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GEÇEN DERS HAKKINDA

Tiyatro ve sinema makyajın da renkler nasıl kullanılır, birbirlerine
etkileri nelerdir konuları hakkında bilgi verildi. 



HAFTALIK AKIŞ

Geçmişten günümüze makyaj
Rokoko dönemi
1920’li yıllarda dönem makyajı
1930’lu yıllarda dönem makyajı
1940’lı yıllarda dönem makyajı
1950’li yıllarda dönem makyajı
1960’lı yıllarda dönem makyajı
1970’li yıllarda dönem makyajı



HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

Dönem makyajlarını öğrenmek ve uygulama yapabilme becerisi kazanmak



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MAKYAJIN TARİHİ



Geçmişten Günümüze Makyajın Tarihi 
Makyaj yapmanın amacı ve anlamı her dönemde farklı 
özellikler taşımıştır. 18.yüzyılda Fransa’da çoğu kadınlar 
yüzlerini boyarken İngilizler birçok krem, losyon ve makyaj 
malzemesini yasaklamışlardı. 



19. yüzyılda ise Avrupa’da makyaj yapmanın ahlak dışı bir 
kavram, bir olay olarak düşünüldüğü bilinmektedir. 
1910 ile 1930 yılları arasındaki tüm dünya ülkelerini 
kapsayan savaş yıllarında ise makyaj hemen hemen hiç 
yapılmamış ancak 1930 ve 1940’lı yıllarda film 
endüstrisinin de etkisi ile makyaj yeniden önem 
kazanmaya başlamıştır. 



1950’li yılların başında göz kalemleri ve takma kirpikler 
kullanılmıştır. 
1960’lı yılların protestoları özellikle gençler dış 
görünüşlerine ve makyaja önem vermezken estetikçiler 
tarafından kozmetik cerrahinin, cihazlarla cilt 
bakımının uygulanmaya başlandığı bir dönem olmuştur. 



1970’li yıllarda ise doğal görünüm önem kazanmış ve 
bu on yılın sonunda kırmızı renkli dudaklar ve 
boyanmış gözler ön plana çıkmıştır. 



Rokoko Dönemi 
18. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Barok ile klasizim
arasında yer alan sanat üslubu olan Rokoko daha sonra tüm 
Fransa’ya yayılmıştır. Fransa dışında Almanya ve Avustralya’ 
da da benimsenmiştir. Rokoko; mimarlığın yanı sıra 
dekorasyon, mobilyacılık, ev eşyası, kıyafet ve makyajda da 
kendini göstermiştir. 





Rokoko Dönemi’ne ait kıyafetlerde kırmalar, volanlar, saten 
fiyonklar ve kadife kurdelelerin zenginliği göze çarpar. 
Dönemin en tipik özelliği ise dar büstiyerlerdir. 



Rokoko Makyajı 
Dudakların kırmızı, yanakların hafif pembe olduğu porselen 
ciltler, 18.yüzyıl kadınlarının kırılgan ve kadınsı yanını ortaya 
çıkarmaktadır. 



Solgun, bembeyaz tenin zerafeti simgelediği o yıllarda 
pudralı beyazı yüzler, incecik çizilmiş kaşlar, yanaklara 
yapılmış güzellik benleri ve peruklar Rokoko Dönem 
makyajının en belirgin özelliğidir. Güzelleşmek uğruna o 
dönemin kadınları yüzlerine zehirli pudralar sürmekten geri 
kalmamışlardır. 











1920’Lİ YILLAR DÖNEM MAKYAJI 

1920’li yıllara baktığımızda ilk akla gelen “leydi” havasında 
kadınlar ve Çarliston’dur. Kadınların gündelik yaşamla sahne 
kıyafetlerinin benzerlik taşıdığı yıllardır. 1920’li yılların en 
belirgin özelliği payet (pul) ve kürktür. 



1920’li yıllarda her alanda lüks ve abartı ön plandadır. 
Püsküllü elbiseler, dalgalı saçlar, uzun eldivenler, abartılı 
makyaj bunun en önemli göstergesidir. Bu da kadınlara o 
yıllarda erişilmez, ulaşılmaz ve gizemli bir hava katımıştır. 



1920’li yılların kadınları korseleri bırakıp püsküllü, payetli, 
düşük bel elbiseler giymeye başlamışlardır. Ayrıca 
kadınların pantolon giymeye de başladığı bir dönemdir. 



Dönemin Hollywood yıldızlarından Clara Bow’un
makyajında dikkat çeken yönler; soluk bir yüz, karışık saçaklı 
dalgaların altından bakan koyu, kalın rimelli gözler ve 
büzülmüş bir çift kırmızı dudaktır. 



1920’li yılların kadınları korseleri bırakıp püsküllü, payetli, 
düşük bel elbiseler giymeye başlamışlardır. Ayrıca kadınların 
pantolon giymeye de başladığı bir dönemdir. 



Dönemin Hollywood yıldızlarından Clara Bow’un
makyajında dikkat çeken yönler; soluk bir yüz, karışık 
saçaklı dalgaların altından bakan koyu, kalın rimelli gözler 
ve büzülmüş bir çift kırmızı dudaktır. 





1920’li yılların makyaj ve saç özellikleri aşağıda 
sıralanmıştır: 
• Pudra bol miktarda kullanılmıştır. 
• Dudaklarda canlı kırmızı ve pembe rujlar kullanılmıştır. 
• Kaşlar kapatılıp incecik çizilmiştir. 



• Kirpikler çok yoğun boyanıp eyeliner kullanılarak gözler ön 
plana çıkartılmıştır. 

• Takma kirpikler kullanılmıştır. 
• Saçlarda kâküller, kısa küt kesimler tercih edilmiş, uzun 

saçlara su dalgası verilmiştir 







1930’lu Yıllarda Makyaj 
1930’larda soluk ve maskeyi andıran yüz makyajı, siyah 
kalemli kaşlar ve kıpkırmızı dudaklar ön plandaydı. Çarpıcı 
bakışlar için kirpikleri rimellemişlerdir. 



1930’larda kozmetik ürünler ucuzlamaya ve herkes 
tarafından kolay ulaşılır olmaya başladı. Evlerde 
geliştirilmeye çalışılan “çekicilik” kavramı ise genellikle 
incelikten yoksun, bariz açık kırmızı lipstick, turuncumsu bir 
ruj ve kalemle takviye edilen kaşlardan oluşuyordu. 





1940 Yıllarda Makyaj 
1940’lı yıllarda rujlar koyu renkte kullanılmıştır. Saçlar ise 
uzatılmaya başlanmıştır. Saçlarda çoğunlukla iri dalgalar 
göze çarpmaktadır. 1930’lardaki erkeksi görünüm yerini 
daha kadınsı giyim ve makyaja bırakmıştır. 



Bu dönemde topuklu ayakkabılar giyilmeye başlanmıştır. 
Makyajda 1920’li yılların izleri silinmeye başlamış, daha 
doğal makyajlar ortaya çıkmıştır. 
Bu dönemde Rita Hayworth’ın daha dolgun görünüm 
sağlayan kızıl dalgalı saçları tercih edilmiştir. 





1950’li Yıllarda Makyaj 
1950’li yıllarda kadınlar vücut hatlarını ortaya çıkaran 
korseler giymişlerdir. Bu dönemde ideal kadın tarifi; uzun 
saçlı ve sarışın, küçük burunlu, dolgun dudaklı, ince belli, 
ince bilekli, küçük ayaklı olarak tanımlanmıştır 



1950’lerin ilk yıllarında genç kızlar saçlarını arkadan 
atkuyruğu şeklinde toplamaya başlamışlardır fakat 
kısa sürede bu akım yerini kısa kesime ya da biraz 
daha uzun olan “İtalyan çocuk” ve Audrey Hepburn’ün
kıvrımları açılarak alın kısmına ve yanaklara doğru 
yayılan “küçük erkek çocuğu” tiplemesine bıraktı. 





Kısa saç stilleri zaman geçtikçe daha yuvarlak peluşumsu ve 
yuvarlak hatlara doğru değişim göstererek uzayan saçlar 
büyük bigudilerle dalgalandırılmaya başlandı ve bu on yıla 
damgasını vuran Marilyn Monroe figürü çıktı. Monroe saçı 
popüler bir stildi. 







Londra’da Mary Quant gençlere yönelik stiller ve makyaj 
üzerinde çalışmış ve piyasayı ilk kez far, parlatıcı kalem, 
dudak parlatıcısı ve yüz şekillendiricileriyle tanıştırmıştır.



Bu yıllarda yüze davetkâr bir imaj veren makyaj, kalın 
dolgulu gözler, soluk renkli dudaklar tercih edildi. Gözlerde 
üst kısım daha kalın çizgilerle belirlenmeye, çizgiler gözden 
dışarıya ve sona doğru yukarıya kıvrılmaya başladı. 



Kleopatra gözü kalın ve siyah çizgilerle tamamen 
belirlenerek dışarıya kadar taşıp Elizabet Taylor ve Vivian
Leigh tarafından popülarize edilmiştir. Dünyaca tanınan 
Sophia Loren gibi Avrupalı yıldızlar cazibelerini kalın 
çevrelenmiş gözleri ve soluk dudaklarıyla arttırdılar. Bu trend 
1960’ların ilk yıllarına kadar devam etti. 



1960’lı Yıllarda Makyaj 
Bu dönemde kadınlar abartılı kabarık topuzlar yaptırmıştır. 
Mini etekler ve ince topuklu sivri burunlu ayakkabılar moda 
olmuştur. Soluk renkli rujlar kullanılmış, kaşlar inceltilmiş, 
gözleri ortaya çıkaran abartılı göz makyajları yapılmıştır. 



Erkekler, İngiliz müzik grubu Beatles’ı örnek alır şekilde 
kaşlarını tamamen örten kâkül bırakıp saçlarını uzun 
kullanmışlardır. Erkekler bu yıllarda saçlarını boyamaya 
başlamıştır. 



1970’li Yıllarda Makyajı 
1970’lerde kadın makyajı televizyon yıldızı Farah Fawcett’in
görünümüyle tanımlanabilir. Vurgulanan elmacık kemikleri, 
dikkatle çizilen ve parlatılan dudaklar ön plandadır. 



1960’ların ağır ve kalın göz makyajı, uçlarda dağılarak 
gözlerdeki hafif gölgeye dönüşmüştür. Göz çukurunun 
altındaki kemiklere dikkat çekilmiş, kaşlar natürel olarak 
düzeltilmiştir. 



HAFTANIN ÖZETİ

Geçmişten günümüze makyajın tarihçesi hakkında bilgiler verildi



SORU VE ÖNERİLER

Türk sinemasında dönem makyajlarını araştırınız.



ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

Sinemada ve tiyatroda dönem makyajları hakkında araştırma
yapınız.



BAŞVURULAN KAYNAKLAR

Kozmetik Makyaj ve Manikür, Ann EATON, Florence OPENSHAW, M.E.B. Çeviri 
Yayınlar, İstanbul, 2000
Special Make-up Effects For Stage And Screen, Todd DEBRECENI, Focal Press 
Publishing, U.K., 2009
Arıkan Y. Uygulamalı Makyaj Eğitimi, Pozitif Yayınları
Profesyonel Makyaj, Sevtap Aytuğ, Mitos Boyut Yayınları 2011



BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

Tiyatro makyajında kontür makyajı 




