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Özet: 

Geniş bir yazar kadrosuyla halka ulaşmayı amaçlayan Resimli Ay, Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında sosyal, kültürel ve eğitsel konuların yanında kadın, kıyafet, moda, makyaj ve giyim 

kuşam konularına yer verdi. Dergide kadınlara mevsimine göre elbise, çarşaf, başlık ve şapka 

modelleri fotoğraf ve çizgi resimlerin yanında şıklığı tamamlayan makyaj ve aksesuarlara da 

değinerek geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmaya çalıştı. Kadının iş ve sosyal hayatta daha 

görünür hale gelmesiyle değişen giyim-kuşamı, şıklık, modernleşme ve millileşme kavramları 

arasında şekillendi. Görsel basının ve kitle iletişim araçlarının günümüzden farklı olduğu ve 

toplumsal hayata yönelik inkılapların sürdüğü 1920’li ve 1930’lu yıllarda dergilere yansıyan 

kıyafetler sosyal tarih açısından önemli bir konudur. Bu bağlamda çalışmada, 1924-1938 

yılları arasında birkaç kez kesintiye uğrayarak yayınlanan Resimli Ay’da Cumhuriyet’in ilk 

yıllarındaki kıyafet örnekleri incelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Resimli Ay, Kadın, Çarşaf, Kıyafet, Başlık. 

Abstract: 

Resimli Ay aiming to reach to people with its vast author staff, included the subjects 

about social, cultural and educational subject and same time abaut woman, dress, moda, 

make-up and apparel in early Republic area. A broad audience was tried to be reached by 

giving place in the magazine seasonal dresses such as suit, scarf, headwear and hat and also 

pictures and drawings, and also make-up and accessories completing the elegance of women 

were mentioned in the magazine. The women' apparel that was changing together with their 

increasing appearance in working and social life, was formed among the concepts such as 

elegance, modernization, and being nationalization. In the years of 1920s and 1930s in which 

visual media and mass media tools were different from those of today, and the revolutions for 

social life were running, the pictures of dresses appearing in the magazines are very important 

subject in terms of social history. In this context, the early years of republic dress samples 
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published in Resimli Ay which was interrupted several times between 1924 and 1938 will be 

examined.  

Keywords: Resimli Ay, Woman, Scarf, Clothing, Headwear. 

 

Dergiler toplumların yaşam biçimlerini, siyasal koşullarını, gelişim aşamalarını 

anlatan ve gazeteler kadar önemli yayın organlarıdır.1 Dergiler hedef ve amaçlarına göre 

kendi aralarında bazı gruplara ayrılırlar. Bu periyodik yayınlardan biri, çeşitli konuları her 

kesimden okuyucunun anlayacağı ve seveceği bir biçimde bol resimli aktaran magazin 

dergileridir.2 Türkiye’de magazin dergiciliği, Tanzimat’tan sonra Şehbal, Resimli Kitap, İnci, 

Süs, Resimli Hikaye, Yeni Kitap ve Yedigün gibi dergilerle gelişmeye başlamıştır. 1 Şubat 

1924 tarihli ilk sayısını yayınlayan Resimli Ay, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk magazin 

dergilerinden biri olup3 okuyucusuna şimdiye kadar yayınlanan dergilerden farklı olarak 

onların okuma ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir halk mecmuası olmayı vaat etmiştir. 

Kitapçı Suudi Bey ve Mehmet Zekeriya’nın ortak çıkardığı dergi hedeflerini, makale ve 

hikayelerle halkın fikri, hissi ve güzel sanatlar zevkini doyurmak olarak açıklamıştır.4 Resimli 

Ay hilafet ve saltanatın kaldırıldığı, Cumhuriyet’in ilan edildiği, İstanbul’un işgalden 

kurtarıldığı, Osmanlı’dan miras kalan sosyal, ekonomik, kültürel sorunların çözülmeye 

çalışıldığı bir dönemde yayınlanmaya başlamış ve konuları halkın anlayacağı bir dille 

okuyucuya ulaştırmayı amaçlamıştır.5 Böylece Resimli Ay, bir yandan halkın kültür 

seviyesini yükseltecek ve onların zevklerini göz ardı etmeyecek6 bir yandan da 1909’da 

yayınlandığında halk arasında büyük ilgi uyandıran Şehbal Dergisi gibi sosyal ve ekonomik 

sorunları gündeme getirecekti.7 Böylece “Halkın, halk için halk tarafından iradesi” şiarıyla 

yayına başlayan Resimli Ay, güncel olaylar, spor, sağlık ve eğitim alanında verdiği bilgilerin 

yanında kadın ve giyim kuşam konularına ilişkin bilgileri de okuyucuya ulaştırmıştır.8  

                                                             
1Aslı Yapar Gönenç, “Türkiye’de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi”, İstanbul üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dergisi, XXIX, 2007, İstanbul, s. 64. 
2 Ergun Hiçyılmaz-Burçak Evren, “Magazin Dergiciliği”, Türkiyede Dergiler ve Ansiklopediler (1849-1984), 
İstanbul, 1984, s. 149. 
3 “Resimli Ay”, Resimli Ay, I, Şubat 1340, kapak iç sayfa. 
4Uğur Değirmenci, Resimli Ay Mecmuası (İnceleme-Fihrist-Metin), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Erzurum, 1996, s. 2. 
5 Hiçyılmaz, Evren, “Magazin Dergiciliği”, s. 153. 
6 Sabiha Zekeriya Sertel, Roman Gibi, Belge Yayınları, İstanbul, 1966, s. 88. 
7 Hiçyılmaz, Evren, “Magazin Dergiciliği”, s. 150.  
8 Değirmenci, Resimli Ay Mecmuası, s. 3. 
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Bireyleri tüketime yönlendirmeyi ana ilke olarak9 seçmeyen Resimli Ay, 1920’lerde 

ilk kez bir kadın gazetecinin Sabiha Zekeriya’nın yazılarıyla kadın, evlilik, aile gibi sosyal 

sorunları kamuoyunun gündemine getirmiş, yayınlandığı süre içinde geniş bir okuyucu 

kitlesine okuma alışkanlığı kazandırmıştır.10 1925 Takrir-i Sükun Kanunu ile birçok dergi gibi 

Resimli Ay da Mart 1925’te kapatılmış ancak Sabiha Zekeriya’nın gayretiyle Mart 1926’da 

Sevimli Ay adıyla yayınını sürdürmüştür.11 Mart 1927’den itibaren tekrar Resimli Ay adıyla 

yayınlanan dergi, halk tarafından ilgi görmüş ve Harf Devriminde önemli rol üstlenmiştir. 

1928-30 arasında resim ve edebiyat ağırlıklı şekillenen dergi,12 Ocak 1931’e kadar benzer 

şekil ve içerikle yayınlanmıştır. 1936’da tekrar yayına başlayan derginin yayın hayatı 1938’de 

sonlanmıştır.13 

1920’lerden itibaren Türkiye’de başlayan eğitim ve kültür devrimlerinin sosyal hayata 

ilişkin yenilikleri görünür kılması, 1926 Medeni Kanun’un kabulü ve 1930’larda dünyada 

etkinliği belirginleşen feminist söylemin yansımaları Resimli Ay’da yer bulmuştur. Bu 

bağlamda kadının özgürleşmesi, erkek ile eşit hakları elde eden kadının kazanımlarının 

uygulamada gösterilmesini istemesi, kadının toplumda saygın yere ulaştırması konusunda 

toplumsal zihniyetin değişmesi ve kanunların kağıt üzerinde kalmamasına yönelik yazılar, 

öneriler ve vurgular14 Resimli Ay’da ele alınmıştır. Bu bağlamda Resimli Ay, Medeni 

Kanun’un tanımladığı kadının haklarını kullanması ve rollerini etkin üstlenmesine yönelik bir 

kitle iletişim aracı olarak sorumluluğunu yerine getirmek için ideal Cumhuriyet kadının 

kimliğinin şekillendirilmesine katkıda bulunmuştur. Doğrudan doğruya bir kadın veya moda 

dergisi olmayan15 Resimli Ay, özgürleşen kadının toplumsal önemini sanattan eğitime, iş 

                                                             
9 Gönenç, “Türkiye’de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi”, s. 63. 
10 Hiçyılmaz, Evren, “Magazin Dergiciliği, s. 154. Resimli Ay’ın yazar kadrosunda Mehmet Rauf, İbnürrefik 
Ahmet Nuri, Reşat Nuri, Hakkı Süha, Sabiha Zekeriya, Ercüment Ekrem, Hıfzı Tevfik, Selim Sırrı, Yakup Kadri 
gibi isimler yer almıştır. 
11Sevimli Ay adıyla yayınlandığı 1926-1927 yılları arasında kıyafet konusuna kapaktaki kadın resimlerinin 
yanında bazı sayılarda artistlerin tam sayfa portre fotoğraflarına yer verilmiştir. Örneğin, Sevimli Ay, IV, Haziran 
1926, s. 40-44; Sevimli Ay, VI, Ağustos 1926, s. 7-8. 
12 Yazar kadrosuna katılanlar Nazım Hikmet, Suat Derviş, Sabahattin Ali, Vala Nurettin ve Sadri Ertem gibi 
devrin ilerici yazarlarıydı. Değirmenci, Resimli Ay Mecmuası, s. 5. 
13 Değirmenci, Resimli Ay Mecmuası, s. 8. 
14 Meltem Erinçmen Kanoğlu, “Türk Kadın Hareketi’nin Resimli Ay Dergisi’nde Yansımasına iki Örnek: Ben 
İnsan Değil miyim? Ve Dulluğa Veda”, Marmara İletişim Dergisi, 13, Temmuz 2008, İstanbul, s. 54,56.  
15 Türk kadın dergiciği, Tanzimatla başlayan süreçte kadının siyasal, edebi ve toplumsal yönlerine ilişkin yazılar 
dönemin Osmanlı aydınlarınca dile getirilmiş, kadın sorunları çeşitli dergilerde ele alınmıştır. Kadınlar 
tarafından çıkarılan ilk dergi olan Şüküfenaz’ın 1886’da Arife Hanım tarafından yayınlanmasını Hanımlara 
Mahsus Gazete, Demet, Muhasin, Kadın, Kadınlar Dünyası, Kadınlar Alemi, İnci, Yıldız, Model, Firuze, Hanım, 
Türk Kadın Yolu, Cumhuriyet Kadını, Moda Albümü gibi dergiler takip etti. Bkz. Aynur İlyasoğlu-Deniz İnsel, 
Kadın Dergilerinin Evrimi”, Türkiye’de Dergiler ve Ansiklopediler (1984-1984), Gelişim Yayınları, İstanbul, 
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hayatından özel yaşama kadar seçilen çok sayıda örnekle ele almış16 kılık kıyafet özelliklerine 

de değinmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni değerlerle kurulduğu, sosyal hayata ilişkin 

düzenlemelerin yansımalarının her alanda olduğu gibi giyim kuşamda da görülmeye başladığı 

1920’li yılların dergilerinde, Batılılaşırken milli değerleri koruma ve Türk milli kültürünün 

niteliklerini ön plana alma gayreti görülmekteydi. Bu yönüyle simgelerle toplumdaki 

farklılıkların ortak bir zevkle benzerliğe dönüştürülmesiyle ortaya çıkan milli moda anlayışı 

millet kurmanın önemli değerlerinden biri olarak17 geliştirilmekteydi. Tarihsel süreç içinde 

kıyafetlerin siyasal nüfuzun etki alanına konu olduğu, Osmanlı’da birçok dönem kadınların 

giysileriyle ilgili düzenlemeler yapılıp, fermanlar çıkarıldığı18 bilinmektedir. Cumhuriyet 

döneminde kadınların giyim kuşamlarına ilişkin yasal bir zorunluluk olmamasıyla birlikte 

kıyafetler, modernleşme ve millileşme sürecinden etkilenmiştir.19 Bu süreç, 1908 sonrası 

özgürlük ortamının Avrupalı kadınlara benzer giyim ve davranışların artması, lüks, şık ve asri 

kıyafetlerin yaygınlaşmasıyla hızlanmış; Meşrutiyet dönemi dergilerinin Paris modellerini ve 

yeni giyim tarzını halka aktaran araçlar olmasının yanında kadın ve kıyafetlerine ilişkin 

Türkçü, İslamcı, batıcı fikirlerin yansımalarına da yer vermesiyle yeni boyutlar kazanmıştır. 

Özellikle kadının giyimi konusu İslamcılarla batıcılar arasında büyük tartışmalara yol 

                                                                                                                                                                                              
1984, s. 163-173. Öte yandan kadın statüsünün değerlendirilmesi amacıyla Teali-i Nisvan, Müdafaa-i Hukuk-u 
Nisvan, Asri Kadınlar Cemiyeti gibi dernekler kurulmuştur. Böylece moda, kadınların toplumsal rol ve 
değişimiyle ilgili sembolleri barından dini, ekonomik ve milliyetçi niteliklerle gündemde yerini almıştı. İkbal 
Elif Mahir, Fashıon And Women In The Istanbul Of The Armıstıce Perıod, 1918 – 1923 Boğaziçi Üniversitesi 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005, s. 10. 
16 “Bu Günkü Türk Kadınları”, Resimli Ay, I, Şubat 1340, s. 22-26. 
17 Kemal İnal, “Paternalist Politikanın İdeal Türk Çocuğu”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dergisi, XXXII/1-2, Ankara, s. 199.  
18 İstanbul’un fethiyle XVI. yüzyılda Avrupa ile kurulan ticari ilişkiler kadınların giyim kuşamında çeşitliliği 
arttırdı ve zamanla giysilerde birlik ortadan kalktı ve sokak kıyafetlerine yönelik fermanların yayınlanmasına 
ihtiyaç duyuldu. Köylü kadın hayat şartlarına göre giyerken şehirli kadınlar modaya uymayı, şık, zengin ve zarif 
görünmeyi giysilerle ifade ettiler. 1800’lerden itibaren Osmanlı devletinde askeri, idari ve sosyal düzenlemelerle 
kılık kıyafetlerde batılılaşma hareketleri başlatıldı. III. Selim ve II. Mahmut döneminde halkın karnaval 
görünümündeki kıyafet çeşitliliğinde birlik yaratmak için Avrupa’dan şapka ve kıyafetler getirildi. Örneğin III. 
Selim, ufak değişikliklerle Avrupa’dan alınan setre ve pantolon üzerine Tunus’ta kalyoncuların giydiği kırmızı 
fesi ekledi ve ayaklarında kırmızı yemeni giyilmesi kural haline getirildi. 3 Mart 1829 Kıyafet nizamnamesi ile 
askeri ve sivil sınıfların fes takması, ulemanın cübbe ve sarık giymesi şekil ve renk bakımından belirlenmiş 
giysilerin dışına çıkılmaması kanunlaştırıldı. Böylece giyside birlik sağlandı ancak Müslim ve gayrimüslim 
arasındaki fark ortadan kaybolduğundan bazı hoşnutsuzluklar çıktı. Hıristiyan başlığı olduğu düşüncesiyle fes 
kabul görmedi, hatta batılılaşma karşıtı tutucu çevre için sembol haline getirildi. Orhan Koloğlu, Bir 
Çağdaşlaşma Örneği Olarak Cumhuriyetin İlk On Beş Yılı, 1923-1938, Boyut Kitapları, İstanbul, 1999, s. 303.  
19 Vahap Sağ, “Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kadını ve Atatürk”, Cumhuriyet Üniversitesi, iktisadi Ve İdari 
Bilimler Dergisi, II-1, (Doç. Dr. Feramuz Aydoğan’ın anısına), s. 15. 
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açarken20 kadınlar, çeşitli dergilerde kıyafetin millileşmesi, modanın takibi ve peçenin 

kaldırılması gibi konularda seslerini duyurmaya çalışmışlardır.  Örneğin, yıkıcı savaşların 

yaşandığı İttihat ve Terakki döneminde israfa kaçılmaması ve şıklık yarışını önlemek için bazı 

kanunlar çıkarılmış; müsriflik ve gösterişli kıyafetleri azaltmak için “sade giyinen hanımlar 

cemiyeti” gibi cemiyetler kurularak savaş zamanında tutumlu olma ve yerli malı kullanma 

bilincini yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.21 Ancak savaş zamanında dahi Avrupalı 

kadınlarınkine benzer gösterişli modeller, başlık, elbise, çorap ve aksesuarlar kısa zamanda 

günlük hayatta kullanılır hale gelmiş, Cumhuriyet’in ilk yıllarına gelindiğinde hanımların, 

Avrupai tarzda tuvaletleri, tayyörleri, elbiseleri ve başlıkları kendine özgü şeklini almış hatta 

şapka modası kabul görmeye başlamıştı.22  

Türkiye Cumhuriyeti, batılılaşırken milli benliği kaybetmemek, gelenekçi usul ve 

adetleri akılcı ve toplumun ihtiyaçlarına göre yenileştirmek, işlevini yitirmiş kurumlardan 

kurtulmak gayesiyle çalışmalarını sürdürmüştür. Bu yönüyle kültürün bir öğesi olarak 

kıyafetin23 hanedanlıktan ulus devlete geçişte eskinin sembolleşmiş unsurlarından arınması, 

milli değerlerle yeniden yaratılanların benimsendiğinin günlük hayatta özellikle giyim 

kuşamda görülmesi kaçınılmaz olmuştur.24 Aynı zamanda Osmanlı son döneminden miras 

kalan giysi ve başlıkların sosyal sınıf ve dini semboller haline gelmiş yapısı, sınıfsız bir 

toplum yaratmak isteyen ve laikleşme sürecindeki Türkiye Cumhuriyeti için şarklı zihniyet ve 

görüntüden kurtuluş mücadelesi olarak değerlendirilmekteydi. Bütün bunların yanında 

Atatürk sayesinde kısa zamanda kazandığı siyasal ve sosyal alandaki haklarını pek çok batı 

ülkesindeki kadından daha önce kullanan Türk Kadını, “…peçe altında, kafes altında 

kalmamış… en önemli reformlardan birinin” gerçekleştirilmesinde25 öncü rol oynamıştır.  

                                                             
20 Kamuran Özdemir, Cumhuriyet Döneminde Şapka Devrimi ve Tepkiler, Anadolu Üniversitesi, (Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir, 2007, s. 26-27. 
21 Özdemir, Cumhuriyet Döneminde Şapka Devrimi ve Tepkiler, s. 29. 
22 Özdemir, Cumhuriyet Döneminde Şapka Devrimi ve Tepkiler, s. 30-31. 
23 Koloğlu, İslamda Başlık, s. 51. örneğin, Osmanlının son döneminde fes islamın ve Osmanlıyı sembolize eder 
hale dönüştü ve Cumhuriyet’in ilk yılarında ise fesin kaldırılmasına tutucu çevrelerce karşı çıkıldı.  
24 Cumhuriyet inkılaplarının başarıya ulaşması için Türk kadının medeni dünyayı ve yenilikleri yakından takip 
etmesi önemlidir. Atatürk’ün belirttiği gibi “Bazı yerlerde görüyorum ki kadınlar, yüzünü gözünü gizliyor ve 
yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını çeviriyor veya yere oturarak kapanıyor. Bu tavrın anlamı nedir? 
Efendiler medeni bir milletin anası, millet kızı bu garip şekle son vermelidir.... Şüphe yok ki ilerleme adımları, 
iki cins tarafından beraber, arkadaşça atılmak ve ilerleme yeniliklerle birlikte, merhaleler aşmak lazımdır. Böyle 
olursa, inkılap başarılı olur. Herhalde daha cesur olmak lüzumu açıktır.” Muhittin Gül, “Bizde Kadınların 
Siyasal Haklar Alması ve İlk Kadın Milletvekillerimiz” Cumhuriyet’in Kuruluşunun 75. Yılı Armağanı, Gazi 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara, 1998, s. 80. 
25 Necla Arat, Kadın Sorunu, Say Yayınları, İstanbul, 1986, s. 126-127. 
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 Toplumsal statünün ve cinsiyetin en belirgin göstergelerinden biri olan giysinin tarih 

boyunca toplumsal yapılar içindeki konum ve statü sınırlarını belirleyen niteliği ve dönemin 

değer yargılarının anlaşılmasında nesnel bir ölçüt olması26 Cumhuriyet dergiciliğindeki izleri 

önemli kılmaktadır. Bu yönüyle Resimli Ay’ın ilk sayısından itibaren kadınlar için elbise ve 

başlık modellerini vermeye başlaması, “milli moda” kavramını gündeme getirmesi dikkate 

değerdir.27 Modanın toplumdaki yaygınlığı kitle kültürü ile yakından ilişkili olduğundan bir 

yerde zamanla gelişen şehirleşme, yeni sosyal sınıfların doğması, modern yaşamda örf ve 

adetlerin değişmesi, eğitim düzeyinin yükselmesi, teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim 

araçlarının yaygınlığı gibi faktörler modanın yaygınlaşma sürecini hızlandırmaktadır. Sürekli 

değişim gerektiren bu sürecin yarattığı estetik değer ve sosyal anlamın yanında moda 

ekonomik koşullar ve teknolojik gelişmelere paralel olarak toplumların uygarlık düzeyleri, 

ahlak anlayışları, gelenek ve görenekleri doğrultusunda şekillenmektedir. Örneğin, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında geleneksel el sanatlarının korunması hedeflenirken, bir takım 

geleneksel giysilerin yerini dünya modasına göre biçimlenmiş yeni giyim tarzı almaktaydı. 

Böylece Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye’nin ne denli modern bir ülke olduğunun 

anlatılmasında kıyafet dilini etkin kullanmak; İsmet Paşa Kız Enstitüsünde dikilen 

elbiselerden Sümerbank kumaşlarına kadar birçok alanda "Cumhuriyet Şıklığını" göstermek, 

modanın çağdaşlaşma sürecindeki önemli rolünün örnekleridir.28 Bu bağlamda Milli 

kıyafetlere tam sayfa veya kapaklarda yer veren Resimli Ay, Türk motifleriyle bezeli 

başlıkları, müzelerden alınarak yeniden işlenmiş modelleri ve örnekleri modern giysiler 

olarak sunmasına, derginin ilk sayısında detayların omuzlarda yoğunlaştığı kırmızı ve firuze 

renklerle dikkat çeken beyaz bir sabahlık modeline yer vermesi29 örnek gösterilebilir.  

Böylece yeni sosyo kültürel değerlerle ulus yapısına geçen Türkiye’de kadının 

kamusal alanda varlığının artması ve Türk kadının Batıdaki hemcinsleri kadar güçlü olması 

yönüyle onu geleneksel kimliğinden sıyrılıp toplumdaki rolü ve konumuna uygun özenle 

                                                             
26 Emine Koca- Fatma Koç, “Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin Oluşumuna Etkileri”, Acta 
Turcıca Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi www.actaturcica.com Yıl 2, Sayı 1, Ocak 2010 “Kültür Tarihimizde 
Yarış”, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun, s. 262.  
27 Zafer Toprak, “Teseettürden Tellebüse yada Çarşaf veya Elbise Milli Moda ve Çarşaf,” Tombak, 19, Nisan 
1998, s. 62. 
28Koca- Koç, “Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin…, s. 364 
29 Resimli Ay, I, Şubat 1340, s. 15. 



157 
 

seçilmiş giysisi, makyajı ve saçlarıyla toplumsal hayata katılmasında30 katkı dönemin 

dergilerinden gelmiştir. Resimli Ay gibi dergilerin de desteğiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün 

yurt gezilerinde modern giysileriyle millete örnek oluşturması, çeşitli cemiyet ve aydınların 

yerli kumaşlardan yapılan modern kıyafetleri tercih etmeleri, yerli fabrikalarda üretilmiş veya 

Türk terzilerce dikilmiş elbise ve şapkaların kullanılmasının önemi topluma anlatılmıştır.31 Bu 

çalışmalar neticesinde şekillenen yeni kadın tipi, koşulların uygun olduğu ve kültürel atılımın 

etkilerinin görüldüğü yerlerde yasal bir zorunluluk olmaksızın benimsenirken, bazı geleneksel 

ve yerel kıyafetler de varlığını sürdürmüş;32 yeni modeller, İstanbul ve İzmir gibi büyük 

şehirlerin yanında Ankara ve diğer şehirlerdeki memurların üzerinde halkın beğenisini 

kazanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında dönüşüme uğramış olsa da bazı yerlerde çarşaf hala 

giyilirken,33 peçe çıkmış, kadın giysilerindeki çeşitlilik zamana ve yerine göre yazlık ve kışlık 

olarak mevsimlik; sabah ve akşam olarak günlük, spor, çay, kokteyl, yemek, balo, tiyatro, 

deniz, plaj, kayak ve binicilik olarak kullanım alanlarına göre farklılaşmıştı. Kıyafetteki 

çeşitliliğin yanında resmi kurumlarda çalışan kadınların günlük hayata kullandıkları tayyör34 

ve giysileri tamamlayan aksesuarları hakkında Resimli Ay onların tanıtımı yanında işlevleri 

hakkında gerekli bilgiler vermiştir.35 Böylece Türk kadınları ne zaman ne giyeceklerini, neyi 

nasıl yakıştıracaklarını dergilerden öğrenerek gündelik yaşamda uygulamışlardır.36 Örneğin 

ilk sayısından itibaren Resimli Ay’da yer alan ve çarşaf olarak tanımlanan37 boyundan askılı 

                                                             
30 Elçin Özkal, İnci (Yeni) Magazine (1919-1923): The Feminine Actuality During the Occupational Period, 
Boğaziçi Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, İstanbul, s. 79. 
31 Özdemir, Cumhuriyet Döneminde Şapka Devrimi ve Tepkiler, s. 65. Şapka yapmayı ve dikiş dikmeyi bilen 
dul kadınlar bir araya gelerek şapka dikmeye başlanmış, dikimevlerinin sayısı artmıştı. 
32 Leyla Kırkpınar, “Türkiye’de Toplumsal Değişme Sürecinde Kadın,” 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Bilanço 
98, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,1998, s. 16.  
33 Çarşaf, savaş yıllarında zengin hanımların Avrupa modalarına uygun hal almış, çarşaf kumaşları ve modeller 
için yapılan harcamalar, ahlaki, iktisadi ve milli açılardan dönemin popüler dergileri ve edebi eserlerinde 
eleştirilmiştir. Türk milletinin yas tuttuğu bir dönemde İstanbul kadınlarının moda ve eğlence biçimleri 
küçümsenmiş, milli meselelere kayıtsızlıkla suçlanmışlardır. Avrupalı modellerin etkisiyle değişen ferace ve 
çarşaf, işgal İstanbul’unda giyime yönelik Müslim idare ve otoritenin kalmaması, işgalin kıyafet konusundaki 
serbestliği, 1917’den beri Rus aristokratlarının şehirde boy göstermeleri ve Müslüman kadının yaşamak için 
çalışmak zorunda kalmasıyla kadınlara kıyafetleri konusunda cesur adımlar atma fırsatı vermişti. Mahir, Fashıon 
And Women In The Istanbul, s. 6, 132-133.  
34Muhaddere Taşçıoğlu, Türk Osmanlı Cemiyetinde Kadının Sosyal Durumu ve Kadın Kıyafetleri, Akın 
Matbaası, Ankara, 1958, s. 84, 87. 
35 İpek Çorap Nasıl Giyilir,” Resimli Ay, Mart 1927, s. 26. 
36 Koca-Koç, “Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin…, s. 271 
37 Kadınların çarşaf giymesi XIX. Yüzyılda ortaya çıktı. 1850’lere kadar ferace giyen İstanbul hanımları Suriye 
valisi Suphi Paşa’nın eşinin ilk kez çarşaf giymesiyle moda haline geldi ve tek parçalı halinden iki parçalı hale 
ve çok farklı şekillere girmeye başlayan bir sokak giysine dönüştü. Çarşaf giyinilmesi yasaklanınca şehirde statü 
sembolü olarak kullanılmaya hatta Anadolu’ya dışarı giysisi olarak yayılmaya başladı. Süs unsurları kullanılarak 
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elbisenin tayyör şeklinde38 kullanılması; yaz için tasarlanan çarşafın pelerinli ve boyundan 

askılı, omuzları kurdeleli, ipekten yapılmış dökümlü ve beli kemerli şık bir model olarak 

sunulması39 kıyafetin çok yönlü tanıtımıyla ilgilidir. Dergi her ay göğüs dekoltesi derin, 

etekleri kısa, bel, kol ve yaka kısımları yoğun işlemelerle süslenmiş dökümlü çarşaf 

modellerini sunarken40 modellerin Paris’tekine benzediğini belirterek41 dönemin modasını 

takip ettiğini de göstermektedir.42 1920’li yılların giysilerinde kadın siluetinin dar kalça ve 

uzun bacak boyuyla daha modern bir görünüme yaklaştırılması; giysilerde büzgü, ince pili, 

nervür, pul ve boncuk işlemeler, çeşitli parlak malzemelerden fiyonklar, bedende pililer ve 

drapeler ile dikiş detayları Resimli Ay dergisinde sık sık ele alınmıştır.43 Bu yansımalar 

Resimli Ay’ın 1930’lu yıllardaki zarif ve feminen bir havaya bürünmüş, bel hattı ön plana 

çıkarılmış, keskin hatların yumuşatıldığı modellerinde de görülmektedir. Resimli Ay, 

dönemin modası olan gece kostümlerindeki vücudu saran, ayak bileklerine kadar inen, arka 

etek turunun daha uzun olduğu tuvaletleri tercih etmiş, pastel tonlar, emprime desenli ipekliler 

ve muslinler tasarımlarda sık kullanılmıştır.44  

Resimli Ay, 1924 yılının ilk sayılarındaki elbise modellerini onlarla uyumlu 

başlıklarla sunmuş, başlıklardaki detayları yeni ve milli modellerin şekillendirilmesindeki 

önemli unsurlar olarak tanıtmıştır. Dergi, eskiden beri kadınların şarka ait kıyafetlerini 

zamanla Avrupalı kadınlarınkine benzetmesinden dolayı çarşafların çok farklı olmadığını, asıl 

detay ve zevkin başlıklarda bulunduğu vurgulamıştır. Böylece geleneksel başlıklardan 

esinlenerek hazırlanmış başlıklarla giysinin bütünlüğü sağlanırken, dönemin modası ve 

geleneksel Türk giyimindeki zenginlik öne çıkarılmıştır.45 Cumhuriyet’in ilk yıllarında önemli 

değişime uğrayan çarşafın kalıntısı olarak kullanılan başörtüsü, zamanla şapkaya benzer şekil 

almış ve 1925’ten sonra ilk şapka giyen Türk kadını Selma Ekrem gibi örneklerin artması ve 

                                                                                                                                                                                              
değişik aksesuar ve modellerle varlığını Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar sürdü. Orhan Koloğlu, İslamda Başlık, 
TTK Basımevi, Ankara, 1978, s. 55-56. 
38“Çarşaf Ve Elbise Modelleri “, Resimli Ay, II, Mart 1340, s. 33. 
39 “Yazlık Çarşaf Modelleri”, Resimli Ay, IV, Mayıs 1340, s. 31. 
40 “Çarşaf Modelleri”, Resimli Ay, XVI, Mayıs 1341, s. 27. 
41 “Paris’ten Getirttiğimiz Elbise Modelleri”, Resimli Ay, V, Haziran 1340, s. 32. 
42 Eklerde yer alan 1917-1938 yılları arasındaki modellerin bol ve dökümlü kumaşlardan yapılan uzun tek parça 
veya bluz–etek şeklinde iki parçalı ve şapka ile tamamlanmış modelleri, Resimli Ay’da yer alan çarşaf ve 
elbiselere benzer görünümdedirler.  
43 Koca- Koç, “Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin…, s. 264,268. 
44 1920’li yılların moda eğilimi olan dar kalça ve uzun bacak boyu görünümü veren kadın siluetinin üzerinde, pul 
işlemeli, asimetrik ve parçalı etek formu, fiyonklar ve dikiş detayları bulunmaktadır. Bkz. Koca- Koç, “Güzellik 
Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin…, s. 268-269. 
45 Koca- Koç, “Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin…, s. 274. 
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kız okullarında şapka giyilmesiyle bu moda toplumda hızla yaygınlaşmıştı.46 Türk kadının 

zevkini gösteren yeni modellerin yaratılması için müzelerdeki eski ve mahalli kıyafetlerin 

başlıkları incelenmiş, milli modeller renk ve kumaş seçimi alıcıya bırakılarak daha özgün hale 

getirilmek istenmiştir. Dergide renksiz çizimlerle verilen elbise modelleri tanıtılırken renkler 

ve kumaş türü hakkında bilgi verilmiştir.47 Yılın dünya modasına yön veren yeni elbise, 

şapka48 ve saç modellerinin bulunduğu dergi, dönemin kadınının dış görünüşünde etki 

yaratmıştır.49 Dergi, çarşaflar için tasarlanmış saç tuvaletlerinin eski şatafatlı başlıklarının 

yerini daha narinlerinin aldığı50 bilgisiyle değişimi, Paris’in önemli terzilerinden 

Bolborado’nun şapka modellerinin özellikleriyle günceli51 ve Avrupa ve Amerika’da 

yayılmaya başlayan şal modasıyla ilgili bilgiyle yakın geleceği okuyucuya ulaştırmıştır.52 

Derginin ilk sayısında verilen milli ve mahalli zevke göre tasarlanmış başlıklar her ay 

yeni modellerle sürdürülmüştür. Resimli Ay, ortaya attığı yeni milli başlık fikri ve 

modelleriyle toplumda büyük ilgi gördüğünü, Beyoğlu, Şişli ve Kadıköy hanımları arasında 

bu modellerin görülmeye başlandığını belirterek, Türk kadının süs ve giyinişindeki bu 

değişimi onun kendi isteklerine önem vermesi olarak değerlendirmiştir. Dergi, Türk kadının 

giyim tarzının İstanbul’da yaşayan ecnebi kadınlarca taklit edilmeye başlanmasını, Türk moda 

anlayışı ve milli zevkinin gelişmesi olarak yorumlamıştır. Kıyafetlerin tanıtıldığı yazılarda 

Avrupa’da tasarlanan şapkaların bizim milli başlıklarımıza benzerlikler gösterdiğini ifade 

etmekle birlikte milli başlıklarda yer alan süslemelerin müzelerdeki modellerden alınmasının 

yarattığı farklığa vurgu yapılmış ve bu modellerin elbise kumaşları ve tasarımlarında 

kullanımının hanımların kendi zevklerine bırakılmasının çekici bir özellik olduğu 

belirtilmiştir.53 Dergide, başlıklar bazen elbiselerle birlikte bazen de tek başına tanıtılmış,54 

“baş güzelliği” denilerek hoş model verilmiş ve aksesuarlarla bezeli saçlara yer verilmiştir. 

                                                             
46 Özkal, İnci (Yeni) Magazine, s. 68. 
47“Başlık Modelleri” , Resimli Ay, I, Şubat 1340, s. 32-34. 
48 “Bütün Dünya Kadınları Niçin Bana Esirdirler”, Resimli Ay, XVII, Haziran 1341, s. 10-12. Örneğin, 5 Aralık 
1925 tarihinde kabul edilen şapka devriminin ardından, zamanın gelişmelerine ayak uyduran ve öncülük eden 
şapkalı giysisi, truvakar eldiveni, pelerini, kumaş kemeri gibi detaylara sahip diğer giysileriyle, Keriman Halis 
1930’lu yılların modasını yansıtmaktadır. 
49 Koca- Koç, “Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin…, s. 271 
50 Resimli Ay, V, Haziran 1340, s. 45. 
51 “Bütün Dünya Kadınları Niçin Bana Esirdirler”, Resimli Ay, XVII, Haziran 1341, s. 10-12.  
52 “Sokakta, balolarda, tiyatrolarda, hülasa her yerde kadınların bazen baslarından, bazen omuzlarından atarak 
sarkıttıkları sallar nazar-ı dikkati celp edecek kadar çoğalmıştır. Bir vakitler yalnız İspanyollara mahsus olan 
sal modası şimdi umumi moda haline girmiştir.” “Şal Modası,” Resimli Ay, VII, Eylül 1340, s. 24. 
53 “Başlık Modelleri”, Resimli Ay, II, Mart 1340, s. 32. 
54 “Çarşaf Ve Başlık Modelleri “, Resimli Ay, III, Nisan 1340, s. 17. 
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Saçı toplamada veya süslemede kullanılan her türlü aksesuar, saçın renk, kesim 

modellerindeki tercihler dönemin hanımlarınca dergilerden örnek alınarak kullanılmıştır.55 

Geleneksel öğeleri giysilerde kullanarak özgün tasarımlar oluşturma ve Türk modasını 

yaratma çabalarının yansıdığı56 Resimli Ay, yayınladığı giysi resimleriyle seçkin, entelektüel 

kadının giyimi ve tercihlerini yansıtmaya çalışmış; moda ve kadın konusunu, İnci ve Süs gibi 

dönemin kadın dergilerinden farklı boyutlarıyla ele alarak Türk kadının Avrupalı modelleri 

taklidine karşı çıkmıştır.57 Ayrıca Resimli Ay’da kadınların giyim, eğlence ve makyaj 

konusundaki aşırı harcamaları eleştirilmiş, savaş sonrası artan ekonomik eşitsizliklerin 

yarattığı toplumsal sorunlara dikkat çekilmiştir.58 Bu bağlamda dergi, “elbiselerinizi kendiniz 

dikebilirsiniz” diyerek kadınların artık Rum terzileri çağırmaktan kurtulduklarını 

müjdelemiş,59 verilen modellerin dikilmesinin zor olmadığını belirterek arzu edenlere gündüz 

ücretsiz terzilik öğretileceğini, isteyenlere elbise patronu verilebileceğini, bunun için 

mektupla adreslerine başvurularının yeterli olduğu açıklanmıştır.60 Resimli Ay, vücuttaki 

kusurların nasıl kapatılacağı ve vücut şekline göre en uygun elbisenin nasıl seçileceğini 

ayrıntılı olarak anlatmıştır. Örneğin uzun boynu kısa göstermek için boyna bir eşarp takılması, 

uzun kolun kısa gösterilmesi için omuzdan bileğe kadar kolun genişleyerek gelmesi, kısa 

boylu birinin uzun gösterilmesi için boyuna çizgili veya desenli elbise seçilmesi 

önerilmiştir.61 Dergi, kadınları ideal görünüme kavuşturacak korseleri kullanmayı,  

kumaşların nitelikleri, desenleri ve elbisenin kesim özelliklerine dikkat etmelerini 

belirtmiştir.62  

                                                             
55 Celalettin Çelebi, Meral Yıldırım, Ruşen Akman, Şennur Kayabaş, “1929-1933 Yılları Türkiye Güzellerinin 
Saç Tasarımlarının Değerlendirilmesi”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, II/1, Ocak 2010 
“Kültür Tarihimizde Yarış”, s. 299. 
56 Koca- Koç, “Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin…, s. 274 
57 Mehmet Fatih Uslu, Resimli Ay Magazine (1929-1931): The Emergence of an Oppositional Focus Between 
Socialism and Avant-Gardism, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2004, s. 27. 
58 Mahir, Fashıon And Women In The İstanbul, s. 28. 
59 Hakan Kaynar, Cumhuriyet İstanbul’unda Modernlik Fragmanları, Hacettepe Üniversitesi yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Ankara, 2007, s. 213-214. Terzilik genellikle Rumların elindeydi. Savaşların getirdiği 
olumsuzluklarla Türk kadını İttihat Terakki döneminde terzilik ve el işleriyle iş hayatına başlamış, gündelikleri 
erkeklerin yarısı kadar olmasına rağmen kadınlar sanayide erkeklerden boşalan yeri doldurmuştur. 
60 “Çarşaf ve Elbise Modelleri “, Resimli Ay, II, Mart 1340, s. 33. 
61 “Sinema Vücuttaki Kusurları Nasıl Kapatıyorlar”, Resimli Ay, XII, Şubat 1930, s. 12-13. 
62 Koca-Koç, “Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin…, s. 272. Örneğin, 1930’larda Etek 
boyları diz altında veya daha uzun stildeydi. Prenses stiline benzetilen bu yeni figür, kısmen eski moda ve 
konservatif bir görünüm sağlamaktaydı. Krepdöşin ve ipek jarse gibi popüler kumaşlar karakteristik 
özellikleriyle ön plana çıkmıştı. Günlük giysilerde asimetrik kesimler, drapeler, bel hattında kumaş kemerler, 
yakalarda ve bedende çalışılmış çiçekler, minik şapkalar, truvakar eldivenler, kürk etoller ve zarif renkler 
1930’lu yıllarda kadınlara farklı bir moda yaklaşımı sunmaktaydı. 
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Resimli Ay’da elbise ve başlıkların yanında kadınlara iç çamaşırı modelleri sunulmuş 

ve okuyucunun, iç çamaşırın üzere giyilen ipek dekolteli elbiselerden daha önemli görülmesi 

gerektiği, ipekli ve ince kumaşlardan yapılan iç çamaşırlarının vücudun zarafetini ortaya 

çıkarması yönüyle tercih edilesi konularına dikkat çekilmiştir. Dergi, iyi giyinmek 

isteyenlerin vücudunun endamına yakışanı ararken iç çamaşırlarını sıradan seçmediğini, 

dokumadan yapılan iç çamaşırların elbise altında toplanarak kötü göründüklerini, şık bir 

görünüm için artık ipekli kumaşlardan yapılan iç çamaşırların rağbet gördüğü belirtilmiştir. 

Avrupa’da ipek iç çamaşırı modasının varlığından bahseden dergi, “bizim iç çamaşırlarımızın 

yaka ve eteklerinin işli olmasının zarafeti arttırdığını”; kurdeleli, beyaz, hafif işlemeli, gül 

desenli modellerin zevkli hanımlarca tercih edildiğini;63 iç çamaşırında dahi milli zevkin 

yansımalarının görülmesinden duyulan memnuniyeti ele almıştır. Bunların yanında dergi, 

dünya modasına yön veren kişilerin faaliyetlerine, reklam ve yenilik arayışlarına da 

değinmiştir.64 

Dönemin kadın ve moda dergilerinde olduğu gibi65 Resimli Ay’ın hanımlara yönelik 

spor ve deniz kıyafetlerine yer verdiği görülmektedir. Su, hava ve güneşten yararlanmak için 

deniz kenarında giyinilecek kıyafetler tanıtılırken sosyal konulara göndermeler yapılarak; 

hayatı müşterek yaşayan kadın erkek herkesin birlikte hareket ettiği iş ve sosyal ortamların 

dışında deniz kıyısında da bu imkanları bulmaları gerektiği oysaki “bizde böyle bir durum 

namussuzluk” sayılabildiği eleştirilmiş, kadınların bu haktan mahrum bırakılmaması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu bağlamda kıyafetin zihniyet ve tutuculukla ilgisi kurularak özellikle 

kadınların tabiatın sunduğu imkanlardan yararlanmasının önüne geçilmesi örneklendirilmiş ve 

başka ülkelerde kadınların denizden nasıl yararlandıkları görsellerle okuyucuya 

sunulmuştur.66 

Resimli Ay, sadece kadınlar için kıyafetler tasarlamamış aynı zamanda çocuklara da 

bazı modeller sunmuş ve bu modellerin nasıl dikileceğini açıklamıştır. Çocuk elbiselerine 

ilişkin verilen bilgilerde; oğlan ve kız çocuklarının elbiselerinden oyun için kullanılacak 

elbiselere kadar birçok elbise bazı özellikleriyle tanıtılmıştır. Burada “biz çocuklarımızın 

elbiselerine gayet az ehemmiyet veririz. Onların da bizim gibi kibar ve zarif giymek 
                                                             
63 “İç Çamaşırı Numuneleri”, Resimli Ay, VI, Temmuz 1340, s. 32. 
64“Bacaklar Kapanıyor”, Resimli Ay, VIII, Teşrinievvel 1929, s. 32. 1930’larda dünya modasına yön vermeye 
çalışan Jean Laton’un tasarladığı kıyafetlerin sinema yıldızlarına giydirilmesiyle reklam yapıldığı belirtilerek 
onun bu şekilde zengin olma fırsatı aradığı anlatılmıştır. 
65 “Yeni Moda: Deniz Kaftanları”, Süs, V, 14 Temmuz 1923, s. 9. 
66 “Onlar İçin Hayat Bir Eğlence Bizim İçin Bir İşkencedir”, Resimli Ay, VI, Temmuz 1340, s. 37-38. 
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ihtiyacında olduklarını zannederek çocuklarımızı ağır veya zarif ipekler içinde yaşatırız. 

Halbuki çocuk hayatta daha ziyade kendisini serbest bırakacak elbiselere muhtaçtır. 

Çocuklar bizim gibi elbisenin kirlenmesine, ütüsünün bozulmasına dikkat etmek 

mecburiyetinde kalırsa faaliyetini, cevvalliğini ve çocukluğunu kaybeder. Burada gösterilen 

numuneler çocuğa ait hem ev hem oyun elbiseleridir ve gayet basittir.”67 denilerek çocuğa 

uygunluk göz önüne alınmış, ailelere en ideal çocuk elbisesi seçimleri öğütlenmiştir. Bu 

öğütler arasında; çocuklara yün elbise yerine keten veya basmadan yapılmış, oyuna uygun 

hareket fırsatı veren, çocukların sevebileceği desen ve işlemeleri bulunan entari ve elbiseler 

önerilmiştir. Dergide çocukların hoşlarına gidecek resim ve desenlerin Kadınları Çalıştırma 

Cemiyeti’nden alınabileceği ifade edilerek böylece çocukların hem milli, hem temiz ve zarif 

kıyafetlerle süslenebileceği belirtilmiştir. 

Resimli Ay’da, Türk halk oyunları kıyafetlerindeki milli öğeler kadar farklı kültürlere 

ait milli kıyafetlere de yer verilerek geniş bir görsel yelpaze oluşturulmuş68 ayrıca kıyafetin 

tamamlayıcı unsuru olan takı, makyaj ve süslenme konusuna da yer verilmiştir. Dergi, daha 

güzel ve sağlıklı bir görünüm için okuyucuya makyaj, bakım ve temizlik önerilerinde 

bulunmuş,69 ideal makyaj tanıtılırken güzel makyaj yapmış artistleri incelemeleri tavsiye 

edilmiştir. Dergide, güzelleşmek isterken kendini çirkinleştirebileceği konusunda uyarılan 

okuyucuya, yüzünün özelliklerini incelemesi önerilmiştir. Yüzü, cazibe ve letafetini 

kaybettirmeden boyanmanın bir sanat olduğu; makyajın bilmeyenlerin elinde tehlikeli bir hal 

alabileceğine dikkat çekilerek şarkın kara gözlü karakaşlı güzellerinin boyanma ve süslenme 

işinde dünyanın önde gidenleri oldukları, Avrupa’da boyanma konusunda özellikle Rus ve 

Fransız kadınlarının makyajı sanat haline getirmeyi başardıkları bilgisi verilmiştir. Dergide, 

makyajın ve çok boyanmanın cildi sertleştirdiği, doğallığı kaybettirdiği ve buruşukluğa yol 

açtığı endişesi belirtilerek, genç kızların rastgele ürünlerle boyanmasının sakıncaları, cilt 

ürünlerinin içeriğinin incelenmesi gerektiği, makyajdan önce ve sonra yüzün temizlenmesinin 

önemi, cilt kırışıklıklarının engellenmesine yönelik öneriler yer almıştır.70 Dergide, uzun, 

oval, yuvarlak yüz tipleri dikkate alınarak ve yüzün anatomik yapısına en uygun göz, dudak, 

                                                             
67 “Çocuk Elbiseleri ve İğne İşleri”, Resimli Ay, IV, Mayıs 1340, s. 17. 
68 Örneğin Anadolu’da bir köy gelini modeli gösterilirken, halk oyunlarıyla ilgili açıklamaların yapıldığı 
bölümlerde milli danslarıyla zeybek kıyafetleri tanıtılmıştır. Sahir Macit, “Anadolu Köylerinde Nasıl Evlenirler”, 
Resimli Ay, IX, Teşrinievvel 1340, s. 21-24; M. Zekeriya, “Avrupa Raksı mı Milli Raks mı”, Resimli Ay, XII, 
Kanunisani 1340, s. 36-39. 
69 “Kadınlar Muvaffakiyetlerini Neye Medyundurlar”, Resimli Ay, X, Teşrinisani 1340, s. 19-21. 
70 Selim Sırrı, “Nasıl Boyanmalı”, Resimli Ay, X, Teşrinisani 1340, s. 25-26. 
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yanak makyajı ve saç şekli önerileriyle hanımlara daha güzel bir görünüme ulaşma yolu 

gösterilmiştir.71  

Günümüzde insanları tüketime sevk eden reklam anlayışından ziyade bilgilendirmeyi 

amaçlayan Resimli Ay, hanımlara kendilerinin yapacakları kıyafet önerileri sunarak onları 

yüksek fiyatlar ödemeden şık gösterecek ürünler hakkında reklamlarla bilgilendirmiştir. 

Resimli Ay, hanımların kıyafet, makyaj ve süslerine ilişkin reklamları bilgilendirici içerikle 

sunarken ürünlerin nasıl ve nerede kullanılacağı anlatılmıştır. Şiirsel anlatımla yapılan 

reklamlara birkaç örnek arasında; “Beyoğlu’nun şık hanımına” başlıklı çorap reklamında bir 

ipekli çorabın dilinden yazılan şiir72, “Şık hanımlara” başlıklı uzun bir tanıtımla şık hanımlara 

sunulan fırsatlar73 ve birçok nüshasında tekrarlanan “lastikli kemer” olarak tanıtılan korselerin 

kadınların kalçalarına zarafet kazandıracağı, vücuda istenilen şekli vererek kıyafetlerin daha 

hoş taşınmasını sağlayacağı74  reklamları sayılabilir.  

Türk modası ve Türk kültürünü yayma açısından önemli bir ivme 1932’de Keriman 

Halis’in dünya güzeli seçilmesiyle sağlanmış ve Türk kadını, her alanda olduğu gibi moda 

alanında da batılı kadınla yarışabileceğini göstermiştir.75 Milli kültür motiflerini taşıyan 

kıyafetlerle şekillendirilen kadın imajlarını birçok nüshasının kapağına ve iç sayfalarına 

koyan Resimli Ay, yarışmalar düzenleyerek toplumun beğendiği ideal güzel kadını 

belirlemeye çalışmıştır. Her yıl yapılan Güzellik yarışmalarını takip eden76 Resimli Ay, “Bu 

                                                             
71 “Kırmızının, Sürmenin, Dudak Boyasının Sırrı”, Resimli Ay, XXIII, Kanunuevvel 1341, s. 27-29. 
72 “Beyoğlu’nun şık hanımına 
Ey şık gezen hanım sen halaskarım ol benim 
Lütfeyle gel baş iftiharım ol benim 
Bir gencim bu meşhur şiirinde yok eşim  
Hissinle sen de ey güzel gül-i zarım ol benim 
Bir kere al giyin beni git şık hanımlara  
Göster zarafetimi dil şikarım ol benim”, Resimli Ay, VI, Temmuz 1340, s. 50. 
73 “Ey şık gezinen kibar ahali 
Ey jantiye meyil eden ahali  
Ey süslü gelin gibi gezen halk 
Temin ederim sizi muhakkak 
En son moda, en zarif mağaza…”, Resimli Ay, VII, Ağustos 1340, s. 32. 
74 Resimli Ay, Mart 1929, s. 38. 
75Örneğin Keriman Halis’in yarışmada giydiği beyaz elbise üzerine kırmızı gül, Türk Bayrağını sembolize 
ederken güzellik yarışmalarında Türk kültür motiflerini taşıyan tasarımlar kullanılmıştır. Ülkenin tanıtımı 
açısından kültürel değerlerinin önemli olduğu, güzellerin yarışma giysilerinde geleneksel giysi formlarının 
kullanılmasında açıkça görülmektedir. Koca-Koç, “Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin…, s. 
268. 
76 Resimli Ay, Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı yazılarla Türk kızlarını güzellik yarışması için teşvik etmesini 
desteklemiştir. Cumhuriyet gazetesi, Türk kadını, dünyanın en güzel kadınlarından sayılması ve Avrupa’da Şark 
güzeli diye dillere destan olmasından örnekler vererek birçok kremlerin, losyonların ve ilaçların üzerine reklam 
için “sarkın güzellik tılsımı” cümlelerinin yazılmasını anlatıyordu. Özkal, İnci (Yeni) Magazine, s. 84. 
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kadınların en güzeli hangisidir”77diyerek sorduğu ve portre fotoğrafı verilen meşhur kadın 

artistler arasından seçim yapılmasını isteyen ödüllü yarışmaları düzenlemiştir. Bu yarışmada, 

okuyucularının güzellik hakkındaki zevkine müracaat edilerek, cevap gönderenler arasından 

seçilen kişiler ödüllendirilmiş,78 sonuçlar “Resimli Ay’ın Güzellik Müsabakası” başlığı ile 

duyurulmuştur.79 Böylece Cumhuriyetle başlayan çağdaşlaşma sürecinde Türkiye’de kadının 

sosyal yaşamda özgürleşmesi, siyasal, ekonomik ve bilimsel yaşamda etkin kılınmasıyla, 

peçeli Türk kadını imajı artık değişmeye başlamış, güzellik yarışmalarıyla Türk kadınının 

yeni hali farklı alanlarda varlığını göstermiştir.80 

Sonuçta Türkiye’de 1920’lerden itibaren yeni bir ruh ve anlayışla başlayan 

yeniliklerde erkekler kadar kadınların da önemli roller üstlenmesi dönemin süreli yayınlarında 

yer bulmuştur. Bu dönemde toplumun her kesimindeki kadına ulaşmayı amaçlayan süreli 

yayınlar arasında yer alan Resimli Ay, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar bağlamında kadın, kıyafet, 

moda, makyaj ve giyim kuşam konularına yer vermiştir. Dergide mevsimine göre elbise, 

başlık, saç modelleri, makyaj ve bakım bilgisi fotoğraf ve çizgi resimlerle anlatılmıştır. 

Dönemin görsel iletişim aracı olarak gazete ve dergilerin etkin olduğu ortamda Resimli Ay, 

1920’li ve 1930’lu yıllarda toplumsal hayata yönelik inkılapların benimsenmesinde, milli 

kültür seviyesinin arttırılmasına dönük örnekler sunmuştur. Kıyafetlerin nerede ve nasıl 

giyileceği, özellikleri, şıklık kavramı, vücut duruşları ve daha hoş bir yüz ve vücut 

görünümünün esasları okuyucuyla paylaşmıştır. Böylece Cumhuriyet’in ilk yıllarına ilişkin 

gelişmeleri bünyesinde barındıran ve kesintilerle yayın hayatına devam eden Resimli Ay, 

okuyucuya dönemin sosyo-kültürel algısıyla kültür-kıyafet-kadın ilişkisini yansıtmıştır.  

 

 

 

 

                                                             
77 “Bu Kadınların En Güzeli Hangisidir”, Resimli Ay, XVII, Haziran 1341, s. 47. 
78 Yarışma şartları anlatılırken, bu artistlerin dünyanın en dilber kadınları olduğu, güzelliğin zevk işi olduğu ve 
halkın güzellik zevkine kimin uygun olduğunun belirlenmesi için resimlere oy verilmesi istenmiştir. En fazla oy 
alanın umumun zevkine hitap ettiği belirlenen yarışmada birinciye oy verenler arasında yapılan çekiliş ile birinci 
olana on lira nakit, ikinciye beş lira ve üçüncüye Resimli ay’ın ilk altı aylık aboneliğinin verileceği ilan 
edilmiştir. Temmuz ayının başına kadar süresi olan yarışmaya katılanlar, artistleri kendilerine göre 
derecelendirmeli, dergi adresine göndermeli ve kendi adreslerini de yazmalıydılar. “Bu Kadınların En Güzeli 
Hangisidir”, Resimli Ay, XVII, Haziran 1341, s. 47. 
79 “Resimli Ay’ın Güzellik Müsabakası”, Resimli Ay, XVIII, Temmuz 1341, s. 46. 
80 Koca- Koç, “Güzellik Yarışmalarının Türkiye’deki Moda Bilincinin…, s. 274. 
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EKLER 

  
Resimli Ay’da elbise, işleme detayı ve çorap  reklamı örnekleri. 
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Resimli Ay’da şapka, elbise ve yarışma  örnekleri. 
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Resimli Ay’da başlık, iç çamaşırı, makyaj ve çocuk kıyafeti örnekleri. 



171 
 

 

 
John Peacock, The Chronicle of Western Costume, From The Ancient World To The Late 

Twentieht Century, thames&Hudson, London, 2003. s.  177-198. 
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Resimli Ay’da kapak örnekleri.  
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Resimli Ay dergisinden başlık, makyaj ve reklam örnekleri. 


