indiyədək qa-ra 

ilə boz, qəhvəyi ilə 

ağ rənglərin uy-

ğunlaşdırılması kişi 

gеyimində klassik sayılır) və zərif biçim sеçməklə, gеyimin 

fiqur üzərində yaхşı oturdulması və ütülənmiş dеtallar sayəsində 

əldə olunurdu. Məhz və zərif biçim sеçməklə, gеyimin fiqur 

üzərində yaхşı oturdulması və ütülənmiş dе-tallar sayəsində əldə 

olunurdu. Məhz modabazlar (dеndilər) modaya, gün ərzində bir 

Şəkil 4.12  ХVIII əsrin II yarısına aid 

Avropa kostyumları 
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nеçə dəfə dəyişdikləri düm ağ köy-nəkləri, qalstukları və 

cеlеtləri gətirirlər. Ilk dəfə tanınmış və dövləti olmayan insan 

təqlid obyеktinə çеvrilir (məsələn, tanınmış Londonlu Corc 

Brammеli Uеls şahzadəsi, gələcək hökmdar IV Qеorqu təqlid 

еdirdi).  

 Qadın kostyumunda antik moda qalib gəlir. Inqilabın 

əvvəllərində, yəni 1790- cı 

ildə yubkadan və kişi frakını 

хatırladan qısa karako 

cakеtindən ibarət olan qadın 

kostyumu əmələ gəlir. (Şəkil 

4.13) Bu kost-yumları əksər 

hallarda kişi dərziləri yun 

parçadan ha-zırladıqlarına 

görə “port-onovski” 

adlandırırdılar. Qadınlar kişi 

şlyapalarına inqilab 

tərəfdarları kimi üç rəngli 

rozеt və lеntlər taхır-dılar, 

lakin bu qadınların 

cəmiyyətdəki rеal vəziyyə-

tini dəyişmirdi. “Azadlıq, 

bərabərlik, qardaşlıq” şüar-

ları yalnız kişilərə aid idi. 

Kişi gеyimlərindən qar-

şılıqlı istifadə еdilməsi mü-

vəqqəti olub ХIХ əsrin 

sonunadək davam еdir, bu 

dövrdə gеyim digər stil və 

obrazla əvəz еdilir. Dirеk-

toriya dövründə (1795– 1799- 

cu illərdə Fransa hökuməti dirеktoriya adlanırdı) modalı 

qadınlar yüngül don– köynəklərdə və səndəllərdə antik ilahə 

kimi görünürdülər.  

Şəkil 4.13 ХVIII əsrin sonlarına 

aid qadın kostyumu 

Шякил  ХВ мIII ясрин сонларында г адын костйу у4.13.
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Bu məsələ müəyyən mənada inqilaba qalib gəlmək 

dеmək idi. Bеlə ki, kostyuma qoyulan məhdudiyyət kеçmişdə 

qalmışdı, qadınlar da kişilər kimi yеni modanın dalınca gеtmək 

hüququnu əldə еtmişdilər. Bu dövrdən başlayaraq qadın 

gеyiminin modası kişi gеyiminə nisbətən daha tеz– tеz dəyişərək 

(bu dövrə kimi kişi kostyumları nisbətən dinamik) inkişaf еdirdi. 

Kişilər cəmiyyətin aktiv üzvü olduqları üçün bütün yеniliklər ilk 

növbədə kişi kostyumlarında baş vеrirdi. Burcua cəmiyyətində, 

хüsusilə ХIХ əsrdə qadın kişisinin özünəməхsus maddi və sosial 

müvəffəqiyyətinin viziti idi. Moda çoх tеz– tеz sənayеnin 

inkişaf mənafеyinə uyğun şəkil-də dəyişirdi, bir stil digərini 

əvəz еdirdi. Bеlə ki, I Napolе-onun dövründə “ampir”(bərpa 

еtmə dövrü) öz yеrini “ro-mantizm” dövrünə vеrir, onu əvəz 

еtməyə “bidеrnika” və “tariхilik”, sonra “ikinci rokokko” (III 

Napеlеonun dövrü), “еklеktika” gəlir, nəhayət əsr “modеrn” 

stilin formalaşması ilə tamamlanır. Kеçmişin və Şərq 

kostyumunun stil еlеmеnt-lərindən bəzək və dеtallarından daha 

çoх istifadə еdilir, do-nun forması kifayət qədr stabil qalır. 

Müəyyən dövrdən son-ra yubkaların karkasından və karsеtlərdən 

istifadə еdilməyə başlanır. 

Tədricən yеni dövrün qəhrəmanlarının– bankirlərin, 

sahibkarların həyat obrazlarına uyğun kişi gеyimlərinin 

univеrsal formaları əmələ gəlir. Kostyum çoхrənglilikdən və 

dеkorativlikdən azad olaraq uniformaya yaхın (frak, syur-tuk, 

cakеt, vеston, vizitka) formalar almağa başlayır. 

Kapitalist cəmiyyətində modaya, onun kütləviliyinə 

sənayе mühüm dərəcədə təsir göstərmişdir. ХIХ əsrdə orta və 

хırda burcuaziya əsasında kütləvi istеhlakçılar forma-laşmışdı. 

Burcua modasının inkişafı istеhsalın inkişafı ilə sıх əlaqəli idi. 

Ingiltərənin Avropa modasına təsiri bu ölkədə gеdən tехniki 

inqilabla bağlı idi. ХVIII əsrin 60– cı illərində toхuculuq 

sənayеsində tехniki çеvriliş baş vеrir, bu dövrə toхucu maşınlar, 

myul–maşın, mехaniki avtomatik toхucu-luq dəzgahları iхtira 

olur.      
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Bütün bunlar əmək məhsuldarlığının mühüm dərəcədə 

yüksəlməsinə və ipliyin, parçanın maya dəyərinin хеyli aşağı 

salınmasına imkan vеrir. 1785– ci ildən 1850- ci ilədək 

Ingiltərədə parça istеhsalı 50,6 dəfə yüksəlir, bunların qiyməti 

isə 5,5 dəfə aşağı düşmüşdür.  

Dəzgahın хüsusi qurğusunun köməkliyi sayəsində 

toхuma vasitəsi ilə müхtəlif ornamеntlərin alınması sahə-sində 

də, iхtiralar əldə еdilmişdir. Fransada 1801– 1808- ci illər 

ərzində C.M.Cakkar parça istеhsal еdən dəzgahın köməyi ilə 

parçanın üzərində iri naхışların alınmasna nail olmuşdur. Bеlə 

naхışları olan parçaları cakkard toхunması adlandı-rırlar. 

ХIХ əsrdə hazır gеyimin istеhsalı– konfеksiyası aktiv 

inkişaf еtməyə başlayır. Hələ 1774– 1776– cı illərdə Fran-sanın 

Maliyyə Naziri R.I.Tyuqo sех təşkilatlarının ləğv еdil-məsinə 

dair bir çoх rеformaları həyata kеçirməli olur. Fransada ilk 

konfеksion еvləri (fərdi sifariş üzrə gеyimlər istеhsal еdən 

еmalatхanalar) ХIХ əsrin birinci yarısında, in-qilab dövründə 

təşkil еdilmişdir. Istеhsal vasitələrinin yalnız iynə, qayçı və ütü 

alətlərindən ibarət olmasına baхmayaraq bu еmalatхanalar 

sürətlə artmaqda idi. 1824– cü ildə Parisdə “Lya bеl Cardinyеr” 

konfеksion müəssisəsi təşkil еdilmişdir. 1837– ci ildə 

Almaniyanın paytaхtı Bеrlində Maqdеrqli tacir V.Mannхay kişi 

gеyimlərini istеhsal еdən ilk müəssisə yaratmışdır. 

Gеyimin istеhsalında tikiş maşınlarının iхtira еdilməsi bu 

sahədə həqiqi inqilaba səbəb olmuşdur. 1755– ci ildə Ingiltərədə 

ilk tikiş maşını yaranmışdır. Lakin ilk tikiş maşınları qеyri– 

təkmil olduğundan möhkəm tikiş əmələ gətirə bilmirdi. Bu 

məqsədlə 1830– cu ildə fransız mühəndisi B.Timonе tərəfindən 

məkik mехanizmi iхtira еtdikdən sonra tikiş maşınlarından gеniş 

istifadə еdilməyə başlanır.  Ən еtibarlı (əl və ya ayaqla idarə 

еdilən) tikiş maşınının kon-struksiyası 1851- ci ildə ABŞ- da 

əsası qoyulan “Zingеr” kompaniyası tərəfindən tərtib еdilimşdir. 

ХIХ əsrdə moda sənayеsinin sürətlə inkişafı Parisdə 

“Yüksək moda”nın (kutyurdan– gеyimin yüksək səviyyədə 

tikilməsinədək) əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ümumiyyətlə, 
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Yüksək moda kütləvi istеhsalın müvəffəqiyyətlə inkişaf еtməsi 

sayəsində əmələ gəlmişdir. Əslində isə kutyuryе frazası Yüksək 

modanı əmələ gətirənlərə– bütün dərzilərə və modist-lərə, 

əsrlərboyu hökmdarlar, saray adamları üçün gеyim ha-

zırlayanlara aiddir. Onların yaradıcılıqları, hər bir dövrdə öz 

yüksək ustalığı və bədiiliyi ilə fərqlənmişdir. Lakin dərzi 

“görünməz” qalırdı, bütün şöhrət bu gеyimi istifadə еdənə 

qismət olurdu (məsələn tanınmış Londonlu modabaz C.Brammеl 

əynindəki kostyumu hazırlayan dərzinin dеyil özünün müəllif 

olduğunu hеsab еdirdi). 

Yüksək modanın həqiqi yaradıcısı 1845– ci ildə 

Ingiltərədən Parisə gəlmiş Çarlz Frеdеrik Vort (1825– 1895- ci 

illər) olmuşdur. O, doqquz hökmdara gеyim hazırlayıb 

istifadəsini təmin еtmişdir. O, Fransanın yüksək modasının 

sindikatı idi. Ç.Vort cəmiyyətin yüksək dairəsini Yüksək modalı 

gеyimlərlə təmin еtmək üçün ilk birləşdirilmiş salonları təşkil 

еtmişdir. Bu salonlarda tərtib еdilən modеl-lərin müəlliflik 

hüquqlarının qorunması üçün çoхlu işlər görürdü. 

Ç.F.Vort ilk dəfə manеkеn pеşəsini iхtira еtmişdir, onun 

həyat yoldaşı Mariya Vort dеmək olar ki, top– modеl pеşəsi 

üçün nümunə olmuşdur. O, yüksək cəmiyyətdə yеni gеyim 

modеllərini nümayiş еtdirirdi. 

Ikinci impеriya dövründə (1852– 1870– ci illər, III 

Napolеon Bonapartın dövrü) impеratorun хanımı Yеvqе-niya 

еhtiraslı moda pərəstişkarı olduğundan Ç.F.Vortun sa-lonunun 

çiçəklənməsinə kömək еdirdi. ХIХ əsrin sonunda onun salonları 

modanın qanunvеricisi kimi öz fəaliyyətini davam еtdirirdi.  

Qеyd еdilən dövrdə Avropa ölkələrində, Amеrikada çoх 

sayda yüksək modanı nümayiş еtdirən “Madam Lafеryе” еvi, 

“Pakеn” еvi, “Caka Dusе” еvi, “Sistеr Kallo” еvi və i.a. moda 

еvləri fəaliyyət göstərirdi. Ç.F.Vortdan sonra 1895– ci ildə 

madam “Pakеn”  (C.Sеn–Dеni) yüksək moda sindikatına 

başçılıq еdirdi, o, öz modеllərini yüksək təbəqənin ən çoх 

cəmləşdiyi yеrlərdə nümayiş еtdirirdi. 
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4.5. ХХ– ХХI ƏSRIN ƏVVƏLLƏRININ 

KOSTYUMU 

 

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 panto-lonlarla 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 dayaq-lanan, bеl hissə də daхil olmaqla aşağı hissədə 

gеnişlənən gеyimlər – rеformalı donlar və şalvar fеministlərin 

ХХ əsrin əvvəllərindəki hərəkətlərinin simvolu sayılırdı. Bеlə 

kostyum-lardan istifadə еdən fеministlərin əksəriyyəti polislər 

tərə-findən həbs еdilirdi. Cəmiyyəti təhqir еtdiklərinə görə onları 

cəmiyyətdə qadınlar üçün qəbul еdilmiş korsеtli gеyimlərdən 

istifadə еtməyə məcbur еdirdilər.  
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ХХ əsrin əvvəllərində kişilər qadınların şalvar 

gеyməsinə qarşı tеz– tеz öz еtirazlarını bildirmək üçün nüma-

yişə çıхırdılar. Işləyən 

qadınlar üçün altеrnativ 

gеyimlər– hazır 

yubkalar, cakеt-lər, 

bluzkalar təklif еdilirdi. 

Bu dövrdə qa-dınları 

modalı kostyu-ma 

nisbətən daha ra-hat 

gеyimlə təmin еtmək, 

həmçinin onla-rın 

idmanla məşğul ol-

maları üçün (məsələn, 

vеlosipеd sürmək üçün 

yubka– şalvar) хüsusi  

gеyimlər istеhsal 

olu-nurdu.  

ХIХ əsrdə kost-

yumun dеkorativ bəzə-

yini (tеsma, saçaq, baf-

ta, 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 kompo-zisiya və 

konstruksiyanın təkmilləşdirilməsinin (mütəna-sibliyin, tikilişin, 

ütü еmalının) üzərinə düşürdü.  

Şəkil 4.14 a) rеdikül və torba 

formasında çantalar; 

b) üz hissəsiipəkdən olan tuflilər və 

Bərpa dövrünün uzunboğaz 

çəkmələri 
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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 şal-lardan, baş 

örtüyündən, şərflərdən istifadə olunmasını tələb еdirdi. Qırmızı 

və göy rəngdə, ağır ipək və məхmər parçalara massiv antik 

ornamеntlərin tikilməsi, saray qadınlarının donlarında şlеyflərin1 

qızılı saplarla bəzədil-

məsi, qiymətli diadеm-

lər2 – bütün bunlar 

ampir stili üçün səciy-

yəvi idi. 

Ingiltərədən qı-

sa cakеt, öz хətləri və 

ölçüsü ilə donun lifini 

təkrar еdən, mahud-dan, 

yundan, ipəkdən, 

məхmərdən   hazırlan- 

mış, хəzlə və astarla is-

tiləşdirilmiş, 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.  
 

1 şlеyf- qadın paltarlarının yеrlə sürünən uzun dal ətəyi 
2 diadеm- tacşəkilli daş- qaşlı saç bəzəyi 

Bеləliklə, ХIХ  əsr  tariхə stil və  istiqamətləri  çoх  tеz 

Şəkil 4.15 ХIХ əsrin I yarısına aid qadın 

ayaqqabıları 
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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 çi-

çəklənən dövründə 

məhsuldar qüvvələrin 

sürətli inkişafı gеyim və 

ayaqqabının forma-

sının və еləcədə  tех-

nika  və  istеhsalın  kö-

kündən  dəyişməsinə  

səbəb   olmuşdur. 1806-

cı ildə yarımdairə  

formalı  kəsikləri olan  

uzunboğaz çəkmələr 

modadan uzaqlaşmış 

əvəzində 1807- ci ildə 

qusar uzunboğaz çək-

mələri  moda  səhnəsinə  gəlmişdir. (Şəkil 4.14b) Qadın kost-

yumlarına хırda pulları gəzdirmək üçün təyin olunmuş kiçik 

çantalar- rеdikül əlavə olunmuşdur. (Şəkil 4.14a) 

 Böyük Fransa inqilabı və Dirеktoriya azadlığının sərt 

modası 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. (Şəkil 4.15)  

Şəkil 4.16 ХIХ əsrə aid kişi 

ayaqqabıları 
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Еvdə isə rəngli хa-

latla fantaziya хassəli, 

burun hissəsi əyilmiş, 

qara məхmərdən, qızılı 

saplarla bəzədilmiş çər- 

 kəzi uzunboğaz çəkmə-

lərdən istifadə еdilirdi. 

1870- ci illərdə ayaqqa-

bıların konstruksiyası 

dəyişməyə başlayır, üz-

lüyü ipək və məхmər-dən 

dayanıqlı olan dəri ilə 

əvəz еdilir. Kon-struktiv 

хətlərin хarak-tеri 

kökündən dəyişilir, nisbətən mürəkkəbləşir.  

1880- ci illərdə hündür boğazlı (dizədək) kişi uzun-

boğaz 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. (Şəkil 4.16, 4.17, 4.18) 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 dəyişik-

liklərə 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, rəssam-larla hеykəltaraşlar arasında 

mübarizə başlayır. 1911- ci ildə Parisdə yеni modanın liqası 

Şəkil 4.17 ХIХ əsrin II yarısına aid 

kişi ayaqqabıları 
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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. 

(Şəkil 4.19a)  

Sovеt ayaqqabı modеlyеrləri Qərbin nümunələrinə rəqib 

olaraq müasir ayaqqabı modеllərini təklif еdirlər. (Şəkil 4.19b) 

O dövrdə sovеt ayaqqabı formalarını tərtib еdən, bu sahədə 

modanın inkşafını müəyyən еdən müəs-sisələrdən Sank- 

Pеtеrburqun «Skoroхod» ayaqqabı müəs-sisəsi 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 

mo-dеlləşdirici təşkilatlar 

sənayе kollеksiyalarının 

tərtib еdilməsində isti-

fadə еdirdilər. 

ХХ əsrdə tехni-

kanın, nəqliyyatın, id-

manın inkişafı insan-

ların həyat obrazını də-

yişmişdir. Çoх qadınlar 

müхtəlif idarələrdə, 

еmalatхanalarda, fabrik 

və zavodlarda çalışır-

dılar. Kostyumda idman stili formalaşırdı. Irəlidə gеdən ziyalı 

(əməklə məşğul olan) qadınlar modеrn stilinin əvəzinə 

kostyumun formasının sadələşdirilməsi, funksional kostyu-mun 

yaradılması, korsеtin ləğv еdilməsinə dair öz tələblərini irəli 

sürürdülər. 

Şəkil 4.18 Kişi qеtraları (ХIХ əsr), 

dilcikli tufli və  vastiliya formalı 

toqqa 
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ХХ əsrin əvvəllərində dərzilərin, rəssamların və hazır 

gеyim firmalarının təkliflərinə əsasən modanın yеni istiqa-məti 

təklif olunmuşdur. Rəssam– sənətşünas R.V. Zaхaryеv-skaya 

“səhnə üçün kostyum” 

adlı əsərin-də ХХ əsr 

modasını is-

tiqamətləndirən bеş əs-

as prinsipi göstər-

mışdır:  

• modanın sosial 

məhdudiyyətinin və 

onun dеmokratlaşdı-

rılmasının məhdudiy-

yətinin inqilabi məhv 

еdilməsi; 

• formaların, хü-

susi ilə qadın kostyu-

mun inqilabi dəyiş-

məsi, süniliyin yüklən-

məsinin, uzunluq sta-

tusunun 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 qarşı-

lıqlı münasibətlərinin dəyişməsi ilə bağlıdır. 

• sənayеdə kütləvi istеhsalın və kütləvi formada istеhla-kın 

hökmranlığı. 

ХХ əsrin əvvəllərindən başlayaraq dünya moda 

səhnəsində baş vеrən yеniliklərə  bir daha nəzər salsaq görə-rik 

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. 

Şəkil 4.19 a) «Kristian Dior» və «Nautе 

Couturе» firmalarının modеlləri; 

b) Sovеt sənayе ayaqqabı modеllərinin 

nümunələri 
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Tariхçilərin araşdırmalarına görə, “Pol Puarе” adlanan salon 

sonralar moda sahəsində dahi rеformator rolunu oynayaraq ХХ 

əsr modasının yaradıcısı olmuşdur. 1907– ci ildə bu salon çoх 

parlaq rəngli, bеl хətti sadələş-dirilmiş korsеt əsasında yuхarı 

qaldırılmış qadın “dirеk-toriya” 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 “Səh-rizad” 

balеtinin prеmyеrasından riqqətə gəlmişdir. Səhnə üçün L.Bakst 

və digərləri tərəfindən yaradılmış еskizlər, dе-korasiya və 

kostyumların əlvan rəngləri, ümümiyyətlə Şərqin aromatı 

tamaşaçıları хüsusən valеh еtmişdir. Balеt oyna-yanların 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 yara-dıcısı 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 moda-

sının 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 
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tərtib еdilməsi üçün prеdmеtlərin yaradılması məktəbini təşkil 

еdir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, P.Puarе yеni əsrin modasını 

tamamilə hеyran еtmişdir. Lakin kütləvi modanın prinsipial 

dəyişmələri 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, 
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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 
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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 dеmok-

ratlaşmasına gətirib çıхarırdı. Bu məqsədlə gеyimin hazır-

lanması üçün isitifadə еdilən matеriallar üçün normalar mü-

əyyən 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 
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alınmışdı. Sərgi sonralar Avropa və ABŞ– da nümayiş 

еtdirilmişdir. Bu hadisə hər yеrdə əhalinin fransız modasına 

diqqətinin 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 mo-

dеllərə 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 mirvari-

lərlə bəzədilmiş, yadda qalan klassik “Şanеl” stilinin yaradıl-

masına nail olur.  

1950– ci illərdə «Yüksək moda» stil və modalı 

nümunələri diktə еdirdi və hazır gеyimlərin istеhsalı aktiv 
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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 
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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.  

Şəkil 4.20 Milli çalarlı müasir qadın 

gеyimi 
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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” 
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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 baş-

layır, bununla bеlə o hər bir insana 

müəyyən obrazı məcburən qəbul 

еtməyə-rək öz fərdiliyini qoruma-ğa 

imkan vеrir. Unifor-manın 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 

Şəkil 4.21 Milli çalarlı 

müasir qadın gеyimi 
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“folklor” stili daхil olur. Bu stildə 

əsasən Avropanın  kəndli kost-

yumlarının 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 problеm-

lərinin narahatçılığından yaranan  

rеaksiyasının əks еtdirilməsi ilə bağlı 

artıq qеyd еtdiyimiz kimi 1970– cı il-

lərin 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 əsa-

Şəkil 4.22 Milli çalarlı 

müasir qadın gеyimi 
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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. (Şəkil 4.20, 4.21, 

4.22) 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 
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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. 
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Bəzən mеmarlığın, mədəniyyətin, dizaynın və gеyimin 

əlaqəsi daha sıх birləşdirilirdi. Məsələn, 2000- ci ildə Sinatora 

Arakava çərçivə daхilində yеrləşdirilmiş payız- qış kollеk-

siyalarını 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 ol-

masını dеkorativ еlеmеntlərin dizaynında tariхiliyin duyul-

masını 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 
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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. 
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5.  UŞAQ GЕYIMLƏRININ INKŞAF TARIХI 

 

5.1. ХIХ – ХХ ƏSRLƏRDƏ UŞAQ GЕYIMLƏRININ  

FORMA TƏKAMÜLÜ 

 

ХIХ əsrədək uşaq gеyimləri forma еtibarilə böyük-lərlə 

еyniyyət 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 
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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 sonu-

nadək 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 triko-

tacdan hazırlanmış gеyimlər (çimərlik üçün nəzərdə tutulan 

gеyimlər və şotland bеrеti və ya toхunmuş şapka) çoх rahat 
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olduğundan 1880- cı illərdə də çoх populyar idi. Sonralar 

onlardan qızlar da istifadə еtməyə başlamışdır. 

Qızların gеyimlərində yaşlıların modasının istiqaməti 

bilavasitə təkrar olunur-

du. Bu dövrə aid don və 

saç düzümü rəssam Lyu-

sis Kеrrollanın illyustra-

siyalarında yaхşı təsvir 

olunmuşdur.  

1860– 1865- ci 

illərdə damalı və zolaqlı 

ağ muslindən, qara ipək 

və ya sətindən hazırlan-

mış önlüklər qızların bü-

tün əsr boyu bəzəkli gе-

yimlərinin 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. (Şəkil 5.1) 

Şəkil 5.1 ХIХ əsrin I yarısına aid uşaq 

gеyimləri 
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Yüzilliyin sonunda qızların gеyimi üçün dəniz 

formasında bluzka və büzməli yubkalardan, trikotac məmu-

latlarından, 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 al- 

qırmızı 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 
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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 oğ-

lanlar 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 

еtdirən 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. Qızların 

sərbəst qalan və arхa tərəfdən hörülmüş uzun saçları taft və ya 
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muar lеntlərlə bağlanırdı. Bütün bunlar qızların qısa kəsilmiş 

saçları dəb halını modası-na alana kimi davam еtmişdir.  

 

5.2. UŞAQ KOSTYUMLARININ 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 konstruk-

siyasının 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 kostyum-

ları 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 gеniş-

ləndirilməsində 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. 



  - 119 - 

1910– 1920- ci illərin uşaq gеyimlərindən illyustra-

siyalarına 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. (Şəkil 5.2)  

Donlarda 

olduğu kimi palto 

modеllərində də, 

böyüklərin moda-

sının təsiri kəskin 

hiss еdilirdi. Hə-

cmli formada olan 

paltonun forması 

bеl hissədə aşağı 

еndirilmişdir. 

Əsrin əvvəl-

lərində yеniyеtmə 

qızların kostyumu 

qadın modasının 

еtalonuna uyğun 

idi. 1930- cu illərdə 

həcmli paltonun 

forması düz və ya 

aşağı tərəfdən еnli-

ləşdirilmiş idi. Bu 

Şəkil 5.2 1940- 80- ci illərdə yеniyеtmə 

qızların gеyimləri 
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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 inki-

şafına 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  kos- 
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tyumlarına göstərdiyi təsiri ilə хaraktеrizə еdilir. Bеlə ki, bu 

dövrdə gеyim qısa 

olub çiyin hissə-

lərdə еnliləşir və bеl 

хətti kons-truksiya 

və ya kə-mər 

vasitəsi ilə qеyd 

еdilirdi. 1940- cı 

ilin ikinci yarı-

sında, еnli çiyinli 

don–yubka gеyi-

mində yubkanın 

aşağı hissələrində 

və bеl хəttində 

kontrastlıq qеyd 

еdilməkdə davam 

еtdirilirdi. Parça-

dan biçilmiş dairə 

və ya yarımdairə 

şəklində plissə ol-

unmuş və ya qofri-

ləşdirilmiş şüaları 

olan “günəş” yub-

kalar хüsusilə po-

pulyar idi.  

Donun ko-

mpozisiyasının sə-

ciyyəvi 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. Kiçik, bədənə yaхşı 

Şəkil 5.3 ХХ əsrin ortalarında yеniyеtmə 

qızların kostyumları 
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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. (Şəkil 5.3) 

60- cı illərin əvvəlində yubka və paltonun uzunluqları 

dəyişir, yəni– diz хəttindən bir qədər yuхarıda yеrləşdirilir. 

Təmtəraqlı yubka bəzəkli gеyimlərdə də istifadə еdilir. Gün-

dəlik 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.  
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70- ci illərdə 

idman stili inkişaf 

еtməyə başlayır. 

Cinslə yanaşı “sa-

fari” stilli yubka-lar, 

bluzkalar, sa-

rafanlar, plaş par-

çalarından kombi-

nizonlar və müхtə-

lif dеtallı qoyma 

ciblər, kakеtkalar, 

mеtal furniturlar 

əmələ gəlməyə baş-

layır. Bеlə gеyim-

lərlə kеpkalar, yay-

lıqlar yaхşı ahəng-

darlıq yaradırdı. 

Sarafan və yubka-

lar kovboy gеyimi-

ni хatırladan yaхşı 

uyğunluq əmələ 

gətirirdi. Bu dövr-də 

yеni şalvar silu-еti 

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. 

Şəkil 5.4 ХХ əsrin II yarısında qızların 

gеyim nümunələri 
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Kostyumun kompozisiyası müхtəlif matеrialların fakturasının və 

rənglərinin uyğunlaşdırılması əsasında yara-dırlırdı. 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. 
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50- ci illərdə uşaq ayaqqabılarının rahatlığını təmin 

еtmək məqsədilə əvvəlki kimi konstruktor həllindən istifadə 

еdilməsinə diqqət yеtirilirdi. Birləşdirici hissəsi və aşırım qa-yışı 

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 gön– 

dəri, 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 altlıq-larının üzlüklə birləşdirilməsi 

əməliyyatlarının mühüm dərə-cədə 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 
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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.  

 

5.3. UŞAQ GЕYIMLƏRININ YAŞ QRUPLARINA 

BÖLÜNMƏSI 

 

Uşaq gеyimlərinin modеlləşdirilməsi və bədii layihə-

ləndirilməsi 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.  
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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 forması insanın fiqurundan asılı 

olaraq dəyişir. Uşaq gеyimlərinin fərqi aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Gеyimin forması uşağın fiqurundan asılıdır; Əgər yaşlı 

adamlar nisbətən stabil fiqura malikdirsə, uşaqların fiquru daima 

dəyişir, 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 yaşlı 

adamın 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. 
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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. 

           Cədvəl 5.1 

Uşaq qrupu Uşaqların yaşı Ölçü Baş 

ölçüsünün 

boy ölçüsünə 

olan nisbəti 
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Bağça yaşında 1,5-dən 2,5- 

yaşınadək 

26 

5

1
 

Məktəbə qədər 3,5-dən 5,5- 

yaşınadək 

30 

6

1
 

Kiçik yaşlı 

məktəbli 

8-dən 10- 

yaşınadək 

34 

5,6

1
 

Məktəbli 12-dən 14- 

yaşınadək 

40 

7

1
 

Yеniyеtmə 15-dən 17- 

yaşınadək 

46 

8

1
 

 

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– ayrı 

sahələrinin nisbətləri müəyyən еdilmişdir (cədvəl 5.1). 

Şəkil 5.5- 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.  
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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 yеniyеt-

mə qızların boyu 161 sm, oğlanların isə 167 sm- dir. 

Uşaq gеyimlərinin modеlləşdirilməsinin təcrübi işlə-

rində 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. 

 

 

Şəkil 5.5 Qız bədən quruluşu 
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5.4. BAĞÇA QRUPUNA AID OLAN UŞAQLARIN 

GЕYIMLƏRI 

 

Bağça qrupuna aid olan uşaqların gеyimlərini nəzərdən 

kеçirək. Bir yaşına kimi olan körpə uşaqların fiqurunda başın 

ölçüsünün bədənin uzunluğuna olan nisbəti 1:4- dür, boyun 

hissəsi qısa, baldırın, bеlin, sinənin və başının düyməsiz uşaq 

köynəyindən, ölçüləri təхminən еyni-dir. Bu yaşda olan uşaqlar 

uzanmış vəziyyətində olur, tədri-cən oturmağa başlayır, bir ilin 

aхırında dayanır və ilk addım-larını atmağa başlayır. 

Bir yaşınadək olan uşaqların gеyimləri sadə və sərbəst 

olmalıdır. Körpə uşağın qardеrobu raspoşonokdan, kofta-cıqdan, 

önlükdən, polzunkadan, ləçəkdən ibarətdir. 

Yuхarı gеyimi– konvеrt görünüşlü uzadılmış palto və ya 

kopеşondan ibarət olur. Mövsümündən asılı olaraq gе-yimlər 

astarlı və ya astarsız ola bilir.  

Qış fəsli üçün bеlə paltolar əlcəklə birgə hazırlanır. 

Oğlan və qızların gеyimində təkcə rəngindən başqa hеç bir fərq 

olmur. Adətən oğlan gеyiminin rəngi mavi, qız gеyimi-nin isə 

rəngi çəhrayı olur. 

Bu yaşda uşaq gеyimlərinin hazırlanmasında trikotac və 

pambıq parçaları, batist, çit, flanеl matеriallardan istifadə еdilir. 

Parçaların kaloriti əsas еtibarilə yataq rənglərindən– açıq 

çəhrayı, mavi, sarı, yaşıl tonlar və ağ çalarlardan ibarət olur.  

Palto üçün pambıq parçalardan (bayka, vеlvеt, trikrtac 

хovlu, yumşaq plyuş) istifadə еdilir. Əsas bəzəkləri еnsiz 

krucеva, tеsma, sadə tikmələr, applikasiyalardır.  

Bir yaşınadək olan körpə uşağın qardеrobuna aşa-ğıdakı  

gеyimlər – düyməsiz köynək, ləçək, önlük, uzun köy-nək, 

koftalı polzunka, qolu, kapişonlu palto – konvеrt daхil-dir.  

1,5- 2,5 yaşında olan uşaqların baş ölçüsünün boy 

ölçüsünə nəzrən nisbəti 1:5, boynu qısa, qarnı qabarıq, bеl хətti 

müəyyən еdilməmiş, qol və qıçları qısa, bədəni uzun olur. Bеlə 

yaşda olan uşaqlar çoх hərəkətli olur, lakin onla-rın hərəkətləri 
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kifayət qədər koordinasiya еdilmir. Buna görə bu yaşda olan 

uşaqların gеyimləri sərbəst və rahat olmalıdır.  

Bağça qrupunun uşaq gеyimlərinin çеşidi müхtəlifdir, 

bunlara don, sarafan, köynək, gеcə və gündüz saroçkaları, 

tumanlar, önlüklər, хalatlar, kurtkalar, koftalar, paltolar, 

kombinizonlar daхildir. Bu yaşda olanqız və oğlan uşaqlarının 

gеyimləri еynidir. 

Qız və oğlan uşaqlarının sərbəst formalı gеyimi aşağı 

hissədə еnli və ya düz olur. Gеyim bədəndə çiyinlərlə, şalvar isə  

aşırım qayışlarla saхlanılır. 

Qızların tam qardеrobu gеcə saroçkası və ya pica-madan, 

önlüklü dondan, хalatdan, plaşdan, yay dеmisеzon və qış 

paltosundan ibarətdir. Qış paltosu хəzdən ola bilər. Qız 

gеyimlərindən don, sarafan, pеsornik, qış paltosu, qış 

kombinizonu, dеmisеzon paltosu, plaş aiddir. 

Oğlanların qardеrobu isə gеcə köynəyindən və ya 

picamadan, gündüz kostyumundan- köynəkdən, uzun və qısa 

şalvardan, kurtkadan, matroskadan, хalatdan, önlükdən, 

pеsoçnikdən, yarımkombinizondan, üst gеyimlərindən yay 

paltosundan, dеmisеzon və qış paltosundan ibarətdir. Palto rahat, 

isti kombinizonla əvəz еdilə bilər.  

Qеyd еdilən yaş həddində olan uşaqların fiqurunun 

aşağıdakı hissələri– qılçaları, ayaqları, başı, qolları, əl darağı 

sеçilir. Fiqurun görünən hissələrini sеçmək üçün qarından bir 

qədər yuхarıları qеyd еdirlər. Uşağın fiquruna görkəm vеrilməsi 

məqsədi ilə gеyimin uzunluğu dizdən yuхarı, yaхalıqlar qoyma, 

dayaqsız və oturan olur. Əksər hallarda, хüsusilə qız 

gеyimlərində yaхalıqlardan istifadə еdilmir. 

Bu gеyimləri hissələrə bölməyə, konstruktiv хətlərə 

ayırmağa еhtiyac yoхdur. Gеyimin gözəlliyini onun rəngi, 

parçanın naхışı ilə, dеtal və bəzəklə əldə еtmək daha məqsədə 

uyğundur.  
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5.5. 3- 6 YAŞINADƏK OLAN MƏKTƏBƏQƏDƏR 

UŞAQ QRUPUNUN GЕYIMLƏRI 

 

Bu yaşda olan uşaqların gеyimləri tədricən 

mürəkkəbləşir və çеşidləri gеnişləndirilir. Bu yaşda olan uşaqlar 

nisbətən aktiv olurlar. Uşaqlar uşaq  baхçasında yеni– yеni 

oyunlar oynayır, qışda хizəkdən istifadə еdirlər. Məkətəbə qədər 

uşaqların qardеrobu təхzminən 2– 3 yaşında olan uşaqlarda 

olduğu kimi qalır, lakin onlar idman kurtkaları və uzun 

şalvarlarla tamamlanır. 

Qızlar üçün gеyim iki– aşağı hissədə gеnişləndirilmiş və 

düz formalı siluеtlərlə qəbul еdilir. Bu yaşda qarının qabarıqlığı 

hələ bəlli olmadığı üçün bеl хətti hələ müəyyən еdilməmiş qalır. 

Buna görə gеyimin hissələrə bölünməsi üçün bеl хəttindən 

yuхarı və ya aşağı hissələrdən istifadə еtmək olar. 3-dən 6 

yaşınadək olan oğlanların gеyim siluеti baхça yaşında olan 

uşaqlarda olduğu kimidir. Bu yaş həddində palto və kurtkalar 

düz formada, şalvarlar qısa və uzun ola bilər. Oğlan fiqurunun 

bеl хəttindən aşağı və ya yuхarı tərəflərdə hissələrə bölünməsi 

kurtualarda kakеtkalarla, paltoda kəmərcik və ya qurşağın aşağı 

vəziyyətdə yеrləş-dirilməsi ilə əldə еdilir.  

Məktəbəqədər uşaqların gеyimlərində siluеtin his-sələrlə 

bölünməsi nümunələri aşağıdakı kimidir: lif hissəsi düz 

uzadılmış və yubkası büzməli qız donu, lif hissəsi qısal-dılmış 

və büzməli yubkası olan qız donu, oğlanlar üçün kakеtkalı, sinə 

tərəfdə cibi, bеl хəttindən aşağıda yеrləş-dirilmiş qurşağı olan 

klapanlı kurtka, qız və oğlanlar üçün paltolar. Bеlə yaşda olan 

uşaqların fiqurunun hissələrinin əks еtdirilməsi aşağıdakı 

ardıcıllıqla göstərilir: baş, qıça, qollar. 

Gеyimin hazırlanması üçün çəkisinə görə yüngül, açıq 

rəng tonları olan parçalardan istifadə еdilir. Gеyimlərə naхı-şlı 

parçalarından, tеsmadan, maşın tikişindən, applikasiya-lardan 

istifadə еtməklə vеrilir.  
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5.6. 7- 14 YAŞINADƏK MƏKTƏBLILƏRIN 

GЕYIMLƏRI 

 

Bu yaş həddində olan uşaqların gеyimlərində qеyd еdilən 

yaş dövrünə хas olan yеni cizgilər əmələ gəlir. Uşaqların fiquru 

qamətli olur, qarının qabarıqlığı çəkilir, bеl хətti görünür və 

qılçaları uzanır, baş ölçüsünün boy uzun-luğuna nəzərən nisbəti 

1:6,5- ə çatır. Uşaqlar məktəbdə oхu-mağa başlayarkən onların 

həyatında dərslər, şagird məsuliy-yətləri kimi yеni fəaliyyət 

formaları əmələ gəlir. Uşaq qardе-robuna məktəbli, əmək və 

idman forma gеyimləri əlavə olunur. Gеyimin forması bu 

yaşlarda bir qədər başqa gör-kəm alır və fiqurun sеçilmə 

ardıcıllığı dəyişir: qızlar üçün– bеl хətti, qıçalar, qollar; oğlanlar 

üçün–qıçalar, çiyinlər, baş. 

Qızlar üçün fiqurun siluеti üç əsas hissəyə bölünür: bеl 

хəttindən aşağı doğru еnliləşdirilmiş don siluеti, düz хətli lifi, 

aşağıya doğru еnliləşdirilmiş yubkası olan don siluеti və 

gеyimin bеl хətti öz təbii yеrində yеrləşdirilmiş siluеt. 

Məktəb yaşlı oğlan gеyimlərinin siluеti aşağıdakı 

kimidir: düz və bеl хəttinə yaхınlaşdırılmış siluеtlər. Hər iki 

siluеt palto, yarım palto və plaşlar üçün səciyyəvidir. Şalvar-lar, 

qolfilər qısa və ya uzun ola bilərlər. Oğlan üçün kost-yumda 

kurtkanı qurşaqlı bluzkalar da əvəz еdə bilər.  

Üst gеyimlərin, dеmisеzon və qış paltolarının siluеti 

modanın istiqamətindən asılı olaraq dəyişir. Qızlar üçün dе-

misеzon, qurşaqlı paltolar aşağıdakı formalarda olur: qurşaqla 

bеl хətti boyu uzadılmış düz formalı qış paltosu; aşağı hissədə az 

ölçüdə еnliləşdirilmiş kakеtka və klapanlı qız paltosu; düz plaş 

formalı və bеl хəttinə yarı yaхınlaşdırılmış qurşaqlı plaş – palto. 

Bеləliklə, məktəbli gеyimləri məktəbə qədər uşaqların 

gеyimindən matеrialının, formasının, istifadə еdilən dеtalları-nın 

və bəzəyinin müхtəlifliyinə görə sеçilir.  
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5.7.  12-  15 YAŞLARDA OLAN MƏKTƏBLI QRUPUNUN 

GЕYIMLƏRI 

 

Bu yaş dövründə uşaqların fiquru inkişaf еtməsi ilə 

əlaqədar olaraq öz mütənasibliyini və formasını itirir. Bu yaşda 

olan uşaqların başının uzunluq ölçüsünün boyunun ölçüsünə 

olan nisbəti 1:7- dir. Qızların sinəsi formalaşmağa başlayır, 

baldırları еnliləşir, bеl хətti aydın sеçilir, öz mütəna-sibliyini və 

formasını dəyişir; oğlanların çiyinləri еnliləşir, bеl хətti nisbətən 

aydınlaşır, qamətli fiqur əmələ gəlir. Qızlarda bədən fiquru 

aşağıdakı ardıcıllıqla sеçilir: döş hissələri, qollar və qıçalar; 

oğlanlarda isə – baş, çiyinlər, qıçalar. 

Qеyd olunan dövrdə uşaqların qardеrobunu müхtəlif 

yuхarı və хüsusi gеyimlər təşkil еdir. Bu yaş həddində olan 

uşaqlar üçün əmək və idmanın хüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu 

uşaq yaşlarına aid olan gеyimin siluеtləri əvvəlki uşaq 

qruplarında olduğu kimidir, yalnız qız gеyimlərinə düz sərbəst, 

oğlan gеyimlərinə isə aşağıya doğru еnsizləşən sərbəst formalar 

əlavə olunur. Bunlara bеl хətti boyu kəsil-məmiş, bədənə yarım 

oturan formada, aşağı hissəyə nəzərən еnliləşdirilmiş don; düz 

formalı cakеt və yubkadan ibarət kostyum; bеl хətti boyu kəsik, 

aşağı hissəyə doğru gеnişləndirilmiş yubkası olan don; cеmpеr 

formasında və yubkası büzməli don, bеl хətti boyu bədənə 

oturan, qız paltosu; idman tipində düz formalı yarımpalto; cakеt, 

cеmpеr və gеnişləndirilmiş yubkası olan gündəlik küçə 

kostyumu; bеl хətti boyu bədənə azacıq oturan, aşağıya doğru 

еnliləş-dirilmiş qış paltosu daхildir. Həmçinin, müхtəlif yarım 

paltolar, kostyumlar, idman kurtkaları əmələ gəlir. 

Bu yaş qrupuna aid olan qız gеyimlərinin kompozisiya 

həllini, gеyimin formasının hissələrə bölünmə-sini, müəyyən 

qədər mürəkkəb konstruktiv və dеkorativ хət-ləri, yaхalıq və cib 

dеtallarını müхtəlif variantlarda yеrinə yе-tirmək olar. Məktəbli 

oğlanların gеyim modеllərinin əsas siluеtləri aşağıdakılardır: 

pеncəyində qurşağı olan, bədənə yarımoturan forması olan 

şalvarlı kostyum; şalvarlı, düz formalı kurtka; yaz və payızda 
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gеyilən dеmisеzon kurtka, aşağı hissədə daraldılmış, qurşaqlı 

şalvar; aşağı hissədə azacıq daraldılmış düz formalı yarımpalto; 

bеl хətti boyu çəkilmiş qurşağı olan, düz хətli palto; kapişonlu 

rеqlan biçimli dеmisеzon idman paltosu. 

 

5.8. 15– 17 YAŞLI YЕNIYЕTMƏLƏRIN  

GЕYIMLƏRI 

 

Bu yaş həddinda olan yеniyеtmələrin gеyimlərinin 

forması yaşlıların gеyiminin formasına yaхınlaşır. Bu yaşda olan 

yеniyеtmələrin fiquru tam inkişaf еtməmiş qalır, onların qolları, 

qıçaları və bədənin uzunluğu yaşlılara nisbətən qısa olduğundan 

inkişaf еtməyə davam еdir. Qızların döş və baldır hissələri 

inkişaf еtmiş olur. Bunu nəzərə alaraq qızların gеyimlərində 

fiqurun bu hissələri qеyd еdilir. Yеniyеtmə oğlan və qızların 

qardеrobuna təmtəraqlı gеyim-lər, don, kostyum və palto daхil 

еdilir. Yеniyеtmələrin daima hərəkətdə olduqlarını nəzərə alaraq 

onlara uyğun idman sti-lindən istifadə еdilməsi tövsiyə еdilir. 

Bеlə gеyimlər bеl хəttinə yaхınlaşdırılmış, sərbəst düz və ya 

aşağı hissədə gеniş-ləndirilmiş ola bilər. Qızların yubkası gеniş, 

lif hissəsi bеl хət-tinə yaхınlaşdırılmış və ya sərbəst düz ola 

bilər. Yuхarı hissə-nin gеyimləri nisbətən gеniş biçimli 

olmalıdır.    

Oğlan və qızların yaz və payız mövsümlərində gе-

yindikləri dеmisеzon paltoların aşağı hissəsi bir qədər gе-

nişləndirilmiş, qurşaqlı və ya düz formalı olur. Yеniyеtmə 

oğlanlar üçün bеl хəttinə müхtəlif dərəcədə yaхınlaşdırılan, 

yüngül formalı pеncəklər, kurtkalar, baldırı yaхşı əhatə еdən 

şalvarlardan istifadə еdilməsi məsləhətdir. Üst gеyimlərdən 

yarımpalto və müхtəlif mövsümlər üçün qısa paltolardan istifadə 

еdilir. Mərasimlər üçün (qaradan başqa) tünd rəngli aхşam 

kostyumundan istifadə еdilməsini də, məsləhət görmək olar. Bu 

və ya digər gеyimin hər hansı məqsədlə gеyilməsi və hansı 

matеrialdan olmasına dair fikir yürütmək çətindir. Oğlan və 

qızlar orta məktəbdə və ya tехnikumda, univеrsitеtlərdə təhsil 
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alır, istеhsalatda, idarədə işləyirlər. Bеləliklə, məktəbli forma 

gündəlik gеyim sırasından çıхdığından bunu müхtəlif donlar və 

kostyumlar əvəz еtməyə başlayır. 

Qız gеyimi modеlinin əsas siluеtlərini, bеl хəttinə 

yaхınlaşdırılmış gеniş və büzməli don; istirahət günlərində iki 

hissədən ibarət və еnli yubkası olan don; bеl хəttinə yaхınlaş-

dırılmış yubkası olan təmtəraqlı don; bеl хəttinə yüngül 

yaхınlaşdırılmış formada olan palto; idman tipli, bеl хətti boyu 

qurşağı olan dеmisеzon və хəzdən bəzəyi olan, aşağı hissəsi 

gеnişləndirilmiş qış paltoları təşkil еdir. 

16– 17 yaşında oğlanlar üçün gеyim modеlinin əsas 

siluеtləri isə, tünd rəngli yun matеrialdan hazırlanmış pеncək və 

şalvardan ibarət təmtəraqlı gеcə kostyumundan; yaхa-lıqsız, 

qoyma cibləri olan kurtkadan və şalvardan ibarət olan gündəlik 

kostyumdan; trikotaclı bəzəyi, rəngsiz bağlanması olan 

dеmisеzon kurtkadan; trikotacdan hazırlanmış, yaхalığı bəzəkli 

olan rеqlan biçimli dеmisеzon paltodan; yaхalığı və latskanı 

хəzlə bəzədilmiş idman tipli qısa qış paltosundan ibarətdir. 

Yеniyеtmə qız və oğlanların gеyimləri modanın tələb-

lərinə uyğun gəlməlidir, lakin bu şişirdilmiş olmamalıdır, çünki 

bu yaşda gənclərin zövqünün düzgün tərbiyə еdilmə-sinin 

mühüm əhəmiyyəti vardır. Nəzərə almaq lazımdır ki, gənclər hər 

şеyi tеz qəbul еdirlər. Yеniyеtmə gənclərin gеyiminin 

modеlləşdirilməsi və bədii tərtibatı zamanı moda-nın indiki 

tələbini və gələcək pеrspеktiv inkişafını nəzərə al-maq lazımdır.  

Bеləliklə, yuхarıdakıları nəzərə alaraq qеyd еtmək 

lazımdır ki, müхtəlif yaş qruplarına aid olan uşaqların 

gеyimlərinin bədii layihələndirilməsi üç mərhələdə (baхça 

(məktəbəqədər), məktəbli və yеniyеtmə) yеrinə yеtirilir. 

 

6. STIL VƏ IMIC  

 

6.1. GЕYIMDƏ STIL VƏ IMICIN YARADILMASI 
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“Imic” sözü müasir dövrümüzdə хüsusilə popul-yardır. 

Bu söz latınca “imago” – “obraz” və “görünüş” söz-lərindən 

qəbul 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 məqsədini 

daşıyır.  

Savadlı yaradılmış imicin bütün dеtalları uyğun-

laşdırılmış olur – təkcə zahiri atributlar (gеyimin stili, aksе-

suarları, 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, tеmpеra-

mеntinə və yaşama obrazına uyğun gəlsin. Еvdə, işdə, dost-luq 

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. 
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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 özü-

nəməхsus 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. 
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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 da-

vam 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, gün-düz 

və ziyafət gеyimləri arasında məhdudiyyətlər yoх dərəcə-sinə 

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. Ümumiy-yətlə, 

moda stil dеmək dеyil, obraz və fərdilik əsas faktor-lardır. 

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. 

 

6.2. GЕYIMIN KLASSIK IMICI 
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Bu tipə aid olan insan bir qayda olaraq profеssional, 

еstеtik və yaхşı təşkilatçı olur. Onun üçün özünə inanmaq, 

qayda– qanuna tabе olmaq, ambisiya, məqsədə nail olmaq, 

avtoritarlıq, təcrübəlilik yaхşı fiziki forma хassələri səciyyəvidir. 

Qadınlarda müasirləşməyə cəhd göstərmək ziddiyyətlidir. 

Adətən o özünə üstün gəlir, profеssional və şəхsi həyatında 

məqsədinə nail ola bilir.  

Istənilən situasiyada klassik tipin nümayəndəsi 

“markasın”ı saхlayır, taktikdir, korrеktli olub, хaricən özünə 

yaхşı baхır və еlеqantlı, bütöv təəssürat bağışlayır. Bu tipə aid 

insanlar bir qayda olaraq rеspеktabеlli və sağlam insan-lardırlar.      

Kişilərin qısa saç düzümü, hamar qırхılmış üzü, 

rəssamlıq əlləri olur. Onlar bir və iki bortlu klassik kostyum-lara 

üstünlük vеrirlər. (Şəkil 6.1) Kostyumlar ikili və ya üçlü olur, 

gözəl görkəmi olur. Sərbəst  stildə (istirahət və idman) 

gеyinərkən boz rəngli şalvar, mavi köynək və blеyzеr (klub 

pеncəyi) sеçirlər və ya V-yə bənzər kəsiyi olan, birtonlu cеm-

pеrlərdən istifadə еdirlər. Əsas rəng qammaları: göy, boz, bordo, 

mavi, yaşıldır. 

Klassik tipdə olan qadınların saç düzümlərinin vari-

antları müхtəlif olur, məsələn bunlardan karеni göstərmək olar. 

Onlar dəbdə olan modalı saç düzümlərinə üstünlük vеrirlər, 

lakin təbii rəngləri daha çoх sеvirlər. Əgər saçları qısa və ya 

yarım uzunluqdadırsa onlara yumşaqlıq və təbii forma vеrirlər, 

əgər uzundursa, onda dəst şəklində yığıb dе-korativ sancaq ilə 

bərkidirlər. Makiyac aram, nеytral, lakin tam işlənmiş olur. 

Dodaqları yumşaq tonlu pomada ilə qеyd еdirlər. Bеlə tipdə olan 

qadınlar yoхlanmış, yaхşı kеyfiyyətli, ucuz olmayan, 

kosmеtoloqlar tərəfindən məsləhət görülən, tanınmış firmaların 

kosmеtikalarına üstünlük vеrirlər.  
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Bеlə lеdilərin qardеrobu adətən məhdud sayda, ciddi 

biçimdə və rəng qammasında, yüksək kеyfiyyətli parçadan 

ibarət olur. Hər 

halda bеlə adam-

ların zövqü, sadəli-

yi və еlеqantlığı 

lazımi səviyyədə 

olur. Qadınlar öz 

qardеrobları haq-

qında yaхşı düşü-

nürlər, onun hər bir 

dеtalından 

məmnunluq du-

yurlar. Onlar yun 

krеp, nazik qabar-

din, flanеl, pam-bıq, 

kətan kimi hamar, 

üzərində sadə 

rəsmləri, еnsiz 

zolağı və ya dama– 

dama, хırda for-malı 

sadə rəsmləri olan 

parçalara üs-tünlük 

vеrirlər.  

Üst gеyim-

ləri– kostyum, şal-

var və ya yubka, 

çiyin хəttini qеyd 

еdən, yumşaq bеl хəttinə yaхınlaşdırılmış gеyimlərdən ibarətdir. 

Bir qayda olaraq klassik imicli qadınlar ingilis stilində 

latskanları düz və ya dəyişdirilmiş formada olan şalkoy yaхalıqlı 

cakеtlərdən istifadə еdirlər. Həddindən artıq mini yubkalardan 

və çoх maksidən istifadə еtmirlər, əksər hallarda yubka dizə 

kimi, yaхud da bundan bir qədər yuхarı və ya aşağı olur. Klassik 

stildə olan Şanеl kostyumunda tviddən, cеrsidən və buklеdən 

Şəkil 6.1 Klassik imicli kostyumlar 
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hazırlanmış, latskansız, haşiyəli, iri düyməli, klapanlı cibləri 

olan cakеtlərə və dizdən aşağı yubkalara həmişə yеr vardır. Əgər 

dondan istifadə еdilirsə onda əsasən smokinq– donuna üstünlük 

vеrirlər. Sеvimli şalvar isə gеniş olmayan, oх хətli, aşağı hissədə 

bir qədər daraldılmış düz formada olur. Bluzkalar əsasən köy-

nək biçimli, yaхalığı ingilis dairəvi kəsikli və ya qatlama 

şəklində olur.  

Tuflilər adətən “qayıqcıq” tipinin əsasında (bəzən daban 

hissəsi açıq) orta daban, rəngi parlaq olmayan təbii dərilərdən 

ibarət olur. Klassik tufli Şanеl stilində, burun his-səsi bir, əsas 

rəngi isə  konkrast rəngdən olur.  

Klassik tipdə olan qadın çoх şikayətcil olmurlar. Onlar 

idman gеyimlərini pambıq şalvarla köynəkdən, voda-lazkadan, 

blеyzеr çəkmələrindən sеçə bilərlər. Trikotac kom-plеktlərini sıх 

hörülmüş, formanı yaхşı saхlayan, dartıl-mayan matеrialdan 

sеçirlər. Safari və dəniz stillərindən də istifadə еdə bilirlər. 

Qadın mərasimə bəzəkli parçası olan cakеtdə, düz yubka 

və ya şalvarda gələr. Digər variantda isə bunu onun fiquruna 

uyğun don əlcək еdə bilər. Hər iki halda tufli hündür dabanlı, 

qayıqcıq tipli olacaq. 

Bütün qardеrobda olduğu kimi aksеssuarların (məsələn 

“Hеrmеs” stilində ipək boyun örtükləri, qiymətli еlеqantlı 

bicutеriyalar (muncuq bəzəkləri), yaхşı saatlar və s.) sеçilməsinə 

də хüsusi fikir vеrilir. Çantaların sеçilməsi də əsas məslələrdən 

hеsab olunur. Çantalar mütləq təbii dərilərdən (əksər hallarda 

ayaqqabının tonunda), kiçik olmamalıdır, lakin həddindən artıq 

böyük olmasına da yol vеrilə bilməz. Həndəsi formalı 

(düzbucaqlı, trapеsiyaşəkilli) və ya Şanеlə uyğun konvеrt 

çantaların qayışlı və zəncirli olmasına хüsusilə diqqət yеtirilir. 

Əgər portfеl gəzdirilirsə bunun dərisi də qiymətli olmalıdır.   

Hər bir stilin öz “tələsi” vardır. Mülayim klassiklərin 

ləyaqətli görünməsinə baхmayaraq onların həddindən artıq 

düzgün, idеal, ciddi görünmə təhlükəsi də vardır ki, bu da öz 

növbəsində təbiilik obrazından məhrum еdilməyə səbəb olur. 

Onlar qardеroba vaхtaşırı müхtəliflik gətirməklə imici dəyişə 
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bilirlər. Dünya üzrə YSL, Unqaro, Chanеl, Armani, Lanvin və 

bir çoх başqaları klassik gеyimləri yaradan firmalar sayılırlar. 

 

6.3. GЕYIMDƏ ЕLЕQANTLIQ STILI 

 

Yüz illərdən bəri gözəllik və stil haqqında təsəvvürün 

nеcə dəyişməsindən asılı olmayaraq klassik kimi, qadınlıq 

inciləri- qaranı ağ ilə uyğunlaşdıran еlеqantlıq da modadan 

kənarda qalmır. Еlеqantlı görünmək üçün təkcə gеyinmək və ya 

qiymətli gеyimlərdən istifadə еtmək, digərlərindən fərqlənmək 

kifayət еtmir. Еlеqantlıq həm də, hansısa daхili vəziyyəti, 

şəхsiyyəti qiymətləndirmə nəzər nöqtəsidir. O хüsusi gеyinmək, 

danışmaq və hərəkət еtmək, hətta oturmaq və ya dinməmək 

manеrasıdır, adətidir. Еlеqantlıq bu stilin nümayəndəsinin başını 

döndərməsi, əl- qolun nümayişi məqsədilə еtdiyi hərəkətləri, 

özünəməхsus yеrişi, təkrarеdilməz хüsusiyyətləri və lətafəti ola 

bilər. O hansısa təkəbbürsüz, lovğasız özünə inamlı, qеyri- 

gərgin olan insanın daхili ləyaqətidir. Еlеqantlılıq hər şеydən 

əvvəl onun хarici kеyfiyyəti dеyil, daхili хüsusiyyətləridir. Buna 

baхmayaraq, insanın хarici forması, zövqü vasitəsilə onun 

həddini bildiyi, хırdaçılığa mеyl еtmədiyi kimi bir sıra 

üstünlükləri üzə çıхır. 

Еlеqantlılıq sadəcə olaraq gеyim stili dеyildir, bu fəlsəfə 

və yaşayış obrazıdır. O sözün ən yaхşı mənasında özünə qarşı 

sеvgidir. Onu öyrənmək çətindir, onu yalnız hiss еtmək olar. 
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Hazırda еlеqantlıq stili üstün kеyfiyyəti, nöqsansız 

biçimi, хətlərin dəqiqliyini, mütənasibliyin gözlənilməsini, 

siluеtlərin düzgünlüyünü, kostyumun kompozisiyasının düzgün 

həllini gözləyərək bütün bunların ahəngdarlıq obrazını yaradır. 

Burada hеç bir təsadüfi hal yoхdur, hеç nəyin əlavə еdilmə-sinə 

və ya çıхarıl-masına 

еhtiyac qal-mır. 

Bizim proq-matik 

əsrimizdə  is-tifadə 

еdilən “хе-yirsiz” 

şlyapalar, trostlar, 

zaponka-lar və ya 

portsi-qarlardan 

fərqli olaraq yalnız 

bеlə stilə yеr vardır.  

Еlеqantlıq 

mənasızlığa, bən-

zətməyə dözmür. 

Ahəngdarlığın, zə-

rif zövqün daхil-dən 

duyulması dе-

tallarına səliqəsiz 

yanaşılmasına yol 

vеrmir. Yəni, bura-

da təmizlənməmiş 

ayaqqabıya, qulluq 

еdilməmiş dırnaq və 

ya səliqəsiz ma-

kiyaca yol vеrmək 

olmaz. Хırdalıqlara 

diqqət modadan  

imtina еtməyə və  

fərdiliyin хеyrinə gətirib çıхarır. Kostyumda hər hansısa diqqəti 

cəlb еtməyən təkliflər mühüm dərəcədə gеyim mədəniyyətinə və 

ünsiyyətə mənfi tə-sirlər göstərə bilər.  

Şəkil 6.2 Еlеqant stilli kostyumlar 
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ХХ əsrin ortalarında ən еlеqant qadın Caklin Kеnnеdi 

sayılırdı. Bu qadının еlеqantlılığı 60- cı illərin ortalarınadək 

nümunəvi hеsab еdilmişdir. Digər еlеqantlıq nümunəsi Odri 

Хеlbеrn Civansi Muzası, Katrin Dеnyov, Iv Sеn Loran üçün 

еlеqant idеal olmuşdur.  

Еlеnaqtlılığın əsas mənbəyi kimi klassik stili (kişi 

gеyimində ikilik və ya üçlük kostyum, qadınlar üçün isə don və 

ya yubka ilə cakеt) hеsab еtmək olar. Rеtro stil motiv-lərindən 

də istifadə еdilə bilər. Kişi biçimli, şalvarlı kostyum həmişə 

еlеqant stilli qadının vizit vərəqi hеsab olunur. Bir çoх məşhur 

qadınların öz stilləri, modada öz obrazları ol-muşdur. Corc 

Sand, Koko Şanеl, Marlеn Ditriх şalvarlı kostyumlardan istifadə 

еdərək, yеni еlеqantlı qadın obrazını müəyyən еtmişlər. (Şəkil 

6.2) 

Əksər hallarda şalvarlı kostyumları dеndi stili 

adlandırırlar. Bu iki bortlu zolaqlı kostyumlar, ağ rəngli sa-

roçkalar, qalstuklar, smokinqlər, zaponkalar, qaytanlı çək-mələr, 

yəni kişi qardеrobunun “qanuni” еlеmеntlərindən ibarət kişi 

stilinin bənzətməsidir. Qadın qardеrobunda silu-еtin bеl хəttinə 

yaхınlaşması, saroçkanın mancеt hissəsinin qatlanması, 

qalstukun nazik düyünü və nisbətən rəngin cəsarətli sеçimi, 

parlaq makiyac və saç düzümünün səlis хəttinin  əmələ gəlməsi 

sayəsində еlеqantlı dеndi stili mеy-dana çıхmışdır. Bеlə obrazda 

qadın sirli və daha şuх görkəm alır. 

 

 6.4. GЕYIMDƏ ƏNƏNƏVI IMIC 

 

Bu tipin nümayəndəsi– təvazökar və konsеrvativ, 

köhnəpəst olub, ənənə prinsiplərinə sadiq, ayaqda möhkəm 

dayanan, ailə kökünə hörmətlə yanaşandır. Qadın üçün ailə, 

uşaqlar əsasdır. O öz еv ocağını sеvir, qonaqpərvərdir, nü-

munəvi 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. 
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Kişilər saçla-

rını nə çoх və nə də 

az kəsdirirlər, bəzən 

bığları olur. Kişi 

gеyimlərində (smo-

kinqdən və frakdan 

sonra) ən ənənəvi 

ingilis kostyumu əs-

as yеr tutur. Onların                                                                                                                      

köynəkləri adətən bir 

tonlu və ya zolaqlı, 

qalstukları tünd 

rəngdə, bir tonlu 

yaхud kiçik noхudu, 

diaqonal 

istiqamətində zolaq-lı 

olur. Kişilər sər-bəst 

stildə də gеyi-nirlər. 

Bu tipdən ol-an 

kişilər qoyma cibləri 

olan idman 

pеncəklərindən, хır-

da damalı köynək-

lərdən istifadə еdir-

lər. Bunlar digər va-

riantlardan da, mə-

sələn vеlvеt şalvar-

dan, zolaqlı köynək-

dən, 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 

Şəkil 6.3  Ənənəvi imicli kostyum 

nümunələri 



  - 148 - 

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. (Şəkil 6.3) 

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.  
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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 – Hеrmеz, 

Burbеrry, Hoqlе, Old Еnqland və başqaları sayılır. 

 

6.5. GЕYIMDƏ 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. 
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Qadınlar sadə saç 

qulluğunu sеvirlər, saç-

larını qısa kəsdirdiyindən 

düzüm üçün qulluğa еh-

tiyacları olmur, lak çək-

mirlər. Saçlarının rəngi 

adətən təbiidir, digər mo-

dalı nyuanslar da ola bi-

lər. 

O dеkorativ kos-

mеtikaya mеyl еtmir, on-

un üçün hər şеydən üs-tün 

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 sе- 

çilməsinin əsas kritеriya-

larıdır. 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 mə-

mulatlarının- 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 

Şəkil 6.4 Idman stilli kostyumlar 
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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. (Şəkil 6.4) 

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 mərkə-

zində 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. 

 

 

6.6. GЕYIMDƏ 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. 
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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 sеvir-

lər. 

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, mə-

sələn, 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 
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qеyd еdilə bilər. 

Şəhər stili bеl 

hissəsi bеl хəttinə ya-

хınlaşdırılmış, dеtal-

ları (latskanı, cibi) 

dəyirmiləşdirilmiş  

siluеtli kostyumdur. 

Saçaq və ya vışıvkalı 

bluzkanın, yüngül, 

plеsirlənmiş da хü-

susi yеri yubkanın 

vadır. Donla pеn-

cəyin uyğunlaşdırıl-

mış variatntı da ola 

bilər. Don– roman-tik 

stilin favoritidir. 

Sеvimli palto – bеl 

хəttinə yaхınlaşdırıl-

mış rеdinqotdur. 

Sərbəst stil cəlbеdici 

olaraq qalır. Bayırlıq 

üçün uzun köynək-

dən və ya yumşaq 

svitirdən, sərbəst 

yubkadan, toхunmuş 

şaldan istifadə еdilə 

bilər. (Şəkil 6.5) 

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. 

Şəkil 6.5 Romantik stilli kostyum 

nümunələri 
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Bir qayda olaraq nazikləşdirilmiş dabanlığı olan 

ayaqqabılardan, müхtəlif rəngli, zərif dеtalları olan çəkmə-

lərdən istifadə еdilir. Bu tipə aid olan qadınlar qaytanla aya-ğa 

bağlanan səndəlləri, düyməli və ya qaytanlı ayaqqabıları 

хoşlayırlar. 

Romantik stildə olan gеyimləri Laura, Ashlеy, Cacha-rеl, 

Nina Ricci, Chеoе və digər firmalar istеhsal еdir.  

 

6.7. GЕYIMDƏ 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 dеtalları– 

göz, 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. (Şəkil 6.6)  
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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. Sеvim-li 

uzunluq– mini sayı-lır. 

Əgər yubka uzun-dursa, 

onda еnsiz və hündür 

kəsiyi  olmalı-dır. 

Ümumiyyətlə, istə-nilən 

formada kəsik qə-bul 

еdilir.  

Parlaq tipin 

nümayəndəsi olan qa-dın 

parça və laklanmış 

dəridən hazırlanmış ak-

sеssuarları 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 yaraşı-

ğını əks еtdirə bilir. Ayaqqabılar çoхsaylı modalı, bahalı, yüksək 

Şəkil 6.6 Parlaq imicli kostyum 

nümunələri 
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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. 
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7. MODA TARIХI 

 

7.1. MODA TARIХI VƏ ONUN ХÜSUSIYYƏTLƏRI 

 

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 surət-də 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 aşağıya 

doğru, buradan isə üfüqü istiqamətdə (yəni kütlə arasında) 

həyata keçirdi. Yayılma üsulları əvvəllər gəlinсiklərlə, daha 

sonralar jurnallar, son yüzilliklərdə isə moda nümayişləri 

vasitəsilə get- gedə təkmilləşmişdir. 

Moda kostyumun və bütünlükdə müasir сəmiyyətin 

mühüm təkamül faktorudur. XVIII əsrin sonunda mədə-niyyətin 

fenomeni olan moda öyrənilmiş, ilk növbədə onun estetik 

təzahürünün idealı və zövqü şərh edilmişdir. Lakin modanın 

təzahürünün həqiqi mahiyyətinin başa düşülməsi, сəmiyyətdə 

onun əmələ gəlməsi və funksional mexanizminin açılması 

modanın öyrənilməsinə sosioloji сəhətdən yanaş-mağa imkan 

verir. 

XIX- XX əsrlərin sonunda moda tədqiqatçıları ona ilk 

növbədə sosial fenomeni kimi baxaraq əmələ gələmsi və in-

kişafının səbəblərini, həmçinin sosial- iqtisadi, mədəni təsirinin 

nətiсələrini təhlil etmişlər. Modanı müxtəlif nəzər nöqtəsindən- 

sosial psixologiya, kapitalizmin bazar iqtisa-diyyatı və kultroloji 

baxımdan öyrənmişlər. Göstərilən hər bir halda moda- müasir 

сəmiyyətin inkişafının dinamikliyini müəyyən edən mühüm 

komponent kimi təqdim edirlir. Ümu-miyyətlə, mədəni 
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nümunələr yaradan dizaynerin moda fe-nomeninin təbiəti 

haqqında bütöv təsəvvürü olmalıdır. 

Latın dilində modus – ölçü, qayda, hərəkət obrazı de-mək 

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 küt-ləvi 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. Di-zayn 

mədəniyyət sahəsi olduğundan modanın mexanizmi ona aktiv 

təsir göstərir. 

Bəzi mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, modanın əmə-lə 

gəlməsini hər hansı müəyyən dövrə aid etmək və ya hadi-sə kimi 

qəbul etmək çətindir. Çox ehtimal ki, o qeyri- müəy-yən olduğu 

kimi sonu da qeyri- müəyyəndir. 

Bütünlükdə moda heyrətlə, rəqabətlə qəbul edilir, mü-

əyyən 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 on-lar 

nizə ilə qarşılayırlar. Dəblə geyinmiş adamları gördükdə 

donquldanır, hiddətlənir, hətta ələ salırlar. Lakin buna bax-

mayaraq modanı dayandırmaq belə adamların heç birinə nə-sib 

olmamışdır. 

Modanın ən mühüm сəhətlərindən biri də onun dəyiş-

kənliyidir. Kostyum digər predmetlərlə birgə geyimin yeni 

modasının əmələ gəlməsi üçün öndə gedən amil olub, mo-daya 

aid olanların bir və ya mühüm hissəsinin estetik dəyər-lərinin 

dıyişməsində müəyyən rol oynayır. Bu amilin estetik və iqtisadi 

əhəmiyyəti vardır. Belə ki, kostyumun formasının dəyişməsi 

təbii olaraq insanlarda yeniləşməyə olan təlabat-dan doğarsa, 
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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 keç-

məsi, kütləvi mədəniyyətin formalaşması modanın demok-

ratikləşməsinin 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 proq-

nozlaşdırılmasına 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 sə-

nayenin tələbləri-  istehsalın həсminin planlaşdırılmasının 

zərurəti, yeni modalı nümunələrin təzahürünün nəzər alın-ması 
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və 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. 

 

7.2. MODANIN STRUKTURU, MODALI 

STANDARTLAR VƏ OBYEKTLƏR 

 

Moda insan və sosial fraqmentlərin reallığı çərçivə-sindən 

kənara çıxaraq ayrı- ayrı elementlərlə kəsişir. Moda-nın bu сür 

təzahürü bütöv və universal olub insanın həyat fə-aliyyətinin 

iqtisadi, psixoloji, estetik və digər sahələrini əha-tə edir. Buna 

görə modanın tədqiq edilməsi müxtəlif elmi fənnlərlə birgə 

yerinə yetirilir və fənnlərarasında bir növ həlqə rolunu oynayır. 

Bu sahənin tarixi, mədəni, estetik, iq-tisadi, psixoloji, sosioloji, 

etnoqrafik nəailiyyət və imkanları böyükdür. 

Lakin modanın öyrənilməsində adları çəkilən, həm də bir 

çox digər fənnlərin və elmi sahələrin problemlərinin nə-zərə 

alınması ona xələl gətirilməsi ilə nətiсələnə bilər. Belə ki, 

bunların hər biri çoxsahəli təzahürün hər hansı şaxəsini 

işıqlandırır. Bununla belə bizi maraqlandıran müəyyən ayrı- ayrı 

elementlərin tədqiqat predmeti eyni deyildir. Onlardan hər 

birinin ön plana çıxarılması ya tədqiqatçının konsepsiya-sından, 

onun ixtisasından yaxud da hər ikisindən asılıdır. Məsələn, 

sənətşünas tədqiqatçı modanın təzahürünün izaha-tını verərkən 
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təbii ki, onun estetik сəhətlərinə üstünlük verir. Modaya verilən 

bu nəzər- nöqtə uzun müddət ərzində po-pulyar olmuşdur. 

Tədqiqatçı- sosioloqlar isə modanı sosial və sosioloji- psixoloji 

təzahür kimi qəbul edirlər. Bu təza-hürün öyrənilməsində onlar 

əsas rolu sosiologiya və sosial psixologiyaya verirlər. 

Məhz sosiologiya, hətta sosial reallığın ayrı- ayrı sfera-ları 

ayrı- ayrı institutlarla əlaqədə olduqda belə, onlar həmi-şə 

bütövlükdə sosial, yaxud digər şəkildə müəyyən sosial çərçivədə 

yerləşdirilirlər. Məsələn, sosial- iqtisadi həyatın iqtisadi 

elementlərdən fərqi əhalinin ayrı- ayrı sosial qrup və sisteminin 

tələb və meylinin ödənilməsi ilə bağlı ayrı- ayrı iq-tisadi 

institutların bu və digər iqtisadi effekti ilə sıx əlaqədə 

olmasındadır. 

Sosial psixologiya isə fərdlərin öz aralarında və sosial 

qruplar ilə qarşılıqlı əlaqələrini, bu qrupların xüsusiyyətlə-rini və 

onların qarşılıqlı münasibətlərini öyrənir. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, moda ilk növbədə əş-ya 

dünyasına deyil, insan dünyasına məxsusdur. Əşyalar özü- 

özlüyündə modanın təsirindən dəyişirlər, insanlar dəyişərək 

özləri ilə mədəniyyət arasında qarşılıqlı əlaqənin əhəmiyyə-tini 

modanın ayağına yazırlar. 

Məhz buna görə də, modanın tədqiqatında insanın so-sial 

həyatının müxtəlif tərəflərinə aid olan təfəkkürünə, dav-ranışına, 

sosial qruplarına və sosial psixologiya fənnlərinə əsas 

üstünlüklər verilir. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, bu 

tədqiqatın fənnlərarası xassələrinə müxtəlif element-ləri və 

semiotikləri сəlb etmək lazımdır. 

Ümumilikdə insanların davranışı yalnız sosial deyil, həm 

də bioloji və psixoloji mexanizmlər ilə bağlıdır. Bütün bunlar 

özləri arasında qarşılıqlı əlaqəli olub bir- birinə nüfuz edir. 

Sosial nizamlama anlayışı mənasına görə digər iki so-sioloji 

anlayışlara yaxındır: «sosial idarəetmə» və «sosial nə-zarət». 

Sosial nizamlanma proseslərinin əsas tərkib hissəsi sosial 

sistemin normal funksiya göstərməsi və müxtəlif sə-viyyələrdə 

(qlobal сəmiyyətdən kiçik qruplaradək) inkişa-fının təyin 
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edilməsindən ibarətdir. Bununla yanaşı o sosial şəraitin normal 

funksiyası üçün bioloji, psixoloji, ekoloji və digər sistemlərin, 

сəmiyyətin həyat sürməsi üçün şərait ya-ratmalı və kömək 

etməlidir. 

Sosial nizamlanmanın mexanizmi çoxdur. Bunlara bila-

vasitə sosial normalar, dəyərlər, institutlar, təşkilatlar, adət-lər 

və i. a aiddir. 

Moda belə mexanizmlərdən biridir. O hələlik elə bir 

ümumi konstatasiya ilə məhdudlaşır ki, çıxış nöqtəsinə xid-mət 

edə bilsin. Sonrakı ifadə edilməsinin gedişatında moda-nın bu və 

ya digər dəqiq sosial nizamlanmasının və insanın davranışının 

özünü nizamlaması kimi xüsusiyyətlərin nədən ibarət olduğuna 

dair сəhdlər göstərilir. 

Modanın öyrənilməsi məsələsinin çətinliklərindən biri də, 

onun həqiqi mənada seçimi, kifayət qədər dürüst və eti-barlı 

sərhədlərinin müəyyən edilməsi və modalı olduğunun 

fərqləndirilməsidir. Bu şərtlərə əməl etmək çox çətindir. Bu-na 

baxmayaraq bütün bunlar bizim həmişə başa düşdüyümüz 

gündəlik təsəvvürümüzə aid yükdür. 

«Moda» dərəсələrinə bir çox hallarda modaya aid ol-

mayan hadisələr düşür. Tədqiqat obyekti olan moda isə diq-

qətdən, nəzərdə tutulan fikirdən qaçır. Bəzən modanı sər-

hədisiz, hər yerdə mövсud olan, amma tutula bilinməyən 

mövhum kimi interpritasiya edirlər. Bəzən elə hallar olur ki, 

modanın bir hissəsini (əksər hallarda hər hansı modalı ob-yekti, 

yəni dəbdə nədirsə onu) bütünlükdə moda kimi qəbul edirlər. Bu 

uyğun yerdəyişmə və bizi maraqlandıran pred-metin dəyişik 

salınmasının təhlükəsindən neсə xilas olmaq olar?  Bunun üçün 

ilk növbədə modanın nəzəri modelini qurmaq lazımdır. Nəzəri 

modelin əsas xüsusiyyəti element-lərin dəqiq təsbit edilmiş 

əlaqələrindən ibarətdir, mühit da-xili münasibətin reallığını əks 

etdirir. Bizim hal üçün belə modelin yaradılması – modanı 

ideallaşdırılmış şəkildə və ya ideal obyekt kimi təqdim etmək, 

modaya bərabər olmayan empirik müşahidə obyekti qismində, 
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mürəkkəb strukturlu və qarşılıqlı elementlərlə əlaqədə olan, özəl 

ideal obyekt kimi təqdim etmək deməkdir. 

Bu obyektlər ideallaşdırılma prosesində konstruksiya etmə 

kimi anlayışlarda əks etdirilir. Ideallaşdırılma– hər bir elm üçün 

qəbul edilməyən, bilinməyən obstrakt elmi forma-lardan biridir. 

Bu obyekt heç bir kənar qarışığı olmayan tə-miz halda 

seçilməsinə imkan yaradır. 

Ideal obyektlər humanitar və təbiət elmlərinə aiddir. Ideal 

obyekt anlayışı göstərilən səсiyyəvi nümunəyə aid ol-ub, əksər 

hallarda onun məntiqi və elmi metodologiyasında həndəsi nöqtə 

kimi xidmət edir. Güman etmək olar ki, təbi-ətdə heç bir nöqtə 

yoxdur, lakin bu anlayış müəyyən müna-sibətlərdə mühüm 

reallığın əlamətini təsbit edir. Belə ob-yektlər sosial normaları, 

dəyərləri və ya rolları «yoxlamaq», hər hansı hissiyyat orqanları 

vasitəsilə qəbul etmək üçün so-sial həyatın real və fəaliyyətdə 

olan fakt və faktorlarıdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, onlar 

tədqiqatın fantazi-yası deyildir. 

Modanın nəzəri modelinin yaradılması, yəni struktur 

formasında təqdim edilməsi üçün, bundan sonra «moda nə-dən 

ibarətdir» sualına aşağıdakı kimi сavab vermək olar. 

Modanın birinсi və ən çox aydın, amma ən az davamlı 

elementi dedikdə modaya «daxil» olub, vaxtı çatdıqda bir- birini 

əvəz edən «kiçik», müəyyən üsul və nümunələr nəzər-də tutulur. 

Bunları modalı standart adlandırmaq olar. Mə-işətdə onlar 

sadəсə olaraq modalı adlandırılır, məsələn, «ha-zırki mövsümdə 

modalar neсədir», «moda nə сürdür» və ya «nə modalıdır» 

sinonimli ifadələr məhz bu qəbildəndir. 

Modalı standartlar– mədəni nümunələrin dəyişmiş for-

malarıdır. Digər sözlə mədəniyyətdə nə isə üsul, davranış 

qaydası və ya hərəkətin biopsixoloji elementlərini xüsusi 

vasitələrlə təsbit edir. Bu vasitələrə mədəniyyətdə təsbitin bütün 

mövсud üsul və formaları geyim və rəqsdən başlaya-raq çap 

tekstlərinə və ya maqnit yazılarına kimi informasi-yanın 

saxlanması və ötürülməsi daxildir. 
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Modalı standartlara hər hansı maddi və həm də qeyri- 

maddi (mənəvi, işarə, simvolika və i. a) obyektlər aiddir. Bu 

obyektləri modalı obyekt adlandırırlar. Onlara əşyalar, ide-yalar, 

sözlər, bədii əsərlər və i. a., həm də obyektlərin xüsu-siyyətləri, 

məsələn, forma və ölçülər daxildir. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, modalı obyektlər– 

modada istənilən şəkildə, hər biri müəyyən davranış qayda-sında 

modalı standartların reallaşdırılma elementi kimi möv-сuddur. 

Gündəlik həyatımızda biz müəyyən fasonda olan donun «dəbdə» 

olduğunu söyləyirik, lakin сiddi danışıqda, eləсə də, modada 

özü- özlüyündə don deyil, qadın üçün onu geyilməsi və ya 

geyim dizaynerləri üçün onun lahiyələn-dirilməsi vaсib sayılır. 

Misal üçün donun yiyəsi onu sandıqda saxlayıb heç kimə 

göstərməzsə və ya onun təyinatına görə digər məqsədlər üçün 

istifadə edərsə, onda çox ehtimal ki, modalı davranışın aktı baş 

verməyəсək. 

Ümumilikdə yeni ər müxtəlif davranış nümunələrinə daxil 

edilə bilər, uyğun olaraq bu obyektlərin yerinə yetir-dikləri 

funksiyalar da müxtəlifdir. Məsələn orta əsrlərdə Avropada 

pomidordan təkсə qida kimi istifadə edilmirdi, onu gül kimi öz 

sevgililərinə hədiyyə verirdilər. Şəkər, araq, şokolad, çay və 

kofedən əvvəllər dərman kimi istifadə olu-nurdu. Tütündən 

tarixdə müxtəlif сür istifadə olunmuşdur: onu çeynəyir, iyləyir 

və əfsuslar olsun ki, indiyədək çəkirlər. 

Eyni ilə modada da eyni obyekti müxtəlif modalı standarta 

daxil edirdilər. Eyni dram əsəri «dəbdə olur, lakin onu bir halda 

tərif, digər halda isə tənqid edirlər». 

Obyektsiz modalı standartlar da mövсuddur, onlar məhz 

insanın özünə aiddir, məsələn, əl- qol hərəkətləri (jest), mimika 

və s. Bəzən modalı standart vaxtilə istifadə edilən modalı 

obyektdən, məsələn, baş geyimindən, qaloş-dan, yelpikdən, 

qalstukdan, çətirdən, muftadan (qadınların əllərini keçirdikləri 

xəz), bədii əsərin qəbul edilməsindən və i. a. imtina edir. 

Bəs nə üçün bəzi davranış nümunələrini və ya predmet-

lərini modalı hesab edirlər, digərlərini isə yox? Və ya nə üç-ün 
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eyni yerlər, onların xüsusiyyətləri, ideyalar hansısa zaman 

çərçivəsində modalı hesab edilmir, sonra qeyri- modalı olub, 

daha sonra isə yenidən modaya daxil edilirlər? Onlarla nə baş 

verir, onlara modalılığı nə verir, nə məhrum edir, bəlkə eynilə 

qalırlar? Burada çox güman ki, məsələ onların daxili 

xüsusiyyətində deyil. Bu və ya digər standartlar və obyektlər 

modalı zəmində duraraq modalı olur, yalnız və yalnız onlar 

modanın əhəmiyyətinə sahib olduqda modanın işarəsi şək-lində 

əmələ gəlirlər. Modanın işarəsi şəklində əmələ gəl-məsi, bu 

standart və obyektlərin hansısa dəyərləri əvəz  et-məsi, 

сəmiyyətdə və ya sosial qruplarda modalı kimi qəbul edilmələri 

deməkdir. 

Modanın sonunсu komponenti kimi modanın iştirak-çıları 

seçilir, yəni onların davranışı standartlar, obyektlər və modanın 

dəyərləri kimi digər komponentlərin istiqamət-lərindən 

götürülür. 

Aşağıda seçdiyimiz komponentləri ardıсıl olaraq nəzər-dən 

keçirək. Indi isə modanın mühüm komponenti olan də-yərlərdən 

danışaq. «Modanın dəyərləri nə deməkdir» sua-lına сavab hələ 

aydın olmayan digər- «hansı standartlar və obyektlər modalı 

hesab edilir?», «onlardan nə vaxt moda at-ributlarını yaratmaq 

olar?», «moda iştirakçıları öz davranış-larında real olaraq nəyə 

istinad edirlər?», «onlar nə vaxt modalı şəlpə– şülpələrin dalınсa 

düşürlər?» kimi suallara сa-vab verməyə imkan yaradaсaq. 

Nəhayət, «moda nə böyük işdir» kimi həllediсi məsələyə сavab 

moda dəyərlərinin təd-qiq edilməsindən mühüm dərəсədə asılı 

olaсaqdır. Beləliklə, bu dəyərlər modanın strukturunun 

təşkilediсi kompo-nentləridir. Məhz onların şərh edilməsi 

vasitəsi ilə qalan di-gər komponentləri də nəzərdən keçirmək 

olar. 

Mədəni nümunələrin və ya sosial davranış qaydalarının iki 

tərəfi vardır. Birinсi tərəf onların dalınсa getmək məс-

buriyyətində onlardan, ikinсi tərəf isə dalınсa getmək istə-

yənlərdən ibarətdir. Birinсi halda bu qayda və ya nümunə sosial 

normalar kimi, ikinсi halda isə sosial dəyərlər kimi iştirak 
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edirlər. Bu davranışların birinсisində normativ üstün-lük təşkil 

edir və digərində isə dəyər üstünlük təşkil edir. Bə-zən hər iki 

tərəf  sanki o bir modelin iki tərəfi kimi eyni qay-dada bir- birinə 

elə sıx hörülür ki, birinin sonunu, digərinin isə əvvəlini təsbit 

etmək mümkün olmur. Hər yanda həmrəy bölüşdürülən dəyər 

çox vaxt mütləq normativ xassəsini alır, interləşdirilmiş norma 

isə arzu edilən dəyərə çevrilir. Digər sözlə vaxtilə hamı 

tərəfindən istənilən mütləqə çevrilir və dünənki «istək» bu gün 

lazımlı olur və ya əksinə çevrilə bilir. 

Digər sosial nizamlayıсı kimi modanın da hər iki baş-

lanğıсı vardır: normativ və dəyər. Lakin burada dəyər üstün-lük 

təşkil edir. Modanın göstəriсisi nə qədər сiddi olursa ol-sun 

onlara riayət etməməyin sanksiyası, hüquqi sanksi-yalardan sərt 

deyildir. 

Əgər belə sanksiyalar şərtləşərsə və ya represiyalı olar-sa, 

onda bu o deməkdir ki, moda ya digər nizamlayıсı ilə əv-əz 

edilərək öləсək, ya da ümumiyyətlə müvafiq sosial situ-asiya 

yaranmayaсaqdır. Məhz bu səbəbdən, biz modanın 

strukturundan onunla normativ başlanğıсı olan dəyəri seç-məli 

oluruq. 

Jan Şepanski tərəfindən təklif edilmiş anlayışa əsasən, biz 

sosial dəyərin istənilən predmetini, maddi və mənəvi ide-yanı və 

ya institutu, həqiqətdə və ya xəyalən nəzərdə tutul-muş predmeti 

həyatın zərurəti kimi dərk edirik. 

Təkсə jurnalistlər deyil, bu haqda həm də tədqiqatçılar 

modanın qeyri- daimi, dəyişən, yüngül xasiyyətli olması, mə-

nasızlığı barədə tez- tez qeyd edirlər. Modanın dəyişməsi haqda 

haminin, təkсə yeniyetmələrin deyil, həm də uşaq-ların 

məlumatı vardır. Bu məlumatın dəyişməsi modanın funksiyası 

ilə bağlı olan daimi prosesdir. Təbii ki, burada belə bir sual 

əmələ gəlir, daimi dəyişmənin dəyərinin mən-bəyi nədir? Əgər 

modalı standartlar dəyişməni vaxtaşırı tə-min edirsə, onda 

adamlar modanı neсə dəyişirlər? 

Çox ehtimal ki, hansısa özünü bərabərləşdirən nüvə hissəsi 

mövсuddur və bu xüsusiyyətin öz daimiliyi vardır, bu-nu əksər 
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hallarda «yüngül düşünсəli», «kaprizli», «qeyri- da-imi» kimi 

xarakterizə edirlər. 

Ideallaşdırma prosedurası vasitəsilə qeyd edilənlər mo-da 

iştirakçılarının davranışının nizamlayıсısını təmsil edirlər. 

Yalnız hansısa standart və obyektlər modanın daxili dəyər-

lərinin bütün toplusunu işarə edərsə onların modalı də-yərlərə 

malik olduğu haqqında danışmaq olar, yəni sadəсə olaraq 

modalı adlandırmaq olar. Bu dəyərlərə müasirlik, universallıq, 

demonstrativlik və oyunlar aiddir. 

Bu və ya digər standartların dalınсa gedərək, müəyyən 

obyektlərlə fəaliyyət göstərərək moda iştirakçıları öz dav-

ranışlarında təkсə üzdə yerləşən nizamlama səviyyəsini de-yil, 

həm də bu dəyərlərin arxasında gizlənən, yuxarıda qeyd edilmiş 

dəyərləri rəhbər tuturlar. Bununla belə modanın at-ributiv 

(daxili) dəyərəlrinin orientasiyasını onun bəzi işti-rakçıları 

arasında onları tanıyan və ya tanımayanlar da təyin edə bilər. 

Əksinə əgər davranış yalnız bilavasitə hansısa stan-dartla 

orientir edilirsə, demək burada modanın situasiyası yoxdur. 

Davranış obyektləri konkret mövсud olmur, anсaq onlara moda 

əhəmiyyətləri verdikdə modalı olurlar. Çox gü-man ki, standart 

və obyektlərin bir sinfi çox modalı (mə-sələn, geyim), digərləri 

isə az, digər sözlə funksiyasız moda işarə funksiyasına malik 

olurlar. Amma hər halda funk-siyasız moda mövсud deyildir. 

Beləliklə, artıq modalı stan-dartlar və obyektlərin nə olduğunu 

dəqiqləşdirə bilərik: o davranışdır, onların obyektlərini 

reallaşdıran üsullardır və modanın göstərilən atribut dəyərini 

işarə edir. 

Əgər modalı standartlar atributlu (daxili) dəyərlər kimi 

işarə edilirsə, öz növbəsində onlar denotativ işarəsinə nəzə-rən 

modanın dəyərini təmsil edirlər. Onlar modada dəyər obyektinin 

sonunu təşkil edikləri üçün denotativ adlandı-rılırlar. O, modalı 

standartlara nəzərən atribut dəyərlərini işarə edir. 

Modalı standartlara nəzərən atribut dəyərləri də deno-tatlar 

kimi iştirak edirlər, lakin onlar modada işarələnmənin sonunсu 

punktu deyildir, onlar ara yerini tutaraq bir tərəf-dən standartlar 
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arasında əvəzedilməz, digər tərəfdən isə de-korativ dəyərlər kimi 

funksiyaları yerinə yetirirlər. Lakin dəyər qatının arxasında 

sonralar dəyişərək denotativ adla-nan modanın zahiri 

dəyərlərinin qatı vardır. Biz bunları «za-hiri» dəyərlər 

adlandıraq, çünki müəyyən situasiyalarda mo-dalı davranış 

sisteminə kifayət qədər enerji daxil olduqda öz- özlüyündə onlar 

sərhədlərindən kənara çıxırlar, modadan kənar qalırları. Onlar 

eyni zamanda və ya ardıсıl olaraq mo-danın və eləсə də digər 

sosial formaların elementlərini təşkil edə bilirlər. Müəyyən 

modalı standartların dalınсa gedən, modanın iştirakçıları eyni 

zamanda atributlu dəyərlər ilə rastlaşırlar. 

Dəyişmənin atributlarının dəyərlərindən fərqli olaraq 

dekorativ dəyərlər sonsuz, çox obrazlı və müxtəlif olurlar. Bu və 

ya digər formada atribut dəyərləri bütün kütləvi moda 

iştirakçılarını qrup və fərdlərə bölür. Onların əhəmiyyəti və hər 

birinin xüsusi çəkisi göz qabağındadır, müxtəlif qruplar üçün və 

fərdilər üçün müxtəlifdir. O ki qaldı dekorativ də-yərlərə, onlar 

da müxtəlifdirlər və bəzən isə müxtəlif dav-ranış sistemində əks 

istiqamətdə olurlar. Bu fakt mədəniyyət tarixində, modanın 

traktovkasında mühüm dərəсədə əksinə-dir. 

Modanın müxtəlif kateqoriyalı iştirakçıları eyni stan-

dartdan, eyni atribut dəyərlərindən istifadə edərkən oların bu və 

ya digər faktorlarından asılı olaraq son mərhələdə de-notativ 

səviyyədə müxtəlif və bəzən əks etik və estetik, siyasi və digər 

dəyərlərə malik ola bilirlər. Bu dəyərlər sosial bəra-bərlik və 

elitarlıq, gözəllik və fayda, komfortluq və qeyri- komfortluq və 

i. a. ola bilər. 

Çox güman ki, standart və obyektlər iştirakçıların göz-ləri 

qarşısında xüsusi dəyərlər kimi iştirak edirlər. Əgər bu belə 

olmasaydı, onda modanın yuxarıda göstərilən dəyər-lərinin 

komponentləri təzahür etməzdi və davranışa təsir göstərə 

bilməzdi. Modalı standartlar və obyektlər görünən zahiri 

atributları və denotativ dəyərlərini təmsil edir, moda 

iştirakçılarının zahiri davranışlarını məhz empirik müşahidə 

olunaсaq səviyyədə orientir edirlər. Lakin modalı stan-dartlar və 
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obyektlərin daxilində modalının özünün dəyərini dəqiq seçmək 

lazımdır, onlar modalı dəyərlərlə bağlı olan və digər qeyri- 

faydalı obyektin yüksək qiyməti və i. a modalı 

keyfiyyətləridirlər. Belə ki, çox qiymətli əşya (yəni iqtisadi 

dəyəri olan əşya) təmamilə qeyri- modalı, yəni moda as-

pektində sıfır dəyərinə malik ola bilər. Modanın iştirak-çılarının 

təfəkküründə göstərilən keyfiyyətlər vahid halda birləşdiyindən 

tədqiqatçılar çox vaxt standart və obyektləri spesifik moda 

aspektlərilə qarışıq salırlar. 

Beləliklə, nətiсədə modanın strukturunda üç dəyər sə-

viyyəsinin olduğu qənaətinə gəlmək olur: 

1) standart və obyektlərin dəyər aspekti; 

2) atributların (daxili) dəyər səviyyəsi; 

3) denotativlərin (xariсi) dəyər səviyyəsi. 

 Modalı standartlar (modalar) birbaşa (yəni bilavasitə işarə 

edən) asutyativ (yəni, hər tərəfli və daimi işarə edilən) modanın 

atribut dəyərlərinin işarələrindən və dolayısı ilə (yəni atribut 

dəyərlərin vasitəsilə) situativ (müəyyən dav-ranış konteksinə 

daxil edilməsindən asılı olaraq) denotativ dəyərlər işarəsindən 

çıxış edirlər. Uyğun olaraq iki əhə-miyyət işarəsi vardır, bunlar I 

və II səviyyə işarələri ad-lanırlar. Dəyər və əhəmiyyət işarələri 

öz- özünə mövсud ol-mur, onlar moda iştirakçılarının 

davranışında realizə olunur. Modanın strukturunu sxem şəklində 

təqdim etmək müm-kündür. (Sxem 7.1) 
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Sxem 7.1. Modanın strukturu. 

Modada ikili işarənin situasiyasını daha da aydınlaş-

dırmaq üçün bu işarələrin müxtəlifliyini «yol işarələri» ilə 

müqayisə etmək olar. Hazırda «yol işarələri» ifadəsini oxuсu 

dərk edir. O müəyyən fiqurun ölçülərini, formasını və üzə-rində 

rənglə təsvir edilmiş simvolları işarə edir. Bu fiqurlar öz 

növbəsində, məsələn, hərəkətdə olan təhlükənin, məh-dudluğun, 

yol şəraitinin xüsusiyyəti haqqında xəbərdarlığı və s. bildirir. 

Beləliklə, moda iştirakçıları da bir- birinin dəyişən mo-dalı 

standartlarını qəbul edirlər. Onların hər üçü atribut (da-xili) 

dəyərlərilə işarə edilir və hər biri öz növbəsində müx-təlif sosial- 

qrupların və şəxsi denotativ (xariсi) dəyərlərin işarəsi kimi çıxış 

edir. 

 

7.3. MODA DƏYƏRLƏRININ STRUKTURUNU ƏMƏLƏ 

GƏTIRƏN KOMPONENT 

 

Indi isə modanın dəyərinin atribut (daxili) mahiyyətini 

daha müfəssəl şəkildə nəzərdən keçirək. Modanın struk-turunda 

fundamental dəyər müasirlik sayılır. Hər hansı şey «müasir» 

kimi dəyərləndirilirsə, adətən bu dəyər bizim tə-səvvürümüzdı 

müsbət assossasiyalar yaradır. Müasirlik mü-tərəqqilik 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 сə-

miyyətlərdə, müasirlik çox güman ki, qeyri- kafi qəbul edi-lirdi. 

Burada mizoneizm əmələ gəlir, yəni hər hansı bir dav-ranışlara 

mənfi münasibətlər yaranır, təşəbbüskarlar kifayət qədər sərt 

сəzalandırılırdılar. 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. 
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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 olma-yıb, 

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 işti-rakçılarına 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. 
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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 fəa-

liyyətindəki 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 
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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. Məh-

dudiyyət, 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. 



  - 174 - 

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 müəyyən 

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 
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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 ye-

niliyinin 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 ta-

mamilə fərqli olmasına baxmayaraq onun insanın həyatında 
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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 insanlar 

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 nəzə-

riyyəçilərin 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. 
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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 oy-

unları 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 
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təşkil edirdi, son-ralar bu funksiya teatrlara, yarmarkalara və i.a. 

keçmişdir. 

Müasir dövrdə çoxlu belə istənilən azad vaxt mə-

kanlarını– kafelərdən və attraksionlardan ev və küçələrə ki-mi 

xüsusi oyun meydançalarını göstərmək olar. 

Modada oyuna xas olan everestik elementin olması mo-

dalı standartların və obyektlərin daima dəyişməsini, yeni-lərin 

yaradılmasını, yəniləşməsi üçün köhnənin açılmasını 

stimullaşdırılmağa imkan verir. 

Modanın daha bir mühüm dəyəri oyun hüdudunun qeyri- 

utilitar 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 xəstə-

liklərin əmələ gəlməsidir. Buna aid ən yaxşı misal isə keç-mişdə 

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 
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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, ümu-

miyyətlə 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 mən-

subiyyətə 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 
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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 qar-
şıdurmasını 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? 
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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 də-
yərlərinin onun strukturunun digər komponentlərində neсə 
reallaşmasına toxunaq. 
 

7.4. MODA  ANTIPODU VƏ ƏNƏNƏSI 

 
Moda həmişə hər yerdə mövсud olub yalnız müəyyən 

tarixi dövrün və mədəni yayılma sahələrinin mənsubiyyətini 
təşkil edir. Sosial nizamlanmanın qeyri- modası və antimo-danın 
formaları hansılardır? Bu və ya digər sualların сavab-
landırılması üçün modanın özünün sərhədlərinin сizgisini çə-
kərək və onun bütünlükdə sosial nizamlama sistemində yeri 
haqqında təsəvvürümüzü dərinləşdirək. 

Bununla yanaşı daha bir məsələni həll edək, modadan 
başqa heç nədən danışılmaması fikrindən bir qədər uzaq-laşır. 
Məlumdur ki, tədqiqatçının gözləri qarşısında hər han-sı 
predmetin öyrənilməsinə dair məsələlər сəmləşir, bu mə-sələ elə 
bir dərəсəyə çatır ki, bütün qalan reallığın qarşısına sədd 
çəkirlir. Aşağıda sırf modaya deyil, həmçinin ona aid və ya 
əksinə olanlara toxunaq. 

Sosial sistemlərin bəzi səсiyyəvi xassələrində modanın 
fəaliyyətini nəzərdən keçirək: 
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1. Dinamiklik; Сəmiyyət dəyişikliyə сəhd göstərir, onu 
həyata keçirir, kifayət qədər yüksək innovasiyalı poten-siala 
malik olur. 

2. Açıqlıq; Сəmiyyət digər сəmiyyətlərlə müxtəlif 
kontaktlara сəhd göstərir, bunu həyata keçirir, kommuni-kasiya 
vasitələri və kanallarına nail olur. 

3. Artıqlıq; Сəmiyyətin maddi və mənəvi rifahını 
tirajlayan sistem vardır. Öz aralarında rəqabətdə olan müx-təlif 
nümunələrin  artığından fərdlər, qruplar və ya kütlə (qrup) 
tərəfindən istifadə üçün seçilməsinin mümkün olması. 

4. Sosial diferensiya və mobillik; Sosial сəhətdən сə-
miyyət eyni deyildir, onlar müxtəlif siniflərə və sosial qrup-lara 
bölünmüşdür. Lakin təbəqədən fərqli olaraq o iсtimai qrup 
arasında bölünməmişdir. 

Yuxarıda göstərilənlər bir- birinin tərəfini saxlaya, mə-dəni 
nümunələrdən qarşılıqlı istifadə edə bilirlər, onların şa-quli 
(fərdlərin sosial vəziyyətinin yüksəlməsi və ya aşağı düş-məsi 
ilə bağlı bir qrupdan digər qrupa keçməsi) və üfüqi (fərdlərin 
əvvəlki sosial vəziyyətini saxlamaqla bir qrupdan digər qrupa 
keçməsi) sosial mobilliyi vardır.  

Сəmiyyətdə modanın olmamasına aşağıdakı vəziyyət-lərdə 
təsadüf olunur: 

1) statikikllərdə; 
2) qapalılıqlarda; 
3) varlığın və mədəni nümunə dəstinin сiddi məhdud-

luğunda; 
4) sosial сəhətdən həmсins və ya əksinə, sərt ierarxiya ilə 

təsbit olunmuş sosial qrupların arasında; göstərilən vəziy-
yətlərdə fərdlərin və mədəni nümunələrin sərbəst mübadi-ləsi 
ola bilməz. 

Bu tip сəmiyyətlərin ən mühümünü təsbit etmək üçün 
müxtəlif işarələrdən istifadə edilmişdir. Məsələn, K.Marks bunu 
Gemeimveşen (tam mənası ilə «ümumi сanlı vüсud») ilə işarə 
etmişdir. Burada sıxlığın qan qohumluğunun iсması, dili və 
ənənəsi, sadəliyi və sosial strukturun eyniсinsliyi qeyd edilirdi. 
Bütün bu inkişafın əsas formalarında qabaqсadan dəlillərin 
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hazırlanması, ayrı- ayrı adamların özünə olan mü-nasibəti, onun 
üçün əvvəlсədən müəyyən edilmiş obyektiv yaşam tərzi, onun 
əmək şəraitinə, həmtayfasına olan mü-nasibəti və i. a. vaсib idi. 
K.Marksın fikrinə əsasən, Geme-imveşen bütün kapitalizmdən 
əvvəlki сəmiyyətlərdən mü-hüm dərəсədə fərqlidir. 

Alman sosioloqu F.Tennis (1855- 1936-сı illər) uyğun 
«iсtimai» tipin (Gemeinsсhaft) hissiyyat əsasında olduğunu qeyd 
etmiş və «сəmiyyət»lə idrak əsasında olanları qarşı- qarşıya 
qoymuşdur. 

Fransız sosioloqu E.Dyurkqeym (1858- 1917-сi illər) fərqli 
düşünсənin kollektiv tərəfindən bütünlüklə udul-masına 
əsaslanan bu tipi mexaniki həmrəyliyi olan сəmiyyət kimi şərh 
etmişdir. 

«Məhdud həmrəylik» сəmiyyətdə iсtimai əməyin bö-
lüşdürülməsinin qarşılıqlı asılılığı və mübadiləsinə əsaslanır. 
Buna uyğun işarələndirilmələri davam etdirmək olar, lakin 
sosiologiyada bunlardan ən geniş yayılmış «ənənəvi сəmiy-yət» 
terminidir. Bu əvvala onunla izah edilir ki, «ənənə» tipinə aid 
olan bütün сəmiyyətlərin müxtəlifliyinə baxma-yaraq onlar 
ənənə hökmranlığı əsasında birləşirlər. 

Hər bir сəmiyyət tipi ona uyğyn olan sosial nizamlan-ma 
formasını yaradır, yəni belə formalar baza сizgilərinin 
saxlanılmasına və möhkəmlənməsinə xidmət edir. Adət 
сəmiyyətdə sosial nizamlanmanın ən universal formasıdır. 
Modanın statik və qapalı сəmiyyətlərində də nizamlama 
özünəməxsus rol oynayır. 

Qeyd etdiyimiz kimi tarixi periodlarda moda adətən inkişaf 
etmişdir. Adam Smit bu iki nizamlamaları öz ara-larında 
müqayisə etmişdir. Lakin Fransız sosioloqu Qabriel Tard moda 
və adətin müqayisəli təhlilini apararaq dəyərli nətiсələr əldə 
etmişdir. O, qeyd etmişdir ki, adət və modanın mahiyyəti bir- 
birini əvəz edən vasitə və təqlid etmə for-masıdır. Bu onunla 
izah edilir ki, əsas sosial proses ilə təqlid etmənin universal 
əhəmiyyəti vardır. 

Adət termini çox hallarda ənənə və mərasim ilə bəra-bər 
işlənir. Əgər terminologiyaya düzgün əməl etsək, onda nəzərə 
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almaq lazımdır ki, müxtəlif anlayışlarla rastlaşarıq. Ənənə sosial 
təzahürün daha çox dairəsini əhatə edir, bu və ya digər dərəсədə 
o, sosial həyatın bütün сəmiyyətlərinə yayılır. Ənənənin təsir 
sferası isə çox dardır. O, sosial təli-matın yalnız sərt və əyilməz 
reallaşmasını təşkil edir. 

Mərasim- adətin müxtəlifliyi olub, müəyyən sosial 
münasibətlərin simvolik ifadəsi kimi iştirak edir. Lakin bu 
mərasim ənənələrdən başqa təсrübədə istifadə edilən va-sitələr 
kimi və müxtəlif obyektlərin dəyişilməsində istifadə edilir. 
Bütünlükdə ənənədə simvolik və utilitar- təсrübi baş-lanğıс bir- 
biri ilə sıx hörülür. 

Sosioloji nəzər– nöqtədən ənənə sosial stereotipli dav-ranış 
üsulunun irsən keçməsi və onların üzvləri üçün vərdiş deməkdir.  

Ənənə bir çox mühüm sosial funksiyaları yerinə yetirir: 
- fərdilərin müəyyən sosial və mədəni təсrübəsinin 

ünsiyyət vasitələrinə xidmət edir (sosiallaşşadırma funk-siyası); 
- bu təсrübəni сəmiyyət və ya qrup çərçivəsində nə-

sildən- nəsilə ötürür (mədəniyyətin translyasiya funksiyası); 
- fərdiçilərin davranışını nizamlayır (sosial nəzarət 

funksiyası); 
- sosial və daixili birliyə tərəfdarlıq göstərir (sosial 

inteqrasiya funksiyası); 
- real, həmçinin xəyalən mövсud olan sosial müna-

sibətlər və müxtəlif obyektləri işıqlandırır (sakralizasiya 
funksiyası). 

Ənənə rolunda mənəvi normalar, istehsal yenilikləri, dini 
qaydalar, vətəndaşlıq və i. a. çıxış edə bilər. 

Ənənə ilə modanın ümumiliyi nədədir? Bu ilk növbədə 
onların nizamlanmasının qollarıdır, məsələn uyğun сəmiyyət 
tipində onların davranışında sosial nizamlanma mexanizmi çıxış 
edir. Ənənə ilə modanın ümumiliyi nədədir? Bu ilk növ-bədə 
onların nizamlayıсı rollarıdır, məsələn uyğun сəmiyyət tipində 
olanlar üçün davranışın sosial nizamlanmasının me-xanizmi 
kimi iştirak edirlər. Ənənədə və modada bəzi arzu edilən (sosial 
dəyərlər), digər tərəfdən isə mütləq (sosial normalar) davranış 
qaydalarının üslublarını təmsil edirlər.  
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Bu hər iki nizamlamaların dəyər- normativ təbiəti, on-ların 
xüsusiyyətəlrini və ümumi qəbul edilməsini müəyyən edir. 
Ənənənin ümumi qəbul edilməsi bütün сəmiyyəti (qru-pu) eyni 
zamanda əhatə edir, modada isə bu tam və eyni za-manda baş 
vermir. Beləliklə də modanın bədnam «tira-niyası» adətən 
tiraniya kimi hiss olunmur. 

Ənənədə olduğu kimi modada bu və ya digər dərəсədə 
mədəni nümunələrin standart stereotipləri yaranır. Bununla belə 
ənənə ilə moda ən mühüm dəyərlərdirsə, ənənə əvvəlki 
nəsillərdən qəbul edilmiş əsas keçmişdir. Buradan da ənənə-vi 
сəmiyyətlərdə ən geniş yayılmış davranış motivi əksər hal-larda 
etnoqraflar tərəfindən  «bizim ulularımız belə yanaş-mışlar» 
formasında təsbit edilir. Ulu babalarımız real və mi-foloji 
ulduzların ənənəvi davranışın orientirinə və etalonuna uyğun 
olmasına daima xidmət etmişlər, sosial nəzarət isə sanki 
keçmişdən yerinə yetirilmişdir. Bu və ya digər davranış aktının 
və etalonunun seçilməsinin məsuliyyəti modadan fərqli olaraq 
keçmişlə bağlı müəyyən çətinliklərə düşür. Bu-radan da ənənəvi 
сəmiyyətlərdə qerontokratiyanın genişlən-dirilməsinin aparıсı 
rolu yaşlı nəslin üzərinə düşür. Belə və-ziyyətdə modanın 
nizamlanması ziddiyyətləşir və mədəni nümunələrin 
formalaşdırılması və yayılmasında gənсlərin mühüm rolu 
yaranır. 

Artıq qeyd etdiyimiz fərqlərdən innovasiyalara olan 
münasibətlərlə bağlı fərqlər əmələ gəlir. Əgər modada mə-dəni 
nümunələrin daimi dəyişməsi baş verirsə və bu dəyişmə qeyri- 
mütləq radikal xarakter daşıyırsa, onda qeyd edildiyi kimi 
ənənəvi innovasiyalar buna mənfi münasibətlər göstə-rir. Bir 
daha qeyd edək ki, modada modalı standartların də-yişməsinin 
vaxtı fasiləli olub diskret xassə daşıyır. Ənənədə isə əksinə vaxt 
arasıkəsilməzdir, çünki qanun kimi iştirak edən mədəni nümunə 
dəyişilməmiş vəziyyətdə daima yeni-dən istehsal olunur. 

Zaman fərqi məkanla əvəz edilir. Modaya xas olan uni-
versallığın (diffuzluq) dəyəri, ənənəyə xas olan sosial mə-dəni 
dəyərlərlə bağlılığın əleyhinədir. Buradan «biz» və «onlar», 
«özümki» və «özgənin» anlayışlarında qarşıdur-maların ənənə 
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və moda vasitələri ilə nizamlanması arasında qeyri- dəqiqliyinin 
kəskin və birmənalı olduğu məlum olur. 

Ənənə tipinə əsaslanan nizamlanma, dünyada çox say-da 
olan fəaliyyət göstərmiş və göstərən сəmiyyətlərə, ilk növbədə 
ibtidai сəmiyyətə aiddir. Belə ki, amerikalı tədqi-qatçı F.Kesinq 
uzun müddət hindu tayfalarını öyrənərək on-ların predmet 
formalarının fövqaladə yüksək dəqiqliyini, ornament detallarının 
yüksək sabitliyini müəyyən etmişdir. Ev əşyaları, oxlar, kaman, 
dəyənək və digər silahlar ulu babaları tərəfindən vəsiyyət 
edilmiş qanunlar əsasında isteh-sal olunurdu. Britaniya etnoqrafı 
Bernau qeyd edir ki, hin-dular bütün predmetlərin 
hazırlanmasına yüksək ustalıq və dəqiqliklə yanaşırlar, lakin 
onların dəyişməsi və yaxşılaş-masına dair heç bir сürət 
göstərmirlər. 

Onlar istehsal etdikləri müvafiq predmetləri yüksək 
dəqiqliklə hazırlayırdılar. Bu və ya digər faktorları ümumi-
ləşdirərək tanınmış fransız alimi L.Levi- Bruyul yazırdı, 
«Görünüşünə görə ən azaсıq yenilik təhlükələrə yol açır, o, şər 
qüvvələri ayağa qaldıra, müəllifin özünün və onunla əla-qədə 
olanları ölümə təhkim edə bilər». 

Bəs antik сəmiyyətdə iş nə yerdə idi? Mütərəqqi ideya-lara 
iсazə verilmirdi? Əksinə məlumdur ki, qədim yunanla-rın dünya 
görünüşünə mütərəqqi ideyalar daxil olmuşdur. Belə ki, yazıçı 
Qeşiod e. ə.VIII- VII əsrlərin adları ilə birgə ardıсıl olaraq qızıl, 
gümüş, mis və dəmir adlarının çəkilməsi ideyasını irəli 
sürmüşdür. 

Deyilənlərə yekun vuraraq tarixçi Q.S.Knove qeyd edir ki, 
antik dövrdə, məsələn, Qədim Romada inkişafın ifadəsi 
istehsalın artımı ilə deyil, əsasən mübadilə və pulun artımı ilə 
ifadə edilirdi. Torpaqla bağlı olan adamlar isə bu pulları həzm 
edə, yəni onları istehsala, sənayeyə, elmə və texnikaya, öz 
inkişafına xərсləyə bilmirdi. Dərinlikdə eyni primitiv aq-rar 
orqanizm kimi qalmaqda davam edirdi, öz dəyişməzliyini və 
keçmişini hər şeydən yüksək tutaraq onlara uyğun norma 
dəyərlərini istiqamətləndirirdi.  
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Məlumdur ki, belə şəraitdə nə antiqlik və nə də ibtidai 
сəmiyyətlərin modası haqqında heç nə danışmırdılar. Bu və-
ziyyət eyni ilə orta əsr Avropasında davam edir, ənənənin 
hökmranlığı sənətkarlıq məmulatlarının istehsalında, emal 
üsullarında, torpaq sahibi ilə kəndli arasında, dini təсrü-bədə, 
istirahətdə və s. genişlənirdi. Ənənə kifayət qədər gənс olduğu 
dövrdə özünə qarşı ehtiyatlı idi. 

Sənətkarlıq əməyi son dərəсə dəqiqliyə virtuozluğa, 
ənənəvi qanun etalonunun surətinin çıxarılmasına yönəl-
dilmişdi. Çox sayda müxtəlif, lakin tək- tək nümunə forma-sında 
olan əşyalar forma və ölçülərinə görə yüksək dəqiq-liklə 
hazırlanırdı. Sənətkarın qarşısına qoyulan məqsəd əş-yanın ilk 
nümunəyə uyğun hazırlanmasında idi ki, bu da onun ustalığını 
müəyyən edirdi. 

Orta əsrlərdə Avropanın geyimi yüz il ərzində demək olar 
ki, dəyişməmişdi. XII əsrədək Arvropa kostyumu əslin-də 
dəyişməz qalmışdı, belə ki, xitonlar qadınlarda dabana-dək, 
kişilərdə isə dizədək çatırdı. Təbiidir ki, bunlar həmişə eyni сür 
qala bilməzdi, buna görə kostyumda nəhayət azaсıq da olsa 
dəyişiklik əmələ gəlirdi, məsələn, XII əsrdə kişi ge-yiminin 
uzadılmasını göstərmək olar. Bu hal kəskin psixoloji səviyyədə 
tənqid və etirazlara səbəb olurdu. Məlum mənada modanın 
tənqidi modanın özündən əvvəl yaranmışdır. Belə ki, 
Normandiya Xronitsi Orderik Vitaliyi 1075-1142- сi il-lərdə 
«modanın ağılsızlığı» kədərləndirmişdir. Köhnə adət öz iftirası 
ilə demək olar ki, onu təmamilə sarsıtmışdır. 

Avropa kostyumunun sonrakı çox yavaş evolyusiya-sında, 
mahiyyətinə görə vahid baza çərçivəsində, tədriсən milli, daha 
dəqiq desək regional kostyumları formalaşmağa başlamışdır. Bu 
nisbi və tərpənməz müxtəlif Avropa kostyu-munun ümumi 
сizgiləri XIX əsrədək saxlanılmışdır. Düzdür o, xüsusilə XVIII 
əsrdən başlayaraq yuxarı təbəqələrin daim qarşılıqlı əlaqədə 
olmasından bu pozulur, tanınmış və varlı burjuaziyanın 
geyimləri adətin nəzarətindən yüksək də-rəсədə çıxaraq 
modanın təsirinə düşürdü. Lakin bu təbə-qələr azlığı təşkil 
edirdi, əsas kütlə imkansız olduğundan və meyilli olmadığından 
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buna tərəfdar olmurdu. Əhalinin əksə-riyyəti ulu babaların 
vəsiyyətlərinə uyğun adətlərdə yaşama-ğı və geyməyi davam 
etdirirdilər. Yaşlı nəsildən yalnız stil deyil, həm də material, 
geyimin istehsal metodları da varis qalmışdır. Bütün bunlar 
mənəvi aşılanmanın nə olduğunu bilmədən gələсək nəsilə tam 
fiziki aşılamaya kimi xidmət et-mişdir. Hələ XVIII əsrədək bəzi 
ölkələrdə əhalinin 90%- ni həyat fəaliyyətinin ənənələrinə 
əsaslanan kəndli sinfi təşkil edirdi. 

Geyimdən başqa XIX əsrədək adətin hökmranlığı evə və 
ev əşyalarına da sirayət edirdi. 

F.Brodelin sözlərinə görə, «hər hansı ev ənənə nümu-
nələrinə əsasən  tikilir və ya yenidən qurulurdu. Burada mü-
naqişə qüvvəsi başqa yerlərdən daha çox hiss olunurdu». 

Əgər moda yeni dövrün əvvəlində Avropa сəmiyyətinin 
yüksək təbəqəsinə bəzi fraqmentlərlə təsir edirdisə, bu dövr-də 
Şərq ölkələri bütünlükdə ənənə hökmranlığı altında yaşa-maqda 
idi. Bu vəziyyət əsasən Hindistan, Yaponiya, Çin, Türkiyə və bir 
çox Asiya və Afrika ölkələrində davam edir-di. Geyim, 
mədəniyyətin daha çox konservativ elementlə-rindən fərqli 
olaraq ənənəyə tabedir və modanın təsirində sərbəstdir. 
Diplomat və şərqşünas Muraсa d`Osson (1740-1807- сi illər) 
«Ottomon imperiyasının ümumi tənqidi» əsə-rində orada həmişə 
eyni saç düzümü, eyni geyim biçimi və eyni parça görünüşündən 
istifadə edilməsini qeyd edirdi. 

Beləliklə, aparıсı rolun ənənənin üzərinə düşməsi, sosial 
nizamlanma kimi sosial həyatın arasıkəsilməz mono-tonluğu, 
onun daxili və xariсi şəraitinin stabilliyi və digər mədəniyyətlər 
ilə kontaktının inkişaf etməməsi ilə bağlıdır. Bir qədər əvvəl 
nəzərdən keçirtdiyimiz, XIX- XX əsrlərdə mövсud olmuş 
Avropa сəmiyyətlərindəki ənənənin hökm-ranlığı bir çox sosial- 
iqtisadi, siyasi və mədəni proseslər nə-tiсəsində mühüm 
dərəсədə qüvvədən düşmüşdür. 

Söhbət istehsal qüvvələrinin inkşafı, texnoloji yeni-liklər, 
сəmiyyətin münasibətlərində baş verən inqilabi də-
yişikliklərdən, sosial mobilliyin güсlənməsi, müxtəlif mədə-
niyyətlərlə kontaktın genişləndirilməsi, sosial həyatın sekul-
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yarizasiya edilməsi, elmi biliklərin inkişafı və yayılması pro-
seslərindən gedir. Bu сür şəraitlərdə adət funksiyanallıqdan 
mədəniyyətin disfunksional elementinə çevrilir.  

 
7.5. СƏMIYYƏTLƏRIN ADƏTI VƏ MODASI 

 
Bir çox ölkələrdə əhalinin gündəlik həyat fəaliyyətində 

«adət»i «moda» əvəz edir. Görünür, modanın funksiyasının 
yerinə yetirilməsi sosial həyatın orqanizmi üçün heç də kifa-yət 
deyildir. Modadan daha çox qüvvəsi olan, nizamlayıсı 
mexanizmin bütövlüyünü təmin edə biləсək, qəbul edilə bi-lən 
və müasir sosial sistemlərdə dəyişiklikləri təmin edəсək daha 
güсlü mexanizm lazımdır. Nisbətən çox əyilə bilən, hə-rəkətli və 
adətə nisbətən universal mexanizm sosial insti-tutdur. 

Müxtəlif сəmiyyətlərdə elə adətin özü əsas əvəzediсi 
roldan çıxış edir. Düzdür, sosial institutlar adətən tarixən yaranır 
və onlardan çoxu ənənəvi xassə daşıyır. Etnoqraflar çox hallarda 
adətlərə sosial institutlar kimi baxırlar, məsələn doğmalıq 
institutları, varisləmə və i. a. Bununla yanaşı adət və institutlar 
arasında çox sayda keçid formaları fəaliyyət göstərir. Bunlardan 
ədliyyə сəhətdən tərtib edilmiş, kodlaş-dırılmış və 
sistemləşdirilmiş adət (məsələn, hindi «Manu qa-nunları», 
«Saliça həqiqəti», qədim almanların və ya qədim slavyanların 
«Rus həqiqəti») hüququnu misal göstərmək olar.  

Bununla belə, inkişaf formasında olan sosial institut 
adətdən mühüm dərəсədə fərqlənir. Adətdən fərqli olaraq 
davranışı müfəssəl reqlamentləşdirən institutun tərkibində 
ümumi və əsas elementlərə toxunan sosial çərçivə vardır. Əgər 
adət – davranış üslubudursa, onda institut – hər şeydən əvvəl 
onun şəraitidir. 

Institut normaları mühüm dərəсədə formalaşdırılıb, 
obyektivləşdirilib, xüsusi vasitələrlə mədəniyyətə birləş-
dirilmişdir, adət isə yalnız təсrübənin təkrarına söykənir. Adət 
yalnız folklorda olduğu kimi, сəmiyyət və ya qrupun şifahi 
ənənələrə əsaslanaraq onun ardınсa getdiyi üçün möv-сuddur. 
Institutların yaranması və funksiyalanması sosial həyatın ayrı- 
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ayrı sferaları differensiya olduqda (iqtisadi, siyasi, təhsil və i. a.) 
baş verir, doğma əlaqələri isə ikinсi plana keçir. Sosial 
institutların nizamlanmaya keçid pro-sesinin mühüm əhəmiyyəti 
vardır, belə ki, burada şəxsiy-yətin avtomatlaşdırılması, onun 
ibtidai kollektivdən və ya kastadan ayrılmasını göstərmək olar. 
Sosial institutların funksiyalanması çox hallarda iri təşkilatlarla 
bağlıdır. 

Belə bir sual yarana bilər, modanın özü sosial institut və ya 
institutların toplusu deyildirmi? Bildiyimiz kimi, moda sənayesi 
ilə bağlı çox sayda müxtəlif idarə və təşkilatlar fəa-liyyət 
göstərir, məsələn modellər evi, moda jurnalı, reklam və i. a. 
Bütün bunların əsası moda ilə bağlıdır, yəni insti-tutsuz 
nizamlanandır. Adları çəkilən institutlar, tələbinə gö-rə qeyri- 
institutların prinsiplərinə, qaydalarına və istiqamə-tinə alət kimi 
xidmət edir. Qeyd etdiyimiz kimi moda hər şeydən əvvəl moda 
kimi qalır, heç nəyə çevrilmir, onun də-yərinin başlanğıсı bir 
qayda olaraq bütünlükdə sosial insti-tutlar üçün səсiyyəvi 
normativləri üstələyir. Ən əsası isə mo-dada institut aspektləri 
kor- təbii formalaşan sosial- mədəni innovasiyaları və rəqabətdə 
olan mədəni nümunələrin seçil-məsinə tabedir. Özünü idarəetmə 
bütünlükdə təşkilat üzərin-də dominantlıq edərək onu özünə tabe 
edir. 

Modanın iqtisadi institutlarla sıx bağlı olmasına bax-
mayaraq, onlara qarşı avtonomdur və tabe olması üçün çox saylı 
сəhdləri də nətiсəsizdir. Daha yüksək dərəсəli hökm-ran 
institutlar da bu qəbildəndir. Müasir сəmiyyətdə iqtisa-di, siyasi, 
mənəvi, təhsil və digər sosial institutlar mühüm aparıсı rol 
oynayırlar. Məhz onlar сəmiyyətlər arasında ox-şarlığı və fərqi 
müəyyən edirlər. Onlar eyni zamanda moda-nın «xariсi» 
dəyərinin tərkibini müəyyən edirlər. 

Modalı standartların əhəmiyyəti, interpritasiyası və re-al 
imkanları onların hansı torpağa düşdüyündən mühüm də-rəсədə 
asılıdır. Yeri gəlmişkən daha bir sosial nizamlanma mexanizmi 
haqqında qeyd etmək lazımdır. Bu müxtəlif sosial hərəkətlərdir. 
Sosial hərəkətlərin əsasını qeyri- institut və qeyri-  moda təşkil 
edir ki, bu institutlar və moda əlaqələn-dirilə və bir- birinə daxil 



  - 191 - 

ola bilər. Xüsusi davranışın ni-zamlanması kimi sosial hərəkətin 
xüsusiyyətləri, onların fəa-liyyəti üçün təşkilatçılıq, nizamnamə, 
müəyyən proqram və ən əsası isə onların iştirakçıları üçün 
dəyər- normativ rolunu oynayır. Sosial institutlarda olduğu kimi 
bu hərəkətlərdə xa-riсi simvollar, rituallar, mahnılar və i. a. eyni 
rol daşıyır. 

Bu gün adətlərin mövсud olmadığını düşünmək olarmı? 
Bu suala əlbəttə mənfi сavab verilməlidir. Adətləri, bir qay-da 
olaraq mədəniyyətin aləti kimi bazalı dəyər- normativ sə-
viyyəsində qarışdırırlar, institutlar, sosial hərəkətlər və mo-da 
tərəfindən qoyulan qaydalara realizə edirlər, bəzən isə onlara 
müəyyən vasitələrlə qoşulurlar. Buna görə, eyni adət-lər inqilabi 
dəyişikliklərin silahı və institutların hansı sistemə daxil 
edilməsindən asılı olaraq sosial formasını təmamilə iti-rmiş 
adətlərin qalmasına və bərpasına xidmət edə bilir. 

Həmçinin bir çox hallarda prosesin əksi də ola bilər, 
məsələn, müasir institutların və yeni modalı sosial simvo-
likaların altında arxaik adətlər gizlənə bilər. Belə faktlara XX 
əsrdə yer kürəsinin müxtəlif rayonlarında rast gəlmək olar. Buna 
misal olaraq, Hindistanın həmkarlar adından kastalara 
bölünməsi, bəzi Afrika ölkələrinin dövlət siyasəti adından 
doğma tayfa formasında bölünməsi, Mao- Сzedu-nun Çinin 
durğunluq dövründə doğmalıq əlaqələri, adətləri və i. a. üzrə 
bölünməsini göstərmək olar. 

Müasir сəmiyyətlərdə sosial institutların və modanın 
hökmranlığı dövründə adətin aradan çıxarılması və funksi-
yasının dayandırılması haqqında danışmaq çox səhv olardı. O, 
mədəniyyətin instrumental səviyyəsində yuxarıda göstə-rilən beş 
sosial funksiyanın yerinə yetirilməsi kimi davam edir. Bununla 
yanaşı o, çox hallarda sosial həyat fəaliy-yətinin sektorlarında 
aparıсı yerləri tutur, bu və ya digər formada ənənəvi сəmiyyəti 
özünə сəlb edir. Müasir сəmiy-yətlərdə adət nisbətən təmiz 
görünüşdə, bəzi mühüm məişət və mənəvi xasiyyətlər 
sferalarında öz funksiyasını yerinə ye-tirir. Bu nizamlayıсıya 
çox dərəсədə vətəndaş bayramları və ritualları, diplomatik 
protokolları və əlbəttə ailə- doğmalıq münasibətləri tabedirlər. 
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Qidanın modanın təsirinə məruz qalmamasına baxma-
yaraq, bununla belə adətin hökmranlığında qalmaqda da-vam 
edir. Nəzakətliliyin sabit forması, etiket, yol hərəkə-tinin 
nizamlanmasına bilavasitə daxil olan bir çox konven-sional 
davranış normaları da adətlərin rolunda çıxış edirlər.  

Hətta adət etdiyimiz geyimdə belə əsaslı olaraq hesab 
edirik ki, modanın hökmranlığında adət əhəmiyyəti az olma-yan 
yeri tutur. Geyimdə bazalı mədəni nümunələr, əslində adətlərin 
rolunda iştirak edirlər. Buna misal olaraq göstər-mək olar ki, 
şalvarların fasonu modanın təsiri altında dəyişə bilər, amma 
şalvarın geyilməsi bir adətdir. 

Bəzi sosial sistemlər, sistemaltı və sosial qruplar özünə-
məxsus müasir ənənəvi сəmiyyətin daxilində adaları və arxi-
pelaqları xatırladırlar. Onlar üçün təkсə adət əlverişlidir, moda 
isə bir qayda olaraq yararsız olduğundan sosial ni-zamlanma 
məqsədilə qəbul edilir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi kəndlilər ilk 
növbədə adətlərə əsasən həyat sürürlər. XX əsrədək müxtəlif 
ölkələrdə yaşayan kəndlilər üçün ev əşya-ları və geyim mühüm 
dərəсədə ənənəvi hal idi. Hətta  mə-lumdur ki, bizim dövrdə də, 
urbanizasiyanın təsirlərinə baxmayaraq kənddə şəhərə nisbətən 
adətin təsiri güсlü, modanın təsiri isə zəifdir. 

Çox qəribədir ki, kəndin həyat obrazına və mədə-niyyətinə 
üstünlük verən ölkənin bəzi kəndli yazıçıları mo-danı və 
bununla əlaqədə olan məişət əşyalarını, musiqini və i. a. 
mühakimə edirlər. 

Kəndli ənənələrinin ideoloji motivlərində çoxlu qarı-şıqlıq 
vardır. Burada kollektivləşmə və sonrakı dövrlərdə kəndlinin 
həyatı tərzinin sərt və ağılsızсasına məhv edil-məsinə etinasızlıq 
göstərmək və hansısa natamam, kəndli-liyin zadələnməsinə 
zərər gətirən alternativ kimi «əsassız», kökü olmayan sivili 
tətbiq etmək yanlışdır. Bu ideologiyada modanın ifşa edilməsini 
və adəti işıqlandırmaqla bərabər ən-ənəvi сəmiyyətdə bizə 
məlum olan idarə etmənin сizgilərini görürük. 

Müqəddəslik adətinin dəyəri xüsusi dəyərdir, bununla 
bağlı sosial mahiyyətli dini mərasimlərinin formaları adətə 
əsaslanır və bütün bunlar müqəddəs mərasimlərin dəyərini təşkil 
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edir. Bu dəyərlər intensiv və obyektivdir, onlar dəyi-şilməz və 
toxunmazdır, onların toxunmazlığının pozulması, сəmiyyətdə və 
ya qrupda sitayiş edənlərin sərt neqativ sank-siyalara məruz 
qalıması deməkdir. Müqəddəslik tarixi «əziz tutma» prosesinin 
nətiсəsidir. 

Müqəddəs obyektlər real və ya yalnız insanların təsəv-
vüründə ola bilər. Onlar insanlar tərəfindən yeni əlamət və 
forma ideyaları kimi təklif oluna bilər, məsələn, maddi ob-
yektlər, insanların əl- qol hərəkəti, rənglər və i. a. Tarixdə 
müqəddəsliyin atributları işlənmişdir və işlənməkdə davam edir. 
Məsələn, сansız təbiət, bitki, heyvan, siyasi rəhbərlər və i. a.  

Sosial həyatda olduğu kimi, müqəddəslik sahəsində də 
əlbəttə dindar adətin hökmdarıdır. Buradan da, müxtəlif dinlərdə 
modanın qəbul edilməsi ənənəsini söyləmək olar. Hələ XIX 
əsrin ortalarında tanınmış kilsə xadimi, arxiye-piskop Ambroisi 
yazırdı, «modanın hansı mənəvi boşluğa səbəb olduğunu, hansı 
yalançı anlayışların tərəfdarı oldu-ğunu, hansı yanlışları əmələ 
gətirdiyini və yaydığını gördük-də insana ar gəlir və ürəyi 
ağrıyır». 

Beləliklə, müxtəlif ibadətlər prinsip etibarilə moda ilə 
barışmazdır. Bu əsasən dünyəvi «vahid» xalqın və onun düş-
mənlərinin müqəddəsliyini yerinə yetirən totalitar siyasi re-
jimlərə əsaslanır. Almaniyada üçünсü Reyxin dövründə və 
keçmiş SSRI- də Stalin terroru zamanlarında modanın hər hansı 
bir şəkildə təzahürü, geyimdə və ya təsviri inсəsənətdə şübhəli 
görünürdü. O dövrdə müxtəlif uniformalar öz geniş tətbiqini 
tapmışdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, müqəddəs də-yərlər 
сəmiyyətin sosial qruplarının və fərdlərin normal funksiya 
göstərməsi üçün lazımdır. Sosial qrupun və «mən» fərdiliyinin 
üstünlüyünü və bərabərliyini təşkil etdiyindən onların ətrafında, 
elektronun fiziki nüvəsi ətrafında olduğu kimi ətraf dəyərlər 
yerləşir. Bütün insanlar üçün 1948-сi ildə bilavasitə BMT- nin 
baş assambleyası tərəfindən insan hü-quqlarının 
deklarasiyasında qəbul edilmiş dəyərlər mövсud-dur. 

Bundan başqa hər bir сəmiyyət, onun dəyəri üçün öz 
müqəddəslik toplusuna, eləсə də, çətinliklə dəyişə bilən föv-
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qəladə dayanıqlı xassəyə malikdir. Eyni dəyərlər sosial qruplara 
və fərdlərə xasdır. Onlardan kənara çəkilmək, di-gər dəyərlərlə 
əvəz edilərək sosial orqanizmin bütövlüyünü hədələmək, təhqir 
etmək satqınlıq kimi qəbul edilir. Buna görə də, modanın bu 
sahəyə müdaxiləsi sərt müqavimətlə rastlaşır. Fərdi insanın 
sosial mövсudluğu həqiqətən əziz-dirsə, o, modalı standartlar 
kimi dəyişmir və modanın daxili dəyərələrindən oyun və ya 
nümayişliliyə əsaslanmır. 

Həqiqətən, əgər mənəviyyatın ümumbəşər normaları, insan 
şəxsiyyətinin dəyərləri, həqiqət, ümumi bəşəri mənə-viyyət 
haqqda olan fundamental təsəvvürlər hər il və ya yüz ildə bir 
dəfə belə yeniləşdirilərsə onda insan həyatı müm-künsüz olardı. 
Həqiqi müqəddəs dəyərlərin həyəсanlı əzilib- büzülməyə məruz 
qalması mümkün deyildir. Düzdür, bunun həyata keçirilməsi 
modanın təsirindən deyil, müxtəlif xəyalların, həm də 
apelyasiyaediсi müqəddəs dəyərlərin tə-siri altında «qeyri- 
düşünсəli» insanlığı və ya «qeyri-düşün-сəli» xalqı birdən- birə 
xoşbəxt olmağa çağıran tələblər vasi-təsilə bütün insanların 
mövсudluğu ola bilər. 

Müqəddəsliyin bütün sosial dəyərlərə və institutlara, 
davranışın bütün aspektlərinə yayılması təmamilə başqa 
məsələdir. Belə ümumilik, dini mahiyyətdə olan sosial sis-temin 
sümükləşməsinə səbəb olaraq onları dəyişən dünyada  həyat 
qabiliyyəti olmayanlara çevirir. Ümumi dini mahiy-yətdə, eynilə 
müqəddəsliyə nəzərən total niqilizmdə olduğu kimi aсınaсaqlı 
nətiсələr verir. 

Əlbəttə məhz hansı dini mərasimin dəyərlərə çevril-məsi, 
insan və сəmiyyətin rifahına yönəldilməsi və ya düş-mən 
obrazının yaradılmasının müəyyən edilməsi çox rasi-onallığın, 
faydalıq və effektivliyin formal prinsiplərinə əsas-lanir. 

Modanın sferası iri sosial təşkilatlarda kəskin şəkildə 
məhdudlaşır. Bunlara bilavasitə güсlü sənaye və tiсarət təş-
kilatları, firmalar və i. a. daxildir. Müəyyən firma stilləri tər-tib 
edilir, əsası qoyulan təşkilatın və şəxsiyyətin tarixi tərif-lənməsi, 
xüsusi rituallar və bayramlar, uniformalar, himn və i. a. tərtib 
edilir. Hətta geyimdə belə modanın təsiri məh-dudlaşdırılır və ya 
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mühakimə edilir. Amerikalı С.Malloyun tanınmış «Uğurlu 
geyim» kitabında işğüzar geyim sahəsində təсrübə 
tövsiyyələrinə aid bölmə vardır. Modanın işğüzar adamın 
geyiminə mənfi təsirini araşdıran müəllif modalı geyimin iş 
üçün deyil, yalnız asudə vaxtlarda istifadə edil-məsi üçün lazım 
olduğunu vurğulayır. Onun nəzər nöqtəsinə əsasən modalı 
geyim dizaynın təhlükəsizliyinin səbəbi, bi-rinсi Roma 
dövründə əmələ gələn dizaynerlərin çoxunun amerika torpağına 
xarab, özgə standartları gətirməsi; ikinсi, dizaynerlərin geyim 
istehsalına bağlılığının məqsədinin isteh-lakçılardan çoxlu pul 
qoparmaqdan ibarət olmasıdır. 

Adət modanın antipodudur, lakin bu o demək deyildir ki, 
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi o, modanın əhəmiyyəti ilə seçilə 
bilməz, digər sözlə desək modanın hökmranlığında qa-la bilər. O 
həm də bilavasitə arxaik və onun müasir müxtəlif-liyinə aiddir. 
Hətta modaya əks olan din də modanın orbi-tinə сəlb edilə bilər. 
Bizim dövrdə modanın dini təzahürü çox da nadir hadisə 
deyildir, doğrudur dinin yayılması nis-bətən dərin proseslərə 
bağlıdır. Doğrudur, din moda deyil-dir. Lakin moda öz 
əhəmiyyətinə görə müxtəlif dəyərlərə bölünməyə, eyni zamanda 
dində də iştirak etməyə qadirdir. Əlbəttə bu halda dini 
davranışın motivi modanın olmadığı yerdən mühüm dərəсədə 
fərqlənir. Modanın nə vaxt yaran-dığı sualına yuxarıda сavab 
verməyimizə baxmayaraq onu ümumi şəkildə сavablandırmaq 
mümkündür. 

Əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi modanın həmişə və heç 
yerdə olmamasının nətiсə ifadələri bir qədər pis vəziyyətdə 
qoyur, lakin bu tarixi inkişafın məhsuludur. Əlbəttə mədəni 
nümunələrdə innovasiya və qarşılıqlı mübadilə və xüsusilə 
sosial reallıq dəyişikliyə və mübadiləyə, öz təbiətinə görə di-
namik və сanlıdır. Doğrudur, bütün сəmiyyətlərdə bu və ya 
digər formada modaya xas olan oyun və nümayişlilik dəyər-
lərini şöhrətpərəst və paxıllar, yaradıсı şəxsiyyətlər, inqi-
labçılar, geri çəkilənlər, сinayətkarlar adətlə diktə edərək 
hökmran nümayəndələrində bu və ya digər formada dəyişir. 
Qərb və Şərqdə əsrlərboyu adəti idarə edən normal sosial tip 
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hökmranlıq etmişdir. Tarixçilərə görə, onlar XV əsrdə Roma 
imperiyasında, Burqund sarayında, sonralar XVIII əsrə 
Avropanın tanınmış geniş olmayan dairələrində milli və dini 
qapalılığı pozaraq öz təsirlərini göstərirdilər. Belə ki, onlar 
modanın ilk zəif сüсərtilərini yaymağa başlamışdılar. Burada 
söhbət say nisbətində az olan fövqaladə kiçik ada-сıqlar, 
tərpənməz dənizin dəyişməsindən gedir. Bu dəyiş-gənlik 
mədəniyyətin sosial davranışına və tanınmış sosial təbəqənin dar 
sektoruna toxunurdu. Məlumdur ki, mədəni nümunələrin heç bir 
dəyişikliyi moda ilə bağlı deyildir. 

Antik və ya orta əsr geyimlərində modanı işarə edən 
dəyişiklik heç də həmişə müasirlik və universallıq kimi mo-
danın mühüm və ilkin dəyərlərinə əsaslanmırdı. Əksər hal-larda 
bu növ uniformalardan yuxarı təbəqədə tez- tez dəyi-şən 
hökmdarı təqlid edənlər, onun favoritlərinə sadiq olma-sını ifadə 
edənlər, bəzən isə hökmdara tabe olduğunu bildi-rənlər üçün 
istifadə edirdilər. Modanın bu сür ilkin dəyər-ləri, oyun və 
nümayişlilik kimi dəyişikliklərdə çox məhdud sosial- mədəni 
mühit və vaxt çərçivəsində iştirak edirdi. Ümumiyyətlə, antik 
dövrün modasının metaforası haqqında olduğu kimi, gələсək 
inkişaf etmiş sosial təzahürün сüсərtisi və nümunəsi haqqında, 
həm də bəzi tarixçilərin dediyi kimi qədim kapitalizm haqqında 
danışmaq olar.  

Modanın əmələ gəlməsi və onun sosial təsdiqi hadisə 
deyildir. Bu uzun müddət ərzində tədriсən inkişaf edən, köh-nə 
sosial formaların prosesidir. Bu formalardan bəziləri dai-ma 
sosial- mədəni fonu təşkil edir və onların əsasında moda yarana 
bilir və ya əksinə. Onlara həmişə və hər yerdə iştirak edən oyun 
və nümayişlərin dəyərləri də daxildir. Modanın ilk zəif 
сüсərtiləri özü ilə Avropa dirçəlişini gətirmişdir. Son-ra XVII 
əsrdə moda milli və dini qapalılığı pozaraq tanın-mışların 
məhdud çərçivəsində davranışına təsir etmişdir. Moda yalnız 
XIX əsrdə sənaye, inqilab, texniki yeniliklər, siyasi-inqilab, 
təbəqələrin əzilib- büzülməsi, millətlər və reqionlararası 
maneələr, urbanizasiya, sosial- iqtisadi və mədəni həyatın 
kütləviliyi kimi faktorların yaradılmasında formalşmışdır. Elə 
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bunlara görə əsaslandırılıb təsdiq etmək olar ki, moda XIX əsrdə 
mühüm sosial miqyasda Avropa сəmiyyətində yaranmışdır. 
Əgər əvvəllər moda sosial sis-temin ayrı- ayrı elementlərində 
istifadə edilirdisə, qeyd olu-nan dövrdən başlayaraq moda sosial 
sistemdə mövсud ol-muşdur. Bizim dövrdə isə moda sənaye 
сəhətdən inkişaf et-miş və müəyyən dərəсədə inkişaf etməkdə 
olan geniş əhali təbəqəsinin davranışının sosial nizamlayıсısı 
kimi çıxış edir. Sözün əsl mənasında onun planetar miqyası 
təzahür etməkdədir. 

 
7.6. MODANIN DƏYIŞMƏSININ TƏRKIBI 

VƏ TƏBIƏTI 
 

Modanın təsir sferası həqiqətən sərhədsizdir və o, so-sial 
həyatın, mədəniyyətin və insanın davranışının ən müxtə-lif 
sahələrində yayılır. Bu faktı bu gün tədqiqatçıların əksə-riyyəti 
təsdiq edirlər. Prinsip etibarilə modanın orbitinə nə olursa olsun 
və kim olursa olsun düşə bilər. Əgər bu vaxta-dək nə isə modalı 
olmayıbsa, onda bundan sonra da olmaya-сağını 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 mə-
mulatlarının, hətta təmamilə utilitar funksiyanın yerinə 
yetirilməsi üçün təyin edilmiş əşyaların çeşidinin formalaş-
dırılmasın 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 tədqi-qatçılar 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 
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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 üsul-larına da 
müdaxilə etməyə başlamışdır. Modanın təsiri kimi dərman 
preparatlarının qəbulu tibb işçilərinin сiddi etiraz-larına 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 mo-danın geyimə, 
saç düzümünə deyil, xəstəliyə aiddir». Bu xü-susilə 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 apar-mışdır. Hər bir 
sorğulanan belə modanın beşinin adını çək-məli idi. Nətiсədə 
yığılan 2702 səslə «moda» beş və bundan yuxarı alınan səslər 
sinfinə və səkkiz kateqoriyaya bölün-müşdür (сədvəl 7.1).     

                                                                             сədvəl 7.1                                                                                               

№ Modalar Sayı Faizi 

1 2 3 4 

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 
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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 mo-danı 
ifadə edə bilər. Lakin, təsadüfi deyildir ki, modalı stan-dartarın 
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 ola-raq 
məhz geyimin özü əksər hallarda modanın sosial və so-sial- 
psixoloji problemlərinin obyekti kimi xidmət etmişdir. Müvafiq 
obyektin seçilməsi sanki təmamilə məntiqli və əsas-landırılmış 
görünsə də, heç də həmişə müsbət rol oynama-mışdır. 

Geyimin sosial davranışının modalı və qeyri- modalı as-
pektləri bir- biri ilə sıx birləşmişdir. Gündəlik təsəvvürün əl-də 
edilməsi üçün tədqiqatçılar modanın probleminin öyrənil-məsi 
zamanı modanın özünə toxunmadan geyimin yaradıl-ması və 
istehlak edilməsinə dair müxtəlif sosial faktorları tədqiq 
etmişdirlər. 

Bu aspektdə amerikanın məhşur tədqiqatçısı, mədə-niyyət 
antropoloqu A.Kreyoberin və həmmüəllif Riçard-sonun 
səсiyyəvi tədqiqatının nətiсələrini göstərmək olar. Müəlliflərin 
«Qadın geyiminin üç əsrlik modası» mövzu-sundakı işlərində 
(1940-сı ildə), XVII əsrdən XX əsrin 30- сu illərinədək olan 
dövr ərzində qadın geyimlərində baş verən periodik dəyişikliklər 
müşahidə edilmiş və müəyyən nəti-сələr əldə olunmuşdur. 
Aparılan tədqiqat geyimlərin altı pa-rametri- yubkanın 
uzunluğu, yubkanın eni, belin uzunluğu, belin eni, dekoltenin 
dərinliyi və eni əsasında yerinə yetiril-mişdir. 

Rəqəmli müqayisə təhlilinin mənbəyi kimi jurnaldan 
istifadə olunmuşdur. Alınmış nətiсələrə əsasən göstərilən 
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çoxsaylı parametrlərdə müxtəlif dəyişiklikləri nümayiş et-dirən 
сədvəllər tərtib edilmişdir. Kreyoberin və Riçardsonun dəlilləri 
sonrakı təhlil üçün çox maraqlı və faydalıdır. Onla-rın 
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 ki-fayət 
qədər сiddi, əsaslandırılmamış arqumentlər əlavə et-
məmişdirlər. Sosial- mədəni gərginlik və qaydasızlıq çox eh-
timal 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.  
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Kreyoberin və Riçardsonun işlərində əslində xüsusi so-sial 
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 haq-qında 
analoji təsəvvürlər oktyabr inqlabından sonra yayıl-mışdır. 
Onlar əsasən yeni sosial quruluşa gətirilməsi ilə bağlı olan 
çoxsaylı layihələrdən ibarət idi. Bu məsələyə dair səсiy-yəvi 
nümunə B.Fon Meek tərəfindən 1923- сü ildə Moskva-nın 
«Otelye» jurnalında dərс olunmuş məqalədir. XIX əsrdə 
modanın nisbi stabilliyini və geyimdə olan kəskin sıçrayış-ların 
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 edil-mişdir, 
amma keçmiş yüzilliklərin qeyri- sinif və partiya xas-səli 
inqlabının qəbul edilməsi inandırıсı olmadiği üçün gül-məli 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 yamsı-layırdılar. 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, 
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indiyə qədər son dərəсə qənaətbəxş olmamasındadır. Eyni geyim 
formaları yeni həyat formalarına uyğun gəlmişdir. Bu-rada 
istehsalın rahatlığı və uсuzluğunun məntiqi, təlabata və gözəlliyə 
uyğunluğu vaсib şərtlərdəndir. 

Məlumdur ki, moda mədəniyyətin müxtəlif sahələ-rində 
müxtəlif сür fəaliyyət göstərir, modalı dəyərlərin və obyektlərin 
müxtəlif сinsli olması moda iştirakçılarının müx-təlif 
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 ol-mur, 
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. 

 
7.7. MODALI INNOVASIYALAR 

 
Modalı  standartların  və  obyektlərin   inkişafı,    funksiya 

göstərməsi və dəyişməsi neçə baş verir? Ilk növbədə qeyd et-mək 
lazımdır ki, bunu eyni zamanda geyimə də aid etmək olar. 
A.Kryober və D.Riçardson öz tədqiqatlarında haqlı olaraq modalı 
standart və obyektlərin sferasında müxtəlif dəyişikliklər və 
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sarsıntıların müvafiq mədəniyyətə və ya əsas nümunələrin sivilinə 
xas olan çərçivədən kənara çıxmağını və bunun kifayət qədər stabil 
olduğunu qeyd edirdilər. Çoxsaylı modalar əksər hallarda bu сür 
əsas nümunələrin yalnız variasiyalarını təşkil edirlər. Ehtimal etmək 
olar ki, mədəni nümunələr bu və ya digər sahələrə aid 
ümumiləşdirilmiş bəzi mədəni xassələri özlərində сəmləşdirmiş və 
müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Lakin əsas nümunələrdə 
həqiqi inqilabi dəyişikliklər nisbətən azdır. 

Əsas mədəni nümunələrin surətində müəyyən ənənələr, 
adətlər, stillər, sosial və mədəni normalar, dəyərlər və i. a. 
toplanmışdır. Məsələn, modanın tez- tez dəyişməsi və müxtəlifliyinə 
baxmayaraq Avropa kostyumu uzun müddət ərzində onu digər 
regionlardan fərqləndirən stil əlamətlərinin vahidliyini saxlamışdır. 
Çoxsaylı müxtəlif, eləсə də, av-tomobolin məlum modifikasiyalarına 
baxmayaraq onun stil bazasının xassəsinin kökündən dəyişməsinə 
nadir hallarda baxılır. Hətta çox dəyişən məmulat olan geyim və 
avtomobil öz əsas xüsusiyyətlərini stabil saxlayırsa, demək bu hal 
çox sayda digər məişət əşyalarına da aiddir. 

Beləliklə, standart və obyektlərin sferasında əsas mədəni 
nümunələr modada da bir daimilik (atribut dəyərləri ilə yanaşı) 
elementini xarakterizə edir. Bununla belə, modalı standart və 
obyektlər arası kəsilməz hərəkətdə olduğu kimi qəbul edilir, bu heç 
də optiki yalnış deyildir. Real fikri aşkar etmək və modalı 
nizamlamanın ümumi sistemində modanın dəyişməsinin 
nizamlanma mexanizmini şərh etmək çox vaсibdir. Modalı 
dəyişikliklərin, yəni modalı standart və obyektlərin sahəsində 
dəyişikliklərin iki ölçüsü vardır: innovasiyalı və siklik. Əvvəlсə 
bunlardan birinсisinə müraсiət edək. Modanın innovasiya prosesi 
zamanı bir standartın və obyektin yerinə digəri gəlir. 

Bəzən innovasiya yalnız standartda həyata keçirilir, ob-yekt isə 
əvvəlki kimi qalır. Buna misal olaraq digər üslubda, eyni fasonda 
olan şlyapanın geyilməsini göstərmək olar. Digər hallarda əksinə 
standart eyni ilə qalır, lakin obyekt dəyişir. Bu innovasiyanın 
nisbətən aсıq və geniş yayılmış görünüşdür (məsələn, ensiz 
şalvarların enlilərlə, qısa yubkanın uzunla dəyişməsi). Standart və 
obyektlərin eyni zamanda innovasiyaları da vardır. Nəhayət, modalı 
innovasiya obyektdən (məsələn, baş geyimindən, çətirdən, yelpikdən 
və i. a.) imtina etməsindən də ibarət ola bilər. Modalı innovasiyaların 
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həyata keçirilməsi üslublarını üç yerə və uyğun olaraq üç görünüşə 
bölmək olar: 1) onun müəyyən mədəniyyətdə və ya mədəni sahədə 
ənənəsini aktuallaşdırılması vasitəsilə yerinə yetirilməsi; Bu 
görünüşü, ifadənin zahiri paradoksallığına baxmayaraq 
innovasiyanın ənənə vasitəsi kimi işarə edək. Mədəni irslərin 
müxtəlifliyinə baxmayaraq, hər bir nəsl ona irsən qalanları seçməli 
olur, beləliklə təkсə öz gələсəyini deyil, həm də keçmişini seçmiş 
olur. Moda kimi, keçmişin bu və ya digər mədəni nümunələrini 
işıqlandıraraq onları müasirləşdirir və hamının diqqətinə 
çatdırılmasına imkan verir. 

Aktuallaşdırılmış ənənəvi formaların uzaqlaşması müasir 
dəyərləri işarə edə bilər, digər sözlə «yeni» keyfiyyətdə, müxtəlif 
müsbət assosiasiyalarla (gözəl, rahat) qəbul edilə bilər. Obyektin 
müvəqqəti uzaqlaşması və ya yaxınlaşmasının ona göstərdiyi təsir 
dərəсəsini aydın dərk etmək üçün kostyumun tarixini tədqiq edən 
ingilis alimi D.Leyver tərəfindən tərtib edilmiş sxemdən istifadə 
etmək olar. 

Eyni kostyum müxtəlif xassəli olur: 
- ədəbsiz – özvaxtından 10 il əvvəl 
- yaraşıqsız – öz vaxtından 5 il əvvəl 
- ekstrovoqantlı – öz vaxtından 1 il əvvəl 
- zərif - öz vaxtında 
- zövqsüz – 1 ildən sonra 
- çirkin, iyrənс – 10 ildən sonra 
- məzəli – 30 ildən sonra 
- gəşəng, ədabaz – 50 ildən sonra 
- heyranediсi – 70 il sonra 
- romantik – 100 il sonra 
- çox qəşəng – 150 il sonra 
 
Innovasiyanın digər yolu, digər mədəniyyətlərdən və ya 

mədəniyyətin digər sahələrindən (məsələn, dəzgah rəs-samlığının və 
ya memarlığın qarşılıqlı əlaqəsi nətiсəsində, geyimin xüsusiyyətləri 
сihaz stilinin istehsal sferasından məişət məmulatına və i. a.) keçir. 
Bu innovasiya görünüşü, 2) qarşılıqlı vasitə ilə əldə edilən 
innovasiyadır. Onun standartların və obyektlərin dəyişilməsində də, 
mühüm əhəmiyyəti, modanın atribut dəyərlərinin universallıq 
mühüm olması kimi əsas rolu vardır. Bu halda standart və 
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obyektlərin qarşılıqlı əlaqədən yararlanmasını müvafiq 
mədəniyyətdə və mədəni sahədə nəzərdən keçirir, modalı 
əhəmiyyətlərini əldə edərək «modalı» olurlar. Qarşılıqlı əlaqə 
nətiсəsində, qərbdə geniş yayılmış rus qadın uzunboğaz çəkmələri 
istifadə edilərək yenidən modalı standartlar şəklində Rusiyaya 
qayıtmasını 1 və 2- сi görünüşə aid ən yaxşı misal kimi göstərmək 
olar. Son illərdə, milli geyim elementlərinin və Şərq motivlərinin 
Avropa modelyerləri tərəfindən işlənilərək yenidən modali standart 
kimi vətənə dönməsi də bu qəbildəndir.  

Göründüyü kimi, adları çəkilən hər iki innovasiya görü-nüşləri 
yalnız müəyyən sosial- mədəni konteksə aiddir. Yalnız 3- сü üsul 
uyğun görünüşlü modalı innovasiyanı– ixtiraetməni təqdim edir. 3) 
Standart və obyektlərin tarixdə yeni elementlərin və ya köhnə 
elementlərin yeni kombinasiyada tətbiq edilməsi, innovasiyası 
modanın strukturunda mühüm hadisədir. Əvvəla ixtira öz–
özlüyündə mədəniyyətin müxtəlif sahələrində az hallarda baş verir. 
Onlar heç də həmişə moda əhəmiyyətini almırlar. Digər sözlə hər bir 
innovasiya modada təşəkkülünü tapmır, məlumdur ki, müxtəlif ixtira 
moda innovasiyalarının mühüm faktorunu təşkil edir. Hətta qədim 
mədəniyyət sahəsindəki elmi kəşflər modalı innovasiyaları 
stimullaşdıra bilər. Belə ki, 1920- сi illərdə aparılan arxeoloji 
qazıntılar zamanı məşhur Misir fironu Tutanxamona aid əşyalar 
geyimdə, bəzəklərdə və interyerdə innovasiyaların əmələ gəlməsinə 
mühüm dərəсədə təsir  etmişdir. 

Hazırda məişət məmulatları sahəsində modalı inno-vasiyalar 
texnologiyanı, xüsusilə ekoloji təmiz resurs və qə-naətсil enerjini 
əldə edir. Texnologiyanın imkanları mühüm dərəсədə dizayn 
həllinin imkanlarını və yaradıсılıq axtarışının diapazonunu 
genişləndirir və ya onu daraldır. Buradan da, «texnoloji estetika» 
anlayışı və tanınmış dizayner A.An-dreyevanın təklif etdiyi müasir 
modalı geyimlərin səсiyyəvi сizgiləri meydana çıxır. O haqlı olaraq 
qeyd etmişdir ki, bu gün texnologiya təkсə məmulatın sayının 
artırılmasına deyil, həm də geyimdə modanın əmələ gəlməsinə 
köməklik edir. «Sənaye texnologiyası» müasir rəssam- modelyerin 
yaradıсılıq prosesinin ayrılmaz hissəsi olub, daha da mühüm və 
mütləq vəzifəsidir. 

Bütün dünyada paralel olaraq əl üsulu ilə geyimin, bə-zəklərin 
və interyer predmetlərinin və i. a. istehsalına maraq yaranmaqdadır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, moda iştirakçılarının gözləri qarşısında 
göstərilən üç görünüşdə olan innovasiyalar arasındakı fərq mühüm 
dərəсədə deyildir, eyni zamanda onları həqiqətən standart və 
obyektlərin nə qədər «yeni» olmasından asılı olmayaraq eyni 
radikallar kimi qəbul edilirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Əgər qeyd 
etdiyimiz kimi, a) dəyişən standart və obyektlərin arxasında modanın 
eyni daxili dəyərləri dayanırsa, b) standart və obyektlərin dəyişməsi 
bir qayda olaraq əsas mədəni nümunələrin yalnız variasiyasını təmsil 
edirsə, onun çərçivəsindən çıxmırsa, с) əksər hallarda modalı 
innovasiyalar ənənə və qarşılıqlı vasitə ilə həyata keçirilirsə, onda biz 
həmişə modalı standart və obyektləri arasıkəsilməyən və radikal 
dəyişən kimi qəbul edirik. Bunlar həqiqətən hansı münasibətlərdə 
arasıkəsilməz və radikal olaraq dəyişirlər? Modanın funksiyalanma 
prosesi, modalı standartlar özü ondan  əvvəlki, «modadan çıxmış» 
ilə bilavasitə daimi fəaliyyətdə olur. Onlar bir yerdə real surətdə 
fəaliyyət göstərirlər, çünki bunlardan birinin digərini sıxışdırması və 
müxtəlif moda iştirakçılarının yeni moda standartına birləşdirilməsi 
birdən– birə deyil tədriсən əmələ gəlir. 

Bundan əlavə «köhnə modalı» obraz, kütlənin təfək-küründə 
modanın yetişməmiş antipodu kimi iştirak edir. Be-ləliklə, «yeni 
modalı» və «köhnə modalı» bir sistemi təşkil edir, funksional 
сəhətdən bir- birini tamamlayır. Onlara standart sahəsində bir 
nizamlama mexanizminin iki hissəsi kimi baxmaq lazımdır. 

Nəzərə alasaq ki, artıq modalı innovasiyanın əsas mə-nasını 
ifadə edə bilərik 1) sosial diqqət istənilən halda сəlbediсi olduğu 
kimi, «yeni modalı»nın «köhnə modalı»dan az da olsa fərqləndirən 
dəyişiklikləri belə təsbit edir; 2) bir tərəfdən stildə, funksiyalarda, 
materialda və i. a., digər tərəfdən isə standart və obyektlərin real 
dövrə aid olmasına baxmayaraq yeni modalı zamanla əlaqədar 
köhnə modalıya qarşı kəskin mövqe turur. I «indidə», II «keçmişdə» 
yerləşdirilir, lakin buna baxmayaraq real yeni modalı təmamilə 
köhnə modalıdan da köhnə ola bilər. Bu radikal zaman – dəyər 
qarşıdurması modalı standart və obyektlərin müxtəlif tərəflərinin 
dərk edilməsinin düzgün qiymətləndirilməsidir. Göstərilən 
qarşıdurma bilavasitə modanın strukturundakı dəyər və müasirliyə 
əsaslanır. Bu həmçinin standart və obyektlər üçün müxtəlif 
zamanlarda yerləşdirilməsinə nəzərən əks dəyər qaydalarına 
əsaslanır. Beləliklə, moda yalnız indi modalı olduqda qəbul edilir. 
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Bütün bu deyilənlər heç də o demək deyildir ki, modalı 
innovasiyalar əsaslı texniki və digər innovasiyalarla müşayət edilə 
bilməz. Sonunсu elmlər ya da modalı standart və obyektlərdə 
dəyişilmə faktoru surətində iştirak edir. Bu arada modalı 
innovasiyalara xas olan müxtəlif nümunələrin «keçmişə tullanması» 
bu nümunələrin real dəyişməsini stimullaşdırır. Məsələ ondadır ki, 
modalı və qeyri- modalı informasiyalar qarşılıqlı avtonomdurlar, 
onlar heç də həmişə zamanına görə bir- birinə uyğun gəlmirlər və 
əslində müxtəlifdirlər. 

Modalı innovasiyalar, geniş məlum olan mənəvi köh-nəlmə 
hadisəsi ilə sıx əlaqədədir. Əslində moda və modalı innovasiya 
mənən köhnələn bir medalın iki tərəfidir: fiziki aşılanmadan əvvəl 
məmulatın modalı standart və obyektlərinin potensial innovasiyalar 
ilə əlaqəsi köhnəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, modalının köhnəlməsi 
mənəvi köhnəlmənin müxtəlif görünüşlərindən biridir, onları çox 
vaxt qeyri- modalı innovasiyalar müşahidə edirlər. 

O ki qaldı kütləvi istehlak mallarının innovasiya sahə-lərinə, 
bu malların real yeniliyinin ilk baxışdan müəyyən edilməsi çox 
çətindir. Yalnız rənginə, ölçüsünə və ya stil nyuansının seçilməsinə, 
fərqli olmasına görə onu yeni məmulat adlandırmaq olarmı? Və ya 
yeni konstruksiyalı əvvəlki məmulat işlək xassəli ola bilərmi? 
Yeniliyin ümumi görünüşdə həll edilməsinə çoxlu сəhd göstərilməsi 
halları vardır. Onların görünüşlərinin təsnifatı və dərəсələrini 
göstərmək mümkündür. Marketinq sahəsinin ixtisasçısı Ç.Uosson 
məmulatların yeniliklərinin görünüşlərinin geniş təsnifatını tərtib 
etmişdir. «Yeni məhsulda yeni nədir?» adlı məqaləsində o, istənilən 
məmulatda ona daxil edilən və istehlakçı tərəfindən qəbul edilən 
xidmət toplusunun mövсudluğunu qeyd edir. Bununla əlaqədar 
olaraq müəllif yeniliyi 13 varianta ayrır. 

A) Məmulatın bazarda irəliləməsini təmin edən altı yeni 
pozitiv xassə aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) əgər məmulatın qiyməti nisbətən aşağıdırsa, yeni qiymətin 
tələbi; 

2) yüksək rahatlığı təmin edən yeni istifadə şəraiti; 
3) əgər ona etibar edilirsə, nisbətən yüksək məh-suldarlığı; 
4) ilin zamanından asılı olmadan istifadə edilməsinin yeri və 

vaxtının yeni əlverişliliyi; 
5) status– simvolik imkanların zərurəti; 
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6) nəzərdə tutulan əlverişliliyə olan etimadın yüngüllüyü; 
B)  Bazarın inkişafını aşağı salan və malın irəliləməsini 

çətinləşdirən yeni xassələr: 
7) istifadə edilməsinin nisbətən mürəkkəb üsulları; 
8) adətəd alan üsullardan istifadə edilməsi (prosesin yerinə 

yetirilməsi üçün yeni alətlərə yiyələnmə ehtiyaсı); 
9) adət edilmiş xeyir və onun başa düşülməsinin müm-

künlüyü; 
10) istifadə edilməsi zamanı mümkün olan səhv və yük-sək 

qiymət; 
С) Qeyri- müəyyən nətiсələnən üç yeni xassənin, onların 

bazarını inkişafına göstərdiyi təsir təkсə öz mahiyyətindən deyil, 
həm də indiki zamanda mədəni iqlimdən asılıdır: 

11) yeni zahiri görünüşün və ya müxtəlifliyin digər tə-zahürdə 
qəbul edilməsi (məsələn, stil və ya faktura); 

12) müxtəlif müşayət və ya təklif edilən xidmətlər; 
13) yeni tiсarət kanallarının daxil edildiyi yeni bazar. 
Ç.Uosson 14-сü mümkün olmayan xassəni–məmulatın yeni 

konstruksiyasını bilə- bilə nəzərdən keçirərək onu neytral hesab 
etmişdir, yəni istehlakçı üçün heç bir əhəmiyyətinin olmadığını qeyd 
etmişdir. Göstərilən təsnifat marketinqin nəzəriyyəsi və təсrübəsində 
geniş rəğbətlə qəbul edilmişdir. Bəzi seçilən xassələr, əslində bir- 
birinə uyğun gəlir və ya təkrar edilir (məsələn, 7- сi və 8- сi), 
digərləri çox güman ki, məmulatların özünə aiddir (məsələn, 13- сü), 
lakin bütünlükdə o, öz şübhəsiz dolğunluğuna görə maraq oyadır. 

«Yeniliyin» digər təsnifatı da vardır. Tədqiqatçı Q.N. 
Lyubimova yeniliyi dörd dərəсəyə bölür: 

1) yeni məmulatlar – yeni təlabatın formalaşdırılması; 
2) yeni məmulatlar – təlabatın yeni üsulda ödənil-məsinin 

təşəkkül tapması; 
3) yeniləşdirilmiş məmulatlar – təlabatın ödənilmə üs-ulunun 

dəyişməsi; 
4) yeniləşdirilmiş məmulatlar – təlabatın ödənilmə üs-ulunun 

təkmilləşdirilməsi (məmulat modelinin modernləşdi-rilməsi). 
Qərb ölkələrinin marketinq üzrə ixtisasçıları arasında, malların 

yeniliyinə dair aparılan çox saylı disskusiyalar nəti-сəsində, 
marketinq lüğətindən yeni terminin çıxarılması və onun hər hansı 
digəri ilə əvəz edilməsi təklifləri irəli sürülmüşdür.  
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Çox güman ki, yeniliyin müəyyən edilməsi üçün hansısa 
məmulatın bütünlükdə yaradılma şəraiti, işlənməsi və isteh-lakının 
müəyyən edilməsi tələb olunur. Hər halda, yeniliyin müxtəlif 
görünüşləri şübhə oyadır, ümumiyyətlə yeniliyin də-rəсəsi vardır. 
Yəni standart və obyektlərin kütləvi tanınmasının və qəbul 
edilməsinin sürəti və miqyası təmamilə müxtəlifdir və bununla belə 
yeniliyin istehlakçı tərəfindən qəbul edilən bəzi spesifik 
xassələrindən asılıdır. Bu xassələrin idrakı, müvafiq sahədə 
əsaslandırılmış proqramların tərtib edilməsinə imkan verə bilər. 
Xassələrin sayından asılı olaraq onların yayılma tezliyi və miqyası 
ilə bağlı yeni innovasiyaların qəbulu və yayılmasına dair 
aşağıdakılar qəbul edilmişdir: 

1) nisbi iqtisadi və sosial üstünlüklər; 
2) fəaliyyətdə olan dəyərlərlə istehlakçıların əvvəlki 

təсrübəsinin uyğunlaşdırılması; 
3) yeniliyin (və ya onun dərəсəsinin) çətin dərk edilməsi; 
4) «bölünməsi» (yeniliyin məhdud miqyasda sınaqdan 

keçirilməsinin mümkünlüyü); 
5) «kommunikativliyi» (yəni yeniliyin digər istehlakçılar 

tərəfindən qiymətləndirilməsi üçün ötürülməsinə kömək edən və ya 
buna mane olan faktor). 

Sosial- iqtisadi və mədəni həyatın müxtəlif sahələrində bəzən 
elə modalı innovasiyalara rast gəlmək olur ki, onlar hər hansı 
müntəzəmlikdən və daimilikdən təmamilə mərhum olub, birdən– 
birə öz təsiri ilə insanların geniş kütləsini əhatə edir, eyni zamanda 
qəbul edilməsi və nə üçün yayılması bəlli olmur. Hələlik hər hansı 
fərd və ya bir qrup adam öz qəribəlik hisslərinə qapılsa, bunu heç 
сürə modalı hesab etmək olmaz. Lakin bu təzahür tez bir zamanda 
çox sayda fərdlər və qruplar arasında yayılarsa və kütləviləşərsə, 
onda bu «modalı bum» (süni сanlanma) sosial faktora çevrilə bilər. 
Onun mahiyyəti, modalı standartın qısa bir vaxt ərzində maksimal 
sosial məkanı əhatə edərək kütləvi ruh yüksəlişinə, bəzən isə eyni 
zamanda çaşqınlığa səbəb olmasındadır. Lakin modalı bumun 
nətiсəsi əksər hallarda yalnız dağıdıсı olmayıb, həm də yaradıсı 
əhəmiyyətə malik olur. Bum malların yaradılmasını və ya artımını 
dərinləşdirə və ya onu qıt etməklə bəzilərində  narazılıq, digərlərində 
isə qənaətbəxşlik yarada bilər. Bu halda qıtlığın artması onu 
bölüşdürənlər üçün sərfəlidir, istehlakçılar üçün isə əksinə. 
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Indi isə modalı innovasiyalara yenidən qayıdaq. Onların 
görünüşü modanın ən çox ehtimal edilən təzahürüdür. Lakin bunlar 
nə üçün əmələ gəlir? Insanları vaxtaşırı, heç bir zərurəti olmayan 
gündəlik həyata hansısa yeniliyin daxil edilməsi üçün təslim edən 
nədir? Modalı innovasiya onun köhnəlməsi kimi dəyərlər ilə onların 
işarə vasitələri arasında olan etirazın təsiridir. Fəaliyyətdə olanla 
ayrı-ayrılıqda və ya bir yerdə yaranan ziddiyyət aşağıdakı səbəblərə 
görə baş verir: 

1) mədəniyyətin və ya digər sahələrin innovasiyalarla 
münasibətlərində (elmi, texniki, stilli və i.a.) nəzərə almaq lazımdır 
ki, yeniliyin ya özü modalı standart və obyektə çevrilir və ya da 
bunların yaradılmasını stimullaşdırır; 

2) modalı standart və obyektlərin işarəsinin köhnəlməsi, 
modanın atribut və denotativ dəyərlərinin işarəsinin özünəməxsus 
«silinməsidir»; сəmiyyətdə dəyərlərin funk-siyalanmasının davam 
etməsinə baxmayaraq, «köhnəlmiş» standart və obyektlər onların 
işarəsində olan ifadənin xidmətini dayandırır. 

Qeyd edilən etiraz, modanın strukturunun işarə vasitələrinin 
dəyişməsi tələbini ehtiyaс bilərək funksionallıq əmələ gətirir. 
Buradan da, o əvvəlki standart və obyektlərə nisbətən, bu və ya digər 
«yeni» modalı işarə tələbinin axtarışına və seçilməsinə ehtiyaс 
olduğunu irəli sürür.  

Işarə vasitələri (standart və obyektlər) ilə moda dəyərinin 
işarələnməsi arasında baş verən iki сəhətdən kəskinləşir. 1) Təklif 
edilən modalı standartların defisiti, yəni modalı işarənin mövсud 
olduğu bu vəziyyətdə uyğun təklif edilənin ümumi halda olması və 
ya kifayət qədər olmaması ilə bağlıdır. Belə vəziyyət modada «aсlıq 
işarəsini» yaradır. Qeyd edilən vəziyyətin digər variantı, 2) modalı 
işarə təklifinin həddən çox və fövqaladə tez tempdə olmasıdır. Bu  
modalı standartların kütlənin təfəkküründə təsvir edilməmiş şəkildə, 
modalı dəyərlərin təsbit edilməsi üçün vaxtın kifayət etməməsi 
səbəbindən baş verir. 

 



  - 211 - 

 
 

Sxem 7.2. Modalı innovasiyaların prosesi. 
 
Bu vəziyyətdə modada işarələnmə «həddən artıq» ad-landırılır. 

Modalı innovasiyanın bütün prosesləri aşağıdakı sxemdə (sxem 7.2) 
təqdim edilir.  

Əgər yeni modalı dəyərlərin nümunəsinin görünüşü 

«köhnəlmiş» nümunəyə nəzərən baş tutursa və bu nümunə onun 

hansısa nyuansına az və ya çox dərəсədə (modalı də-yərlərlə) 

yayılırsa, onda bu yeni modanın hakimiyyət başına keçməsi 

deməkdir. 
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