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Konya Merkez Geleneksel Kadın İç Giyimleri ile Çağdaş Kadın
İç Giyimlerinin Giysi Konforu Açısından Karşılaştırılması
Miyase ÇAĞDAŞ∗
Arzu BOR∗∗
ÖZET
Doğumla birlikte başlayan örtünme ihtiyacı, zaman içerisinde estetik gayesiyle çeşitlenmiş ve farklı giysi grupları oluşmuştur. İç
giyim, dış giyim, üst giyim, özel amaçlı giyim olarak sınıflandırılan bu giysiler arasında, sağlığı koruyan, dış giyime iyi bir görünüm
kazandıran iç giyim ise günümüzde olduğu gibi geçmişte de önemli bir yere sahipti. Türk kültürünün önemli örneklerini oluşturan,
sanatsal özellikteki geleneksel giysiler arasında, Konya iline ait kadın iç giyimleri de yansıttıkları özellikler bakımından seçkin
konumdadır. Ancak, geleneksel ve çağdaş kadın iç giyimleri giysi konforu açısından önemli özellikler sergilerken, üst ve dış
giyimdeki değişimin iç giyime de yansımasıyla, geçmişte kullanılanlar ile günümüzde kullanılanlar arasında farklılıklar olduğu
gözlenmiştir. Bu farklılıkların giysi konforu açısından belirlenmesi ve karşılaştırılması amacıyla yapılan bu çalışmada betimsel
yöntem kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında beş adet Konya merkez geleneksel kadın iç giyimi, beş adet çağdaş kadın iç giyimi ele alınmış ve
kullanılan malzeme, renk, uygulanan model ve kesim, üretim yöntemi ve dikiş tekniği, süsleme tekniği gibi ergonomik özellikler
gözlem fişleri aracılığı ile incelenmiş, fotoğraflarla görsel olarak belgelenmiştir. Giysilerin ergonomik özellikleri dikkate alınarak
tablolar oluşturulmuş, gözlem fişlerinden elde edilen bilgiler tablolara aktarılmıştır. Tablolardan elde edilen veriler ışığında sonuca
ulaşılmaya çalışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler: İç Giyim, Giysi, Giysi Konforu, Geleneksel, Çağdaş
Çalışmanın Türü: Araştırma

Konya Central Comparison of Traditional And Contemporary
Women Underwear in the Aspect of Comfort
ABSTRACT
Clothing, which protects human body from natural effects and provides an aesthetic view, changed by the social, economical,
technological progress, is the way of using clothes (Çağdaş, 2002; 1). Underwear, which has had unique examples from the times
Turks lived in Central Asia until now, has an important place in Turkish outerwear (Çağdaş ve Özkan, 2005; 182).
Underwear, protects physical health of the body, relieves mental concerns and worries, aims to provide better look to the
clothing and is worn under other clothes and next to the skin (Çileroğlu, 2006; 37). It is important that underwear should allow to
move comfortably, keep the body temperature and be made by the cloth which absorbe sweat (Bayraktar, 1996; 1). When
traditional women underwear forms are analyzed, it is seen that living and working conditions of the region were taken into
consideration (Aslan ve Çelik, 2008; 314).
From past until now women underwear has varied in time. It is known that this variety shows parallelism with the other
clothes and a fitting cloth makes it compulsary to wear a bra or corset with regard to the physical feature. Hence, new underwear
types reveal and naming of these underwear changes as well due to this variety (Çağdaş, Barışeri ve Kelleci, 1996; 9).
Traditional women underwear ,which has an elite state in Turkish culture, shows significant properties in terms of materials
used, colour, model-cutting, production method and sewing techniques and also attraction techniques. In the aspect of these
properties, significant changes in contemporary women underwear stand out. In order to define changes, provide ergonomic
harmony and movement flexibility, the purpose of usage of the cloth and the properties of the materials used and physical
features of human the human body must be known very well. Underwear which is worn next to skin, made of cotton and silk in
the past, artificial and synthetic today is a clothing type which is used to protect body health and give an aesthetic view to cloth
(Ademoğlu, Baymış ve Badem, 1996; 20). If underwear is not selected carefully it afflicts outerwear. An harmony between an
underwear which is not suitable for physical features or well-designed and an ergonomic outerwear. It is known that traditional
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women underwear is weaved with natural materials such as silk, wool, cotton or silk-wool, silk-cotton mixtures and underwear
was weaved plain and patterned (Umay, 1986; 8).
The clothes in the traditional style are naturally coloured and usually beige. Monocolor line exist on the edge of cloth, varying
1-1,5 cm. These lines are also naturally coloured (Çağdaş ve Ceranoğlu, 2009; 159). When the model-cutting examined, it is seen
that patterns were not used for production in traditional style and a practically easy way has been followed. Haute Couture
production has been made and both hand-made and machine sewing were also applied. It is also a positive side for sewing
techniques which are strong and non-taking off easliy and available to wash (Çağdaş, Barışeri ve Kelleci, 1996; 9). Fine lacing has
been used in traditional women underwear of Turkish culture and it is also in limits of ergonomy. The subjects, being selected for
the attraction, are being exhibited depending on the forms of materials, where will be used and the application technique (İlker,
Tuncay ve Önoğlu, 1997; 28). Naturalist and anti-naturalist styles and also the style close to natural have been observed (Barışta,
1985; 235). Traditional women underwear which has a significant role in Turkish culture, has a great variety of cloth types.
Women have more different physiologic, psychologic and sociologic features than men and kids. Thus, women clothing varies
in several aspects, comparing with men and kids clothing. Naturally, this difference is being seen on the clothes and shows the
difference between the types of them. The difference in the clothing types also affect the materials used, colour, model-cutting,
production method and sewing techniques and also attraction techniques (Çağdaş, 2002; 1). Underwear market in the day,
presents the contemporary designs which are suitable for everybody in each age group and section and consisting with world
fashion trends.
The purpose of this study is to examine the changes between traditional women underwear such as drapped cloth, vest, shirt,
princess seaming, underpants and contemporary women underwear such as undershirt, body, bra, combinations, slip, in the
aspects of materials used, colour, model-cutting, production method, sewing technique and attraction technique.
In this scanning model research, the literature about the subject has been scanned, personal contacts with references have
been made. The universe of this research consists of traditional underwears in Turkish clothing and universal contemporary
women underwear. Five traditional, five contemporary women underwear are taken isn this research’s subject. Drapped shirt,
vest, shirt, princess seaming, underpants from traditional women underwear and undershirt, body, bra, combinations, slip were
examined in ergonomic aspect. Ergonomic properties of traditional and contemporary underwears such as materials used, colour,
model and cutting, production method and sewing techniques, attraction techniques analyzed with observation labels and visually
documented with photographs. Tables were made by the ergonomic properties taken into account and filled with the information
obtained from observation labels. By the collected data it is tried to be concluded, traditional and contemporary women
underwear were compared and some recommendations were made.
Underwear should give the body physically free movement. It is very important that women underwear should be suitable for
bodies, not limit the movements, have the comfortable and useful features. Thus, traditional and contemporary women
underwear were examined through the type of cloth, material, colour, applied model and cutting techniques, production and
sewing techniques, selected subjects for attraction, attraction techniques and compatibility with the body, in order to determine
the features about clothing comfort.
Keywords: Underwear, Clothing, Clothing Comfort, Traditional, Contemporary.
The Type Of Research: Research.

1. GİRİŞ
Giyim, vücudu doğanın etkilerinden koruyan, kişiye estetik görünüm kazandıran, sosyal, ekonomik,
teknolojik gelişime paralel olarak değişen, gelişen, çeşitli cinste giysilerin kullanım biçimidir (Çağdaş, 2002;
1). Orta Asya’dan başlayarak günümüze kadar seçkin örnekler veren Türk giyimi içerisinde iç giyimin
önemli bir yeri vardır (Çağdaş ve Özkan, 2005; 182).
İç giyim, vücudun fiziksel sağlığını koruyan, ruhsal kaygı ve endişeleri gideren, dış giyime iyi bir
görünüm kazandırmayı amaçlayan, doğrudan tene giyilen giysilerdir (Çileroğlu, 2006; 37). İç giyimde
modelin rahat hareket etmeyi engellememesi ve vücut ısısını koruyan ve teri emecek kumaşlardan yapılmış
olması önemlidir (Bayraktar, 1996; 1). Geleneksel kadın iç giyim kalıp formları incelendiğinde,
kullanıldıkları bölgenin yaşam koşulları ve çalışma şartları göz önünde tutularak hazırlandığı görülmektedir
(Aslan ve Çelik, 2008; 314).
Geçmişten günümüze kadın iç giyimleri zamanla değişiklik göstermiştir. Bu değişimin, dış giyim ile
paralellik gösterdiği bilinmekte ve vücuda oturan bir giysi; vücut özelliğine göre sutyen, korse kullanımını
zorunlu hale getirmektedir. Böylece iç giyimde yeni giysi cinsleri ortaya çıkmakta ve bazı giysilerde yapılan
değişikliklerle, giysilerin isimlendirilmesinin de değiştiği görülmektedir (Çağdaş, 1996; 9).
Türk kültürü içerisinde, yansıttıkları özellikler bakımından seçkin bir konumda olan geleneksel kadın iç
giyimleri; kullanılan malzeme, renk, model-kesim, üretim yöntemi ve dikiş tekniği, süsleme tekniği
bakımından önemli özellikler sergilemektedir. Bu özellikler bakımından çağdaş kadın iç giyimlerindeki
önemli değişim dikkat çekerken; değişimleri belirlemek, giysiye ergonomik açıdan uyum ve hareket
serbestliği kazandırmak için; giysinin kullanım amacı ve kullanılan malzemelerin özellikleri ile insan vücudu
hakkında yeterli bilgiye sahip olmak önem arz etmektedir.
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2. YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Konya merkez geleneksel kadın iç giyimleri ve evrensel, çağdaş kadın iç giyimleri
oluşturmaktadır. Örneklemini ise Konya ilindeki özel koleksiyonlarda bulunan 1950, 1960’lı yıllara ait beş
adet geleneksel kadın iç giyimi ile 2000’li yıllara ait beş adet çağdaş kadın iç giyimi oluşturmaktadır.
Geleneksel kadın iç giyimlerinden kıvratma gömlek, iç fanila (fanne), sıkma, tikolta, iç don; çağdaş kadın iç
giyimlerinden atlet, body, sutyen, kombinezon, külot ergonomik özellikleri açısından incelenmiştir.
Araştırmanın konusunu oluşturan iç giyimlerle ilgili bilgilerin incelenmesinde, çözümlenmesinde ve
yorumlanmasında betimsel yöntem kullanılmıştır. Konu ile ilgili literatür taranmış, kaynak kişiler ile kişisel
iletişimler gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan kadın iç giyimlerinde kullanılan malzeme,
renk, uygulanan model ve kesim, üretim yöntemi ve dikiş tekniği, süsleme tekniği gibi ergonomik özellikler
gözlem fişleri aracılığı ile incelenmiş, fotoğraflarla görsel olarak belgelenmiştir. Giysilerin ergonomik
özellikleri dikkate alınarak tablolar oluşturulmuş, gözlem fişlerinden elde edilen bilgiler tablolara
aktarılmıştır. Tablolardan elde edilen veriler ışığında sonuca ulaşılmaya çalışılmış ve bazı önerilerde
bulunulmuştur. Araştırma Haziran 2011- Ekim 2011 tarihleri arasında uygulanmıştır.
3. GELENEKSEL KADIN İÇ GİYİMLERİ
İç giyim, ten üzerine giyilen, eskiden pamuklu ve ipekli, günümüzde ise suni ve sentetik kumaşlardan
yapılan; vücut sağlığını korumak, üzerine giyilen giysiye estetik görünüm kazandırmak amacıyla kullanılan
giyim çeşididir (Ademoğlu vd., 1996: 20).
Geleneksel kadın iç giyimlerin doğal liflerle dokunduğu, bu dokumalarda ipek, yün, pamuk veya ipekyün, ipek-pamuk karışımın kullanıldığı; desenli ve düz olmak üzere iki türlü dokumanın üretildiği
bilinmektedir (Umay, 1986: 8).
Geleneksel kadın iç giyimlerinde kullanılan kumaşlar boyanmamakla birlikte doğal rengi açık kremdir.
Kumaş kenarlarında 1-1,5 cm arasında değişen kalınlıklarda tek renk çizgi bulunmaktadır. Bu renkli çizgiler
doğal kökboyaları ile oluşmaktadır (Çağdaş ve Ceranoğlu, 2009: 159).
Geleneksel kadın iç giyimlerin model-kesim özellikleri incelendiğinde; üretimi sırasında kalıp
kullanılmadığı, pratik bir sistem uygulandığı görülmektedir.
Dikime gelindiğinde, haute couture1 üretim yöntemi kullanıldığı, dikiş tekniklerinden elde ve makinede
dikilen örneklerin olduğu da bilinmektedir. Kullanılan dikiş tekniklerinin yıkanmaya elverişli, çabuk
sökülmeyen, sağlam dikiş teknikleri olduğu da gözden kaçmamaktadır (Çağdaş vd., 1996: 7). Türk
kültüründe yer alan geleneksel kadın iç giyimlerinin dikiminde, iğne oyası ile yapılan çeşitli dikiş
tekniklerinin uygulandığı ve bu tekniklerin ergonomik özelliklerde olduğu görülmektedir.
Geleneksel iç giyimlerin süslemesinde seçilen konular; eşyaların formuna, kullanılacağı yere ve işleme
tekniğine göre değişik kompozisyonlar içinde sergilenmektedir (İlker vd., 1997: 28). Konuların
biçimlendirilmesinde genellikle natüralist ve anti natüralist bir üslup gözlenmekte ve gerçeğe yaklaşan
formlar kullanılmaktadır (Barışta, 1985: 235).
Türk kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olan geleneksel kadın iç giyimleri giysi cinsleri bakımından
zenginlik arz ederken, Konya geleneksel kadın iç giyiminde yer alan giysiler, sanat özelliği taşımaktadır. Bu
giysiler; sağlıklı, dayanıklı ve estetik görünümdeki kumaşları ile dikkate çekerken, aynı zamanda Türk
kadınının ince zevkini ve üstün yeteneğini yansıtmaktadır.
Konya geleneksel kadın iç giyim cinsleri şöyle ifade edilebilir;
Geleneksel kadın iç giyimlerinden bez gömlek, halk dilinde ‘bez göynek’ olarak isimlendirilir. El
tezgâhlarında dokunan ince, yumuşak kumaşlardan, patiska (pamuklu), keten gibi kumaşlardan yapılır.
Geniş ve kumaş eninin verdiği kadar kesilen bez gömlek, omuzu dikişsiz kesilip, oyuntulu yakalardan sıfır
yaka uygulanır. Ön ortasında pat ya da yaka yırtmacı bulunur ve boyu kalça ile diz arasında değişir. Takma
kol veya takma kimono kol, kol altına katlanınca üçgen şeklini alan kare kuş parçaları yerleştirilir, kol boyu
kısa ya da dirsek ile bilek arasında biter (Çağdaş, 1996: 35).
Moda endüstrisinin zirvesinde yer alan, özel kostüm şeklinde hazırlanan tasarımlardır. Giysi, genel olarak kaliteli malzeme ile
detaylara ve bitmiş şekline son derece önem verilerek, çoğunlukla elle dikilir. ‘Haute Couture’ 18. Yüzyıl Fransa’sında Versailles’daki
saray modalarının Avrupa’da taklit edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Modern endüstri, özel tasarımlar yapan ve bunları canlı modellerle
sergileyen Charles Frederick Worth (1826-1895) tarafından başlatılmıştır (Ambrose, Harris; 2012: 127).
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Kıvraatma gömlekk (kıvratma göynek),
g
gennellikle oyunttulu yakalı, bazı
b
örneklerrin ön ortasıı yakadan
başlayan yırtmaçlı, uzzun ya da kıısa kollu, booyu dizüstü ve
v diz altı arasında değişeen uzunluklaarda olan;
pamukluu el dokumasıı kıvratma ku
umaştan yapıılan, gelenekssel kadın iç giyiminde
g
yerr alan giysidir (Çağdaş
vd.,1996: 42).

Şekil 1: Geeleneksel Kad
dın İç Giyimleri
İç fannila (fanne), diğer iç giyim
mlerden farkklı olarak vüccut duruşunu
u düzeltmekteen çok vücutt sağlığını
koruyan, yazın teri em
men, kışın vü
ücut ısısını koorumaya yard
dımcı bir iç giyimdir
g
(Türrk Dil Kurum
mu, 2005:
un kollu; boyu bel ile kkalça arasındaa değişen
984). Geenellikle oyuuntulu yakalı;; kolsuz, kısaa ya da uzu
uzunlukllarda olan; paamuklu ve yün
nlü kumaştann yapılan giysidir.
Sıkmaa, göğüslerin dik durması için kullanılaan yelek şeklin
ndeki iç giyim
m, yuvarlak yaakalı ve göğüs altından
korsajlıdıır. Ön ortasıında birbiri üstüne geleccek şekilde ikki kapak olu
ur ve bunlarıın uçlarında uçkurluk
bulunur. Uçkurlarda göğüs
g
altındaan bağlanan sııkma, giyenin
n vücudunu sıkıca sarar (Seezgin, 1985: 424).
4
Tikollta, oyuntulu yakalı, kolsuzz veya askılı, boyu diz üsttü ile diz arasında değişen uzunluklarda olabilen
gelenekseel iç giyimidirr (Çağdaş ve Özkan, 20055: 183).
İç doon, belden ayaak bileğine kadar
k
uzanan,, paçaları darr olan bir çeşit şalvardır. A
Ağ kısmı oyu
untuludur.
Yanda yyırtmaç bulun
nur ve belinee uçkur geçiirilir. Bazı do
onların paça ağızları çeşititli tekniklerlee süslenir
(Sezgin, 1985: 422).
Gecellik, genelliklee yuvarlak yakkalı, robadan büzgülü ya da
d ön ortası yakadan
y
bele kadar yırtmaaçlı, bazen
düğme yyerine bir kurddele ile bağlaanıp kapatılann, yaka çevressi ve kol ağzı hazır fisto, tıtığ oyası (tenttene) veya
ücuda oturm
mayan bol modeldeki iç
çeşitli kaanaviçe, nakış gibi teknikleerle süslenen,, boyu diz alttında biten, vü
giyimdir.
Konyya merkez gelleneksel kadın
n iç giyimlerinnden incelenen kıvratma gömlek
g
(kıvraatma göynek)), iç fanila
(fanne), ssıkma, tikoltaa, iç don örneekleri özellikleeriyle aşağıdaa verilmiştir.
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or Özel Kolekksiyonundan 1950’lı Yıllarra Ait Kıvratm
ma Gömlek ((Kıvratma Gö
öynek)
Örneek 1. Arzu Bo
Giysidde ana malzeeme olarak kıvratma
k
kum
maş (pamuklu
u) kullanılmıştır. Kumaştaa ana renk krrem rengi,
yardımcı renk sarı renktir.
r
Krem
m rengi dikişş ipliği (pam
muklu) ve sü
üslemede kreem rengi dan
ntel ipliği
üz inen kupluu ve hafif geniş kesim
(pamukluu) kullanılmışştır. Ön ve arka bedene omuzdan ettek ucuna dü
uygulanm
mış ve kıvrattma gömleğiin yanı dikişşsiz tasarlanm
mıştır. Ön vee arka bedenn ortaları ku
umaş katı
düşünülm
müş, ön ve arrka beden birrlikte kesilereek omuz dikişşi uygulanmamıştır. Gömlleğin yan parrçaları ayrı
kesilerekk omuz dikişii uygulanmışttır. Etek ucuu, beden genişliğinde; boyyu ise diz üzeerinde düşün
nülmüştür.
Sıfır yakaa tasarlanan giysiye,
g
kol üstü
ü oyuntusuuz takma, ko
ol altı beden yan
y parçası ille birlikte çıkkan üçgen
kuşlu kool kesimi uyggulanmıştır. Haute
H
couturre üretim olaan kıvratma gömlekte
g
anaa dikiş tekniiği olarak,
çırpma ddikiş ve elde baskı dikiş; yardımcı dikkiş tekniği olaarak elde kap
palı baskı, peervaz ve dikiş payı içe
doğru bbükülüp incee kıvrılarak ve çırpma dikiş uygullanarak oluştturulan kenaar temizleme tekniği
kullanılm
mıştır. Tığ daanteli tekniğii ile hazırlannan kenar daanteli giysinin
n yaka çevreesine çırpmaa dikiş ile
tutturulm
muştur. Süsleemede, geom
metrik bezem
me (daire, yaarım daire) konu olarakk seçilmiş, tıığ danteli
(tentene)) tekniği kullaanılmıştır.
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Örnek 2. Miyase Çağd
daş Özel Koleeksiyonundan
n 1960’lı Yıllaara Ait İç Fannila (İç Fannee)
ö
kumaş, krem rengi dikiş ipliği ve
v düğme,
Yavruuağzı renkte olan iç fanilaada (iç fannee) pamuklu örme
süslemedde yavruağzı harç
h kullanılm
mıştır. Omuzzu dikişsiz, yaanları dikişli tasarlanan
t
iç ffanilanın bed
denine kol
altından aşağıya düzz inen bol kesim uygullanmıştır. Bo
oyu kalça hiizasında düşşünülmüştür. Köşeleri
yuvarlanm
mış kare yakkalı iç fanila yarım patlı oolarak tasarlaanmıştır. Yak
kanın her ikii tarafına, haafif kavisli
üçgen keesim uygulan
narak genişlettilen bölüm üst tarafta birleştirilmişti
b
ir. Oyuntusuz
uz düşük takm
ma kolun
ağzına, m
manşet görün
nümünde elaastik özelliktee örme kumaaştan bant geeçirilmiştir. T
Türkiye’de haazır giyim
üretiminiin ilk örneklerinden oldu
uğu düşünüleen iç fanila, overlok
o
dikiş (üç iplik), yyakadan aşağııya doğru
uygulanaan hafif kavissli üçgen kesiim üzerine m
makinede çift sıra spor dik
kiş uygulanmııştır. Yaka çeevresi, pat
kenarındda devam edecek şekilde harç
h dikilerek süslenmiştir.. Süslemede, geometrik beezeme (‘C’ kıvrım, düz
çizgi) konnu olarak seççilmiş harç dikkme tekniği uuygulanmıştırr.
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Ö
Örnek
3: Sem
ma Arı Özel K
Koleksiyonun
ndan 1960’lı Yıllara
Y
Ait Sıkkma2
(Ceeranoğlu, 2010: 317).
Giysidde ana mallzeme olarakk desenli pooplin, yardım
mcı malzem
me olarak jar
arse (sentetikk kumaş)
kullanılm
mıştır. Desenlli kumaşta an
na renk olaraak lacivert vee beyaz, yardıımcı renk olaarak nil yeşilii ve fuşya
(jarse) m
mevcuttur. Yaardımcı malzzemede krem
m rengi dikişş ipliği (pamuklu) ve tahhta pamuk (p
pamuklu),
süslemedde krem renggi ve beyaz dikiş
d
ipliği (paamuklu) kulllanılmıştır. Ön
Ö ve arka bbedene, omuzzdan etek
ucuna haafif açılımlı keesim uygulan
nmış ve sıkmaanın yanı dikiişli olarak kessilmiştir. Ön ve arka bedeen ortaları
kumaş kkatı düşünülm
müş, ön ve arka beden birlikte kesillerek omuz dikişi uygulaanmamıştır. Etek ucu
açılımlı; bboyu ise kalçça hizasında düşünülmüştü
d
ür. Sıfır yaka uygulanmış, takma kimonno kol tasarlaanmış, kol
altlarına kkatlanınca üççgen şeklini allan kare kuş pparçaları yerleştirilmiştir. Asimetrik
A
kappanma (bant ile fiyonk
oluşturarrak) uygulanm
mış, ön ortassına geçirilenn yakada 4 cm
m., etek ucu
unda 12 cm. genişliğinde kapanma
payı parççası ile sağ sola
s
kapanaraak sağlanmışştır. Haute co
outure üretim
m olan sıkm
mada, ana dikkiş tekniği
olarak, m
makinede düüz dikiş; yard
dımcı dikiş ttekniği olaraak, makinede spor dikiş uygulanmıştır. Kenar
temizlem
mede, makineede kapalı baskı,
b
elde kapalı baskıı ve pervazz (elde kapaalı baskı uyggulanmış)
kullanılm
mıştır. Kapiton
ne3 (sırıma) tekniği uygulaanmıştır.

Kadınlarıın göğüslerinin düzgün
d
durmasıı için kullandıklaarı, önü kapalı, yandan
y
iliklenen
n ya da kaytanla bağlanan bir giyysidir (Arzu
Çağdaş ile kişisel iletişim, 24.08.2011).
2
3 Kumaşın
n altına tahta pam
muk, sünger, elyyaf, pazen gibi m
malzeme yerleşttirilerek, kumaş üzerinden elde veya makinede düz/zikzak
dikiş ile oluuşturulan süslem
me tekniğidir (Seever, 1988: 143)..
2
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Örn
nek 4. Zehra Demiröz Özzel Koleksiyonundan 1950
0’lı Yıllara Aitt Tikolta
Tikolltada ana mallzeme olarak açık yeşil pattiska kumaş (pamuklu)
(
ku
ullanılmıştır. SSüslemede bo
ordo, sarı,
koyu yeşşil nakış ipliğği (pamuklu) kullanıldığı ggörülmektediir. Straplez kesimli tikoltaanın ön ve arka ortası
kumaş kaatı, ön ve arkka bedeni pen
nsli, yanları ddikişli kesilmiiştir. Etek ucu hafif açılım
mlı ve boyu diz
d altında
tasarlanm
mıştır. Haute couture tekn
niği ile hazırlaanan tikoltayaa elde baskı dikiş
d
ve ingiliiz dikişi uygu
ulanmıştır.
Tığ danteeli (tentene) tekniği ile keenar danteli uuygulanmış, giysinin
g
starplez kesimine ve etek ucun
na çırpma
dikiş ile ttutturulmuştuur. Süslemedee, bitkisel bezzeme (gül, daal, yaprak), go
ometrik bezem
me (kare, düzz çizgi) ve
figürlü bezeme (arı) konu
k
olarak seeçilmiş, tığ daanteli (tenten
ne) tekniği uyggulanmıştır.

Örn
nek 5: Zehra Demiröz Özzel Koleksiyonundan 1950
0’lı Yıllara Aitt İç Don
mbe patiska kumaş
k
(pamuuklu) kullanılm
mıştır. Yardıımcı malzem
mede açık pem
mbe dikiş
Giysidde açık pem
ipliği (paamuklu) ve süüslemede mo
or, koyu mavvi, pembe, saarı, açık yeşil, koyu yeşil, siyah ve koyyu pembe
nakış iplliği (pamukluu) kullanılmışştır. Geniş vve yanları diikişsiz tasarlaanan paçalı iiç donun belinden ağ
dikişine üüçgen inen ko
orsaj uygulan
nmıştır. Ağınaa, önden ve arkadan
a
bakıld
dığında üçgenn görünümün
nde bütün
bir ağ paarçası yerleşttirilmiştir. Bo
oyu diz üzerinnde tasarlanaan giysinin paça
p
iç kısmınna paçayı genişletmek
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amacıyla parça geçirillmiş ve paçan
nın yanları kaavisli düşünü
ülmüştür. Giyysinin beline uçkurluk çallışılmış ve
H
couturee tekniği ile hhazırlanan giyysiye elde baaskı dikiş uyggulanmış, dikkiş payları
lastik geççirilmiştir. Haute
temizlenm
memiştir. Paaçası, ince saarma tekniği ile yarım daaireler oluşturrularak temizzlenmiştir. Sü
üslemede,
bitkisel bbezeme (hercaai, dal, yaprakk) konu olaraak seçilmiş, ellde nakış tekn
niği uygulanm
mıştır.
AĞDAŞ KAD
DIN İÇ GİY
YİMLERİ
4. ÇA
Kadınn, erkek ve çocuktan
ç
farkklı fizyolojik, psikolojik, sosyolojik özeelliklere sahipptir. Bu nedeenle kadın
giysileri, erkek ve çoccuk giysilerin
nden pek çokk yönden farkklılık gösterm
mektedir. Doğğal olarak bu
u farklılık,
giysiye yyansımakta vee cinslerindekki farklılığı dda ortaya koyymaktadır. Giysi cinslerinddeki ayrılık; kullanılan
üsleme tekniğğini de etkileemektedir
malzemee, renk, model-kesim, üreetim yöntemii ve dikiş tekknikleri ile sü
(Çağdaş, 2002: 1). Güünümüzde içç giyim sektörrü, her kesim
me ve yaş gru
ubuna hitap eeden, dünyad
daki moda
unmaktadır.
trendlerinne uygun çağğdaş tasarımlaarı insanların beğenisine su

Çağdaş Kadın
n İç Giyimlerri
Şekil 2. Ç
Çağdaaş kadın iç giiyim cinsleri şöyle
ş
ifade eddilebilir;
Atlet,, ince pamukklu kumaştan
n yapılan, yazz aylarında teerden kış aylaarında soğukttan korumakk amacıyla
giyilen, kkolsuz, derin yakalı,
y
askılı tarzda
t
kadın iiç giyimidir (Ç
Çardak ve Deeğirmenci, 20007: 13).
Sutyeen, kadınların
n göğüslerini desteklemek,, tutmak ve estetik
e
görün
nüm kazandırrmak için kulllanılan iç
giysidir (Yakartepe, 1995: 868). Vücut özellliklerin gereeği olarak kaadınların vazzgeçilmez, en
n önemli
ü
errgonomik özeellikler dikkatte alınmakta ve çok çeşitlli seçenekler sunularak
giysilerinnden sutyen üretiminde
üretilmekktedir. Askılı,, askısız, dikişşsiz, mideli suutyen seçenekkler arasında bulunmaktaddır.
Kombbinezon, oyuuntulu yakalı, kolsuz, ince vveya kalın askılı, boyu dizden yukarıdaa veya aşağıdaa olabilen,
suni ipekk veya sentetik kumaşlardaan üretilen kaadın iç giyimid
dir (Çağdaş ve
v Özkan, 20005: 183).
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Şekil 3:
3 İç Giyiminn 18. Yüzyıldaan Günümüze Değişimi
(www.ellearningexam
mples.com), [E
Erişim tarihi: 20.08.2011].
(
Dil Kuurumu, 2005: 1282) şeklinde tanımlannan külotu Yakartepe:
Y
Kısa, beli lastikli iç çamaşırı (Türk
o
gövddenin belden
n aşağısını
“Çeşitli kkumaşlardan yapılan, belii lastikli, paççaları değişik uzunlukta olabilen,
kapatacakk şekilde çokk çeşitli formllarda üretilebiilen iç giysi” olarak tanımllamaktadır (11995: 866).
Korsee, çoğunluklaa karın kısmıını destekleyeen, kalçaya ve bele form vermeyi amaaçlayan desteekleyici ve
biçimlendirici etkiye sahiptir
s
(Yakartepe, 1995:: 872). Paçalı,, paçasız (küllot), mideli vee beden (büttün) korse
olarak sıınıflandırılmaaktadır. Çorap
pların düşmeesini önlemekk ve gergin durmasını
d
sağğlamak için kullanılan
lastik askkılı iç giysi olaan jartiyer ise başka bir çağğdaş kadın iç giyimidir (Teekel, 1990: 133).
Jüponn, etek ve elb
biselerin içinee giyilen, ışıktta kumaşın iççini göstermeesine ve yürüüme sırasındaa kumaşın
elektrikleenerek yukarıı tırmanmasın
nı engelleyenn, genellikle sentetik ve kaayan kumaşlaardan yapılan iç etektir
(Çardak vve Değirmen
nci, 2007: 13)..
Çağdaaş kadın iç giyimlerinden
g
nezon, külot örnekleri özeellikleriyle
incelenen atltlet, body, suttyen, kombin
aşağıda vverilmiştir.

Örnek
Ö
6: Çağğdaş Kadın İçç Giyiminden Atlet
Atlettte beyaz penyye kumaş, haazır harçlardaan dantel, beeyaz dikiş ipliiği (polyester)
r) kullanılmışttır. Vücut
formunaa göre tasarlanan atletin üst
ü kısmı göğğüs üzerinde sivri bitecek şekilde, ön-aarka ortası ku
umaş katı
düşünülm
müş ve askı uygulanmıştır
u
r. Etek ucu beden genişlliğinde, boyu ise kalça hizzasında tasarrlanmıştır.

Seelçuk Üniversitesi Soosyal Bilimler Enstitüüsü Dergisi • 30 / 2013

70

Miyyase ÇAĞDAŞ – Arzu BOR

Atlet ‘V’ yakalı (model uygulamalıı), kolsuz çalıışılmıştır. Haazır giyim tek
kniği ile üretillen atlet, oveerlok dikiş
miş, etek ucuna çift sıra spor
s
dikiş uyg
ygulanmıştır. Süslemede, bitkisel
b
bezem
me (gül, yaprrak) konu
ile dikilm
olarak seeçilmiş, dantel dikme tekniiği uygulanmııştır.

Örnek
Ö
7: Çağddaş Kadın İç Giyiminden Body
Siyah penye kumaaştan yapılmış body, siyahh dikiş ipliği (polyester) ile dikilmiştir. Vücut form
muna göre,
maş katı, omu
uzu ve yanlarıı dikişli çalışıllan giysiye oyyuntulu sıfır yyaka uygulanmış ve alt
ön ve arkka ortası kum
kısmı küülot formundaa tasarlanmışştır. Kolsuz ççalışılan bodyyde kapanma, ağ kısmındaa önden arkaaya doğru
fermejüpp (çıt çıt) ile sağlanmıştır.
s
Body hazır ggiyim tekniği ile üretilmiş, overlok dikkiş ile dikilmiiş, biye ile
kenar tem
mizleme tekn
niği uygulanm
mıştır. Süslemee uygulanmam
mıştır.

Örrnek 8: Çağddaş Kadın İç Giyiminden Sutyen
S
me olarak beyyaz penye
Sutyeende ana mallzeme olarakk beyaz, hazırr harçlardan dantel, yardıımcı malzem
kumaş vve beyaz dikiiş ipliği (pollyester) kullannılmıştır. Gö
öğüs formun
na göre, sutyyenin üst kısmı göğüs
üzerinde sivri bitecekk şekilde, göğğüs kısmı iki parçadan, peensli ve yanları dikişsiz çal
alışılmıştır. Gö
öğsün üst
kısmı sivvri bitecek biççimde askılı, boyu
b
göğüs aaltında tasarlaanmıştır. Yak
kasız ve kolsuuz çalışılan su
utyen arka
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ortasındaa kopça ile kaapanma sağlaanmıştır. Hazzır giyim tekn
niği ile üretilen
n sutyen, oveerlok dikiş ilee dikilmiş,
makinede düz dikiş uygulanmıştır. Süslemedee bitkisel bezzeme (çiçek, dal) konu oolarak seçilm
miş, dantel
dikme tekniği ile hazırr harç sutyen
nin üst-kenar kısmına uygu
ulanmıştır.

Örnek 9. Çağdaş K
Kadın İç Giyyiminden Kom
mbinezon
onda jarse ku
umaş, beyaz dikiş ipliği (polyester) kullanılmıştır.
k
Vücuda haffif oturan
Beyazz kombinezo
kombineezonun ön vee arka ortası kumaş katı ddüşünülmüş, kombinezon
nun üst kısm
mı göğüs üzerrinde sivri
bitecek şşekilde, etek ucu
u hafif açılıımlı, boyu dizz üzerinde tasarlanmıştır. Önde ‘V’ yakka (model uygulamalı),
m uygulanmışştır. Kombineezona hazır giyim
g
tekniğii ile overlok dikiş uygulan
nmış, ön
arkada sttarplez kesim
bedende göğüs kısm
mına ve etek ucuna hazır harçlardan dantel dikilm
miştir. Süslem
mede, bitkiseel bezeme
k
olarak seçilmiş, hazırr harç ile dan
ntel dikme
(çiçek, yaaprak), geometrik bezemeeden (yarım ddaire, daire) konu
tekniği uyygulanmıştır.

Seelçuk Üniversitesi Soosyal Bilimler Enstitüüsü Dergisi • 30 / 2013

72

Miyyase ÇAĞDAŞ – Arzu BOR

Örrnek 10: Çağğdaş Kadın İçç Giyiminden Külot
Y
Yavruağzı ren
nk külotta ana
a malzemee olarak pen
nye kumaş, yardımcı maalzeme ve süslemede
s
yavruağzzı renk dikiş ipliği (polyyester) ve haazır harç olaan dantel ku
ullanılmıştır. Vücut form
muna göre
tasarlanaan külotun paaça kısmında hafif paçalı ggörünüm sağğlanmıştır. Haazır giyim tekkniği ile üretiilen külot,
seyrek innce sarma teekniği ile dikkilmiş, penyee kumaşın payları
p
overlo
ok ile temizllenmiştir. Ko
olay giyip
çıkarmakk ve vücut formuna uyumu düşünüülerek belinee hazır harç olan lastiklli dantel geççirilmiştir.
Süslemedde, bitkisel beezeme (gül, gonca,
g
dal, yapprak), geomeetrik bezeme (daire) konu olarak seçilm
miş, dantel
dikme tekniği uygulan
nmıştır.
5. TA
ABLOLAR ve
v BULGUL
LAR
Tablo
o 1. Kadın İçç Giyiminde Yer
Y Alan Giysi Cinsleri
Giyisi Cinssi
Geleneksell Kadın İç Giyim
minde Yer Alan Giysi Cinsleri

Çağdaş Kaadın İç Giyimindde Yer Alan Giyysi Cinsleri

Kıvratm
ma Gömlek
İç Fanilaa
Sıkma
Tikolta
İç Don
Atlet
Body
Sütyen
Kombin
nezon
Külot

Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

g
iç faanila, sıkma, tikolta, iç
Gelenneksel kadın iç giyiminde yer alan giyysi cinslerindeen kıvratma gömlek,
don, çağğdaş kadın iç giyiminde isse atlet, bodyy, sutyen, kom
mbinezon vee külot giysi cinslerinin in
ncelendiği
ortaya çıkkmaktadır.
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Tablo 2. Kadın İç Giyiminde Kullanılan Malzemeler
Kullanılan Malzemeler

İç Giyim
Sayısı
Kullanılan Kumaşlar

Geleneksel Kadın İç Giyimlerinde
Kullanılan Malzemeler

Yardımcı Malzemeler

Kullanılan Süsleme
Malzemeleri
Kullanılan Kumaşlar
Çağdaş Kadın İç Giyimlerinde
Kullanılan Malzemeler

Kullanılan Yardımcı
Malzemeler
Kullanılan Süsleme
Malzemeleri

Kıvratma
Kumaş(Bürümcük)
Örme Kumaş
Desenli Poplin
Patiska (pamuklu)
Jarse
Dikiş İpliği
Düğme
Tahta Pamuk
Dantel İpliği
Dikiş İpliği
Nakış İpliği
Hazır Harç
Penye
Dantel (Hazır Harç)
Jarse
Penye
Dikiş İpliği (polyester)
Kopça
Fermejüp
Dantel (Hazır Harç)

1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
2
1
4
3
1
1
5
1
1
3

İncelenen geleneksel kadın iç giyimlerinde; patiska (pamuklu) kumaş, çağdaş kadın iç giyimlerinde;
penye kumaş birinci sırada yer almaktadır. Geleneksel kadın iç giyimlerinde dikiş ipliğinin (pamuklu)
giysilerde en çok kullanılan yardımcı malzeme olduğu anlaşılmaktadır. Çağdaş kadın iç giyimlerinde ise
çoğunluğu dikiş ipliğinin (polyester) oluşturduğu görülmektedir. Geleneksel kadın iç giyimlerin
süslenmesinde nakış ipliği tercih edilirken; çağdaş kadın iç giyimlerin süslenmesinde hazır harç olan dantel
tercih edilmektedir.
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Tablo 3. Kadın İç Giyiminde Kullanılan Renkler
Kullanılan Renkler

İç Giyim
Sayısı
Kumaşta Kullanılan Ana Renkler

Kumaşta Kullanılan Yardımcı Renkler
Yard. Malzemede Kullanılan Renkler
Geleneksel Kadın İç Giyimlerinde Kullanılan
Renkler

Süslemede Kullanılan Renkler

Kumaşta Kullanılan Ana Renkler
Çağdaş Kadın İç Giyimlerinde Kullanılan Renkler

Yardımcı Malzemede Kullanılan
Renkler
Süslemede Kullanılan Renkler

Beyaz
Krem Rengi
Yavruağzı
Açık Yeşil
Lacivert
Sarı
Nil Yeşili
Fuşya
Beyaz
Krem Rengi
Beyaz
Krem Rengi
Yavruağzı
Pembe
Koyu
Pembe
Bordo
Sarı
Açık Yeşil
Koyu Yeşil
Mor
Koyu Mavi
Siyah
Beyaz
Yavruağzı
Siyah
Beyaz
Yavruağzı
Siyah
Beyaz
Yavruağzı

1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1

İncelenen geleneksel kadın iç giyiminde çeşitli renklerin kullanıldığı dikkat çekmekte; çağdaş kadın iç
giyiminde beyaz rengin tercih edildiği görülmektedir. Geleneksel kadın iç giyimin yardımcı malzemesinde
krem rengi kullanılırken, çağdaş kadın iç giyiminde beyaz çoğunluğu oluşturmaktadır. Geleneksel kadın iç
giyimin süslemesinde ise farklı renklerin kullanıldığı, çağdaş kadın iç giyiminde beyazın ilk sırada yer aldığı
görülmektedir.
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Tablo 4. Kadın İç Giyiminde Kullanılan Beden Model – Kesim Teknikleri
Beden Model ve Kesim Teknikleri

İç Giyim
Sayısı

Beden Parçalarına Uygulanan
Model ve Kesim

Omuz
Yan
Geleneksel Kadın İç Giyiminde Uygulanan
Model ve Kesim Teknikleri
Uygulanan Kesikler ve Modeller

Etek Ucu
Paça
Boy

Omuzdan Etek Ucuna Düz İnen, Hafif
Geniş Kesim
Kol Altından Etek Ucuna Düz İnen
Bol Kesim
Omuzdan Etek Ucuna İnen Hafif
Açılımlı
Ön ve Arka Beden Ortası Kumaş Katı
Yarısı Dikişli,yarısı dikişsiz
Dikişsiz
Dikişli
Dikişsiz
Hafif Kavisli Üçgen Kesim Parça
Bedeni Pensli
Korsaj
Üçgen Görünümlü Bütün Bir Ağ
Parçası
Beden Genişliğinde
Hafif Açılımlı
Açılımlı
Geniş
Geniş
Kalça Hizasında
Diz Üzerinde
Diz altında

Kare Yaka (Köşeleri Yuvarlak)
Sıfır Yaka
Yakasız
Takma Kol
Üçgen Kuşlu Kol
Kare Kuşlu Kol
Kolsuz
İlik-Düğme İle
Fiyonk İle
Kapanmasız

Yaka Model Kesim Teknikleri

Kol Model Kesim Teknikleri

Kapanma Model Kesim Teknikleri

Vücut Formuna Göre
Beden Parçalarına Uygulanan
Model ve Kesim

Çağdaş Kadın İç Giyiminde Uygulanan Model ve
Kesim Teknikleri

Omuz
Yan
Uygulanan Kesikler ve Modeller
Etek Ucu
Paça
Boy

Yaka Model Kesim Teknikleri
Kol Model Kesim Teknikleri
Kapanma Model Kesim Teknikleri

Vücuda Hafif Oturan
Göğüs Formuna Göre
Ön-Arka Beden Ortası Kumaş Katı
Göğüs Üzerinde Sivri Bitecek Kesim
Dikişli
Askılı
Dikişli
Dikişsiz
Göğüs Kısmı Pensli
Beden Genişliğinde
Hafif Açılımlı
Hafif Paçalı
Göğüs Altında
Diz Üzerinde
Kalça Hizasında

Model Uygulamalı Sıfır Yaka
Oyuntulu Sıfır Yaka
Yakasız
Kolsuz
Fermejüp ile
Kopça ile
Kapanmasız
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1
1
1
3
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
3
1
3
4
1
1
2
1
2
1
1
3
2
1
1
4
1
1
3

Miyase ÇAĞDAŞ – Arzu BOR

İncelenen geleneksel kadın iç giyiminde; ön ve arka ortaları kumaş katı, omuzu dikişsiz, yanı dikişli,
çeşitli kesiklerin, etek ucunda faklı kesimlerin uygulandığı, boyu diz ve kalça hizasında, sıfır yaka, takma kol
ve kapanmasız modellerin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Çağdaş kadın iç giyimlerine bakıldığında;
vücut formuna göre, ön-arka beden ortası kumaş katı, göğüs üzerinde sivri biten kesim, askılı, yanı dikişli,
etek ucu beden genişliğinde, hafif paçalı, model uygulamalı sıfır yaka, kolsuz ve kapanmasız modellerin
çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.
Tablo 5. Kadın İç Giyiminde Uygulanan Üretim ve Dikiş Teknikleri
Üretim ve Dikiş Teknikleri
Üretim Teknikleri
Elde Yapılan

Geleneksel Kadın İç
Giyimlerinde Uygulanan
Üretimve Dikiş Teknikleri

Dikiş Teknikleri
Makinede Yapılan

Üretim Tekniği
Çağdaş Kadın İç Giyimlerinde
Uygulanan Üretim ve Dikiş
Teknikleri

Dikiş Tekniği

Makinede Yapılan

Haute Couture
Çırpma Dikiş
Baskı Dikiş
Düz Dikiş
İngiliz Dikiş
Çift Sıra Spor Dikiş
Overlok
İnce Sarma ile
Hazır Giyim
Düz Dikiş
Çift Sıra Spor Dikiş
Overlok
Sarma Tekniği
Biye İle

İç Giyim Sayısı
5
1
5
1
1
2
1
1
5
1
1
5
1
1

İncelenen geleneksel kadın iç giyimlerin tümünde haute couture üretim yapıldığı görülmektedir. Dikiş
tekniklerinden elde yapılan baskı dikiş birinci sırada, makinede yapılan çift sıra spor dikiş birinci sırada
uygulanmaktadır. Çağdaş kadın iç giyimlerin tümü hazır giyim üretim tekniği ile çalışılmıştır. Dikiş
tekniklerinden overlok dikiş birinci sırada uygulanmaktadır.
Tablo 6. Kadın İç Giyimlerin Süslemesinde Seçilen Konular ve Süsleme Teknikleri
Elde ve Makinede Yapılan Süsleme Teknikleri

İç Giyim Sayısı
Bitkisel

Geleneksel Kadın İç
Giyimlerinde Uygulanan
Süsleme Seçilen Konular
ve Süsleme Teknikleri

Süslemede
Seçilen Konular
Geometrik

Figürlü

Süsleme Teknikleri

Çağdaş Kadın İç
Giyimlerinde Uygulanan
Süsleme Seçilen Konular
ve Süsleme Teknikleri

Süslemede
Seçilen Konular

Bitkisel

Geometrik
Süslemesiz
Süsleme Teknikleri

Gül
Hercai
Dal
Yaprak
Düz Çizgi
Kare
“C” Kıvrım
Yarım Daire
Daire
Arı
Harç Dikme
Kapitone (Sırıma)
Dantel Dikme
Kanaviçe
Nakış
Gül
Gonca
Çiçek
Dal
Yaprak
Yarım Daire
Daire
Dantel Dikme
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Konya Merkez Geleneksel Kadın İç Giyimleri ile Çağdaş Kadın İç Giyimlerinin Giysi Konforu Açısından Karşılaştırılması

İncelenen geleneksel kadın iç giyiminde süsleme konularından bitkisel bezeme (dal, yaprak); geometrik
bezeme (düz çizgi, daire) ile birinci sırada yer almaktadır. Süsleme tekniklerine bakıldığında, farklı
tekniklerin uygulandığı görülmektedir. Çağdaş kadın iç giyiminde süsleme konularından bitkisel bezeme
yaprak birinci sırada, gül, dal ikinci sırada; geometrik bezeme daire ile birinci sırada yer almaktadır. Dantel
dikme tekniğinin, çağdaş kadın iç giyimlerin çoğunluğunda uygulandığı görülmektedir.
6. SONUÇ ve ÖNERİLER
İç giyim, vücudun fizyolojik hareketlerine imkân vermelidir. Kadın iç giyimlerinin vücuda uygunluğu ve
hareketleri kısıtlamaması, rahat ve kullanışlı özelliklere sahip olması çok önemlidir. Bu sebeple, geleneksel
ve çağdaş kadın iç giyimleri; kullanılan giysi cinsi, malzeme, renk, uygulanan model ve kesim teknikleri,
üretim ve dikiş teknikleri, süslemede seçilen konular ve süsleme teknikleri ile vücuda uygunluğu
incelenerek, giysi konforuna ilişkin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada şu sonuca
ulaşılmıştır.
İnsanların yaşadıkları çevresel koşullar, iklim, kültür gibi etkenler giyim tarzı üzerinde etkili olmuştur.
Geleneksel kadın iç giyimlerin önemli değişimlerden geçerek günümüzde de kullanıldığı görülmektedir. Bu
değişim; geçmişte giyilen kıvratma gömleğin yerini günümüzde atlete, iç fanilanın yerini bodye,
göğüslerinin düzgün durması için kullanılan önü kapalı, yandan iliklenen ya da kaytanla bağlanan sıkmanın
yerini sutyene, tikoltanın kombinezona, iç donun ise külota bırakması ile açıklanabilir.
Konya merkez geleneksel kadın iç giyimleri incelendiğinde patiska (pamuklu), kıvratma kumaş
(bürümcük), örme kumaş gibi pamuklu kumaşların kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde ise penye
kumaşın çoğunluğu oluşturduğu belirlenmiştir. Pamuklu kumaşların sağlam olduğu ve sağlığı olumlu yönde
etkilediği bilinirken, çağdaş kadın iç giyimlerinde kullanılan penye kumaşların da esneklik özelliği sayesinde
hareket kolaylığı sağlaması ve dokuma kumaşlara göre nemi daha çok çekmesi penye kumaşın ergonomik
özelliğini vurgulamaktadır.
Geleneksel kadın iç giyimlerinde pamuklu dikiş ipliği, çağdaş kadın iç giyimlerinde polyester dikiş ipliği
görülmektedir. Geleneksel kadın iç giyimlerin süslemesinde nakış ipliği, çağdaş kadın iç giyimlerin
süslemesinde ise dantel kumaş tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Çağdaş kadın iç giyimlerinde dantel
kumaş kullanımı iç giyimi gösterişli hale getirme düşüncesi ile açıklanabilir.
Geleneksel kadın iç giyimlerinde farklı renklerin kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, kumaşlarda
tercih edilen ana rengin kişi zevkine göre değiştiğini ortaya koymaktadır. Geleneksel kadın iç giyimlerinde
kullanılan yardımcı malzeme ve süsleme malzemelerindeki çeşitlilik kumaşta kullanılan renkler ile paralellik
göstermektedir. Çağdaş kadın iç giyimlerinde ise çoğunluğu beyaz oluşturmaktadır.
Geleneksel kadın iç giyiminde; ön ve arka ortası kumaş katı, omuzu dikişsiz, yanı dikişli, çeşitli
kesiklerin, etek ucunda faklı genişliğin uygulandığı, boyu diz ve kalça hizasında modellerin beğenildiği
görülmektedir. Çağdaş kadın iç giyimlerinde ise vücut formuna göre, ön-arka ortası kumaş katı, göğüs
üzerinde sivri biten kesim, askılı, yanı dikişli, etek ucu beden genişliğinde, hafif açılımlı modeller tercih
edilmektedir. İç giyimin dış giyim özelliklerine göre değişmesi bu durumu açıklamaktadır.
Geleneksel ve günümüz kadın iç giyimlerinde, oyuntulu yakalardan sıfır yaka beğenilerek
uygulanmaktadır. Çağdaş, oyuntulu yakaların rahat olması, dışa giyilen giysileri olumsuz etkilememesinin
tercih nedeni olduğunu belirtmiştir (1996: 209).
Geleneksel kadın iç giyimlerinde takma kol uygulanırken, çağdaş kadın iç giyimlerinde kolsuz
modellerin uygulandığı ortaya çıkmaktadır.
İncelenen geleneksel ve çağdaş kadın iç giyimlerinde kapanmasız modellerin ortak özellik olması,
modellerin çok sevilerek uygulandığını ortaya koymaktadır.
Geleneksel kadın iç giyimlerin tümü haute couture tekniği ile üretilirken, çağdaş kadın iç giyimlerin
tümü hazır giyim tekniği ile üretilmiştir. Bu sonuç, hazır giyim üretimin hızla artması, daha ekonomik
olması ve insanların giysileri dikmeye zaman ayıramaması sebebiyle geleneksel kadın iç giyimlerin yerini
hazır iç giyimlere bırakmasıyla açıklanabilir.
Geleneksel kadın iç giyimlerin dikiminde genellikle elde baskı dikiş ve çift sıra spor dikiş, çağdaş kadın
iç giyimlerinde overlok dikişi uygulanmaktadır. Overlok dikişin birleştirme ve kenar temizleme özelliğinin
bulunması, bu dikiş tekniğinin tercih edilme nedeni olabilir. Geleneksel kadın iç giyimlerinde dokuma
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kumaşın; çağdaş kadın iç giyimlerinde penye kumaşın kullanılması, kumaş özelliği uygulanan dikiş tekniğini
etkilemektedir
Geleneksel kadın iç giyimlerinde nakış tekniğinden dantel dikmeye, yorganlama tekniğinden kanaviçe
tekniğine kadar pek çok süsleme tekniğinin uygulandığı görülmektedir. Teknolojinin gelişmediği dönemde
insanlar, günümüz makinelerinin yaptığı dikiş ve süslemeyi bir arada yaparak ne kadar yaratıcı olduklarını
ortaya koymuşlardır. Çağdaş kadın iç giyiminde ise dantel dikme tekniğinin çoğunluğu oluşturması, bu
tekniğin pratik, kolay uygulanabilir bir yöntem olmasının yanısıra iç giyimi gösterişli hale getirme düşüncesi
ile açıklanabilir.
Kadın iç giyimlerinin ergonomik bir şekilde üretilmesi için;
9 Ergonomik özellikte kadın iç giyimi üretiminde, vücut özelliklerine uygun ve hareketleri
engellemeyen model ve kesimlerin tercih edilmesi,
9 Kadın iç giyiminde kullanılan kumaş, yardımcı malzeme, dikiş teknikleri, süsleme malzemesi ve
süsleme tekniklerinin kadın ergonomisine uygun olması,
9 Termal özellik taşıyan bürümcük (kıvratma) kumaşların günümüzde de üretimi gerçekleştirilerek
çağdaş kadın iç giyimlerinde kullanılması,
9 Geleneksel kadın iç giyiminde olduğu gibi süslemelerin, teknolojik gelişmeler ile şekillenerek çağdaş
kadın iç giyimlerinde yer alması önerilerinde bulunulabilir.
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