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Orta Çağ rahipleri, bedenin “ruhun iğrenç giysisi” olduğunu 
söylediklerinde sadece giyinmeyi değil, vücuda bakmayı, 
hatta onun yıkanmasını bile yasaklamış oluyorlardı.
Ancak, o günler artık çok geride kaldı.
Bugünkü moda paradigmasını yaratan unsurlar yüzyıllar 
içinde şekillendi ama onların arasında öyle bir tanesi vardı 
ki, moda deyince ismini anmadan geçmek olmaz.
Türk askerini giydiren modanın tanrıçası Coco Chanel’den 
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bahsediyoruz. Dünya markası olarak adlandırabileceğimiz 
Türk markaları olacaksa bunlardan en az birinin bir moda 
markası olması kesin gibi. Mavi ya da Damat Tween gibi bu 
yolda ilerleyen önemli markalarımız var. Bu ve diğer markal-
arımızın ilham alacağı en önemli hikâyelerden biri, moda 
tanrıçası ve önemli bir dünya markası Chanel’in hikâyesi. 
Bu nedenle konunun hikâyesini yazmak istedik. 
Öyleyse devam edelim.



Audrey Hepburn,
Ti�any’de Kahvaltı

�lminde giydiği
Chanel tasarımı ile. 

1961

Chanel’in başarısı, siyahı 
matem rengi olmaktan 
çıkarıp, hayatın içine ve 
moda dünyasına dahil 
etmesi.
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O moda dünyasının efsane ismi: Gabrielle “Coco” Chanel. 
Yetimhaneden çıkıp bir terzi dükkânında çalışmaya başlayıp, 
aynı zamanda da şarkıcılık yapan Chanel, Kabare Rotonde’de 
söylediği “Ko Ko Ri Ko” ve “Qui qu’a vu Coco sur le Trocadero” 
şarkılardan birinden dolayı “Coco” lakabını aldı. Kendisi hak-
kında biyogra�k romanın usta yazarı Alfonso Signorini 
tarafından yazılan “Chanel: Rüya Gibi Bir Hayat” kitabında 
“kalbi kırık yalnız bir kraliçe” olarak nitelendirilen Coco Chanel, 
tam bir moda devrimcisiydi. Bu nedenle ona “tarz büyücüsü” 
de diyenler oldu. Onun modaya bakışını, aslında hayata 
bakışını, en iyi kendi sözleri açıklıyordu: “Moda geçer; kalıcı 
olan şey stildir.”

Kadınların “tek derdinin” güzel görünmek ve “uygun bir koca 
bulmak” olduğu bir dönemde tarzı, davranışları ve kıyafetleri-
yle hep ayrıksı oldu. Siyahı “gerçekten” moda yapan modacıy-
dı. Daha önce sadece cenazelerde kullanılan siyah rengi, onun 
sayesinde modanın kalbine oturdu. Öyle ki, ünlü yıldız Audrey 
Hepburn’ün “Ti�any’de Kahvaltı” �lmindeki siyah elbiseli, inci 
kolyeli unutulmaz imajı da Coco’nun yaratımıydı. Kadınların 
giyiminde tam bir devrim yaptı. Kadınlara ilk kez pantolon 
giydiren Coco’ydu. Erkeğe ait sembolleri, hatta kumaşları bile 
kadın modasında kullanan Chanel, Aristokrat İngiliz erkekler-
inin giydiği tüvit kumaştan bir ceket tasarladı. Ve o cekete 
kendi adını verdi. O ceket hâlâ moda dünyasının en büyük 
ikonlarından biridir. Önceki zamanlarda sadece erkek iç 
çamaşırlarında kullanılan “jarse”yi, ilk kez Chanel kadın giyi-
minde dolaşıma sokuyordu. Buna ilişkin olarak şöyle diyordu: 
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“Benim gençliğimde kadınlar insan gibi gözükmüyordu; 
onlara kadınlıklarını, kollarını ve bacaklarını, 
normal hayatı geri verdim.”



UĞUR BATI

Çalışan sınıftan etkilendi ve tasarımlarını ona göre yaptı. 
Bir fabrika işçisinin pantolonu, hemşire bir kızın atkısı; 
denizci ceketleri, süveterler ve dümdüz eteklerin 
doğmasına neden oldu. Bu yaklaşım moda sektöründe 
tamamen yeniydi. Kumaş seçimleri, aksesuarlar, imitasyon 
mücevherler, hep Chanel devriminin bir parçasıydı. Beyaz 
ten dönemde önemli bir detayken, bronzluğun popüler 
olmasını, tüm gittiği yerlere yanık tenle giden Chanel 
sağlamıştı. 
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Ününü günümüze kadar 
taşıyan efsane “No: 5 parfümü”, 
babetleri, metal aksesuarlı 
çantalarıyla moda yarattı.

Sonra bizim için çok önemli bir 
anekdotun içinde yer aldı. 
Atatürk istedi, o da Türk 
ordusunu giydirdi (!)
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Atatürk modayla, iyi giyinmekle ilgili duy-
arlılıkları olan bir liderdi. Öyle ki modayı izle-
mek bir yana, kendi modasını yaratan bir 
insandı. Kendi tasarladığı kıyafetleri Beyoğ-
lu’ndaki iki terzi dikiyordu: Arman ve Rum asıllı 
Ekonomides ustalar. Frak ve smokinleri ise 
özellikle İsviçre’de bir terziye diktiriyordu. 
Günlük kıyafetleri ise büyük çoğunlukta Par-
is’ten, Deporant mağazasından geliyordu. 
Fransa’daki terzisinde Atatürk’ün bedeninde 
bir model bulunduğu; istenilen kıyafetin bu 
modele göre dikildiği de söylenegelir. Nebil 
Özgentürk tarafından hazırlanan “Gazi’nin Son 
Tanıkları Anlatıyor; O Daima Şıktı” isimli kitap, 
alanındaki en özgün ve kapsamlı araştırma 
olarak bu ayrıntıları bize aktarıyor. (İstanbul, 
2010, Bir Yudum İnsan Yayınevi)
İlgili kitapta Atatürk’ün modayla ne kadar ilgili 
olduğu, dönemin Başbakanı Celal Bayar’la 
arasında geçen bir anekdotla anlatılıyor. Anek-
dot şöyle: “9 Eylül 1932’de ikinci kez İktisat 
Vekâleti’ne (Maliye Bakanlığı) geliyor. O gün-
lerde muhafazakârlar düşmüş, İngiltere’de 
güya liberal bir hava var. Dünya buhranı da 
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ortalığı kasıp kavuruyor. Londra’da bir ‘para 
konferansı’ düzenleniyor. Türkiye’yi temsilen 
Bayar’ın başkanlığında bir heyet Londra’ya 
gidecek. Bayar, yola çıkmadan önce Atatürk’ü 
ziyaret ediyor, bir emri olup olmadığını soruy-
or. O da, Burberry kumaş istiyor. “Bir de 
kendine al, diktirip beraber giyelim Celal Bey” 
diyor. Biraz da sitem ediyor: “Ne yapalım, o 
ayarlarda kumaş yapamıyorsunuz.” Oysa o 
yıllarda Hereke fabrikasında bu �rma adına 
kumaş üretiliyor, damgası vuruluyor. 
Atatürk’e bir şey söylemiyor Bayar, “Hay hay 
emredersiniz” demekle yetiniyor. Sonra fabri-
ka müdürünü çağırtıyor, üçer metrelik iki 
parça kumaş hazırlatmasını istiyor, dönünce 
alacağını söylüyor. Bu konuşmayı kimseye 
söylememesi için de uyarıyor. Konferansa 
gidip dönüyor, kumaşları alıp Atatürk’ün 
yanına çıkıyor. Kumaşı eliyle kontrol eden 
Atatürk, “Söyle bakalım Celal Bey, bunu mem-
leketimde ne zaman yapacaksın?” diyor. 
Bayar, ayağa kalkıp, “Memleketimizde yapıldı 
Gazi Hazretleri. Buyurun bakın, Hereke!”
 diye yanıt veriyor.
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Atatürk, modayı, yaşam tarzlarını, sanatı 
yakından takip eden bir lider olarak vizyona 
sahipti. Atatürk’ün hep aklında bir şey olduğu 
söylenirdi. 1930-1945 yılları arasında Türk 
askerinin kıyafetlerinde yenilikler yapmak 
isteyen Atatürk, birçok araştırma yaptırmıştır 
ve bunun sonucunda o dönem dünyanın en 
yetenekli tasarımcısı olduğuna inandığı Coco 
Chanel’e Türk Silahlı Kuvvetleri üniforma 
tasarımları yaptırmıştır. Chanel’in ünü ve 
özgün tasarımı onu çok etkilemişti. Türk 
ordusu 1930’lardan 1980’lere dek onun 

tasarımlarını giymiştir. Atatürk sadece ünifor-
malarla ilgili değil, Türk subaylarının kısa kollu 
kıyafetleri için de ayrı çizimler yaptırtmıştı 
Chanel’e. Öyle ki bugün, Paris’te ‘Biblioteque 
Nationel’de Chanel’e verdiği siparişlerin belge-
leri bulunmaktadır. 2006’da TSK’nın kıyafetler-
inin son tasarımını yapan Arzu Kaprol bir 
röportajında eski kıyafetlerde en beğendiği ve 
değiştirmek istemediği kısımların hep Chanel 
tarafından tasarlananlar olduğunu ifade 
etmiştir. Kaprol şöyle diyor:
“Öncelikle TSK’nın tören kıyafetlerini çok 

estetik buluyorum. Çünkü onlar da Coco 
Chanel tarafından tasarlanmış. Bu kamu�ajlar 
da öyle. Atatürk’ün nasıl vizyon sahibi bir 
insan olduğunu buradan da anlıyoruz aslında. 
Yani bir Coco Chanel, bir de ben tasarım 
yaptım TSK’ya. Fakat tabii ki zaman içinde 
biraz yenilenmesi gerekiyor. Biraz daha 
modern ve geleceğe dair görünebilir. Şu anda 
hâlâ çok güzel, çok estetik, ama kaftanlar 
kadar estetik. O ağırlıkta ve hoşlukta. Biraz 
daha yüzü geleceğe baksın isterim.” 
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Chanel’i moda tarihinde bir devrimci yapan 
kariyer adımlarına baktığımızda, onun seçim-
lerinin, özel hayatının ve koşulların birlikte 
etkili olduğunu görürüz. Sporcu Boy Capel, 
Rus besteci Stravinsky ve Westminster Dükü 
ile yaşadığı derin aşklardan yazar Cocteau ve 
ressam Picasso gibi kişilerle kurduğu dostluk-
lar, yoksunlukları, hep sakladığı çocukluk 
hayatı ve özellikle yetimhane dönemi, onun 
modaya bakışında hep belirleyici olmuştur. 
Evli bir dükü seven ve onunla evlenemediği 
için intihar girişiminde bulunan Chanel, 

makası karnına batıracakken aynada 
kendisini görür ve saçlarını keser. Başka bir 
zaman at binerken kabarık, rahatsız elbisesini 
kızarak ortadan parçalar ve bunun ardından 
kadınların pantolon giymesi �krini düşünür. 
Toplumsal düzene isyan etmek amacıyla, 
dönemde hayat kadınlarına özgü olan kırmızı 
ruju baskınca kullandı. Bu durumu ifade 
etmek için bir röportajında “Hoşuma giden 
şeyleri moda kılmak için değil, hoşuma 
gitmeyenleri demode kılmak için bu mesleği 
seçtim” diyordu.
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Cocteau-Chanel

Picasso-ChanelWedminster DüküStravinsky

Boy Capel - Chanel

“Hoşuma giden şeyleri moda kılmak için değil, 
hoşuma gitmeyenleri demode kılmak için bu mesleği seçtim” 
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Chanel’in tarzının ilgi çekmesi ilk olarak terzi 
çıraklığından gelen tecrübesiyle yaptığı şap-
kalar nedeniyleydi. Paris sosyetesinin gözdesi 
haline geldi. “Chanel Modes” adlı mağazasında 
şapkalarını Paris’in sosyetesine satan Chanel, 
1. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla çok daha 
popüler oluyordu. Erkeksi tarzda hazırladığı 
rahat kesimler buna sebepti. Chanel daha 
sonra kişiye özel tasarım modası olarak nitel-
endirebileceğimiz “haute couture” çalışmaya 

başladı. Bu moda dünyasını dönüştüren ilk 
basamaktı. 1917 yılına gelindiğinde Chanel’in 
ünü o kadar yayılmıştı ki yanında 300’den fazla 
terzi çalıştırıyordu. 
Sevgilisi Capel’in ölmesi, Chanel’in modaya 
bakışını ve etkisini belirleyen faktörlerden biri 
oluyordu. Yas rengi siyahın Coco Chanel’in 
tasarımıyla mini, dar ve zarif bir kesimle gece 
elbisesine dönüşmesi bu durumla ilişkilidir. Bu 
tam bir Chanel klasiğiydi.

Chanel’in ilk 
mağazasında sunduğu 

şapkaların tanıtımı

llk mağaza “Chanel Modes”
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1921 yılında ise uğurlu rakamından yola çıkar-
ak ürettiği Chanel 5 parfümü hakkında şöyle 
diyordu: “Parfüm bir kadının vazgeçilmez 
aksesuarıdır. Birisi yanından uzaklaştığında, 
hatta yaşamından gittiğinde, ardında bıraka-
bileceği en önemli izdir”. Coco’nun uğurlu 
rakamı hâlâ markada baskınlığını görmekte-
dir: Chanel, hâlihazırda her ayın 5’ine denk 

gelen günlerde de�leler yapar; ana marka 
koleksiyonları da 5 Şubat ve 5 Ağustos’ta 
tüketicisine sunulur. 1939’da İkinci Dünya 
Savaşı başlayınca mağazalarının hepsini kapa-
ttı. Üstüne Nazi subayı Hans Gunther von 
Dincklage’le tanışınca aşkın cezasını sürgün ve 
koleksiyonlarının Parisliler tarafından dışlan-
masıyla çekti. Ancak bu durum Chanel’i Ameri-

kalı ve İngiliz müşterilerin daha fazla 
tanımasına yol açıyordu. Chanel’in de�lesi, 
Amerikan Vogue ve Harper’s Bazaar dergisine 
de konu oldu. 70’li yaşlara gelen Coco’nun 
koleksiyonları bu dönemde demode de sayıl-
sa, kendisinin söylediği o çok önemli söz, yani 
“Moda geçer, stil kalır” Chanel markasının 
değerini ifade ediyordu.

“Moda geçer, stil kalır” Coco Chanel
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Bir ikon haline gelen Chanel No. 5 için değişik tasarımcılar tarafından 
reklamlarında kullanmak ya da kişisel olarak çizilen ve yapılan işler
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Bir ikon haline gelen Chanel No. 5 için değişik tasarımcılar tarafından 
reklamlarında kullanmak ya da kişisel olarak çizilen ve yapılan işler
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Gabrielle “Coco” Chanel’in modada bu kadar 
çığır açıcı olması, kimsenin yapmaya cesaret 
etmediği şeyleri hayata geçirmesindendir. Bu 
onun kendi şartlarından dolayı olmuştur. 
Yetimhanede büyüyen, hayatı sürekli mücade-
lelerle geçen, her şeyiyle farklı bir karakterdi. 
Kadınları giydikleri değil “zihinlerindeki korsel-
erden” kurtarmak istiyordu. Kadınların 
erkeklere bağımlı olmasından ve ruhsal za�-
yetlerinden nefret diyordu. Uzun ve kabarık 

elbiseler, ihtişamlı kumaşlar, karmaşık kesim-
ler, dantelli aksesuarlar, abartılı mücevherler, 
Coco’dan önce geçer akçeydi. Bu kıyafetlerin 
ortak özellikleri tarlatanlar, kadının erkeğe 
sunumu içindi. Bir erkeğin iki elinin çok rahat 
kavradığı bel ölçüleri yaratmak için kullanılan 
korseler bu nedenleydi. Beyaz tenin asilliği 
simgelediği, uzun saçın kadın olmanın işareti 
olduğu bir dönemde, ayrıksı bir kadın ortaya 
çıkıyordu: Tüm bu kadınlar arasında siyah 

pantolonu, kısa saçlarıyla ve sade tarzıyla fark 
edilir bir kadındı Chanel. Coco’yla birlikte 
bukleli, uzun saçlar yerlerini kısa ve rahat 
kesimlere terk ediyordu. Fırfırlar, danteller, 
süsler yoktu artık. Chanel bu konuda �kirlerini 
söylerken spotta alıntıladığımız görüşlerini 
açıklıyordu: “Moda, yalnızca kıyafetlerde var 
olan bir şey değil. O, her yerde. Moda, �kirlerle 
ilgili, yaşam şeklimizle, etrafımızda olup 
bitenlerle ilgili bir şey.”

Chanel, müşterilerine sadece kıyafet, tasarım 
değil, bir farkındalık sunmak istiyordu. Chanel 
sadelik ve rahatlıktan yanaydı ancak onu farklı 
ve ölümsüz kılan, kadınların, kadınlık sem-
bollerinden vazgeçmeden de bağımsızlığını 
ilân edebileceklerini kanıtlaması oldu. Coco 
Chanel, küçücük dükkânında alternatif bir 
giyim tarzı sunarak başladığı moda hayatında, 
lüks ve stilin bizzat kendisi oldu. Var olan 
dünyaya uymaktansa kendi dünyasını yarata-
cak kadar cesaret ve vizyon sahibiydi. Yaşadığı 
yüzyılın ilerisinde olmaya çalıştı. Bir taraftan 

da kendisi artık olmadığında bile, onlara 
bugünü yaşatacak kıyafetler peşinde oldu. 
Özel yaşamını, hırslarını, özlemlerini, hep 
tasarımlarının içine kattı. Bir taraftan da 
geçmişini bir mit haline getirdi. Toplumun 
verili kurallarını, dayatmalarını kabul etmey-
erek yerine ikame kurallar koydu. Sonucunda 
amacına ulaştı: Nazi subayı olan büyük aşkıyla 
yaşadığı Ritz Otel’deki odasında 1971’de 87 
yaşında ölü bulunduğunda bir stil yaratmış ve 
istediği gibi tüm kadınları biçimlendirmişti. 
Moda bir daha asla ondan önceki gibi olmaya-

caktı. Ünlü Time dergisi tarafından 
20. yüzyılın en etkileyici 100 ismi arasında 
kabul edilen “Matmazel” Chanel modanın 
devrimini ihtiraslarıyla, hırsıyla, yaratıcılığıyla, 
farklılığıyla yazıyordu. Chanel moda efsanesi, 
bu ayrıksı yaşamın yarattığı bir fenomen 
olarak tarihteki yerini alıyordu. Coco Chanel 
içinse her şey çok farklıydı. Ölümünden kısa 
bir süre önce söylediği bir tek cümle, ikon bir 
insanın bile hayallerinin ne kadar farklı olabi-
leceğini ortaya koyuyordu: “Bu kadar ünüm ve 
servetim olacağına keşke bir kocam olsaydı.”

“Moda, yalnızca kıyafetlerde var olan bir şey değil. O, her yerde. 
Moda, fikirlerle ilgili, yaşam şeklimizle, etrafımızda olup bitenlerle ilgili bir şey.”

“Bu kadar ünüm ve servetim olacağına keşke bir kocam olsaydı.”
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Bu yazı için dramatik bir son gibi durdu ama 
bunu bitirmeden Chanel’in tarzından ilham 
alıp, “Moda marka” yaratmak isteyen Türk 
hazırgiyimciler için bir saptamada bulunalım. 
Bunun için “Best seller” kitabı “Fashion Brands” 
(Moda Markalar) ile tanıdığımız İngiliz gazete-
ci Mark Tungate’e kulak vereceğiz:
“Tasarımcılarının göz alıcı yaşam tarzı, mar-
kanın kimliği ve “evreni” açısından bir ayna 
görevi üstleniyor. Böylelikle müşteriler, bir 
moda tasarımcısı ile kendini özdeşleştirebili-

yor. Bugün bile Chanel, pazarlamasını büyük 
ölçüde Gabrielle “Coco” Chanel efsanesine 
dayandırıyor. Moda sektöründe bence en 
çarpıcı gelişme, markaların yalnızca satılan bir 
kumaş parçası olmanın ötesine geçmeleri. Bu 
ürünleri giydiğimizde hayatımızın 
değişeceğine, daha iyi, daha çekici ve daha 
başarılı görüneceğimize bizi inandırmaları. 
Türk markalarını düşünelim. Açıkçası, ismi her 
zaman modayla birlikte anılacak belli kentler 
olduğunu düşünüyorum. 

Milano, Paris, New York, bir dereceye 
kadar da Londra... 

İstanbul ne yazık ki bu listede yok.” Ancak 
bu amaca ulaşmak için birbirinden tamamen 
farklı iki yol önereceğim: Birincisi, bir İtalyan 
markası olan Diesel gibi, ülke kimliğini tama-
men geriye itmek. İkincisi ise “ipek, gizem, 
egzotizm” gibi romantik kodları kullanan 
Çin’in lüks markası Shanghai Tang gibi yerel 
değerleri öne çıkararak küreselleşmek.”
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MODAYI YARATAN BİR KARAKTER VE
TÜRK MODA MARKALARININ 
İLHAM ALMASI GEREKEN BİR BAKIŞ AÇISI

Coco Chanel ile ilgili biyogra�ler pek çok yazar 
tarafından kitap olarak yazıldı. Aynı zamanda 
“Coco”yu anlatan �lmler yapıldı.
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