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                                                       ÖNSÖZ 

 

Günlük yaşamda “makyaj” yani bireyin bilinçli olarak dış görünümünde yaptığı fiziksel 

değişiklikler (saçların şekli ve rengi, tırnaklar, dişlerin temizlenmesi ve beyazlatılması, 

gözlerde lens kullanımı, sakal ve bıyık şekli, estetik ameliyatlar vb.) bireyin kendini 

ifadesinin bir yoludur. Geleneksel açıdan bakıldığında, saçlara ve ellere kına yakılması, 

belirli din mensuplarının saç ve sakallarını inançlarının yön verdiği formda 

şekillendirmeleri, tırnak uzatmak, vücuda dövme yapmak bireylerin toplum içindeki 

yerini de simgeleyen bir araç olmuştur. Bu kapsamda, profesyonel makyaj, sahne 

sanatları, televizyon ve sinemada oyuncunun canlandırması gerektiren karakteri 

yaratırken, öncelikle başvurulan, oyunculuğu destekleyen bir sanat dalıdır.  

 

Bu tez, yazılı çalışma ve film olarak  iki farklı çalışma şeklinde  gerçekleştirilmiştir. 

Yazılı olarak sunulan tezde, profesyonel makyajla ilgili değişik açılardan inceleme 

yapabilmek amacıyla,  hem tarihi gelişim hem de mevcut koşulların değişik boyutları  

ele alınmıştır. Yapılan her çalışmanın gelecek nesillere kaynak oluşturduğu bilinci ile 

“doğru” ve “gerçek” kaynaklardan yararlanmak, varsayımlardan hareket etmek yerine, 

öne sürülen  her görüşü sadece söylenenler değil, uygulamalarını da dikkate alarak ve 

tek bir kaynak değil, karşıt görüşte birçok kaynağı da tarayarak konunun desteklenmesi 

tercih edilmiştir.  

 

Bu tezin her aşamasında, insan görünümünün psikolojik etkisinden, toplum içindeki 

yerine kadar yaptığım araştırmalarda  sınırları koymakta zorlandığımda bana görüşleri 

ile yön veren tez izleme komitesi jüri üyeleri değerli hocalarım Prof. Selahattin Yıldız, 

Prof. Şebnem Temir ve gerek Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Ana Sanat 

Dalı’nda gerekse Güzel Sanatlar Enstitüsünde hep öğrencilere daha iyi koşullar 

verebilmek için emek harcayan Danışmanım Sayın Prof.Bülent Vardar’a teşekkür 

ederim. Doç. Yüksel Aktaş’a gerek araştırmalarım gerekse film çekimlerim sırasında 

verdiği destekler için teşekkürü borç biliyorum.  

Ayrıca, aileme de bana bu çalışmaları yapma fırsatı verdikleri için teşekkür ederim.  



 

 II

                                                    ÖZET 

 

 

Bu tez, ülkemizde sinemada profesyonel makyajın geçmişini araştırmak ve günümüzde 

gerçekleştirilecek profesyonel makyaj uygulamalarında izlenecek yol ve teknikler 

konusunda bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır. 

 

Tezde, ülkemiz sinemasındaki uygulamalara temel teşkil etmesi amacı ile günlük 

yaşamda makyaj uygulamalarının tarihçesi ve günümüzde farklı ülkelerde 

uygulanmakta olan günlük makyaj teknikleri ve profesyonel makyajın değişik kullanım 

alanlarına değinilmiştir.  

 

Ayrıca, makyajın uygulandığı vücudun anatomik yapısı ile makyajın temeli olan renk, 

ışık ve ürün bilgisi ile ülkemizde kozmetik ürünlerle ilgili kanuni uygulamalara yer 

verilmiştir. 

  

Günümüzde uygulanan makyaj teknikleri, bu uygulamalar için gerekli olan ürünler ve 

aletler tezde yer almıştır. Makyaj teknikleri için ihtiyaç duyulacak bilimsel kaynakçalar 

olarak, cilt deformasyonuna sebebiyet veren hastalıklar, kazalar ve benzeri vakalar 

konusunda da bilgi verilmiştir.  

  

Tez, ayrıca günümüzde ülkemizde çalışan makyaj sanatçılarının çalışma koşullarını 

belgeleyecek şekilde planlanmıştır. 

 

Makyaj sanatçısı ve oyuncu görüşü ile profesyonel makyaj  “Başlangıcından  

Günümüze Türk Sinemasında Profesyonel Makyaj” konulu film içeriğinde aktarılmıştır.   

 

 

 

 



 

 III

                                             SUMMARY 

 

 

This project has been prepared to search about make up  in our country’s cinema  at the 

past and also giving instructions of  making makeup. 

   

In order to base of today’s films, it has been given the history of daily make up and also 

different countries make up technics. 

 

Later,  different used areas of professional make up has been detailed. 

  

And also, the anatomic structure of human body, the base elements of colour, 

light,materials  and rules according to The Turkish Health Ministry Cosmetics 

Regulations are  given. 

 

Today’s make up technics have been given. All the illnesses, accidents and similiar 

happinings which cause skin damage informations have also detailed. 

   

There are informations about  make up artists working conditions in our country. 

 

Since the beginning  until today the changes of make up in our cinema as a film has 

been shooted .



 GĐRĐŞ 

 

“Makyaj” ın sokaktaki herhangi biri tarafından ; “boyanmak”, dudağa sürülen ruj, göze 

sürülen kalem olarak algılandığı gözlenir.  Yapay görünümden hoşlanmadığını iddia 

eden kişilerin onaylamadığı, bir fiziksel değişim yöntemi olduğu sıklıkla duyulur. 

“Profesyonel makyaj” ise, sektör dışında çalışan birçok insan için, sadece kuaför 

salonlarında yapılan “gelin makyajı”dır.  

 

Yukarıdaki  paragrafta, hakkındaki genel bakışı aktardığım makyajın, gerçekte ne 

olduğunu anlatabilmek ve sinemaya yansımalarını aktarabilmek için,  bu tez 

hazırlanmıştır. Tezimin, ileride bu konuda çalışsın veya çalışmasın, dış görünümle ilgili 

tercihlerinin sebeplerini araştıran herkese ışık tutmasını amaçlıyorum. Tez bu yüzden, 

çok yakın bir geleceğe kadar ülkemizde göz ardı edilmiş “profesyonel makyaj”ın daha 

bilinçli bir şekilde uygulanması için, hem güncel uygulamalarla ilgili bilgi kaynağı olma 

özelliği, hem de geçmişe ait araştırma sonuçlarını içermektedir. 

  

Ülkemizde geçmişte uygulanmış ve halen uygulanmakta olan profesyonel makyajın 

(sinema, televizyon, görsel, yazılı basın ve sahne sanatlarında uygulanan makyajın) 

gösterdiği gelişimi belgelemek, okyanusta iğne arama çalışmasıydı. Geçmişte“makyaj 

sanatını” profesyonel olarak uygulamış olan sanatçıların dahi çok azı arşiv çalışması 

yapmıştı.   

 

Özellikle, 50 yaş üstü sokaktaki kişilere sinemada makyaj hakkında ne düşündükleri 

sorulduğunda, ilk ifade kan yerine salça (o zamanlar ketçap yoktu)  kullanıldığı, köy 

mekanlı filmlerde, sabah kalktığında veya hasta birini canlandırdığında dahi bayan 

başrol oyuncularının “pür makyajı” olduğu şeklindedir. Özellikle bayan oyuncuların 

taktığı “takma kirpikler” veya yaşlandırmada saçlara pudra sürüldüğü muhakkak 

gündeme gelecektir.  Çoğu bu uygulamaları kimin yaptığı üzerine düşünmeyecektir 

bile. Oysaki,  uygulamayı yapan  kişinin ilk dönemlerde oyuncunun kendisi olduğu, 

daha sonra da set işçilerinin yaratıcılığı ile ortaya çıkarıldığını, ülkemizde  ancak son 
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15-20 yıldır sadece makyaj konusunda uzmanlaşmış kimselerin var olmaya başladığı 

gerçeği ile karşı karşıyayız. Buna rağmen, oyuncuların eski filmlerinden alınmış 

fotoğrafları incelendiğinde karakteri doğru bir şekilde aktarabilmek için o zamanın 

koşullarına göre ellerinden geleni yapmış olduklarını gözlemliyoruz.  

 

Makyajın, “bireyin kendini ifade etmesinin “ ilk adımı olduğu bilinciyle, sinemada 

yaratılan karakterlerin de, toplumun değişik kesimlerinde yaşayan bireylerin birer 

aynası olarak beyaz perdeye yansıtıldığı sanılır. Aslında sinemada geçmiş dönemlerde 

bu gerçekçilikten uzak uygulamaların gerçekleştirilmiş olduğunu görmekteyiz. 

Özellikle, başrol oyuncularının her tür koşulda güzel, yakışıklı ve bakımlı görünmesi o 

kadar alışagelmiş bir şeydir ki, sabah yataktan makyajla kalkan oyuncuyu seyirci 

yadırgamamıştır. Ancak, artık günümüzde daha fazla gerçek hayatı yansıtan, hatta bunu 

gündelik hayatta karşılaştığımız gerçeklik sınırlarını zorlayarak her tür gerçeği tüm 

açıklığı  ile sergilemeyi tercih eden bir görüş ortaya çıkmıştır.  

 

Günümüzde gerek yurtdışı gerekse ülkemiz kaynaklı filmlerde uygulandığı gibi, 

özellikle televizyon dizilerinde, seyirci günlük hayatta karşılaşmayacağı birçok vahşeti, 

işkenceyi, özetle insan vücudunun maruz kalabileceği her tür zarar verici etkiyi tüm 

çıplaklığı ile izleyebilmektedir. Korku ve cinayet konulu yapımlar, her an o kadar göz 

önündedir ki, çocuklar için dahi ölüm artık korkutucu olma özelliğini yitirmiştir. 

Günlük hayatlarında gerçek bir yaralanma veya ölüm olayı ile karşılaştıklarında, sinema 

veya televizyonda izledikleri sahneler ile karşılaştırıp, ne kadar kan çıktığını mukayese 

edecek kadar olaylara izleyici, ancak duyarsız hale gelmelerine sebep olmuştur.  

 

 Aynı şekilde, kalıcı makyaj sayılabilecek estetik tıbbi müdahaleler, oyuncular 

tarafından günümüzün “güzel” tanımı içine girebilmek için daha yoğun olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Aslında, bu da çağımızın yaşam standardı ve beklentilerinin 

günümüz sinemasına yansıması olarak değerlendirilebilir. Đnsanlar gittikçe daha genç 

görünmenin daha popüler sayıldığı bir anlayışa yönelmekte ve bu yönde geliştirilen tüm 

teknikleri kullanmakta sakınca görmemektedirler. Ki bu aynen sinemaya yansımaktadır. 
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Ortalama insan ömrünün 100’lü yaşlara uzamaya başladığı günümüzde artık insanlar 

sadece uzun yaşamak değil, genç, dinç ve güzel görünerek yaşamayı 

hedeflemektedirler. Aynı doğrultuda makyaj veya daha doğru bir ifade ile farklı 

görünmek için fiziksel değişiklikler yapmak, gittikçe daha genç yaş guruplarında 

kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak da 17’li yaşlarındaki genç kızlar belirli 

bir şekilde biçimlendirilmiş kaşları, röfleli saçları, manikürlü tırnakları ile genç kız 

görünümünden uzak birer orta yaş bayan görünümünde, ileri yaşlardaki bayanlar da 

güzelleştirme ve gençleştirme teknolojileri sayesinde gerginleştirilmiş ciltler, saçlara 

uygulanan çeşitli tekniklerle çok daha genç yaşlarda görünmektedir. Uygulanan 

tekniklerin kişiye özel değil, günün modasına göre olması sebebi ile, benzer saç 

modelleri, kırışıklıkları gideren ancak yüz sinirleri üzerindeki etkisi sebebi ile gergin 

ancak ifadesiz bir etki yaratan Botoks uygulamaları ve dudakları kalın gösteren silikon, 

kaşların benzer şekilde alınması uygulamaları sonucu karakteristik özelliklerin 

kaybolduğu, birbirine benzer yüzlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.  

Son yıllarda ülkemizde dini inanç amaçlı dış görünüş tercihlerinin de çelişkili bir 

biçimde kullanılır hale geldiğini gözlemliyoruz.  

 

“Dini inanç gereği” görüşü altında saçlarını belirli bir stilde örten bayanlar aynı 

zamanda dudaklarını ve gözlerini boyamakta hiçbir sakınca görmemektedirler.  

 

Hayvanlarda dahi içgüdüsel olarak var olan, kendini karşı cinse beğendirme ve güzel 

görünme isteği, insanlarda da var olduğu ve bilinçli bir şekilde uygulanabildiği için 

kendini ifade etmekle ilgili çok çelişkili görünümler ortaya çıkmaktadır. Tarihte 

yönetici otoritelerin baskısı ile standart giyim, saç ve sakal uygulanırken bu zamanla 

bireylerin alışkanlığı haline dönüşmüştür. Çoğu zaman insanlar aslında,  üzerinde çok 

da fazla düşünmeden, genelin dayatması ve çıkarlar uğruna kendilerini ifade etmek 

yerine, kendilerine dayatılan fiziksel görünümü tercih ediyormuş durumunda 

görünüyorlar. Toplum içinde saçını örtmek “namuslu olmak” kavramının fiziksel 

yansıması olarak kullanılmakla birlikte, olayın arka cephesinde bir kadın olarak 
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kendilerine dayatılan bu örtünme olayının ne kadar bireysel tercihle oluştuğu büyük bir 

soru işareti olarak kalmaktadır.         

Tezde;  

1. Bölümde, makyaj ve makyajın tarihçesine  yer verilmiştir. 

2. Bölüm, profesyonel makyajın kullanım alanlarını içermektedir.  

3. Bölüm, makyajla ile  ihtiyaç duyulacak temel bilgiler, anatomi, ışık, renk, 

makyaj ürünleri ve aletleri kapsamaktadır.  

4. Bölümde, profesyonel makyaj yapım tekniklerine yer verilmiştir. Ayrıca, bu 

teknikler uygulanırken ihtiyaç duyulacak bilimsel kaynaklara örnekler de 

verilmiştir.  

5. Bölüm, makyaj sanatçılarının çalışma koşullarını kapsar.  

6. Bölümde,  tez içeriğinde yer alan “ Başlangıcından Günümüze Türk 

Sinemasında Profesyonel Makyaj” filminin oluşum süreci aktarılmıştır.      
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1-  MAKYAJA GENEL BAKIŞ, DÜNYA’DA  ve TÜRKĐYE’DE  MAKYAJIN 

TARĐHÇESĐ 

 

  1.1- Makyaja Genel Bakış 

 

Makyaj; tarihin ilk dönemlerinden itibaren, insanın var olduğu her yerde, hayatın her 

aşamasında yer almıştır. Bebeklerin doğdukları an yıkanarak temizlenmelerinden 

başlayarak, öldüklerinde tekrar yıkanmaları ve hatta bazı din ve inanışlarda  cesede 

makyaj yapılması, makyajla insanın ilk ve son kez buluşmasını da simgeler.  

 

Başlangıçta insan guruplarını yöneten sistem, toplum içindeki bireylerin daha kolay 

tanınmaları için giysileri üzerinde sınıflamalar yaptırırken, bu onların fiziksel 

görünümlerinde değişiklik yapmaya da yöneltmiştir. Tıpkı dillerin farklı gurupların 

kendi aralarında ortak bir şifre sistemi olarak kullanılması gibi, fiziksel görünümler de 

benzer bir özellik göstermiştir.    

 

Sinemanın icadından itibaren, insan psikolojisi üstündeki etkisini keşfeden, özellikle 

ülke yöneticileri, bu gücü sonuna kadar kullanmışlardır. Sinema, son yıllarda yapılan 

öğrenme teknikleri ile ilgili araştırmaların ortaya koyduğu görsel zeka, işitsel zeka gibi  

zeka türlerine aynı anda hitap edebilmektedir. Bu gücü kullanırken de ilk kullandıkları 

malzeme insan karakterleridir. Bu karakter ne kadar inandırıcı biçimde yaratılabilinirse 

o kadar etkileyici bir eser ortaya konmuş olur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Öğretim Üyelerinden Sayın Alev Demirbilek’in Dünya Sinema Tarihi 1. bölüm Ders 

notlarında yer verildiği gibi  Amerikan Başkanı Roosvelt’in Amerika’nın en önemli 

madalyalarından birini Prodüktörler Birliği Başkanı William Haise’e takarken yaptığı 

konuşmada “ Amerikan filmlerinin oynadığı  ülkelerde her geçen gün daha fazla 

Amerikan otomobili, daha fazla Coca Cola kısaca daha fazla Amerikan ürünü satılıyor. 

Sizler Amerikan ekonomisinin en önemli destekçilerisiniz “ demesi bu tezin en önemli 

delilidir. Amerikan filmlerinin tamamında muhakkak bir yerlerde Amerikan bayrağı 

görülür. Sinema yoluyla beyin yıkama yöntemi olarak sayabilecek bu ve buna benzer 
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pazarlama yöntemlerinin, uçakla neredeyse 10 saat uzaktaki ülkelere bile müdahale 

edebilmenin alt yapısını oluşturmaya katkı sağladığı düşünülebilir.  

 

Özellikle, televizyon, çocuklardan başlayarak, ilgi odağı olacak teknikleri kullanarak 

saatler boyu seyirciyi kendisine bağlamakta, nerede gülmesi nerede alkışlaması 

gerektiğini özel ses efektleri kullanarak seyirciyi adeta programlamaktadır. 

Televizyonda 90’lı yıllarda gösterilmiş olan “sabun köpüğü” olarak 

tanımlayabileceğimiz Brezilya dizilerinin benzerleri artık ülkemizde de çekilmekte ve 

detaylı ön çalışma imkanı yaratılmadan hız çağına yaraşır bir tempoda üretilip, çabucak 

tüketildiği gözlemlenmektedir.  Ne mesaj taşıdığı ne vermeyi amaçladığı anlaşılamayan 

onlarca diziler ve eğlence programları televizyon başında düşünmeden eğlenmeye, daha 

doğru bir ifade ile, “oyalanmaya” çalışan bir toplum oluşumuna katkı sağlamaktadır. 

Günümüz televizyon dünyasında her hafta neredeyse uzun metrajlı bir film kadar süren 

dizilerin çekimi için harcanan zaman, emek ne yazık ki gerekli özenin verilmesini 

engellemekte, bunu önlemek için yapılan eylemler de sonuçsuz kalmaktadır. Zamana 

karşı yarışılan, ön hazırlığı yeteri kadar yapılamamış bu dizilerin uzun metrajlı bir 

filmin ulaştığı seyirci sayısından çok daha fazla sayıda televizyon seyircisine 

ulaşabildiği gözlemlenmektedir.   

 

Sinema karakterleri ile ilgili diğer önemli nokta,  dünyanın bir yerinde açlık varken, 

diğer yerinde  yanlış beslenme sonucu ortaya çıkan çağımızın hastalık kaynaklarından 

biri olan aşırı  şişmanlığa yol açtığı ispatlanmış fast food türü lokanta zincirlerinin 

kullandığı çocukları etkileme yöntemlerinden birinin de sinemada çocuklar için 

geliştirilmiş karakterlerin oyuncaklarının reklam malzemesi  olduğudur. Bunun da 

küçük yaştan itibaren çocukların karakterlere aşina olmasına destek olduğunu ortaya 

koymaktadır.   

 

Makyajla alakasız gibi görünen konularda da bilgi verilmesinin sebebi, aslında makyaj 

aracılığı ile yaratılan karakterlerin seyirciyi etkilemesinin ne kadar kolay olabileceği ve 
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günümüzde hızla artmakta olan saldırganlık, acımasızlıkla izlenen filmlerde yaratılan bu 

yapıdaki karakterlerin son yıllarda artmasına dikkat çekme amacı taşımaktadır. 

 

Đnsanların birbirlerine fiziksel zarar vermesi ve öldürmeye çalışmasının psikolojik 

sebepleri belki de anlaşılması en güç konulardandır. Đlk çağlardan itibaren insanlar 

kendilerini korumak veya inandıkları tanrılara yaranmak, kendi inançlarına zarar 

vereceğine inandıkları her alanda “düşman” olarak gördükleri “diğer” ve “öteki” 

insanlara zarar vermek veya yok etmekte sakınca görmemektedirler. Hem geçmiş hem 

de günümüzde var olan esir kamplarında insanlara uygulanan psikolojik ve fiziksel 

işkenceler söz konusudur. Güçlü olanın güçsüzü ezmesinin bir göstergesi olarak 

çekirdek ailelerde dahi dayak yiyen, işkence edilen, öldürülen kadın ve çocuk, siyasi 

veya dini olarak “öteki” olanı yok etmeyi veya sindirmeyi, itaatkâr olmaya zorlayıcı 

amaç taşıyan yöntemler olarak kullanıldığı gözlemlenmektedir. Çoğu zaman yönetmeyi 

kolaylaştıran bu baskı ve korkutma yöntemlerinin sinemaya yansıması gerek ülkemiz 

sinemasında gerekse dünya sinemalarında tüm çarpıcılığı ile yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Makyaj da bu konuda en fazla destek alınan alandır.  

 

Günümüzde müze haline dönüştürülmüş olan, neredeyse her Avrupa ülkesinde var olan 

“orijinal adı işkence” müzeleri insan vücuduna uygulanmış ceza yöntemlerini 

sergilemektedir. Bu örnekleri sinemada uygulanan makyajlarla izlemek mümkündür.  

 

Günlük yaşamda makyajla ilgili bir diğer çarpıcı örnek, Kadıköy Tapu Dairesinde 

asılmış olan gazete haberlerinden biri olan, yaşlı mükelleflere profesyonel makyaj 

sanatçıları tarafından gerçekleştirilen benzetme makyajları ile yapılan sahtekârlık 

yöntemleridir.   

 

Profesyonel makyajın uygulanma alanları incelenirken dikkat çekici diğer bir nokta, 

film ve sahne eseri arasında sıralama önceliği olmuştur. Yurtdışında çok satan kitapların 

genel olarak filmi çekilir veya sahnelenir. Sahnelenme tarihleri ve film çekim tarihleri 

konusunda yapılan  araştırmada, “ Marry Poppins”,” Lord Of The Rings”,” Lion King”, 
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“The Missarables”, “King And I” eserlerinin önce filmlerinin çekildiği daha sonra 

sahnelenmiş olduğu gözlemlenmiştir. (Lion King film çekimi 1994, sahnelenmesi 1997, 

Marry Poppins film çekimi 1964, sahnelenmesi 2004, Lord Of The Rings film çekimi 

2001, sahnelenmesi 2006, vbg.)  Bir filmin maliyetinin sahne eserine göre çok daha 

yüksek olması sebebiyle bu durumun bir çelişki ortaya koyduğu düşünülse de 

sinemacıların tiyatroculardan daha girişimci olduğu, ön hazırlık kısmının sinemada daha 

kısa sürede gerçekleştirilme imkanı verdiği veya sinema için yatırımcı bulmanın sahne 

eserleri için yatırımcı bulmaya göre daha kolay olduğu çünkü daha geniş kitlelere hitap 

etmesinin olabileceği görüşleri ortaya çıkmıştır.  Ayrıca sinemada oyuncu bulmanın, 

sahne eserinde oyuncu bulmaya göre daha kolay olması ve prova süresinin söz konusu 

olmaması da diğer bir bakış açısı olabileceği düşünülmüştür.  Sahne de aynı eseri tüm 

ekibi bir araya getirip sürekli tekrarlamak gerekirken, sinemada bir kez filme çektikten 

sonra sadece gösterecek salonlarla anlaşma yapmak yeterli olmaktadır. Bu yüzden, 

büyük ihtimalle bir eserin sinemadaki başarısı görüldükten sonra sahnelemek daha az 

risk taşır görünmektedir.      

  

Makyajın insanın olduğu her yerde var olduğu gözlemlenmektedir. Tırnakları ve saçları 

kesmekten başlayıp, vahşi hayvanlara karşı yüzü çamurla kaplayarak kamufle etmek 

gibi uygulamalar, makyaj konusu içerisinde değerlendirilebilir. Bu konuda günlük 

hayatın içinden ve günümüzde halen devam eden makyaj yapım ve türlerine örnekleri 

Uzakdoğu, Hindistan, Afrika, Arap Yarımadası’nda görebilmek mümkündür.  Đnsanlar 

binlerce yıl boyu değer yargıları kapsamında  “güzel” kavramı uğruna acılara 

katlanarak, ömür boyu sakat kalmalarına ve hatta yüzlerini beyazlaştırmak amaçlı civalı 

kremler hazırlarken, yanlış yöntem uyguladıklarında zehirlenerek ölmelerine bile yol 

açan yöntemleri kullanmışlardır. Afrika, Çin ve Hindistan’da kemik çarpıtmaları, 

Çin’de bayanların ayaklarının küçük olması için demir ayakkabılar giymeleri, 

Amazonların tabak sığacak genişliğe getirilmiş dudakları, Avrupalı bayanların 

kaburgalarını deforme eden korseler giymeleri, estetik görünme adına kemik 

deformasyonlarına ve ağrılara sebebiyet veren sivri burunlu ve yüksek topuklu 

ayakkabılar giymek, günün modasına uygun dişlere sahip olmak için protez dişler 
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yaptırmak, cildin gergin görünmesi için cilt gerdirme ameliyatları, günümüzün modası 

sayılan küçük beden (38 ve aşağısı) olabilmek için her tür (zararlı da olsa) tekniği 

deneyen (yağ aldırma ve karın germe operasyonları)   günümüzün insanının uyguladığı 

toplum beklentisi olarak düşünülen “güzel” görünme yöntemleri arasında sayılmaktadır. 

Binlerce yıl önce Mısır’da uygulanmış olan çamur ve süt banyoları, gelişmiş ülke 

sanayinde ilk 5 arasında yer alan kozmetik sektöründe uygulanmaya devam etmektedir. 

Şampuanlar, diş macunları, sabunlar yanında güzel kokmak için parfüm ve 

deodorantlar, kremler ve güzelleşme merkezleri her geçen gün sayıları artarak yeni 

teknolojileri hayata geçirmektedirler.     

 

 Bu bilgiler ışığında;     

Makyaj: 

       1.  Yüzü ve bedeni güzelleştirmek, kusurları gizlemek amacıyla boyama. 

       2. Sinema, tiyatro gibi görsel sanatlarda bir oyuncunun yüzünü ve bedenini role 

uygun olarak değiştirme işi, olarak tanımlanabilir.  

 

Makyajcı:  

       Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, makyöz olarak tanımlanabilir. 

 

• Dil Derneği’nin 2005 yılında basılan Türkçe Sözlüğünde böyle tanımlanmış 

olmakla birlikte, eskiden bayan makyaj uygulayıcılarına makyöz, erkeklere ise 

makyör denilmekteydi. Ancak, ne yazık ki yaygın olarak kullanılmadıkları için 

bu tanımlar karıştırılırdı. Günümüzde, makyajın bir sanat olduğu ( sanatçının 

kişisel yaratıcılığı ve yeteneği doğrultusunda ortaya çıktığı düşünülerek) ve bunu 

gerçekleştiren kişinin de “makyaj sanatçısı” olarak tanımlanması gerekmektedir. 

Sektörde çalışan ünlü makyaj sanatçılarının bir prestij göstergesi olarak ingilizce  

“make up artist” olarak kendilerini tanımlamalarına rağmen, Türkiye’de yaşayan 

ve Türkçe konuşmakta olan bir ulusun bireyi olarak “makyaj sanatçısı” ‘meslek 

adını daha doğru buluyorum. Aslında, ülkemizde halen devam etmekte olan 

meslek gruplamalarında bu tür çelişkilerin ortadan kalkması için meslek 
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mensuplarının örgütlenerek kendi mesleki çıkarlarını korumak üzere standartlar 

oluşturmaları kaçınılmazdır. Günümüzdeki resmi uygulama ise, Güzellik 

Uzmanlığı mesleği altında sadece “makyaj” olarak tanımlanmış durumdadır. 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda makyajın bir sanat olduğu noktasını gözden 

kaçırmadan, makyaj sanatçılığı ve aynı şekilde Sahne ve Sinema alanında da ki 

bunun içine reklam sektörünü de içine alarak makyaj sanatçılığı meslek tanımı 

yapılmalıdır.Ve bunun gerçekleşmesi yönünde adımlar atılmalıdır.      

 

1.2- Dünya’da Makyajın Tarihçesi   

     

Antropologlar ve genetikçilerin yaptığı araştırmalar ve gözlemler, bütün insanların tek 

bir biyolojik ailenin (insan türünün)  üyesi olduklarını gösteriyor1. Irk denildiğinde ilk 

akla gelen bölgeler ve bu bölgelerde yaşayan toplumsal guruplardır. Irk farkları ve 

Ölçütleri; renk, biçim ve boy-pos ana başlıkları altında gruplanır.   

Renk; Ten rengi, Göz rengi, Saç rengi,  

Biçim; Yüz-kafa biçimi, Göz Biçimi, Saç Biçimi, Burun Biçimi ve Dudak Biçimi,  

Boy-pos; Boy, Gövde ve Kıl örtüsüdür.  

 

Globalleşen çağda her ne kadar artık gelenekler yavaş yavaş yok olup benzer yapılar 

ortaya çıkmaya başlamış olsa da, geleneksel makyaj tekniklerinden örnekler vermeyi en 

azından belge olarak kalacakları için yararlı olacağını düşünüyorum.  

       

Đnsanlar binlerce yıldır yüzlerini ve bedenlerini boyamaktadırlar. Eski Mısır’da kadınlar 

gözlerini yeşil, dudaklarını koyu mavi ve yanaklarını kırmızı boyuyor, el ve ayak 

parmaklarını kınalıyordu.2 Üstsüzlük yaygın olduğundan göğüslerini mavi, meme 

uçlarını altın renginde boyuyorlardı. Erkeklerin de boyanması yaygındı. Eski 

Yunanlılarda kozmetik Đ.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Mısır yoluyla zenginleşip gelişti. 

Roma’da alın ve kollar tebeşir veya üstübeçle beyazlatılıyor, yanak ve dudaklar şarap 

                                                 
1 Bozkurt Güvenç, “Đnsan ve Kültür”,Remzi Kitabevi,2005,s.42. 
2 Kudret Emiroğlu, “Gündelik Hayatımızın Tarihi”, Dost Kitabevi Yayınları, Mayıs 2001, s.259. 
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tortusu ve aşı boyası kırmızıya boyanıyor, gözkapağı, kaşlara kömür ve toz antimon 

sürülüyordu.  

  

Geleneksel makyajda günümüze kadar halen uygulanmakta olan tekniklerden biri 

kınadır3.  Kına Ortadoğu ve Asya’da yaygın olarak ” lawsonia inermis” adlı bir bitkiden 

üretilmektedir. Bu bitkiden Hindistan’da çeşitli kremler yapıldığı da kaynaklarda yer 

almaktadır. Sadece güzelleştirici amaçlı değil, güneş yanığı gibi rahatsızlıklarda tedavi 

amaçlı da kullanılmış olan kına yaklaşık olarak 4 hafta boyu ciltte kalabilir. Derinin 

sertleşmesini sağlaması ve kolay terlemeyi engellemesi yanında ayrıca dışarıdan gelen 

ısıya karşı serinletici özelliği de bulunmaktadır. Afrika ve Avustralya’da da kullanımına 

rastlanan kına, batıda 1970’lerde popülerleşmeye başlamıştır.  

 Dövmenin geçmişi 5000 yıl önceye dayanmakta ve dövmeye mısır mumyalarında da 

rastlamaktadır4. Dövmenin temel malzemesi geçmişte anne sütü ve is idi. Đs ve süt 

birbirine karıştırılıyor, yapılacak desen cilt üzerine çiziliyor ve malzeme iğneyle deri 

altına işleniyordu. Eskimolar ise, iğneyle deldikleri derinin alt tabakalarına inebilmesi 

için boyalı iplik kullanırlar. Dövmelerin çoğu tılsım, büyü niteliğinde kullanılmaktadır.   

Dövme yaptırma gerekçeleri; 

a.) Kötü güçlerden korunma (yılan, akrep gibi zehirli hayvan resimleri işlenir) 

b.) Sağlığı korumak  (şakaklara ve göz kenarlarına yapılan dövmelerin baş ağrısına iyi 

geldiğine inanılır, kollara yapılan dövmeler uyuşmaya karşı yaptırılmaktadır.) 

c.) Aidiyet-soyluluk ve aşiret sembolü; her bir aşiretin işareti farklıdır ve savaşta ölüm 

halinde bu işaretlerden hangi aşirete bağlı olduğu ve toplum içindeki statüsü 

anlaşılabilir. Cinsellik-doğurganlık ve güzellik; gerek kadınlar gerekse erkekler 

dövmeyi bir güç ve güzelleşme aracı olarak da kullanmış ve günümüzde halen 

kullanmaya devam etmektedirler.   

 

                                                 
3 Tülay Taşçıoğlu,”Türk Hamamı”,Duran Ofset, Đstanbul,1998, s.134.  
4 Kudret Emiroğlu,”Gündelik Hayatımızın Tarihi”, Dost Kitabevi Yayınları, Mayıs 2001,s.277. 
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Makyaj tarihinde güzelleşme amaçlı kullanılan bir diğer malzeme, hızma yerine 

kullanılan buruna delik açılarak buraya karanfil yerleştirilmesidir. Karanfil güzel 

kokusu temizliği de temsil etmektedir.  

 

Dişlerin temizlenmesi için Eski Mısır’da ĐÖ.3000 yıllarından itibaren kalem boyunda 

dallar kullanılırdı.5Afrika’daki birçok kabile, adı “diş fırçası ağacı” olan “Salvadore 

persica”’yla dişlerini fırçalarlar. “Arak” denilen ağacın kısa kesilen dallarının 

liflendirilmesi ile elde edilen Misvak, özellikle Arap ve Müslümanlığın yaygın olduğu 

ülkelerde tercih edilirdi. Dini inanışa göre misvak, sadece dişlerin temizlenmesi değil 

antiseptik özelliği, hazmı kolaylaştırması, ağzı temizlemesi gibi sebeplerle de kullanımı 

tavsiye edilmektedir. Bugünkülere benzeyen kıl fırçalar, 1498’de Çin’de yapıldı.6 

Fırçanın kılları Sibirya ve Çin’in soğuk bölgelerinde yaşayan domuzlardan alınıyor, 

bambu veya kemik sap takılıyordu. Avrupa’da diş fırçalamak yaygın değildi ve 

yumuşak fırçalar kullanılıyordu. 1938’de naylonun icadından sonra naylon kıllı diş 

fırçaları imal edilmeye başlandı. Ancak ilk üretilenlerin kılları sert olduğu için tercih 

edilmedi.  1950’de yumuşak kıllı fırçalar imal edilmeye başlandı. Elektrikli diş fırçası 

1961, pillisi ise 1962’de icat edildi. 

 

Bilinen ilk diş macunu, Eski Mısırlılar tarafından  ĐÖ. 2000’lerde öğütülmüş süngertaşı 

ve sirkeyle yapılmıştır. Romalılar ise ağızlarını insan sidiği ile çalkalıyorlardı. Halen 

bazı yerlerde tedavi amaçlı olarak bebek çişinin içildiği bilinmektedir. Sidik, 18. yüzyıla 

kadar kullanılmaya devam etti. 1308’de berberler loncasından ayrılan dişçilerin en 

önemli görevi dişleri beyazlatmaktı. Dişlerin çürümesini hızlandıran nitrik asit içerikli 

sıvı, 18. yüzyıla kadar kullanılmaya devam etti. 1802’de Napolili dişçiler Napoli 

suyundaki floridinin dişlerin çürümesini engellediğini anlayınca diş macunu olarak 

florid ve bal karışımı kullanılmaya başlandı. Ülkemizde bilinen ilk ünlü diş macunu 

                                                 
5 Kudret Emiroğlu,”Gündelik Hayatımızın Tarihi”,Dost Kitabevi Yayınları, Mayıs 2001, s.189. 
6 Kudret Emiroğlu,”Gündelik Hayatımızın Tarihi”, Dost Kitabevi Yayınları, Mayıs 2001, s..189 
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markaları yerli üretimdi. 1927’de kurulan Necip Avni Đtriyat Fabrikasında Necip Diş 

macunu üretildi. Gripin, Opon, Fay ve Puro markaları aynı yerde üretilmişti. 

 

Sabun önce giysilerin, temizlenmesinde daha sonra da vücudun ve saçların 

temizlenmesinde kullanılmıştır. Arthur Golden’ın  “Bir Geyşa’nın Anıları“ adlı gerçek 

anılara dayanarak yazdığı romanında Nitta Sayuri adlı bir geyşanın anılarını aktarırken 

geyşaların saçlarının sabunla yıkandığından söz eder. Kepek o dönemde geyşalar 

arasında büyük bir sorundur. Daha sonra saçlarını tahta bir tarakla tarar ve saçlara 

parlaklık vermek için kamelya yağı sürerler. Daha sonra sıcak ütü ile balmumu tatbik 

ederler. Bu şekilde arkaya doğru tüm saçı tarayarak bir iğnedenlik gibi toplarlar. 

Arkadan bakıldığında iğnedenlik gibi ikiye ayrılmış görünen bu modele, bölünmüş 

şeftali adı verilir ve bir kumaşın üzerine sarılarak şekillendirilir. Ancak bu model bir 

saçla yatıldığında saç bozulacağından geyşalar “takamakura”  adı verilen ve boyunun 

altına beşik gibi yerleştirilen bazen saman torbası ilave edilmiş bu parça, başın uyurken 

havada durmasını sağlamaktadır. 1930’lu yıllarda geyşaların yüzlerine sürdükleri krem, 

bülbül kakasından yapılırmış.7 Çünkü, bunun cilde çok iyi geldiği söylenirmiş. Büyük 

ihtimalle kırışıklıklara karşı gergin bir yüz için kullanılan bu krem, ülkemizde aynı 

dönemlerde kullanılan civalı kremlerin alternatifiydi. Daha sonra balmumunu 

parmakları ile yumuşatıp yüzü, boynu ve göğsüne tatbik ederler. Burada kullanılan 

balmumu, günümüzde de makyajın temel malzemelerinden biridir.             

Rastık (Antimon) kadınların kaşlarını ve saçlarını boyamak için kullanılan boya 

maddesidir.8 Kınayla karıştırılınca, kahverengi olur. 

 

Eski Mısır’da sakal bir statü sembolüydü9. Firavunlar ise traş olurlardı. Mezarlarında 

tunç traş bıçaklarına rastlanmaktadır. Eski Yunanlılar ĐÖ 4.yüzyılının sonlarından 

itibaren traş olmaya başladılar. Romalılar, ĐÖ.3. yüzyıldan itibaren Romalı zenginlerin 

Sicilya’dan getirdikleri Yunanlı berberlere traş olma modasıyla sakallarını kesmeye 

                                                 
7 Arthur Golden,”Bir Geyşanın Anıları”,Akdeniz Yayıncılık A.Ş., Şubat 2000,s.81 
8 Tülay Taşçıoğlu,”Türk Hamamı”,Duran Ofest, Đstanbul 1998,s.133. 
9 Kudret Emiroğlu,”Gündelik Hayatımızın Tarihi”,Dost Kitabevi Yayınları, Mayıs 2001,s.192. 
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başlamışlardır. Rusya’da Büyük Petro, batılılaşma hareketi içinde sakalı yasaklama 

yoluna gitmiş ancak dirençle karşılaşınca sakal vergisi koymuştur.   

 

Bazı kayıtlar sabunun ĐÖ 2800 yıllarında kullanıldığını ve Babilli’lerin bir çeşit sabunla 

temizlendiklerini göstermektedir. Hititler çöven otu, helvacı otu kökü ve sabun otu 

külleriyle temizlik yaparlardı.  

 

1770’de Đngiltere’de kabul edilen bir yasa ile koku, boya, takma diş ve saçla baştan 

çıkartarak yapılan evliliğin batıl sayılacağı ve büyücülüğe karşı yasalarla 

cezalandırılacağını bildirir.  Avrupa’da 19.yüzyıl sonlarına doğru sahneye çıkanlar 

dışında makyaj yapan kalmaz. 1880’lerden sonra kimya sanayinin gelişimi ile, makyaj 

kullanımı tekrar artar.  

          

Güzelleşen insanın kendini görüp beğenmesi için kullanılan aynaların geçmişi, ĐÖ 6000 

yılına kadar uzanmaktadır. Eski Mısır’da 2900, Đndus’ta 2800, Çin’de 1500 yıllık metal 

aynalar bulunmuştur. Cam aynalar Fenikeliler tarafından bulunmuşsa da, 13.yüzyıla 

kadar Avrupa’ya girmemiştir. Ayna; arabada, tuvalet masalarının üstünde, bayan 

çantalarında günümüzün vazgeçilmez makyaj aleti halini almıştır. Büyüteçli aynalarla 

daha detaylı makyaj yapabilmek mümkün olabilmektedir. 

   

Tarak, Eski Mısır’dan itibaren kullanılmaya başlanmış ancak Britanya Adalarına 789 

yılındaki Dan istilası sırasında getirilmiştir. 1960 yılında Đsviçre’de ilk elektrikli tarak 

icat edilene kadar biçiminde bir değişiklik olmamıştır. 

 

Romalılar, Hindistan’dan siyah, Germania’dan kızıl saç getirtiyorlar, ayrıca doğal yada 

yapma  bu saçlar boyanıyordu. En tutulan renk sarıydı. Türkçe’de “sarışın” anlamındaki 

“lepiska” sözcüğü sarışınları ile meşhur “Leipzig” şehrinden gelir.  
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Roma’da erkek ve kadınların peruka kullanma modası varsa da, çoğunluk perukayı saç 

dökülmesi sebebiyle kullanıyordu10. Eski Mısır’da ise saç kirli sayılır, rahipler ve halk 

tarafından kazıtılırdı. Zenginler gerçek veya yapay saçtan peruklar kullanırlardı. Asur, 

Fenike ve Eski Yunan’da da peruka kullanılırdı. Hristiyanlıkta ise, 692’deki peruka 

takan birkaç kişi aforoz edilmiş ve peruka onaylanmamıştır. Avrupa’da perukanın 

yeniden yaygınlaşması Đngiltere Kraliçesi I. Elizabeth (1558-1603)’in saçlarının 

beyazlaşması sonucu bunları örtmek için peruka kullanmasıyla başladı. Kraliçenin 

değişik renklerde 80 peruğu vardı. 17. yüzyılda erkekler arasında perukanın moda 

olması ise, Fransa Kralı XIII. Louis’yle oldu. Kadınlar arasında peruka kullanımı 

zamanla azalırken, erkeklerde artmaya devam etti. 17 ve 18.yüzyılın abartılı perukaları, 

Fransız Devriminden sonra ortadan kalktı. 20. yüzyılda yapay peruklar kadınlar arasında 

kullanılmaya devam etti. Peruk, günümüzde Đngiltere’de yargı görevlileri tarafından 

halen kullanılmaktadır.  

Erkeklerin saçlarının uzun kalması kral ve aristoklarca tercih ediliyor, Đngiltere ve 

Fransa’da Roma Đmparatorluğu sonrasında Kilise’ye rağmen uygulanıyordu çünkü 

peruk kralların egemenlik simgesiydi. 11. ve 15. yüzyıllar arasında papalar bu konu 

üzerinde durmuş olmalarına rağmen başarı sağlayamamışlardır.  

 

Çin’de erkeklerin saçlarını kazıyarak arkada uzun kuyruk bırakmaları imparatora 

bağlılık simgesiydi. Budist Rahipler, Anadolu’da Kalenderiler, Yeniçeriler ve bazı 

Alevi dedeleri bu geleneği sürdürdüler. Đkinci Dünya savaşı sonunda Fransa’da işgal 

sırasında Almanlarla ilişki kuran kadınların saçları zorla kesilmişti. 

 

Bıyık ; Avrupa ve özellikle Amerika’da, ülkemizde erkeklikle özdeşleştirilen kültüre 

karşı, genelde homoseksüellerin bıyık bıraktığı gözlenmektedir.  

 

 

 

                                                 
10 Kudret Emiroğlu”Gündelik Hayatımızın Tarihi”,Dost Kitabevi Yayınları, Mayıs 2001, s.275. 
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    1.3- Türkiye’de Makyajın Tarihçesi  

 

      Türklerin varlığı, günümüzden 4000 yıl öncesine kadar uzanır. MÖ.2000’li yıllara 

kadar Altay-Sayan Dağları’nın kuzey-batı bölgesinde yaşamışlar, daha sonra Ural-Altay 

Dağları arasındaki bölgelere dağılmışlardır.11 Đlk Türk devletlerinde aile, sosyal hayatın 

ve toplumun en küçük birimiydi. Aileye “oğuş” denirdi. Ailelerin birleşmesiyle “uruğ”, 

uruğların birleşmesiyle “boy”, boyların birleşmesiyle “budun” (millet), budunların 

birleşmesiyle “il” (devlet) meydana gelirdi. Türkler, göçmen toplum yapısı içinde uzun 

yıllar boyu belirli bir noktada sabit yaşam biçimine geçmeden sürekli göç etmişlerdir.  

Bu göç hareketi kültürel gelişimi desteklemiştir. Türkler kendi kültürlerini geldikleri 

bölgeye aktarmışlar ve geldikleri bölgeden de kendi kültürlerine yansımaları 

doğrultusunda farklılaşmayı yaşamışlardır. Türk devletinde halk sınıflara ayrılmıştı. 

Kölelik veya soyluluk gibi kavramlar ortaya çıkmamıştır. 

  

Türklerin etkilendiği en önemli inançlardan biri, Şamanizm olmuştur. Ancak, bu bir din 

değil, büyü ve gizli güçlere inanma şeklinde ortaya çıkmıştır.  Türkler daha sonra 

Đslamiyete geçmiş ve günümüzde her iki dinin de izleyen gelenek ve hayata bakış 

tarzının izlerini görmek mümkün olabilmektedir. Günümüz Türk Cumhuriyetlerinden 

bazılarında (örneğin Türkmenistan gibi ülkelerde) Osmanlı öncesi dönemlerden ortak 

geleneklere sahip Türk toplulukları olarak Türkiye sınırları içinde zamanla kaybolmuş 

birçok geleneklerin devam ettiğini görebilmek mümkündür. Moldovya gibi Hristiyan 

dinindeki Gagavuz Türklerinin veya bir inanışa göre Macaristan’ın Türk kökenli 

atalarından gelen gelenekler ortak özellikler taşımaktadır. Ancak, Müslüman Arap 

ülkelerine mahsus ve ülkemizde de çok yaygın olarak kullanılmış olan kına, eskiden 

SSCB sınırları içerisinde yer alan günümüz Türk Cumhuriyetlerinde rastlanmamaktadır. 

Aynı şekilde sürme de Müslümanlıkla Türk Toplumuna girmiş makyaj 

tekniklerindendir. Müslümanlığın kabul edilmesi ile kadınların vücutlarını ve yüzlerini 

örtmesi, Türkler tarafından Orta Asya kültüründen gelmeleri sebebi ile neredeyse hiçbir 

                                                 
11 Hasan Yelmen,Türk Dericiliği 2400 Yaşında”,Kesişim Yayıncılık ve Đletişim Hizm.,Aralık 
2005,s.146. 
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zaman Müslümanlığın ilk çıktığı yer olan Suudi Arabistan’da uygulanan Şeriat 

kurallarına göre uygulanmamıştır. Halifeliğin Osmanlı Đmparatorluğuna geçtiği 

dönemlerde dahi bu kurallar birebir uygulanmamıştır.      

  

      1.3.1- Osmanlı Đmparatorluğu’nda  Makyajın Kullanımı 

 

Osmanlı Devleti, Oğuzların sağ kolu olan Günhan kolunun Kayı Boyu’ndan olup 

Anadolu’da (toprakları üzerinde) oldukları anlaşılmıştır.121299 yılından 1923 yılına 

kadar varlığını sürdürmüştür. Bu süre içerisinde giyim ve yaşam biçimi saray ve halk 

olarak iki farklı kültürel yapı içinde aynen sistematik bir ordu sistemi gibi planlanmıştır. 

Yayılma ve topraklarını genişletme süreci içerisinde din ve inançlar konusunda bir baskı 

yapılmamış ve yaşayan insanların Đslamlaştırılması gibi bir amaç güdülmemiştir. Ancak,   

saraylı, esnaf, asker, din adamı, yaş, cinsiyet, rütbe gibi pozisyonlar temel alınmıştır.  

Kılık kıyafet belirli kurallara göre standart hale getirilmiş, diğer bir ifadeyle Osmanlı 

topraklarında yaşayan bireyler özellikle kadınların örtünmesi sebebi ile sadece 

giysilerine bakılarak hangi dine, erkeklerde de ayrıca hangi işi yaptıklarını, medeni 

durumlarını gösterir hale getirilmiştir. (EK ) 14. ve 15. yüzyılda ev içi giyiminde 

Müslüman ve gayri müslüm kadınlar zengin veya fakir olsun aynı model kıyafetleri 

sadece kumaş kalite farklılığı ile kullanmışlardır. 1577 yılında padişah fermanı ile 

gayrimüslimlerin Đslam giysileri giymesi yasaklandı.13 Tamamen örtünmüş durumdaki 

kadınların ayaklarına giydikleri çarıklar farklı renklerdeydi.Müslüman kadınlar sokakta 

sarı “çedik” (pabuç) , diğer dinlerden olanlarsa siyah ve koyu renklerde çetik giyme 

zorunluluğunda bırakılmışlardır. Sokakta giyilen ferace erkeklerle aynıdır ve aynı ismi 

taşır Müslüman kadınlar feracede kırmızı, mavi, yeşil gibi renkler kullanmış, diğer din 

mensupları ise daha açık renk ferace giymişler, yeşil renk ise tamamen yasaklanmıştır. 

Selçuklu ve Osmanlı döneminde doğal yollarla, bitkilerden elde edilen boyalarla 

boyanan derinin bile bir statü göstergesi haline geldiği gözlenmiştir.  

                                                 
12 Halil Gürdal Gürak, “Osmanlı”,Nesa Basın Yayın Org. Ve Tic. A.Ş.,Temmuz 1999, s.9.   
13 A.Tahir Gürsoy,“Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve Moda”,Mithat Giyim A.Ş.,Đstanbul 2004,s.130. 
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1872 yılından sonra daha önce “zar” diye bilinen çarşaf, Suriye’den gelmiştir.14 

Zerdaçal, yabani gül ağacı kabuğu, ayva yaprağı, meyan kökü, şeftali yaprağı, çınar 

ağacı kabuğu, saman, nar kabuğu, haşhaş çiçeği, kestane, armut, ıspanak yaprağı, 

ebegümeci çiçeği, sumak, palamut, kızıl kök, safran, siyah mazı, kırmızı ceviz 

yaprağından elde edilen boyalar en çok kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve krem renginin 

kullanılması şeklinde bir sınırlama getirmiştir. Türk alı ve çini mavisi üretim tekniğini 

öğrenmek için Fransa’dan Osmanlı’ya heyetler geldiği tarihi doküman ve belgelerde yer 

alıyor. 18. yüzyılda Edirne ili Türk kırmızısı boyacılığı ile o kadar ünlenmiştir ki, bu 

kırmızıya “Edirne Kırmızısı” denildiği de olmuştur. Makyaj alanı içerisine girmediği 

düşünülebilecek bu bilgilere yer verilme sebebi, aslında hep kendini ifade etme yöntemi 

olarak tanımlanan makyajın giysi ile bir bütün oluşturmasındandır. Ayrıca, giysileri 

konusunda bu kadar detaycı olmuş bir toplumun, fiziksel görünüm konusunda da aynı 

titizliği göstereceği görüşüdür.  Edirne’de II. Beyazıt döneminde yapılmış olan Külliye 

adı için yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bilgiler, dış görünümle ilgili de detaylı bilgi 

aktarabilme şansını vermektedir.  Bir Tıp Medresesi olarak planlanmış olan bu 

külliyede öğrencilerin saçlarının tamamen traş edildiğini ve sadece ince bir bıyık 

bırakmakta olduklarını gözlemliyoruz. Bunun sebebi, bitlenmeye ve bir anlamda 

hijyene karşı bir önlem olarak düşünülmüş olmasıdır. Müderrisler ise uzun sakallar 

bırakmaktadır. Uzun sakal, otorite göstergesi olarak kullanılmıştır. Dilimizde “Sakalım 

yok ki sözüm dinlensin” deyişinin nereden geldiği de bu şekilde anlaşılabilir.Kadınların, 

Osmanlı da saçlarını uzattıklarını gözlemliyoruz.15 Şakaklarda kesilen zülüfler ve alında 

kesilen perçemler dışında saçlar arkada uzatılmaktadır. Anadolu’da kızlar saçlarını 

kesmez, evlendikten sonra zülüf keserlerdi. Osmanlı döneminin başlangıcından 16. 

yüzyıla kadar ne yazık ki elimizde fazla bilgi olmamakla birlikte kadınların oldukça hür 

yaşadıkları anlaşılmaktadır. 16. yüzyıldan Tanzimat devrine kadar olan zaman dilimine 

“ kapalı devir” denir16.Bu dönemde kadınlar için çıkarılan emirlerde kadınların daima 

kapanması istenmiştir. Şeriat ve ahlak adına kadın giyeceği; kıyafetteki işlemelerinin 

                                                 
14 Melek Sevüktekin Apak, Filiz Onat Gündüz, Fatma Öztürk Eray,”Osmanlı Dönemi Kadın 
Giyimleri”,Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, Ağustos 1997, s.103. 
15 A.g.k.., s.78 
16 A.g.k., s.107. 
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türüne varan detaylara kadar sınırlandırılmıştır. Erkeklerde Avrupa usulü saç tıraşının II. 

Mahmut zamanında kaküllü kesilmiş saçlar padişah tarafından beğenilerek 

uygulanmaya başlamıştır17.Alevi, Kürt ve Fransızca da fırça gibi anlamında “alabros” 

ve Amerikan tıraşları vardı. Osmanlı’da Türk kadınları gözlerine sürme çekerlerdi. 

Sürme, 17. yüzyıldan itibaren tümüyle örtünmeye başlayan ve sadece bir yaşmakla 

örtülen gözlerin ortada bırakan dönemde doğal olarak iletişim açısından gözlerin ortaya 

çıkarılması zorunluluğunu getiriyordu. Sürme bu konuda temel yardımcıydı. Sürmenin 

diğer amacı, gözleri güneş ışınlarına karşı korumaktı.  

 Yapılan araştırmalar, sürmenin göz kuruluğundan, gözde bakteri üremesine ve alerjik 

enfeksiyonlardan çapağa kadar birçok rahatsızlığa çare getirdiğini göstermiştir. Ayrıca 

sürme,bu kayıtlara göre kirpiklerin güçlenmesini de sağlamaktadır. Mısır ve 

Hindistan’da kadınlar ve erkekler tarafından kullanılması da onun bu özelliği 

nedeniyledir.. Sürmeli göze tarihten bilinen en önemli örnek Kleopatra’nınkidir.   

“Ben”, Girit Adasında yetişen laden ağacı zamkı ile yapılırdı.18 Kullanılması,Tanzimata 

kadar daha yaygındı. Çiçek hastalığı nedeniyle düzgün görünmeyen yerleri kapatmak 

için kullanılıyordu.    

Erkeklerde sakal bir süs ve aynı zamanda saygınlık göstergesi olarak algılanmıştır.19 

Buna rağmen 1885’te dram aktörü Manakyan’dan başlayarak Aleksanyan, Arifi Bey 

sakallarını kesmişlerdir. Anadolu’da sakal ilmiyeye ait bir simge olmuştur. Osmanlı’nın 

son dönemlerinde savaşa gidecek erkeklerin sayısını belirlemek amacıyla yapılan ve 

sadece erkeklerin sayıldığı dönemde Kayseri’de yapılan bir sayım örneğinde Sarı 

Bıyıklı Ahmet, Kara Sakallı Ali benzeri tanımlamalara rastlanmaktadır.  1910 yılında 

Osmanlı’da hüviyet cüzdanı verilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda saç, sakal renginin 

de yazılması tartışılmış, bazıları sakalın kesilebileceği için bu bilgiye yer vermenin 

gereksiz olduğu görüşünü bildirmişlerdir. Ancak, Amasya Mebusu Fazıl Arif Efendi’nin 

vicdanlı ve hamiyetli bir insanın hiçbir zaman sakal ve bıyığını kesmeyeceğini 

                                                 
17 Kudret Emiroğlu, “Gündelik Hayatımızın Tarihi”,Dost Kitabevi Yayınları, 2001, Ankara, s.274.  
18 A.g.k.,s. 261. 
19 A.g.k.., s. 192. 
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savunmasına rağmen, 1. Dünya Savaşından sonra sakalını kesenlerin sayısı hızla 

artmıştır.     

 

 Osmanlı’da sağlıkla ilgili uygulanan tedavi yöntemleri bitkiler, özel beslenme sistemi, 

gerdirme ve dağlama bazındadır20. Bu bilgiye yer verme sebebim, Türk Sinemasında 

özellikle Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet tarafından canlandırılan tarihi karakterlerin yer 

aldığı dönem tarihi avantür filmlerinde bu bilgilere ihtiyaç duyulduğudur.    

 

Birinci Dünya Savaşı sırasında “erkek çocuk” benzeri kıyafetlerle birlikte kısa saç 

modası (alagarson) başladıysa da 1920’lerde kadınsılık öne çıktı.21   

              

      1.3.2- Cumhuriyet Dönemi’nde ve Türk Sinemasında Makyajın Kullanımı 

  

       1.3.2.1- 1920-1930’larda Makyaj Anlayışı 

 

Osmanlı Đmparatorluğundan sonra kılık kıyafeti, görgü kuralları, harfleri ile yeni bir 

yaşam biçimi diğer bir ifade ile yönünü batı medeniyetlerine çevirmiş  (Muasır-Çağdaş 

Medeniyet) bir ulus-devlet yaratma hedefi ile Atatürk’ün liderliğinde başladı.22 Kara 

çarşafın yasaklanması kadının yüzünü gün ışığına çıkardı.Yüzyıllardır saçlarını uzatan 

Osmanlı kadınları, Cumhuriyet döneminde saçlarını kestirmeye ve makyaj ürünlerinde 

geleneksel yöntemler yerine, Avrupa’dan getirilen makyaj malzemelerini kullanmaya 

başladılar. Kaşlar inceltildi, saçların ve yüzün örtülmesine son verildikten sonra 

kadınlar daha önce sadece kendi aralarında veya ait oldukları erkeklerin yanında 

güzelleşme amacı taşırken, artık çalışma hayatına başlayan, evi dışında da üretime 

katılan bireyler haline gelmeye, bir anlamda evinin dört duvarından çıkıp hayatın içine 

girmeye başladılar. Erkekler de saç ve bıyık şekillerine yeni modeller vermeye 

                                                 
20 Coşkun Yılmaz, Necdet Yılmaz,”Osmanlılarda Sağlık”,Biofarma Đlaç San. ve Tic. A.Ş.,Đstanbul 
2006, s.31. 
21 Kudret Emiroğlu, “Gündelik Hayatımızın Tarihi”, Dost Kitabevi Yayınevi, Mayıs 2001, s.272.  
22 Oya Baydar,“75 Yılda Değişen Yaşam Değişen Đnsan Cumhuriyet Modaları”,Tarih Vakfı Yayınları, 
Đstanbul Haziran 1999,s. 9  
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başladılar. Fes yerine şapka devrimi ile şehirlerde fötr şapka köylerde ise kasket 

kullanımı başladı. Kadınlar pantolonu keşfettiler. Giysilerde olabildiğince erkeğe benzer 

bir görünüm içinde göğüs ve kalçanın düz bir görünüm sergilediği kesimler tercih 

edildi.23 

 

Can Dündar’ın Atatürk’ü anlatan “Sarı Zeybek” isimli eserin 46. sayfasında şu ifade yer 

alır. “ Balo öncesi akşam yemeği için saat tam 7’ye 10 kala Çelik Palas’ın salonuna 

girdiğinde davetliler şaşkına döndüler. Gündüz sapsarı olan yüzünde yapay bir canlılık 

parıldıyordu. Dikkatli gözler, Ata’nın yüzüne yansıyan sıhhatin, usta bir makyözün 

elinden çıktığını hemen kavradılar.  

Evet, Atatürk, hayata  meydan okuyacağı o gece, canlı görünmek için makyaj yapmıştı.” 

 

Özetle, Atatürk tüm dünyayı etkilemeyi başarabilmiş bir lider olarak makyajın 

gücünden yararlanmayı tercih etmiştir.   

 

Türk Sinemasında Makyaj konusunda ise, bu dönemde çekilmiş olan 22 film 

Tiyatrocular Dönemi olarak hem makyaja hem de kostüme önem verildiği bir dönem 

olarak gözlenmektedir. Bu dönemin en çok adı geçen yönetmeni Muhsin Ertuğrul’un 

eserlerinde makyaja önem vermesi ve aynı şekilde tiyatro kökenli oyuncuların filmlerde 

yer alması makyaj ve karakter yaratımına verilen önemi ispatlamaktadır.   1923’de 

Muhsin Ertuğrul’un Kemal Film Şirketi adına çektiği “Ateşten Gömlek” filminde Bedia 

Muvahhit, Türk Sinema tarihinde rol alan ilk Türk kadın oyuncu olarak tarihe 

geçmiş.24ve 1969 yılına kadar filmlerde görev almaya devam etmiştir.  

Cahide Sonku, 1933’de Muhsin Ertuğrul’un Đpek Film Şirketi adına yönettiği “Söz Bir 

Allah Bir” filmi ile sinemaya başlamış ve 1971’e kadar rol almaya devam etmiştir. 

 

 

                                                 
23 Mümtazer Türköne, Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür.” T.C. Kültür Bakanlığ, Aralık 
2002, Ankara,s.271 
24 Asiye Korkmaz, Yüksel Aktaş,”Türk Sinemasında Kadın Oyuncular”,Eksen Matbaası, Đstanbul 
1999, s.167. 
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 1.3.2.2- 1940’larda Makyaj Anlayışı   

 

Đkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği ekonomik sıkıntı herkesi daha tutumlu olmaya 

yöneltti. 25Naylon Çoraplar Naylon endüstrisinin başlıca ürünü olarak kadınların özel 

eşyaları arasında yer aldı. Naylon çoraplar,bu dönemde 4-6 liraydı ve arkadan dikişliydi. 

Çorabın bulunamadığı durumlarda kadınlar bacaklarını boyayarak çorap giymiş izlenimi 

veriyorlardı. Rujlar koyu renkliydi. Saçlar uzatılmaya başlanmıştı. 1930’lardaki erkeksi 

görünüm yerini daha kadınsı giyim ve makyaja itmişti. Topuklu ayakkabılar 

gündemdeydi. Erkekler daha atletikti. Düz karın, geniş omuzlar ve dar kalçalar dikilen 

kıyafetlere konulan vatkalar ve özel kesimlerle sağlanıyordu.  

  

Ülkemizdeki sinema açısından Geçiş Dönemine denk gelen bu dönemde, 66 film 

çekildi.  Yurtdışında ağırlıklı olarak mühendislik eğitimi almaya giderken, ilgi 

duydukları sinema alanına kayan ve orada gördükleri sinema tekniklerini Türkiye’de 

çektikleri filmlerde de uygulamaya çalışan bu dönem yönetmenlerinden Baha 

Gelenbevi, Faruk Kenç, Turgut Demirağ gibi yönetmenler, neredeyse yurtdışındaki 

benzer tekniklerin kullanıldığı ( çünkü o dönemde gerek Avrupa gerekse Amerika’da da 

sinemada makyaj sanayii yeni oluşmaya başlamıştı.) oyuncuların kendi makyajlarını 

yaptıkları bir dönem sinemasını oluşturuyorlardı.  

 

1.3.2.3- 1950’lerde Makyaj Anlayışı 

 

Çok partili hayata geçiş ve savaş sonrasında birçok Avrupa ülkesi gibi Türkiye’de de 

Amerikan Marshall yardımı ile Amerikan etkisi gözlenmeye başlandı26. Ülkemizde de 

Amerikalı kadınların uyguladığı güzelleşme teknikleri kullanılmaya başlandı.  Kadın 

vücudu hatlarını ortaya çıkaran korseler tekrar giyilmeye başlandı. Daha önce Avrupalı 

olma meylindeki Türk insanı, o dönemde Amerika’yı örnek alır olmuştu. Đdeal kadın 

                                                 
25 “75 Yılda Değişen Yaşam Değişen Đnsan Cumhuriyet Modaları“Tarih Vakfı Yayınları, Đstanbul 
Haziran 1999, s.57.  
26 A.g.k.,s. 61. 
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tarifi; uzun saçlı ve sarışın, Grek burunlu, dolgun dudaklı, ince belli, ince bilekli, küçük 

ayaklı, dolgunca göğüslü olarak tanımlanıyordu. Erkekler de, James Dean ve Marlon 

Brando’yu örnek alır bir tarz geliştirmişlerdi. Köylerde ise makineleşme sonucu işsizlik 

köyden kente büyük bir göçün başlamasına sebep oldu27.Bu gün açıklanan ülkemiz 

sayımına göre; yaklaşık olarak 70.850.000 olan nüfusumuzun %70’inin kentlerde 

yaşadığı açıklanmış ve bunun başlangıcının 50’li yıllara geri gittiği görülmüştür. 

Şalvarla köyünden gelen kesim, bunu önce etek altına giyilen pijama biçimli 

pantolonlara dönüştürdü. Sonra da uzun entariler giymeye başladılar. Savaş sırasında 

zengin olmuş “hacıağa” diye tanımlanan farklı görgü kurallarına sahip kesim, gazino ve 

pavyon kültürünü oluşturmaya başladı. Bu özellikle Türk filmlerinde çok sık olarak 

kullanılmıştır. Sarı saçlı, pavyonda çalışan kadın tiplemesine sıkça rastladığımız bu 

filmlerde abartılı makyaj örnekleri dikkat çekicidir.  Aynı dönemde uzun tırnaklı 

bayanlara da daha rahat davranışlı bayan ön yargısıyla bakıldığını gözlemliyoruz.   

 

1950-1960 arası Sinemacılar Dönemi olarak adlandırılan Türk Sinemasında Lütfi Ömer 

Akad’la başlayıp Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Osman F. Seden, Memduh Ün, Nevzat 

Pesen, Halid Refiğ, Duygu Sağıroğlu, Ertem Göreç, Zeki Ökten, Yavuz Özkan, Şerif 

Gören, Ömer Kavur, Erden Kral, Ali Habib Özgentürk, Korhan Yurtsever, Süreyya 

Duru ve Đhsan Yüce, ile devam eden sanatçılar 1960’lı yıllardan itibaren etkisini 

gösteren “Toplumsal Gerçekçilik” akımının temsilcileri olmuşlardır.  

  

50’li yıllarda Belgin Doruk, sinemaya başlamış, Ayhan Işık ve Göksel Arsoy’la başarılı 

ikililer oluşturmuştur. Ekte yer verdiğim Belgin Doruk’la ilgili resimler bu dönem 

karakter yaratımına ilişkin önemli bir örnek oluşturmaktadır. Aynı dönemde sinemaya 

başlayan Fatma Girik, günümüze kadar devam eden sinema ve televizyon 

oyunculuğunda, 180’in üzerinde yapımda rol almıştır. Protez diş dışında hiçbir estetik 

ameliyat yaptırmamış olan, takma kirpik kullanmayan ve 1973 yılında rol aldığı 

“Kambur” filmindeki gibi canlandıracağı karakter için çirkin görünmekten çekinmeyen 

                                                 
27 A.g.k., s. 67. 
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gerçek oyunculuğu sergilemiştir. Yine resimlerde yer verdiğim,kadın sanatçıların ilk 

sinemaya başladıkları dönemden günümüze kadar fiziksel değişimler, aslında günlük 

yaşamdaki makyaj değişiminin de örneğini teşkil etmektedir.     

 

1953 yılında sinemaya başlayan Fikret Hakan, günümüze kadar yüzlerce rolde çok 

farklı karakterleri canlandırmıştır28. Bu karakterleri yaratırken yakışıklı jönü 

canlandırmaktan ziyade, karakteri doğru bir şekilde yansıtmayı amaçladığı dikkat 

çekmektedir  

       

1.3.2.4- 1960’larda Makyaj Anlayışı 

 

Dünya’da başkaldırı, kadın ve azınlık hakları mücadeleleri, işsizlik, yoksulluk, iç göçler 

1961 Anayasa değişikliği ile daha özgürleşme şansını yakaladı. Külotlu çorap artık daha 

rahat hareket etme imkanını veriyordu. Etek boyları maksi denilen yerlere kadar uzanan 

boylarla beraber mini olarak da kullanılıyordu.  Kadınlar aya gitme etkisinde “feza” 

çağına uygun abartılı kabarık topuzlar yaptırıyorlardı. Kaşlar incelmişti. Đnce topuklu 

sivri burunlu ayakkabılar modaydı. Erkekler, Đngiliz Müzik grubu Beatles’ı örnek alır 

şekilde kaşlarını tamamen örten kaküller bırakmış ve saçlarını da kız-oğlan arası 

denilecek uzunlukta kestiriyorlardı. Giysilerde, geometrik hatlar öndeydi. Saçlar, uzun 

veya kısa, kaküllü doğal haliyle bırakılıyordu. Soluk renkli rujlar kullanıyorlardı ve 

gözleri ortaya çıkaran abartılı göz makyajları yapıyorlardı. Erkekler, bu yıllarda 

saçlarını boyamaya başladılar. 68’de solcular arasında Stalin tarzı bıyık modayken, 

uçlarının aşağı sarkması da olağandı. 

 

Türkan Şoray, 1960’da Türker Đnanoğlu’nun yönettiği “ Köyde Bir Kız Sevdim” filmi 

ile sinemaya girmiş ve “star sistemi” adı verilen olgu onun sineması ile başlamıştır. 

Günümüze kadar gerek sinema gerekse televizyonda rol almış ve almaya da devam 

etmektedir. 

                                                 
28 A.g.k.., s. 67. 
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Tarihi avantür  filmlerinde ki özellikle kahramanlık filmlerinde hayati risk taşıyan 

fiziksel aktiviteleri yapmaktan ve hatta sakatlanmaktan bile korkmayan Cüneyt Arkın, 

1964 yılından günümüze kadar çok farklı karakterleri canlandırmıştır29. Ancak, 

makyajla farklı karakterler yaratmaktan ziyade, o dönemdeki diğer erkek oyuncuların 

genelinde rastlandığı gibi kostümle değişiklikler yaratılma yönüne gidilmiştir.  

 

Kartal Tibet,kostümün yanısıra makyajı ve saçı ile farklı karakter yaratan (Karaoğlan ve 

Tarkan) nadir erkek oyunculardandır30. Bunda kendisinin aynı zamanda tiyatro kökenli 

olmasının etkisi olduğu görüşündeyim. 

         

1.3.2.5- 1970’lerde Makyaj Anlayışı 

 

70’li yıllarda Türkiye sineması ağır sansür baskısı, yapımsal ve konusal sorunlarla 

bunalımlı yılları yaşamaya başlamıştır. 31 Bu dönemde geniş pantolon paçaları, siyasi 

görüş göstergeleri bıyık ve sakallar dikkat çekmeye başlamıştı32.Erkekler de uçları uzun 

ve sivri yakalı gömlekler, kocaman gözlükler, geniş kravatlar, dantel gömlekleri ve uzun 

saçlar tercih ediyorlardı. 68 kuşağının aşağı doğru Stalin bıyığı 1974’den sonra sağ 

görüşlü kişilerin oldu.       

   

Erkek kimliği tanımının sorgulandığı bir dönemdi. Unisex giyim, unisex davranış 

biçimlerini de getirdi.  

 

Bu dönemde sinemada seks ve seks-macera türüne geçiş gözlendi. Sinema seyircisi hem 

karışık siyasal ortam hem de daha önce çoluk çocuk gittikleri aile sinemalarına bu 

filmler yüzünden gidemez oldular. Köyden kente göçle gelmiş erkekleri hedefleyen bu 

filmler, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Fikret Hakan, Ediz Hun, Cüneyt 

Arkın gibi sinemaya yıllarını vermiş oyuncuların sinemadan kopmasına  

                                                 
29 Feyzan Ersinan Top,”Asla Unutmadım”, Dünya Yayıncılık  A.Ş., Ekim 2006, s.15. 
30 A.g.k., s. 131 
31 Giovanni Scognamillo,”Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, Đstanbul 1998, s.213. 
32 Giovanni Scognamillo, “Türk Sinema Tarihi”,Kabalcı Yayınevi, Đstanbul 1998, s.210. 
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sebebiyet verdi. Bu sanatçıların bazıları ses sanatçısı olmaya yöneldiler ancak bir 

müddet sonra sahneye çıkmaktan vazgeçtiler. Daha sonra 1990-2000’li yıllarda 

televizyon dizilerinin artması ile tekrar seyircinin karşısına oyuncu olarak çıkmaya 

başladılar.  

 

70’li yıllarda sinemaya başlayan Müjde Ar, özellikle “kadın” kimliğini sorgulayan 

filmlerde rol aldı. Özgür kadın tiplemesini, cesur görüntülerde sergilemekte tereddüt 

etmedi. Fiziksel görünüm olarak “seksi kadın” tiplemesini başarıyla canlandırdı. Ancak, 

aptal seksi değil, cinselliğinin bilincinde bir tarzı ortaya koydu.  

   

        1.3.2.6- 1980’lerde Makyaj Anlayışı 

 

12 Eylül 1980’den sonra Türkiye liberalleşme politikaları ile yabancı sermayeye 

kapılarını açtı. Sakal ve bıyık şekillerinin siyasi görüş simgesi olduğu üniversitelerde 

birçok öğretim üyesi sakalını kesmekle öğretim üyeliğine devam etmek arasında tercih 

yapmak zorunda kaldı. Şinasi’nin sakalını kestiği için memuriyetten olması ile tezat 

teşkil eden bu durum, zaman içerisinde değer yargılarının ne kadar büyük bir değişime 

uğrayabildiğinin de göstergesidir.   Sporun bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi ile 

sporda giyilen kıyafetler günlük yaşam kıyafetleri ve aksesuarları haline geldi. Ayrıca, 

kadınların iş hayatında daha aktif görev almaya başlamasıyla ceketler daha çok tercih 

edilir oldu. Mükemmel görünüm için bu konuda giyimden saç şekline, gözlüğün 

şeklinden nasıl davranılması gerektiğine kadar imaj yönlendirmeleri yapan uzmanlık 

alanları ortaya çıktı. 

Türk sinemasının  televizyondan sonra video olayıyla karşı karşıya kaldığı gözlenir33. 

Türkiye’de ilk kez 1986 yılında “Sinema Yasası” kabul edilir.  

 Televizyon dizilerindeki karakterler ve  Đngiltere Prensesi Diana’nın saç biçimi   günlük 

yaşamda bayanların taklit ettiği görünümlerin ortaya çıkmasına  yol açtı. Birebir taklit 

                                                 
33 A.g.k., s. 218. 
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edilen bu modellerin kuaförlerde “Diana saçı” talep eden müşterilerin sayısını 

arttırmıştır. Bu modellerin sinema oyuncuları arasında da yaygınlaştığını gözlemliyoruz.     

 

        1.3.2.7- 1990’larda Makyaj Anlayışı 

 

Tesettür modası, 1980’lerden sonra 1990’larda siyasallaşan şeriatçı dinci akımın etkisi 

ile artmaya başladı. Kadınlar, üniversitelerde saçı örtmek yasak olduğu için peruk 

kullanmaya başladılar. Genelin tercih ettiği peruk modeli önden kaküllü, kahverengi, 

omuz hizasında düz kesimli bir modeldi. Bayanlar ve erkekler denize girerken 

vücutlarını göstermemek adına mayo yerine suyla ıslanmayan özel giysileri tercih eder 

oldular.  

  

Dini kesim dışında ise, 90’lı yıllarda doğal ve mat makyajlar cilt bakımının daha fazla 

önemsenmesi sebebi ile tercih edilmeye başlandı. Ancak, cilt bakımında kremlerle 

istenilen neticeyi alana kadar beklemek veya var olanı korumak yerine hız çağına 

uyarak teknolojiden yararlanmak moda oldu. Vücudun değişik yerlerine takılan 

silikonlar, gerdirilen ciltler, kaldırılan burunlar, aldırılan vücut yağları, eklenen saçlar, 

solaryumla esmerleşen tenler insanlara beğenmedikleri genetik özelliklerini değiştirme 

imkanı verdi.  

Sinemada da bu tekniklerin uygulandığını gözlemlendi. “Zayıf olmak” “güzel olmakla” 

özdeşleştirildiğinden zayıf olmak ve zayıf kalmak için diyet programlarının tercih 

edildiği, oyuncuların zamanlarının büyük bir kısmını spor salonlarında geçirdiği bir 

dönemdi. Makyaj 1980’li ve 90’lı yıllardan itibaren Türkiye’ye profesyonel makyaj 

malzemelerinin ithali ile makyaj yapım ve kullanımı daha bilinçli uygulanmaya 

başlandı. Televizyonda tek bir devlet televizyonu kanalı varken, özel kanallar da yayına 

başladıktan sonra televizyon dizilerinde de profesyonel makyaj malzemeleriyle makyaj 

uygulanmaya başlandı. Ancak, sakal, bıyık ve peruk yapımı, devlet tiyatrosu ve opera 

balesi ile şehir tiyatrosunun sınırlı sayıdaki perukacıları tarafından imal ediliyordu. 

Usta-çırak ilişkisi içinde öğrenilen profesyonel makyaj teknikleri yurt dışından getirilen 

profesyonel makyaj sanatçılarının verdiği eğitim seminerleri ile yaygınlaşmaya başladı. 
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TRT makyaj sanatçıları, BBC gibi kurumlarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde yurt 

dışında da eğitim alma şansı elde ettiler. Güzelleştirici makyaj ve plastik makyaj 

teknikleri özellikle, TRT’nin büyük bütçelerle hayata geçirdiği “Kurtuluş” gibi dizilerde 

başarılı bir şekilde bilimsel kaynaklara dayanarak uygulandılar. 1980’li yılların sonları  

ve 1990’lı yılların başında  sayısı 20’yi aşmayan makyaj sanatçısı, yurt dışına 

gittiklerinde bavulla malzeme getirirken, profesyonel makyaj malzemelerinin ithali ile 

daha rahat çalışmaya başladılar. Malzeme gelmeye başladıktan sonra  öncelikle LCC 

eğitim kurumu Đstanbul’da profesyonel makyaj eğitimi vermeye başladı ve o dönem 

yetişmiş makyaj sanatçıları, günümüzde sektörün en başarılı sanatçıları haline gelmiştir. 

Ancak, o dönemde de T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı bürokratik kurallar ithalatı 

zorlaştırdığı için bavul ticaretinin yapılmaya devam edildiği gözlenmiştir. Aynı şekilde 

ithalatta alınan vergi de, kolay taşınabilen bu ürünlerin ülke sınırlarına kaçak 

sokulmasına yol açmıştır.   

         

        1.3.2.8- 2000’li Yıllarda Makyaj Anlayışı  

 

Tesettür modası ülke genelinde özellikle belirli bölgelerde gittikçe daha fazla 

yaygınlaşmaya başladı ancak yüze uygulanan makyaj bu tesettür modasına tezat teşkil 

etmesine dikkat çekici bir şekilde uygulandığı dikkat çekmektedir. Öte yanda, dudakları 

ve gözleri siyaha boyanmış gençler burunlarında, dudaklarında metal halkalarla 

sokaklarda geziniyorlar. Gençlerde unisex modası devam etmekte ve kalçanın altına 

inmiş çok bol pantolonlar paçaları yerlere sürünmekten yırtılmış bir halde gençlerin 

üstünde. Saçlar, genç erkeklerde jöle gibi şekillendiricilerle yukarı doğru dik bir şekilde 

şekillendiriliyor. Özellikle kısmi saç kaybı sorunu olan erkekler yeni saç ektirmek veya 

tamamen saçsız olma alternatifini seçme şansına sahipler. Eskiden tepesinde saç 

çıkmadığı için, sağ veya sol taraftan saçlarını uzatıp saçsız bölgeyi örtmeyi amaçlayan 

yaş gurubu sadece yaşlılar.  Kadınların saçları kısa veya uzun belirli bir modaya 

uymadan her tür farklı modelin uygulandığı bir dönem yaşıyor. Saç boyaları kırmızı 

uçlar, saç dipleri çıkmışta boyanması ihmal edilmiş bir görünümde boyanıyor. Belirli 

bir saç rengi modası yok. Kanser çok yaygınlaştığı ve tedavide kullanılan yöntemler 
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sebebi ile kısa süreli bir saç kaybı yaşanması söz konusu olduğu için peruk 

kullananların sayısı daha önceki yıllara göre artmış durumda. Üst gelir düzeyinin 

yaşadığı alanlarda simli makyaj ve takma kirpik, protez tırnak kullanımı yaygın hale 

gelmiş ve güzellik kavramı artık ince bir vücuda sahip olmakla beraber düşünülüyor. 

Günümüzde bayanların uyguladığı günlük hayat makyajı, göze kalem ve dudağa ruj 

sürmektir. Biraz daha meraklılar, lekeleri veya gözaltı morluklarını örtmek için kapatıcı, 

gözleri için eyeliner, far ve rimel, yanaklar için de allık kullanırlar. Bu bilgilere yer 

vermenin gerekli görülmesinin sebebi, geçmişle ilgili araştırma yaparken, dergilerde 

veya kitaplarda yer alan bilgilerin günlük yaşamda ki insanlardan ziyade üst gelir düzeyi 

veya görünümlerine insanların meraklı taleplerine yönelik bilgiler olduğudur. Bu 

bilgiler de sanki herkes tarafından uygulanıyormuş izlenimi verdiği için çok yanıltıcı 

olabilmiştir. Oysaki ev hanımı çoğu kadın ayna bile kullanmaya gerek duymadan 

sokağa çıkarken, kapı arkasında sürdükleri göz kalemleri ve rujları, rujlarını yanaklarına 

yayarak gerçekleştirdikleri allık yani yanağa renk verme uygulamaları ile boyanırlar. 

Tırnaklarına oje süren bayanlar olduğu gibi, özel merkezlerde uygulanan protez 

tırnaklardan kullananlar da gözlenir. Kozmetik ürünler satan dükkanlarda hazır takma 

tırnak setlerini de bulmak mümkündür.Çoğu kadın evde ister saçının rengini 

değiştirmek için isterse kırlaşan saçlarını beyazlığı örtmek için boyama yapar. Şampuan 

veya krem şeklinde hazır satılan boyalar eskiden saça uygulanan kınanın günümüzde 

halen özellikle kırsal kesimde devam etmesine rağmen yerini almıştır. Gelir düzeyi 

düşük bayanlar evlerinde vücut kıllarını temizlemek üzere yüzlerce yıldır uygulanan 

“ağda” yı hazırlarlar. Şekerle veya pekmezle ateş üzerinde eriterek hazırlanan ağda 

macun görünümlü, zamanla kazanılan el becerisi ile kılların üzerine yapıştırılarak kıl 

yönünün tersine yönde hızla çekilir ve yaklaşık olarak 3-4 hafta kıllar yeniden çıkana 

kadar pürüzsüz bir cilde kavuşmuş olur. Bazıları jilet kullanarak vücudundaki kılları 

temizler. Günümüzde üst gelir düzeyi için lazer epilasyon yöntemi ile hem erkekler hem 

de bayanlar kıllarından kurtulurlar. Özel makinelerle gerçekleştirilen bu yöntemde 

ciltteki kıllar önce jiletle kesilir, sonra cilde özel bir jel sürülür sonra kılın cinsine bağlı 

olarak ayarlanan lazer ışını cilde tatbik edilir. Böylece kıllar köküne ışın tatbik edilme 

yöntemiyle hasarlandırılmış olurlar. Kıl yeniden uzamaya başladığında kendiliğinden 
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döküldüğü gözlemlenir. Birkaç seans gerektirebilen bu yöntem kişilerin cilt yapısına 

bağılı olarak sadece azalma veya tamamen yok olmaya kadar çözüm getirebilmektedir. 

Ancak, lazer ışını ile ilgili sağlık açısından henüz %100 güvenilir olduğu ile ilgili yeterli 

süre deneyimi yaşanmadığı için henüz görüş belirtmek pek mümkün olmamaktadır. 

Makine imalatçıları bu konuda kullanılan teknolojinin tamamen zararsız olduğunu ifade 

etmektedirler. Yakın zamana kadar sadece koyu renk kıllar üzerinde etkin olan bu ışın, 

beyaz ve açık renkli kıllar üzerinde etkin değildi ancak yeni teknolojilerle bu sorunun da 

giderildiği aktarılmaktadır. Bütün bu maliyetli ve zaman alıcı yöntemlerin sebebi, kıllı 

dolaşmanın özellikle günümüzde bayanlarda koltuk altı ve bacaklarda veya gençler 

arasında bayanlar için “ faul” olarak adlandırılan bıyık bölgesinde kıllarla dolaşmanın 

hoş karşılanmamasındandır.  Epilasyon, artık vücutlarındaki kılları aldırmak isteyen 

günümüz erkeklerinin de başvurdukları bir yöntem olmaya başlamıştır.  Hıristiyan 

dininde kılların temizlenmesi yakın zamana kadar yasaklanmıştı. Hatta dindar birçok 

hıristiyan yaşlı kadın halen kıllarını temizlememeyi tercih etmektedir. Ancak, genç 

nesiller özellikle televizyonun etkisi ile diğer kültürlerden etkilenerek vücut kıllarını 

temizleme alışkanlığını edinmeye başlamışlardır. Vücutta pis kokuya sebebiyet verdiği 

ve estetik açıdan kötü göründüğü için alınan kılların aslında vücudumuzda doğuştan var 

olan tüm organ ve diğer bölümlerin birer fonksiyonu olduğu gerçeğini göz ardı etmek 

olduğunu da bilmekte fayda vardır. Kaşların, kirpiklerin, burun içi ve kulak içi kıllarının 

var oluş sebebi de dikkate alınmalıdır. Dolayısı ile profesyonel makyajda yeni bir 

karakter yaratırken tüm bu özellik ve fonksiyonların dikkate alınması gerekmektedir. 

Ülkemizde, bıyık biçimleri; karanfil, kaytan, pala, burma, pırasa, Bektaşi, yastık, pis, 

dik ve kırpık, sakallar; çember, keçi, top, tahta, çatal, didon (sivri sakal da denir) ve 

barbiş modellerinde şekillendirilmektedir. 

Bam teli ise,alt dudakta biten kıllardır.Sakalını kesip bam telini  bırakanların da eskiden 

yalnızca laternacı Rumlar olduğu bilinmektedir. Favori ise, 68 kuşağı ile yeniden 

yaygınlaştıktan sonra, 12 Eylül talimatnamelerinde bile, kulağın ortasına kadar inmesi 

normal karşılandı. 
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2- PROFESYONEL MAKYAJ   

         

    2.1- Sahne Sanatlarında Makyaj  

 

          Dünyanın neredeyse her yerinde yüzyıllar boyu oyunculuk bir erkek mesleği 

olarak görüldü34. Kadın rolü gerektirecek eserlere mümkün olduğu kadar az yer verildi 

ve sahnede kadının görünmesi gerektiği bölümlerde kadın taklidini iyi başaran erkekler 

bazen mask, bazen makyaj ve kadın giysileri ile bu rolleri canlandırdılar. Batı tiyatro 

geleneğinin ilk adımlarının atıldığı Antik Yunan’da kadınlara sahnede yine yer yoktu ve 

ilk kadın karakterleri canlandıran oyuncular erkektiler. Lysistrata’nın önderliğinde 

erkeklere aşk grevi yapan Ispartalı, Atinalı, Boitila’lı, Peloponnez’li kadınları da 

erkekler oynadı. Yeni komedya evresinde yine tüm kadın karakterler, erkekler 

tarafından canlandırıldı. Roma dönemine gelindiğinde esir kızlar, dadılar vbg. kadın 

karakterlerin tamamını erkekler canlandırmaya devam etti. Ortaçağda kilisenin 

denetiminde gelişen dinsel oyunlarda Đncil’den alınan öyküleri oyunlaştıran papazlar, 

kadın rollerini sakallarını bile kesmeden başlarına birer mendil bağlayıp oynamakta 

sakınca görmediler. Shakespear’in Juliet’i, Cleopatra’sı, Desdemona’sı yakışıklı genç 

delikanlılardı. Kadın oyuncu’nun sahneye çıkma özgürlüğü, Batı tiyatro geleneği içinde 

Đtalya’da ve Đspanya’da XVI. ,Đngiltere’de XVII. yüzyılın ikinci yarısında elde 

edilebildi. “Rönesans” yıllarında Commedia dell’Arte, Đtalya’dan çıkarak Avrupa seyir 

geleneğine kadın oyuncuları da kapsayan bir akımla yenilik getirdi. XVII. Yüzyılda 

XIV. Louis’in baleye ve sahne sanatlarına düşkünlüğü ile ilerleme kaydedildi. 

“Rönesans” yıllarında önce Đspanya’da daha sonra Đngiltere’de, Puritan eğilimli bağnaz 

kişilerin kadın kılığında bir erkeğin sahnede görünmesindense bir kadının sahnede yer 

almasının daha az ahlaksızca olacağı görüşü ile kadın rolü,varlığı sahnede daha fazla 

özgürlük kazanabildi. Opera sanatının gelişimi ile kadın sesine duyulan gereksinim, 

kadın rolleri için sesleri kalınlaşana kadar, genç delikanlıları kullansa da, ses kalınlaşma 

çağına gelmeden hadım edilerek ne kadın ne de erkek sayılan özel bir tenor sesi elde 

                                                 
34 Murat Tuncay,”Kadının Sahne Özgürlüğü”, Sanat Dünyamız Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, 1996, 
s.153. 
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ettilerse de “Castrati” adı verilen bu tenor türü, soprano seslerinin tercih edilmesi 

sonucu zamanla kayboldu. Kadınlara tamamen kapalı bir ev dışı yaşam modeli gösteren 

Müslüman toplumlarında sahnede ilk kez Türk kadınının yer almış olduğunu 

belirtmekte fayda var. Uzun süre Ermeni ve Rum azınlıklarından gelen kadın 

sanatçılarla yetinen Türk Tiyatrosu’nda ilk kez 1918’de Behire, Memduha, Beyza, 

Refika ve Afife adlı kadın oyuncular Darülbedayi’ye kabul edildiler. Đlk aday oyuncu 

kadrosuna Afife girdi. Uzun süre provalara katılmasına rağmen sahneye çıkmasına izin 

verilmedi. Sonra sürekli baskılarla, kaçak bir şekilde sahneye çıkma eylemleri devam 

etti. 1923’de; içlerinde Bedia Muvahhid’in de olduğu Darülbedayi sanatçılarını Atatürk 

izledi ve böylece Türk kadını sahnedeki yerini kaçma-kovalamacalara gerek olmadan 

aldı. Darülbedayi 1930 tarihli II. sene yayınında  Vecihe Ziya adı altında yazılmış olan 

resimli yazı, o dönemin sahne sanatlarında makyajla ilgili tüm detayları 

verebilmektedir.  

Doğu tiyatro geleneklerinde, kadına yer verilmesi yüzyıllar almıştır. Batı tiyatrosu ile 

doğu tiyatrosunun ilk kez buluştuğu XIX. yüzyılın ortalarına kadar doğu tiyatrosunda da 

kadın rollerinde erkekler yer almıştır. Japon No oyunları; yöresel masallar, mutsuz 

aşklar, tarihsel kişilerin başlarından geçen olayları konu edinirken, bu oyunlarda maske 

kullanan erkek sanatçılar kadın rollerine çıktıklarında seslerini dahi değiştirme ihtiyacı 

duymamışlardır. Japon Halk Tiyatrosu Kabuki’nin yaratıcısı olarak ise, bir Şinko 

tapınağının kutsal dansözü olan Okuni gösterilir. XVII. yüzyıl başlarında Kyoto’da 

Kabuki oyunları başlatıldığında, cambazlık ve dans karışımı olan Kabuki’de genç 

kızlarında yer aldığını, zamanla dramatik biçimlere kaymasıyla genç kızların yerini ve 

hatta çocukluktan başlayarak tıpkı bir kadın gibi bu roller için özel yetiştirilmiş erkek 

oyuncular “ Onnagata”ların yakın zamana kadar kadın oyuncuların yerini aldıklarını 

görüyoruz. Japon tiyatrosunda, Ohimesama denilen iyi aileden genç kız ve Oiran 

denilen Geişa rollerinde uzmanlaşmış erkek oyuncular vardır. Çin tiyatro geleneğinde 

de, özel ses eğitimleri ile kadın sesleri çıkaran erkeklerin rol aldığını gözlemliyoruz. 

Geleneksel   

gölge oyunumuz Karagöz’de tüm figürleri hem oynatan hem konuşturan Karagöz ustası 

sesini incelterek Zenne’yi, Arap Bacı’yı ve Kocakarı’yı tek başına canlandırır. 
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Ortaoyunu gösterilerinde ise, Zenne rolü, bu rolde uzmanlaşmış erkek oyunculara 

verilir.   

 

Günümüzde sahne sanatları denince, ülkemizde opera, bale, tiyatro, konser, animasyon 

gösterilerini sayabiliriz. Kadın ses sanatçıları, ister sahnede isterse televizyonda olsun 

abartılı makyajlar yaparlar. Bu abartı kapsamına makyajı ile dikkat çeken Bülent Ersoy 

örnek verilecek olursa, koyu renk farlar, taşlı, tüylü, renkli kirpikler, ışıltılı ten 

görüntüsü yaratmak için sim spreyler ve vücut pudraları, özel tasarımlı tırnaklar ve her 

gösterimde abartılı saç tasarımları ve üzerinde kıyafeti tamamlayan aksesuarlar dikkat 

çeker. 

  

Operada özellikle peruklar dikkat çeker. Opera ülkemizde sadece bir devlet kurumu 

olarak vardır ve özel opera yoktur. Aynı şekilde bale de, Devlet Opera Balesi çatısı 

altındadır. Modern Dans ise, özel topluluklar tarafından aynen özel tiyatrolar da olduğu 

gibi. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrosunda kadrolu perukacı ve makyaj 

sanatçıları bulunur. Devlet Tiyatrosundaki perukacılar saç, peruk, bıyık, sakal aynı 

zamanda makyajda yaparlar. Opera da ise makyaj sanatçısı ve perukacı ayrı kişiler 

olabilir. Ancak gereğinde makyajda yapabilirler. Şehir Tiyatrosunda da makyaj ve 

peruka için bir uzman çalışır. Özel tiyatrolarda makyaj sanatçısı, sadece genel prova 

aşamasında destek verir, daha sonra oyuncular kendi makyajlarını kendileri yaparlar. 

Anadolu Ateşi gibi ülkemizin büyük dans ve sahne performanslarında makyaj 

sanatçıları ile sürekli çalışıldığı gözlenmektedir. Burada dikkat çeken nokta; ülkemizde 

sahne eserlerinde halen makyaja ödül verilmiyor olmasıdır. Aslında böyle bir 

ödüllendirme büyük bir ihtimalle hem yönetmen, oyuncu ve sanat yönetmeni açısından 

makyaj sanatçısı ile çalışma avantajını tercih etmelerini sağlayabilecektir. Ülkemizin 

ünlü baş dekoratörlerinden Osman Şengezer’in  “Bence Dekor ve Kostüm” isimli 

eserini sahne sanatlarında çalışmayı planlayan herkes için okuması tavsiye edilir.  

Makyajla ilgili çok fazla bilgi içermese de, makyaj sanatçısı olarak aynen dekoratör ve 

kostüm tasarımcısı gibi okuma provalarından itibaren yönetmen, oyuncu, dekoratör ve 

kostüm tasarımcısı ile masa başı çalışması yapmaya başlaması gerektiğini planlayarak 
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bu eseri okuduğunda ekibin karakter yaratan en önemli sanatçılarından biri olduğu 

bilincini ve sorumluluğunu daha çabuk bir şekilde öğrenebilecektir. Sahnede makyaj 

uygulayan sanatçının bilmesi gereken en önemli nokta, seyirci ile oyuncu arasındaki 

mesafe ve kullanılan ışıklar sebebiyle daha yoğun makyaj uygulamak zorunda 

olduğudur.  

 

 Deneyimli oyunculardan elde edilen bazı pratik makyaj bilgileri şu şekilde aktarılabilir; 

Oyuncuların sahnede siyah birer delik gibi görünecek burun ve kulak delikleri açık renk 

boyandığında göze daha hoş görünen bir görünüm elde edilir.  

Gözyaşı pınarının olduğu yere konulacak bir kırmızı nokta gözlerin daha fazla dikkat 

çekmesini sağlar. Gözlerin etrafı, fondöten veya küçük boyuttaki leke farklılıklarını 

kamufle etmekte kullanılan “konsül” denilen makyaj malzemesi ile aydınlatılır.Erkek 

oyuncular dahil olmak üzere kirpik diplerine koyu renk bir kalem veya ince fırça ile far 

uygulanarak gözler belirgin hale getirilir.  

Erkek oyuncular da dudaklarını boyayarak daha belirgin hale gelmesini sağlarlar. 

Ancak, hiçbir zaman parlak ruj kullanılmamalı tonlar yaratılan karaktere göre doğal 

görünümü verebilecek ancak seyirci tarafından görülebilecek şekilde seçilmelidir.  

Yaratılacak karaktere göre istenilen makyaj uygulamaları yapılırken muhakkak 

kullanılacak ışık dikkate alınmalı ve eser sahnelenmeden önce makyaj provası yapılarak 

denenmelidir.  Tiyatroda, plastik makyaj malzemeleri yanında sadece gölgeleme ve 

aydınlatma teknikleri kullanılarak da makyaj yapılabilir. Kendi makyajını yapmak 

durumunda kalan bir çok oyuncu yaşlandırma makyajını dahi boyalarla yüzündeki 

çizgileri belirginleştirerek, saçlarını özel saç beyazlatma spreyleri veya boyaları ile 

boyayarak gerçekleştirir. Özellikle Toron Karacaoğlu gibi deneyimli oyuncuların 

makyaj bilgileri yeni yetişen makyaj sanatçıları için çok değerli olmalıdır. 

Altan Erbulak’ın yarattığı birkaç tiplemeyi geçmişten bir örnek olarak vermeyi uygun 

gördüm.  Levent Kırca, Yasemin Yalçın, Beyazıt Öztürk, Demet Akbağ gibi tiyatro 

sanatçıları günümüzde değişik tiplemeleri kendileri veya makyaj sanatçılarının desteği 

ile başarılı bir şekilde yaratabilmektedirler.       
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2.2- Sinemada Makyaj   

 

   Sinemada tip ve karakter yaratmakta, oyuncuyu kendi doğal görüntüsünden 

yarattığımız karaktere dönüştürmemiz de makyaja ihtiyaç duyarız. Günümüzde özellikle 

Hollywood sinemasında filmin çekimine başlanmadan önce nerelere pazarlanacağına 

karar verilir ve daha önce, yapılmış olan araştırmalara göre hangi ülkede hangi oyuncu 

daha fazla seyirci çekiyorsa onlarla film çekilir. Çünkü sinema toplumları etkileyen, 

“beyin yıkama” yöntemlerinin  başında gelir. Gerek eski Doğu Bloku ülkelerinde 

gerekse Nazi Almanya’sında bu güç hem halkı eğitmek hem de etkilemek için çok 

programlı bir şekilde kullanılmış ve sonuçları da alınmıştır. Sinemayla yaratılan dünya 

o kadar inandırıcı olabilir ki izleyen herkes gerçek olarak algılar. Ülkemizle ilgili  

“Gece Yarısı Ekspresi” filmin bir yabancıyla konuştuğunuzda Türkiye ile ilgili olarak 

ilk akla gelen konu olması, bir rastlantı olarak görünmemektedir. Bu sinemanın gücüdür 

ve sinema bu gücü yaratılan karakterlerin inandırıcılığından alır. Sinema ile ilgili diğer 

ilginç konu; özellikle Bilim Kurgu filmlerinin toplumları ileride yüzleşecekleri 

gerçeklere hazırlama aracı olmasıdır.  Televizyon için çekilen filmleri de makyaj 

açısından aynı kapsamda düşünecek olursak “ Uzay Yolu” televizyon dizisinde 

otomatik açılan kapılar, mobil telefonlar günümüzün malzemeleri haline gelmiştir. 

Günümüzde zaman yolculuğu sayesinde düşünceyle istenilenlerin fiziksel olarak hayata 

geçirilmesi, geleceğin yaşamının göstergeleri olarak tanımlanabilir. Nükleer savaş 

sonucu harabeye dönmüş şehirler, yeraltında yaşamak zorunda kalan, küresel ısınma 

sonucunda ortaya çıkan sorunlar,  geleceğin yaşam biçimini sergilemektedir. 

Karakterler bu yapı içinde en önemli yere sahiptir çünkü anlatılmak istenen, karakterler 

aracılığı ile aktarılır. Bu bağlamda makyaj sanatı bu karakterleri yaratmamızı sağlar. 

Oyuncunun performansını destekler, rolüne girmesini sağlar.Eğer yönetmen özellikle 

dönem filmlerinde birebir gerçeği yansıtmak istemese dahi önce gerçeği bilerek 

istenilen değişikliği yapmayı tercih etmelidir. Aksi taktirde, tam anlamıyla “uydurma” 

ve seyirciyi aptal yerine koyan bir çalışma yapılmış olur. Daha önce aktarıldığı gibi, 

dönem incelemelerinde günlük yaşamda uygulanmış olan her bir geleneğin, bu ister 

kıyafet ister makyaj uygulaması olsun muhakkak bir anlamı olduğu ve belirli bir mantık 
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silsilesi ile uygulanmakta olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, kına veya dövme varsa 

muhakkak bir sebebi var, bu gerekçeleri yok sayarak dönem çalışmaları yapmak temel 

dayanakları kullanma avantajını yok eder. Sakal ve bıyık şekilleri de benzer şekilde bir 

anlam ifade eder. Yanlış kullanımları olduğu gibi tarihi çarpıtmak ve değiştirmek 

anlamına gelir ki günümüzde yeniden yazılmış ve doğru olmayan tarihi desteklemekten 

başka işe yaramaz.  

 

  Sinema; yönetmenin yarattığı yaşam dilimidir. Yönetmen yarattığı yaşam dilimine 

seyirciyi ne kadar inandırabilirse, o kadar başarılı bir film yapmış olur. Đnsanlar 

kendilerinden bir şeyler buldukları filmleri daha fazla benimserler ve ilgiyle izlerler. 

“Babam ve Oğlum” filminin ülkemizde çok fazla seyirci tarafından izlenmesinin sebebi 

belki de günümüz 40-50 yaş arası babalarının kendi babaları ile aralarındaki nesil 

jenerasyon farklılığı, farklılığı iletişim kuramamalarının getirdiği, hayatı ve sorunları 

paylaşamamanın bir örneğini izliyor olmalarıdır diye düşünüyorum. Söz konusu filmde 

bayanların makyajları veya Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi makyaj 

ödülünü almış olan makyaj sanatçısı Sevinç Uçar’ın gerçekleştirdiği “Yazı Tura” 

filmindeki doğallık ve gerçeği yansıtmak adına yaptığı makyajları başarılı uygulamalara 

örnek teşkil etmektedir.  

 

Makyaj sanatçısının kendisini geliştirmesi açısından tavsiye edilebilecek en önemli 

konu; içinde insan olan her tür görüntüyü arşivlemesidir. Değişik ülke, yaş, cins, kaza, 

ölüm ve insan vücudunun sahip olduğu her farklı görünüm, makyaj sanatçısının 

arşivinde bulunmalıdır. Bir Japon ile Çinliyi ayırt edebilmek, geleneksel makyaj 

teknikleri bilgisine sahip olmak özetle yapılan her makyajı, varsayımla değil gerçeklere 

dayanarak yapmak tercih edilmelidir. 

  

   Vücuda uygulanacak değişik deformasyon makyajları için  (kesikler, yaralar vbg.)  

makyaj sanatçıları artık polis, adli tıp, hastanelerin acil servisleri, cilt hastalıkları 

mütehassısları, plastik cerrahların bilgilerinden de yararlanmaktadırlar.      
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  Özetle, günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerçeği inandırıcı bir 

şekilde göstermek sinemada bilinen ve uygulanan teknik haline geldi. Bazen bu gerçek 

yaşamımızda yüzleştiğimiz gerçek olmayabilir, ancak o kadar inandırıcı olmalıdır ki 

seyirci onu gerçekmiş gibi algılayabilmelidir.    

 

Türk Sinemasına odaklanarak yapılan profesyonel makyaj araştırmalarımda, Türk 

Sinemasında belgeseller teknik açıdan profesyonel makyaj uygulaması 

gerektirmediğinden,  konu dışı tutarak araştırma yapıldığında Türkiye’de çekilmiş ilk 

filmlerden itibaren inceleme yapmak uygun görülmüştür. 1917 yılında “öykülü film” 

şeklinde çekilen Sedat Simavi’nin yönetmenliğini yaptığı “Pençe” ve “Casus” 

filmlerinden itibaren, 1919 yılında çekilen iki öykülü filmde “Mürebbiye” ve 

“Binnaz”’da Türk Tiyatro’sunun kuruluşunda büyük katkıları olan Ahmet Fehim’in 

yönetmenliğinde, tiyatro kökenli sanatçıların görev aldığı filmler dönemi olarak daha 

sonra çalışmalarını yurtdışında yapmış olan Muhsin Ertuğrul’la devam etmiştir.  1931 

yılında ilk sesli Türk filmi olan Türk-Mısır ortak yapımı olan Semiha Berksoy’unda rol 

aldığı film “Đstanbul Sokaklarında” sessiz çekilip daha sonra Paris’te dublaj sistemiyle 

seslendirilir. Muhsin Ertuğrul’un çektiği bu film ve daha öncekilerde Muhsin 

Ertuğrul’un yurtdışı deneyimi dolayısı ile o dönemde yurt dışında hangi standartta 

makyaj uygulanıyorsa bu filmlerle de aynı standardın uygulandığını gözlemlenmiştir. 

Hakkındaki tüm eleştirilere rağmen Muhsin Ertuğrul’a Ege Üniversitesi tarafından 

“Sinema ve Tiyatrodaki Hizmetlerinden Dolayı” “fahri doktorluk” payesi verilmiştir.  

 

Makyajla ilgili araştırmalarda, özellikle sektörde çalışmış oyuncu, dekor ve kostüm 

tasarımcısı veya yönetmenlerin anılarını içeren eserlerden yararlanılmıştır. Cümlelerin 

arasında makyajla ilgili verilen bilgiler kaynak teşkil etmiştir. 35 

 

Türk Sinemasına damga vurmuş, hayatlarını buna adamış, Muhsin Ertuğrul’da olduğu 

gibi, ailesi ile bu ideali devam etmek konusunda tercih yapmak zorunda bırakıldığında 

                                                 
35 Alim Şerif Onaran,”Sinemaya Giriş”, Filiz Kitabevi, Đstanbul 1986, s.214.  
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dahi mesleğini seçmiş kişilerin anılarındaki makyajla ilgili tek bir cümleyi dahi görmek  

bu tezin yapılmasının gerekliliğini doğrular bir önem taşıyordu. Bu gerekçeyle, Muhsin 

Ertuğrul’un anılarından bir cümleyi burada aynen kullanmayı konunun önemini 

vurgulamak adına son derece önemli buluyorum. Muhsin Ertuğrul tiyatro konusunda 

kendisini geliştirmek üzere Paris’e gider ve  aşağıda aynen aktardığım ifadelerle 

anılarını aktarır.  

“Leichner’in Teneke Makyaj Kutusu” 

Eşyamı açtım; bavulumun dörtte üçünü dolduran teneke kutuyu çıkarıyorum. Eşyamın 

en değerli parçası, Leichner’in teneke makyaj kutusu. Yüksek Kaldırım’da tiyatro 

kostümleri kiralayan Leon Cornfelt’in, acemi bir oyuncu çırağına ilk kazığı! Ben onu 

aylığımın yarısıyla yedi buçuk liraya, her aktöre gereklidir diye almıştım. Đlk heves bu 

ya, bir türlü ondan ayrılamadım. Sanki onsuz aktör olmazmış gibi geliyor bana! Hepsi 

iyi hoş da, bunu Paris’e niye getirdim? Onu pek berraklıkla bilmiyorum. Galiba Paris’te 

çalışırsam bana gerekir diye buralara sürükledim. Đçinde her numara yüz boyası var. 

Kapağının içinde de nasıl makyaj yapılacağını öğreten Leichner’in kitabı yer alıyor. 

Hem katalog, hem kılavuz. Onu pencerenin önündeki masanın üstüne özene bezene 

yerleştirdim. Yol boyunca cebimden ayırmadığım Pierre le Tourneur’un Hamlet 

çevirisini yatağımın başucuna bıraktım. “ *********** sayfa 145” 

 

Kendi Kendine Makyaj Sanatı 

Tavanarasına çıktığım dakikadan sonra, ikinci bir tiyatro başlamıştı. Bundan böyle 

Paris’te tiyatro’ya gittikçe, otele dönüşte başrolü oynayanların makyajını yüzüme 

uygulayarak piyesi ikinci kez yaşayacaktım. Böylelikle de kendi kendime makyaj 

yapma sanatını öğreniyordum.  “**********sayfa 151 

Yıl 1911’di. 

Bu ifadelerin Türk tiyatro ve sinemasının en önemli şahsiyetlerinden birine ait olduğunu 

düşünecek olursak, makyajı ne kadar önemsemiş olduğunu da anlamak mümkündür.  

 

Eldeki kaynaklara bakarak; bu dönemde çekilmiş filmlerde gerek kostüm ve aksesuar 

gerekse karakter yaratımı konusunda özenle çalışılmış olduğunu söylemek mümkündür. 
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Fikret Hakan’la yapılan söyleşide kendisinin ifade ettiği gibi, 50 ve 60’lı yıllarda 

özellikle Sadri Alışık gibi tiyatro kökenli sinema oyuncularının kendi makyajlarını 

kendilerinin yaptığını ve ağırlıklı olarak tiyatro makyajı tarzı çalıştıkları 

gözlenmektedir.  Sinema için abartı sayılabilecek bu makyaj tekniği yine de karakter 

yaratımında gösterilen özenin bir ifadesidir diye düşünülebilir. Sadri Alışık’ın yarattığı 

karakterler incelendiğinde  ( Ofsayt Osman ve Turist Ömer) saç ve bıyık modeli, gözleri 

ortaya çıkarmak için uygulanan siyah kalem günümüz tiyatrosunda hatta erkek ses 

sanatçılarının bile uygulamaya devam ettiği makyaj teknikleridir . “Image  Maker” 

olarak tanımlanan aslında bir tür karakter yaratım uzmanı olan kişiler geçmişte olduğu 

gibi günümüzde de saç renginden modeline, makyaj tekniğinden şayet gerekli 

görünüyorsa estetik ameliyatlara kadar yönlendirme yapmaktadırlar. Sinema 

oyuncularının çoğunluğunun bayan erkek ayırımı yapmadan profesyonel yaşama 

başladıklarından bir müddet sonra estetik ameliyat geçirdikleri gözlemlenmektedir. 

Kadınların saç rengini ve modelini her role göre değiştirdiklerini gözlemlerken erkek 

oyuncuların genelde değişime yönelmemiş olduklarını gözlemliyoruz. Sadece dönem 

filmlerinde Kartal Tibet’in yarattığı Karaoğlan karakterinde peruk ve bıyık kullanılmış 

olduğu ve diğer oyunculara da aynı şekilde makyaj uygulanmış olduğunu 

gözlemliyoruz.  Günümüzdeki filmlerde her oyuncunun farklı karakterler yaratırken 

farklı makyaj teknikleri uygulama konusunda da makyaj teknolojisinden yararlandığı 

gözlemlenir.  Gora filminde Cem Yılmaz’ın yarattığı karakterlerin her biri Makyaj 

Sanatçısı Neriman Eröz’ün yaratıcılığı ile Cem Yılmaz’ın doğal halinden tamamen 

bağımsız ve neredeyse tanınmayacak hale gelmesini sağlamıştır . Makyaj teknolojisi 

sayesinde oyuncular her tür karaktere rahatlıkla bürünebilmektedirler.   

 

 “Yıldız Oyuncu” döneminde makyaj açısından uygulanan tekniklerin aynı dönemde 

yurt dışında uygulanan yöntemlerle benzerlikler taşıdığı gözlemlenir. “ Her ne ortamda 

olursa olsun, yıldız güzel ve çekici görünmeli”   Yıldız’lar kirlenmez, kötü görünmez ve 

sabah yataktan kalkarken bile en çekici halleri ile görünürler. Aynı dönemde yurtdışında 

da filmlerde siyah-beyaz da dahi kan kullanılmaması ve bunu göstermenin kötü bir şey 

olduğu görüşü hakimdir.  
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Đlk renkli çekilen Türk Filmi’nin Ali Đpar’ın “Salgın” ve ilk gösterime giren renkli Türk 

Filmi “ Halıcı Kız”’dan sonra 1955 ‘den itibaren Fikret Hakan gibi güçlü oyunculuk 

sergileyen ve bunu filmin konusunun gereği ne ise onun yapıldığı “Beyaz Mendil”de 

olduğu gibi makyaj ve kostümle de desteklendiği yeni bir dönemin başladığı  

söylenebilir. Memduh Ün’ün 1960’da çekilen “Ateşten Damla” filminden bir resim ilk 

plastik makyaj örnekleri olarak (kırbaç izi)gösterilebilir . 1961’den itibaren Belgin 

Doruk’la başlayan dönemde günümüzde halen sözü edilmekte olan takma kirpikler ve 

70’li yıllarda tarihi filmlerde salça örneklerinin bolca verildiği dönemin başladığı 

gözlenir.  Aslında o dönem kullanılan kan benzeri malzeme günümüzde özellikle 

çocuklarda rastlanan bağırsak kurtlarının giderilmesinde kullanılan “Pirok” isimli 

ilaçtır.  

 

1960’lı yıllardan itibaren başlayan bir film enflasyonu ile “Malkoçoğlu”,”Zoro’nun 

Đntikamı”,” Tarkan”, “Karaoğlan” gibi filmlerin çekildiği veya Fantastik Seri olarak 

tanımlanabilecek  “Baytekin Uzayda Çarpışanlar”, “Killing Đstanbul’da”,” Altın 

Çocuk”,” Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” gibi yurtdışındaki filmlerin kopyaları olan 

filmlerin yoğunlaştığı bir dönem oldu.  Bu dönemde set işçilerinin gerekli olan plastik 

makyaj uygulamalarını yaptıkları, oyuncuların da çoğunun kendi makyajını 

gerçekleştirdiği aktarılmaktadır.  Yara makyajında sigara paketi jelatinini yakarak 

hazırlanan makyajlar yaratıcı uygulamalar olarak dikkat çekmektedir.  Kostüm 

tasarımcısı Niyazi Er’in aynı zamanda sinemada plastik makyaj uygulamaları yaptığı da 

gözlenmektedir.  Halen sinema için özel efektler gerçekleştirmekte olan Godzilla’da 

plastik makyaj uygulamaları yapmış olan sanatçılardandır.   

 

   Geçmişte Türk Sinemasındaki makyaj uygulamalarını araştırırken jenerikte makyaj 

sanatçısının adının yazılmamış olması veya jeneriğin kesilmiş olması sebebi ile sağlıklı 

bir tespit mümkün olamamıştır. Makyaj araştırmalarında sinema afişlerinden 

yararlanmak kolaylaştırıcı bir yöntem olarak düşünülmüş olmakla birlikte, 1966’ya 

kadar afişlerde çok büyük oranda resim yapma tekniği ile çalışıldığı ancak 1966- 1969 

döneminde dengeli bir şekilde resim-fotoğraf içerikli afişler hazırlandığı ve 1969’dan 
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itibaren fotoğraf kullanılarak afiş hazırlamanın daha yoğunluk kazandığıdır36. Afişlerde 

geçmişte olduğu gibi günümüzde de başrol oyuncusu görsel olarak kullanılmakta çok az 

filmin afişinde oyuncudan bağımsız filmin adı veya konusuna yönelik afiş 

hazırlanmaktadır. Çünkü günümüzde de sinema seyircisi halen oyuncuya göre film 

seçmekte ancak son yıllarda eleştirmenlerin film hakkındaki görüşleri ve yönetmen adı 

da tercih de önemli rol oynamaktadır. Eskiden Türkan Şoray, Fatma Girik filmi şeklinde 

tercih edilen filmler, seyirciler tarafından takım tutar gibi Türkan Şoray hayranları, 

Hülya Koçyiğit hayranları gibi guruplanmışken film sipariş eden Anadolulu sinema 

işletmecileri de aynı senaryonun farklı başrol oyuncusu versiyonlarını sipariş ediyordu. 

Bu koşullar altında ailenin bir bireyi haline gelen oyuncuların koydukları kurallar 

(soyunmama, öpüşmeme vbg.) kendilerini ailelerinden sayan Türk Aile yapısına da ters 

düşen davranışlardan kaçınmış oluyorlardı.      

 

Ancak zamanla seks filmleri furyası, daha sonra kentli insanın bireysel psikolojik 

dertlerine yönelik filmler, siyasi görüş kavgaları, ekonomik sıkıntılar özellikle karnını 

doyurma derdine düşmüş olan orta gelir düzeyindeki sinema seyircisini evinde 

televizyon başına oturur hale getirdiği gözlendi. . Aynı dönemde televizyonlarda 

Amerikan Dizileri Türk toplumuna çok ters düşen geleneksel yapısına rağmen Türk 

halkı tarafından merakla takip edilmeye başlandı. Televizyondaki Bilim Kurgu 

dizilerinin benzerleri seyirciyi çekebilmek için Türk Sinemasında da çekilmeye çalışıldı 

ancak teknoloji ve bütçe problemi istenilen kalitede filmlerin ortaya çıkmasına engel 

oldu.Sadri Alışık’ın canlandırdığı Turist Ömer karakteri ile televizyon dizisi “Uzay 

Yolu’nun karakterlerinin isimlerine kadar aynı olduğu Türk film versiyonu birebir 

uygulanmaya çalışıldığı görülmüştür.   

 

Son yıllarda seyirci özellikle yurtdışında büyümüş Türk sinemacılarının filmleri ile 

yakın akrabalarının uzun yıllar önce gidip çalışmaya başladığı Avrupa’daki gerçek 

yaşam koşullarını öğrenmeye başladı. Özendikleri hayatın hiç de uzaktan göründüğü 

                                                 
36 Türker Đnanoğlu,”5555 Afişle Türk Sineması”, Kabalcı Yayınevi,Đstanbul, s.7   
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gibi olmadığını anladı. Sinemacılar 12 Eylül ve kentleşme sorunlarına yaklaşım 

tarzlarını değiştirdiler. Eskiden üzerine basarak vurgulanan fakirlik, işkence, gelir 

dağılımı eşitsizliği “ güleriz ağlanacak halimize” tarzı ile zaman zaman komik yanları 

ama her bir karakter üzerinde yoğun çalışılmış olduğunu gösteren kalitede filmler 

yapmaya başladılar. Kişisel analizlerin farklı boyutlarıyla yapılmış olduğunu gösteren 

filmlerde makyaj açısından da aynı özenin gösterilmiş olduğu izlenmektedir.  

Irak’ın işgali, terör, karaparanın dünyası artık her bir karakterin zayıf ve güçlü yanları 

olduğu, eleştirilen sempati ile bakılmasına yol açacak eserler ortaya koydular.    

Son yıllarda Türk sineması ile ilgili diğer dikkat çekici bir noktada,  üniversite 

düzeyinde eğitim veren sinema okullarından mezun olmuş “okullu sinemacılar”ın 

sektörde daha fazla yer almaya başlamasıdır.      

Günümüz Türk Sineması’nda makyajda gözlenen, mümkün olduğu kadar doğalı 

yaratmayı çalışmak olduğu yönündedir. Artık oyuncular ağlarken, akan burunlarından 

rahatsızlık duymamakta, çirkin görünmekten çekinmemektedirler. Yönetmenlerin de bu 

konuda oyunculuğu destekleyecek her tür yöntemi uygulamaya açık olduğu 

gözlemlenmektedir.    

   Vücuda uygulanacak değişik deformasyon makyajları için  (kesikler, yaralar vbg.)  

makyaj sanatçıları artık polis, adli tıp, hastanelerin acil servisleri, cilt hastalıkları 

mütehassısları, plastik cerrahların bilgilerinden de yararlanmaktadırlar.      

  Özetle, günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerçeği inandırıcı bir 

şekilde göstermek sinemada uygulanan teknik haline gelmiştir.  Bazen bu gerçek 

yaşamda yüzleşilen gerçek olmayabilir ancak o kadar inandırıcı olmalıdır ki seyirci onu 

gerçekmiş gibi algılayabilmelidir.    

Son yıllarda gelenekler içinde var olan korkutucu unsurlar (cin, büyü, vbg.) daha fazla 

film konusu edilmeye başlanmıştır. Tarihi mekân zengini olan illerde çekilen bu filmler 

dini baskılarla, korkuları da sorgulamayı sağlamaktadır. . Özellikle korku filmlerinin 

son yıllarda daha fazla çekilmeye başlanması ile plastik makyaja daha fazla 

başvurulmaya başlanmıştır.  
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2.3- Televizyonda Makyaj 

 

         Sinemayla televizyon arasındaki en büyük farklılık (dış çekimlerin de söz konusu 

olduğu televizyon dizileri hariç olmak üzere) ışıkta dikkat çekmektedir.  Televizyonda 

haberler, söyleşi programları kapalı bir mekânda ve bir fon önünde aydınlatmanın belirli 

bir standart içinde, daha kontrollü ve istenildiği şekilde düzenlenen mekânlarda çekilir. 

Dolayısıyla makyaj sanatçısının işi daha kolaydır. Gelen konukların kendileri gibi 

görünmeleri istenir. Abartılı makyaja gerek duyulmaz. Standart Makyaj uygulamak 

yeterlidir. Erkeklerde parlamayı önlemek, gözaltı torbası veya morluğu varsa bunları 

makyajla kamufle ettikten sonra kadın makyajına benzememesi için ruj ve far 

kullanmadan doğal makyaj uygulamak temeldir. Ülkemizde sinema filmi enflasyonunun 

yaşandığı dönemlerin bir benzeri, günümüz televizyon dizileri konusunda 

yaşanmaktadır. “Rayting” denilen ve programların izlenme oranı, göstergesi olduğu 

iddia edilen ölçümlere göre bazı dizi veya programlar birkaç bölüm yayınlandıktan 

sonra yayından kaldırılabilmektedir.  

Televizyon dizileri, o kadar çok sayıda ve hızlı bir şekilde çekilmek zorunda 

kalmaktadır ki ön hazırlık gibi çalışma söz konusu olamamaktadır. Aynı anda birkaç 

Türk Filminin çekildiği dönemlerden, maliyetler sebebi ile çok hızlı bir şekilde 

çekilmesi gereken televizyon dizileri dönemi karşılaştırması makyaj açısından geçen 

35-40 yıldaki değişimi de gösterir. 60-70’li yıllarda makyaj sektörü henüz gelişmemişti, 

günümüzde dünya standartlarında makyaj malzemesi bulabilmek mümkün ancak 

ülkemizde özellikle plastik makyaj alanında sadece bu konuda eğitim veren bir 

kurumların yetersizliği sebebi ile piyasada çalışan elemanlar usta-çırak sistemi ile 

yetişmektedirler. Ders olarak işlenen profesyonel makyaj sinema eğitimi alan gelecek 

nesil sinemacıların eserlerindeki kaliteyi arttıracağı kesindir.      

 

     Televizyon kanallarının, kendi stüdyolarında yaptığı çekimler için sürekli çalışan 

makyaj sanatçıları vardır. Haber sunucularına veya konuklu programlarda katılımcılara 

bu makyaj sanatçıları tarafından makyaj yapılır.   
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  Şayet başka bir prodüksiyon firmasının yapımı bir dizi veya program söz konusu ise, o 

işe özel olarak makyaj sanatçısı ile anlaşma yapılır.   

 

 

3- MAKYAJLA ĐLGĐLĐ TEMEL BĐLGĐLER 

 

  3.1- Đnsan Anatomisi 

 

Đnsan vücudu üzerinde gerek boya gerekse diğer özel etki malzemeleri ile değişiklik 

yapma sanatı olan “makyajı” gerçekleştirebilmek için, öncelikle anatomik yapıyı 

tanımak gerekir. Makyaj sanatçısı; sadece cilt üzerinde değil, bazen bütün iç organların 

benzerlerini yapmak durumunda kalabilir. Bu gerekçe ile insan anatomisi makyajda 

öncelikli olarak öğrenilmesi gereken alandır.  

 

Anatomi: 1. Gövde bilim. Đnsan vücudunda bulunan bütün oluşumların yapı, şekil, 

birbirleriyle ilişkilerini ve karakteristik özelliklerini inceleyen bilim dalı.37 Kelime 

Yunanca’dan ana: çıkarmak, tome: kesmek teriminden üretilmiştir. Günümüzde Tıp 

biliminde kullanılan Anatomi Atlası, insan vücudunun oluştuğu sinir, kas ve kemik 

sistemi ile damarlar ve tüm organları kapsar şekilde oluşturulmuştur. Makyaj sanat 

dalında sanatçılar bu anatomi atlası yanında Artistik Anatomi diye tanımlanan yapı ve 

perspektif görünüş ile estetik arasındaki bağlantıyı sağlayan teknikler konusunda da 

bilgi sahibi olmalıdır. Leonardo da Vinci ilk modern anatomi çalışmalarını başlatmıştır. 

Ayakta dik duran topukları ve ayak başparmakları birleşmiş, el ayaları öne, yüzü ve 

gözleri tam karşıya bakar durumdaki insan anatomik pozisyondadır. Vücudun 

kısımlarında asimetri söz konusudur. Yüzdeki göz, burun veya dudak şeklinde bu 

asimetri dikkat çekici boyutta olabilmektedir. Aynı şekilde el, ayaklar, parmaklar veya 

göğüslerde de bu asimetri gözlenmektedir. Bir göğüsün daha küçük veya daha aşağıda 

olduğu gibi durumlar sıklıkla görülmektedir. Bire bir insan modeli yaratılması gereken 

                                                 
37 Fahri Dere, Özkan Oğuz, “Artistik Anatomi”, Đstanbul, Adana Nobel Tıp Kitabevi,1996, s.11 
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makyaj uygulamalarında bu tür asimetrilere dikkat etmek daha inandırıcı ve gerçekçi 

uygulamalar yapılmasını sağlar.   

 

 

Đnsanların görünümlerindeki  

      1. Cinsel farklılıklar 

      2. Yaş farkları 

      3. Irk farkları baz alınarak uygulama yapılır.  

 

Cinsel farklılıklarda kemik ve kas yapısını etkileyen hormon farklılıkları rol oynar. 

Erkekler testosteron hormonu etkisi ile daha kitleli kemik ve kas yapısına sahiptir. Boy 

daha uzundur ve ağırlık daha fazladır. Kadınlarda ise yağ dokusu daha fazladır ve 

hatların daha yuvarlak görünmesini sağlar. Kemikler, kaslar, damarlar ve yağlar 

yüzeysel konturları oluşturur. Hareket yeteneğini, iskelet sistemi sağlar. Đskeleti 

oluşturan kemikler yumuşak fibröz doku ile inorganik tuzlardan oluşmuştur. Fibröz 

doku kemiğe elastik ve sağlamlık, tuzlar ise sertlik verir. Kemiklerin canlılığını 

sağlayan kan damarları, lenf damarları ve sinirlerdir. Ergin bir insanda 206 kemik 

bulunur. Ancak, istisnai durumlara da rastlanmaktadır. Bebek doğduğunda 350 parça 

kemikle doğar, daha sonra birbirlerine kaynayarak sayıları azalır. Eklemlerle kemikler 

birbirine bağlanır.  

 

Kemikleri saran kaslar kasılma ile hareketi sağlar. Kaslar düz kas, iskelet kası ve kalp 

kası olarak 3 ayrı yapıda incelenir. Düz kaslar kalp dışındaki organları ve damarların 

duvarlarında bulunur. Bu kas lifleri istem dışı kasılır. Boyanınca çizgi göstermez.   

 

Đskelet kasları (çizgili kaslar) beyin kabuğunun sinir hücreleri tarafından kontrol edilir 

ve istek üzerine çalışırlar. Kalp kası ritmik olarak çalışır. Kasların çalışabilmesi için 

yeteri kadar kanla beslenmesi ve sinir sistemi olması gerekir. Sinir zedelenir veya kan  

damarında sorun oluşursa kas beslenemez ve zamanla fonksiyonlarını kaybeder. Kan 

damarları kalbin harekete getirdiği kanı tüm hücrelere ulaştırır. Kanı kalpten hedef 
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organlara taşıyan damarlara arter (atardamar),dokulara madde alışverişini sağlayanlara 

kapiller ve kanın tekrar kalbe dönmesini sağlayan damarlara ven (toplardamar)  denir. 

Akım basınç farkı sayesinde gerçekleşir. Bazı organlar kanın bir miktarını depo eder.   

Deri vücut ağırlığının %6’sını oluşturur. Derinin dış tabakası epidermis ölü hücrelerden 

oluşur. Đç tabaka dermiste ise sinirler, kılcal damarlar, ter bezleri, kıl kökleri, yağ 

bezleri, kıl hareketini sağlayan kaslar ve gevşek bağ dokusu bulunur. Kollajen ve elastik 

liflerin karışımı derinin gerilebilme yeteneğini sağlar. Kollajen liflerin yönü vücudun 

bazı bölgelerinde farklılıklar gösterir. Bu çizgilere paralel gerçekleştirilen müdahaleler 

yara iyileştikten sonra iz bırakmaz. Bu yüzden cerrahların müdahalelerinde estetik 

açıdan önem taşır. 

 

Yüzdeki mimik kasları çizgili kaslardan olup uçları derinin iç yüzeyine yapışmışlardır. 

Böylece ifade yeteneği kazanılmıştır.  

 

Derinin rengi epidermis hücrelerindeki melanin pigmenti, dermis hücrelerindeki karoten 

pigmenti ve yine dermisteki kan kapillerinin içindeki kan miktarına bağlı olarak sürekli 

olarak değişir. Melanin melanosit adı verilen hücreler tarafından bir amino asit 

kullanılarak yapılır. Beyaz ve siyah tenli insanların derisinde melanosit hücreleri eşit 

sayıdadır. Ancak salgıladıkları pigment miktarı farklılığı yaratır. Ultraviyole ışınları 

daha fazla melanin yapılmasını sağlar ve derinin rengi koyulaşır. Karoten melaninle 

birlikte derinin sarımsı rengini oluşturur. Asya ırklarında karoten fazlası olduğu için sarı 

tenlidirler. Kalıtımsal olarak melanin yapılamadığı durumlarda Albinizim denilen ve 

tamamen beyaz renkli kıllar ve gözlerin ortaya çıktığı Albino olarak tanımlanan bireyler 

ortaya çıkar.  Şayet kısmi melanosit kaybı söz konusu olursa “vitiligo” denilen 

rahatsızlık ortaya çıkar.  

 

Kıllar, saç, sakal, bıyık ve vücut kılları olarak sınıflandırılabilir. Kadınlar ve çocuklarda 

kıllar genellikle az belirli ve incedir. Đnsan başının saçlı deri bölgesinde kıllar çok 

belirgindir ve “saç” adını alırlar. Normal bir başta yüz bin tel saç bulunur. Bazı 

erkeklerde androjenik hormon etkisi ve kalıtımsal nedenlerle saçlar dökülür ve kellik 
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durumu ortaya çıkar. Günde 30-60 saç teli dökülür ve yerine yenileri çıkar. Saçlar yılda 

12 cm uzayabilir. Ancak bu süreklilik göstermez. Hiç kesilmemiş bir saçın uzunluğunun 

75-90 cm olduğu gözlenmiştir.             

 

Yaş ilerledikçe sakal, bıyık ve vücut kılları, kaşlar sertleşmeye başlarlar. Dış kulak yolu, 

burun kılları da aynı şekilde daha belirgin hale gelir, sertleşirler.  

 

Tırnaklar keratinize olmuş epiderm hücreleri topluluğundan oluşur. Tırnak ortalama 

olarak haftada 1mm uzar. Değişik kültürlerde tırnak uzatmak veya belirli bir şekilde 

kesmek toplum içindeki statü göstergesi olarak da değerlendirilmektedir.  

 

Alt çene ucu ve üstte saçların başladığı hat, yanlarda ise kulakların önünden geçen birer 

dik çizgi arasında kalan bölgeye “yüz bölgesi” denir38.  

 

Yüzdeki oranlar incelendiğinde, gözlerin eşit genişlikte olduğu gözlenmektedir.39Đki 

gözün iç uçları arasındaki mesafe göz genişliğine eşittir. Đki gözbebeği arasındaki 

mesafe o insanın başparmağının uzunluğuna eşittir. Ağızın köşeleri arasındaki mesafe 

iki irisin iç kenarları arasındaki mesafeye eşittir. Burun kanatlarının en geniş kısımları 

arasındaki mesafe göz genişliğine eşittir. 

 

Kulağın üst ucundan enine geçirilen bir çizgi kaşlar ve glabellanın ortasından geçer.  

 

Kulak lobunun alt kenarından geçirilen enine bir çizgi tam burun ucundan geçer.  

 

Başparmak Kuralı40: Bir insanın kulağının uzunluğu başparmağının uzunluğu kadardır. 

Çene ucu ile burun ucu arasındaki mesafe bir başparmak mesafesindedir. Aynı şekilde 

burun ucu ile kaşlar arası yükseklikte aynıdır.  

                                                 
38 Fahri Dere, Özkan Oğuz,”Artistik Anatomi”, Nobel Tıp Kitabevleri, s.91.  
39 A.g.k., s.110. 
40 A.g.k. s. 111. 
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Saçların başladığı çizgi ile çene ucu arasındaki orta hat mesafesine yüz yüksekliği denir. 

Burun; Dış burun ve burun boşluğu olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Burun iskeleti 

hem kemik hem de kıkırdak yapıdadır. Çocukta burun kemikleri tam gelişmediği için 

burun biraz yukarı kalkıktır. Fakat burun delikleri küçük ve belirgindir. Ergin erkekte 

burun kemikleri tam gelişmiş ve köşeli bir hal almıştır. Đhtiyar bir insanın burnu ise hem 

kadın hem de erkekte belirgin bir hal almıştır.  

 

Kaş; birçok kıldan oluşmuştur41. Göze giren ışık miktarını azaltmaya ve alın 

bölgesinden akan terin göz içerisine girmesine engel olurlar. 

 

Göz: göz küresi üç tabakadan yapılmıştır. 1. Fibröz tabaka 2. Damar tabakası 3. Sinirsel 

duyu tabakası. Göz kapakları alt ve üst göz kapağından oluşur. Yaşlılarda göz çukuru ve 

genel olarak gözün kendisi daha çok çöker ve göz çukuru üzerindeki kemikler daha 

dışarı çıkar. Gözlerin çevresinde torbalar ve kırışıklıklar oluşur.  

 

Kulak: dış kulak, orta kulak ve iç kulaktan oluşur. Dış kulak kulak kepçesi ve meatus 

acusticus externustan oluşur. Kulak kepçesi tek parça bir sarı elastik fibröz kıkırdak ile 

deri, kaslar ve ligamentlerden oluşmuştur. Kulağın şeklini veren de kulak kepçesidir.        

 

      3.2- Renk  ve Makyaj 

 

 Makyaj malzemesi renkleri, aslında farklı ışıklar söz konusu olduğunda gün ışığı 

altında göründüklerinden tamamen farklı bir renge dönerler. Bu yüzden aşağıda 

özellikle sahnede makyaj yaparken çok önemli olan renk kombinasyonları konusunda 

bilgi verilmesi gerekli görülmüştür. Gökkuşağına bakıldığında 7 renk görülür;  kırmızı, 

turuncu, sarı, yeşil, mavi, indigo ve mor. 

 3 temel renk vardır; kırmızı, sarı ve mavi.  

Bunlar birbirleri ile karıştırıldığında diğer renkler elde edilir.42 

                                                                                                                                               
 
41 A.g.k., s.121 
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Kırmızı+sarı= turuncu 

Sarı+mavi= yeşil 

Mavi+kırmızı=mor 

Ciltte kamuflaj yaparken kırmızıyı örtmek için yeşil, gözaltı morluğunu örtmek için 

sarı, mavi damarları örtmek için portakal rengi, ciltteki sarı-gri görüntüyü örtmek için 

flotal-mor kapatıcılar kullanılır.  

Bütün renkler üç ana gurupta sınıflanır; sıcak, soğuk ve nötür  

Sıcak renkler kırmızı, portakal ve sarıdır. Soğuk renkler; mavi, indigo ve mordur. Siyah 

ve beyaz nötür’dür. 

 

Sahnede Amber ışık altında; 

Allık tonuna bağlı olarak portakal rengine döner veya görünmez olur. 

Kahverengi daha koyu bir ton alır. 

Mavi yeşile döner. 

Yeşil açık kahverengiye döner. 

Doğal fondöten tabaka gibi görünür. 

 

 Kırmızı ışık altında; 

Allık ve ruj görünmez olur. 

Mavi ve mavi-gri mora döner. 

Açık kahverengi tamamen yok olur. 

Yeşil sarımsı tona döner. 

Kahverengi çok koyu kahverengi gölge halini alır. 

Doğal tondaki fondöten açık portakal rengi görünür.         

 

Mavi Işık altında; 

Açık ton allık koyu mora döner. 

                                                                                                                                               
42 Engin Uğur, Renk Bilgisi ve Renk Yönetimi”,Kuşbakışı Yayınevi, Đstanbul 2007, s.66. 
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Koyu allık tona bağlı olarak siyaha yakın mor veya yanaklar üzerinde kirli izler halinde 

görünebilir. 

Ruj siyaha döner. 

Doğal fondöten tonu açık mora döner. 

 

Yeşil Işık altında; 

Kırmızı kahverengiye döner. 

Kahverengi siyah görünür. 

Açık ve koyu fondötenler yeşilimsi görünür.  

 

Her tür profesyonel makyaj uygulamasında muhakkak bir prova makyaj uygulaması 

yapılmalı ve kullanılan renkler (fondöten tonları, ruj, allık ve far renkleri vbg.) kayıt 

edilmelidir. Makyaj denemesinden sonra karar verilen makyaja göre fotoğraf 

çekilmelidir.Đster makyaj sanatçısı isterse oyuncunun kendisi makyajı yapacak olsun, bu 

deneme referans teşkil etmelidir. 

 

 

 

      3.3- Işık ve Makyaja Etkileri 

 

          Günümüzde ışık artık o kadar profesyonel ve gelişmiş bir teknoloji ile 

kullanılmaktadır ki özellikle sahne eserlerinde 3 boyutlu lazer kullanılarak neredeyse 

ışıklardan dekor yaratılabilmektedir.  Buna bağlı olarak da, kullanılacak her makyaj 

tekniğinin, bu ışık altında nasıl görüneceğine karar verilmesi gerekmektedir. Işık yoksa 

makyaj da yoktur. Işık renklerine göre makyaj renkleri doğru olarak seçilmemişse ne 

kadar doğru teknikler kullanılmış olursa olsun hiçbir anlamı olmamaktadır.  Bu yüzden, 

makyaj sanatçısı sadece oyuncunun kostümü değil, ışıkçının yaratacağı atmosfer altında 

makyajını denemeden son uygulamaya geçmemelidir.  
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Televizyon aydınlatmasında birkaç kamera kullanılarak çekim yapıldığından başın arka 

tarafından ve üstten aydınlatma da yapılır. Bu aydınlatma türü yüz üzerinde istenmeyen 

gölgelerin oluşmasına sebebiyet verir. Ayrıca dekorda, kostümde veya makyajda (saçı 

da bu kapsamda sayabiliriz)  kullanılan renkler yüzün hiç istenmeyen bir renk almasına 

sebebiyet verebilir. Örneğin; sarı saçlı bir sunucu sarı veya yeşil bir kıyafetle sarı yüzlü 

görünmesine sebebiyet verebilir.  

 

Giysi ve aydınlatma, çevre renkleri ve çekim yöntemleri ile birlikte düşünülmelidir.43 

Kostüm tasarımcıları ve dekoratörler renklerin planlanması konusunda koordineli 

çalışmalıdırlar.  

 

Televizyonda Blue Box kullanıldığında mavi göz makyajı, mavi aksesuar veya giysi 

boşluk olarak görünür   

 

Bütün objeleri aydınlatma ve gölgelemeler sayesinde üç boyutlu görürüz. Ancak, doğru 

aydınlatma tekniği ile doğru görüntü elde edilebilir. 

 

         3.4- Ülkemizde Kozmetik Ürünleri Đle Đlgili Kanuni Uygulamalar 

 

              Türkiye’nin Gümrük birliği içerisinde bulunduğu Avrupa Birliği kozmetik 

sanayi açısından 35 milyar Euro değerinde üretim hacmine sahiptir. Avrupa çapında 

150.000 kişi istihdam edilmekte ve bu istihdam satış, dağıtım nakliye dolayısı ile 

350.000 kişi dolaylı olarak istihdam edilmektedir.* (Avrupa kozmetik sanayi konusunda 

detaylı bilgiler 

www.ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_industry_facts.htm’den elde 

edilebilir.) Kozmetik sektörünün en önemli özelliği, her yıl sektör ürünlerinin %25’inin 

yenilenmesi sebebi ile çok yenilikçi olmasıdır. Özellikle cildin daha genç görünmesini 

desteklemek amacı ile üretilen ürünlerde, dönemin gündemdeki teknolojisi ile 90’lı 

                                                 
43 Gürol Gökçe, “Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği”, Der Yayınları, Đstanbul 1997,  
s. 125  
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yıllarda Kolajenli ürünler ve aynı dönemde mink oil (vizon yağı) gibi hayvanlardan elde 

edilen hücre yenileyici hammaddeler kullanılırken günümüzde hayvan haklarının 

gündemde olması sebebi ile bitki özlü ürünlere yönelim başlamıştır. AB Kozmetik 

Direktifi’ne göre kozmetik ürünlerin ve kozmetik içeriklerin hayvanlar üzerinde test 

edilmesi yasaklanmıştır. (Test Yasağı) Ayrıca, hayvanlar üzerinde test edilen ve 

kozmetik ürünlere dahil edilen içeriklerin ve bitmiş kozmetik ürünlerin Avrupa 

Topluluğu’nda kullanılmasına da yasak getirmektedir. (Pazar Yasağı) Bitmiş kozmetik 

ürünler üzerindeki test yasağı, 11 Eylül 2004’den beri uygulanmaktadır. Đçerikler veya 

içeriklerin bileşimi üzerine test yasağı ise, adım adım, alternatif metodlar geçerli kılınıp 

benimsenir benimsenmez geçerli olacaktır. Yine de bu yasağın yürürlüğe girmesi için, 

alternatif hayvansız test olanaklarının bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, en fazla 6 

yıl içinde yani 11 Mart 2009 itibariyle, direktif yürürlüğe girecektir Yakın geçmişte 

AHA (alfahidroksi asit)’lı ürünler meyvelerden elde edilirken, günümüzde denizden 

elde edilen (yosun, çamur vbg.) hammaddelerin kullanıldığı ürünler daha fazla 

gündemdedir.  

 

SPA günümüzde artık sadece fiziksel görünüm değil, psikolojik rahatlamayı da 

hedefleyen özellikle oteller ve özel merkezlerde müzik, dekor ve kokuları da kapsayan 

bir paket çözüm haline gelmiştir. SPA’da özel masaj teknikleri ile uygulanan aromatik 

yağlar, mum ışığında dinlendirici bir atmosferle beraber bazen volkanik taşlar bazen 

bambu çubuklar bazen de cilde faydalı olduğu ispatlanmış tahta malzemelerle 

uygulanmaktadır. Ciltteki kırışıklıklara karşı uygulanmakta olan Botox ise günümüzde 

aşırı terlemeye karşı uygulanmakla birlikte ilk, kullanım alanı olan şaşılık tedavisi 

yanında estetik ihtiyaçlara yönelmiştir. Ayrıca, eskiden uzun dinlenme ve iyileşme 

dönemi gerektiren estetik ameliyatlar daha yoğun uygulanırken medikal estetik daha 

fazla önem kazandıkça neredeyse birkaç dakikalık operasyonlarla (ütüleme, radyo 

dalgaları vbg.) istenilen estetik düzeltmeler gerçekleştirilebilmektedir.    

 

Orta deri tabakası 45-55 ºC kadar ısıtılabilinirse kolajen tabakası aktif hale 

getirilebiliniyor ve bu da cilde 2 yıla kadar süreklilik sağlayan gergin bir görünüm 
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verebiliyor. Karboksi terapi, iple germe, kök hücre tedavileri, lazer, Anti Aging 

(yaşlanmaya karşı) yerine artık Healthy Aging (sağlıklı yaşlanma)  gündemdedir.  

Çalışan kremler olarak tanımlanan cilt bakım ürünleri, artık cildin yenilenmesinde aktif 

etkiye sahiptirler.           

              

Türkiye’de de makyaj malzemeleri “Kozmetik” adı altında guruplanmaktadır. Kozmetik 

konusunda Türkiye ve dünyada her yıl birçok fuarlar, sempozyumlar ve kongreler 

düzenlenmektedir. Türkiye’de Gazi Üniversitesi Cilt Bakımı ile ilgili bölümü 

Türkiye’nin Lisans düzeyinde bu konuda eğitim veren ilk devlet eğitim kurumu olarak 

her yıl organizasyonlar gerçekleştirmektedir.                 

 

Türkiye’de ister kozmetik imalatı yapılsın isterse ithal edilsin T.C. Sağlık Bakanlığı 

Kozmetik Yönetmeliği’nin koyduğu kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Kozmetik 

Yönetmeliğinin 1. Maddesi Yönetmeliğin amacını vurgular. Buna göre, kozmetik 

ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru 

ve  

anlaşılır bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik 

niteliklerine, ambalaj bilgilerine, bildirimlerine, piyasaya arz edilmelerine, piyasa 

gözetim ve denetimlerine, üretim yeri denetimlerine ve denetimler sonunda alınacak 

tedbirlere ilişkin usül ve esasları düzenlemektir.  

 

2. Madde insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital 

organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere 

hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek,hijyen ve koku vermek, 

görünümünü değiştirmek, ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya 

iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri ile bunların 

sınıflandırılması, ambalaj bilgileri ve denetimlerine ilişkin esasları kapsar.  

 

Bu yönetmelik dayanak olarak Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği anlaşmaları ve 

diğer ortak anlaşmalar gereği 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 7. 
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maddesine dayanılarak Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatının76/768/EEC sayılı 

Konsey Direktifi ile 96/335/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanmıştır.  

 

T.C. Sağlık Bakanlığı’na göre Kozmetik Ürünü; yukarıda Madde 2’ de tanımlanmış 

olan uygulamalarda kullanılan bütün preparatlar veya maddeleri, kozmetik ürün 

bileşenleri kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aromatik bileşim dışında 

olan, sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya preparatı, 

 

Üretici: bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya 

ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel 

kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen 

temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri 

ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

 

Đyi imalat uygulamaları: Bir ürünün veya hizmetin belirlenen kalite şartlarını yerine 

getirmesine yönelik yeterli güveni sağlamak için gerekli olan bütün planlı ve sistemli 

faaliyetleri, 

 

INCI:“International Nomenclature Cosmetic Ingredients” kelimelerinin kısaltması olup; 

uluslar arası kozmetik ürün bileşenleri terminolojisini, 

 

CTFA;”Cosmetic,Toiletries and Fragrances Association” kelimelerinin kısaltması 

olup;Amerika Birleşik Devletleri Kozmetik Üreticileri Birliği’nin derlemiş olduğu 

kozmetik ürün bileşenleri sözlüğünü, 

 

CI: Đngilizce “Color Index” kelimelerinin kısaltması olup; uluslar arası Boyar Madde 

Renk Đndeks numarasını ifade eder. 

 

 Aynı Yönetmelikte Kozmetik Ürünlerin Kategorilerini Gösteren Liste de 

oluşturulmuştur.  
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Buna göre; 

 

. Cilt için kremler, emülsiyonlar, losyonlar, jeller ve yağlar (el, yüz, ayak v.b. için) 

. Yüz maskeleri (cilt yüzeyini aşındıranlar /soyanlar hariç) 

. Fondötenler (sıvı, pat, toz) 

. Makyaj pudraları, banyo sonrası kullanılacak pudralar, hijyenik pudralar v.b. 

. Kozmetik ürün tanımı kapsamındaki tuvalet sabunları, deodorant sabunlar v.b. 

. Parfümler, tuvalet suları (eau de toilette) ve kolonyalar (eau de Cologne) 

. Banyo ve duş ürünleri (tuzlar, köpükler, yağlar, jeller v.b.) 

. Depilatuarlar (kıl dökücü ve kıl sökücüler) 

. Deodorantlar ve ter önleyiciler 

. Saç bakım ürünleri: 

Saç boyaları ve açıcılar 

Dalgalandırma ve düzleştirme ve sabitleştirme amacıyla kullanılanlar 

Şekillendirme ürünleri 

Temizleyiciler (losyonlar, pudralar, şampuanlar) 

Bakım ve şartlandırma ürünleri (losyonlar, kremler, yağlar) 

Taranıp şekillendirilmesi için ürünler (losyonlar, saç spreyleri, briyantinler) 

. Traş için kullanılan ürünler (kremler, köpükler, losyonlar v.b.) 

. Yüz ve göz makyajında ve makyajın temizlenmesinde kullanılan ürünler  

. Dudaklara uygulanmak üzere hazırlanmış ürünler 

. Ağız ve diş bakım ürünleri 

. Tırnak bakımı ve süsü için kullanılan ürünler 

. Dış genital organlara haricen uygulanmak amacıyla üretilmiş kişisel hijyen ürünleri 

. Güneş banyosu için ürünler 

. Güneş olmaksızın cilde yanık ten görünümü vermek üzere kullanılan ürünler 

. Cilt rengini açmak için kullanılan ürünler 

. Cilt kırışıklıklarına karşı kullanılan ürünler 
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Aynı yönetmelikte kozmetik ürünlerin içermemesi gereken maddeler de listelenmiştir. 

1233 maddeden oluşan bu listede hangi hammaddenin hangi üründe kullanılmaması 

gerektiği de açıkça belirtilmiştir.  

 

Aynı şekilde Ek IV’de kozmetik ürünlerde kullanılmasına izin verilen boyar maddelerin 

listesi de verilmiştir. Renk indeks numaraları, renk ve uygulama alanları ana başlıkları 

altında kullanılabilecek boyar maddeler listelenmiştir. 

 

Günümüzün modası,“doğal” ürünlerin tercih edilmesi akımına karşı ne yazık ki doğal 

bir ürünün tamamen sağlıklı olduğu ve cilde hiç zarar vermeyeceği gibi bir inanış 

yanlıştır. Çünkü her bireyin kimyası farklıdır.Cildin hassasiyetine göre rahatsızlık 

verecek bir reaksiyon oluşumunu engellemenin tek yolu mümkün olduğu kadar risk 

taşıyan ürün kullanımında dikkatli olmak ve kimyasal bileşiminde oranları herhangi bir 

alerjik reaksiyona sebebiyet vermeyecek sınırlar ve bileşenler kapsamında düşünmek 

gerekir. Kozmetik ürünlerin taşıdığı en büyük risklerden biri de, içinde 

mikroorganizmaların büyümesidir. Kozmetiklerde kullanılan koruyucular, bunu 

engellemek için katılan maddelerdir. Alkoller, esansiyel yağlar, tuzlar ve esterler bu 

amaçla kullanılırlar. Ancak oranları cilde zarar vermeyecek şekilde sınırlandırılmıştır.  

Yönetmelikte, EK VI altında yer alan listelenmiş olan bu koruyucular “Referans No”, 

“Madde”, “izin verilen maksimum konsantrasyon, sınırlamalar ve istekler”, “etiket 

üzerinde belirtilmesi gereken kullanma talimatı ve tedbirleri”  liste başlıkları halinde 

belirtilmişlerdir.    

 

Ayrıca, kozmetik ürünlerin içerebileceği UV filtreleri listesi EK VI’da ki aynı başlıklar 

altında listelenmiştir.       

 

2008 yılı itibari ile bilhassa yer verilmek istenen bu resmi bilgiler, profesyonel makyaj 

açısından bir boşluğu vurgulamakta olması sebebiyle de önem taşımaktadır. Profesyonel 

makyaj ürünleri her geçen gün artan alternatiflerine rağmen, kanunlar gereği belirlenmiş 

ürün gurupları içine sokulmak zorunda kalmaktadır. Aynı şekilde kalıcı makyaj denilen, 
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göz ve dudaklar üzerine uygulanan ve deri altına boya tatbik edilerek bir çeşit dövme 

tekniğiyle uygulanan makyaj tekniği çok uzun bir süre Sağlık Bakanlığı’ndan izin 

alamamıştır.   

     

   3.5- Makyajda Kullanılan Ürünler 

 

Ülkemizde makyaj alanında kullanılan tüm ürünler, daha önce detaylarının aktarıldığı 

gibi, T.C. Sağlık Bakanlığı kontrolü ve izni altında ithal ve imal edilirler. 

 

      3.5.1- Fondötenler  

Ciltteki renk deformasyonlarını örtmek, gölgeleme ve aydınlatma teknikleri ile yüze 

istenilen anatomik yapı görünümünü desteklemek için kullanılırlar. Cilt cinsi ve 

kullanım amacı doğrultusunda değişik kimyasal yapı ve içerikleri vardır. 

 

Fondötenler: 

1. Katı fondötenler 

2. Sıvı fondötenler 

3. Krem fondötenler 

3. Pudra ile sıkıştırılmış fondötenler 

 

Islak süngerle, fırçayla, hava tabancasıyla veya parmaklarla tatbik edilirler. Pudra ile 

sıkıştırılmış olanların üzerine ayrıca pudra tatbik etmek gerekmez. Ancak, diğerleri 

üzerine pudra pufu ile şeffaf pudra tatbik edilerek sabitlenmesi sağlanır ve parlaması 

engellenmiş olur. Fondöten uygulamasında 3 renge ihtiyaç duyulur. Ten rengi, ten 

renginin 2 ton koyusu gölgelemeler için, 2 ton açığı aydınlatmalar için. Ancak, burada 

en önemli nokta oyuncunun veya makyaj tatbik edilen kişinin ten rengini doğal tonunda 

korumak isteyip istemediğimiz veya daha esmer veya daha açık bir ton istenip 

istenmediğine karar verilmesi gerekir. Tüm aydınlatmalar ve gölgelemeler ten rengine 

göre ayarlanır. 
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Bazı fondötenlerin içerisinde cildin gerginleşmesine yardımcı olan ve böylece cildin 

daha genç görünmesini sağlayan maddeler bulunur. 

 

     3.5.2- Pudralar  

 

        Pudralar; fondötenin üstüne uygulanan şeffaf pudra veya cilde parlak görünüm 

vermek için simli ve parlak pudralar şeklindedir. Bazı makyaj sanatçıları pudra pufu ile 

bazıları fırça ile pudrayı uygular  

 

     3.5.3- Göz Kapağı Makyaj Ürünleri  

 

       Gözlere uygulanan makyaj ürünlerinin başında far gelir. Toz far, krem far ve su 

bazlı farlar, göz üzerindeki renklerle gölgeleme yaparak gözlerle verilen ifadeyi 

desteklemeyi amaçlar. Farla yapılan uygulamalarda düşük göz kapakları, küçük gözler, 

çukur gözler gibi değişik şekillerdeki gözlere istenilen görünüm verilebilir.  

Gözlere özellikle tiyatroda en çok uygulanan ürün ise, göz kalemidir. Değişik renkleri 

olsa da en çok kullanılan rengi siyahtır. Kalemin alternatifi eyelinerdır. Göz üstü 

ve/veya altına tam kirpik diplerine ince bir hat şeklinde uygulanır ve gözlerin daha 

dikkat çekici bir görünüm kazanmasını sağlar. Gözde uygulanan diğer makyaj kirpikleri 

boyama işlemidir. Değişik renklerdeki rimel veya maskara ile kirpiklerin boyanması ile 

kirpiklerin daha gür ve uzun görünmesi sağlanır. Böylece gözler daha fazla dikkat 

çeker.Ayrıca göz kapağı üstüne uygulanan simler parlaklık verir.  

 

      3.5.4- Dudak Makyaj Ürünleri  

 

      Dudakları renklendirmeden önce yüze uygulanan fondöten ve pudra, dudağa da 

uygulanır. Böylece dudağa sürülen rujun daha uzun süre dayanması sağlanır. Dudağa 

dudak kalemi ile istenilen şekil verilir ve içi fırça ile rujla doldurulur.  Üstüne parlak 

olması isteniyorsa parlatıcı veya sim, mat olması isteniyorsa pudra pufu ile tatbik edilir. 

Fazlası pudra fırçası ile alınır.  
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     3.5.5- Yanak Makyaj Ürünleri  

       

 Yanağa fırça ile allık uygulanır. Allık, elmacık kemiklerini ortaya çıkarmaktan ziyade 

renk bütünlüğü oluşturmak için uygulanır. 

 

     3.5.6- Pudra Pufları 

 

     Makyajı sabitleyen pudranın tatbikinde kullanılan pudra pufları genel olarak ince 

kadife veya kadifemsi dokulu süngerlerden yapılır. Çok ince parçalı tozun kadife 

liflerinin arasına tatbikini kolaylaştırır. Pudra Pufu süngerler gibi şampuanla yıkanabilir.  

 

     3.5.7- Dişi Şekillendirme, Diş Đçin Protezler ve Boyalar 

 

Diş efektleri için kullanılan diş boyaları, tükürükle çıkmayan ancak uygulaması kolay 

ve diş fırçasıyla kolaylıkla temizlenebilen malzemelerden oluşur. Bakımsız birini 

karakter olarak yaratırken dişlerin diş eti ile birleştiği alanlara siyah, şayet sigara 

kullanıyorsa nikotin rengi, dişlerde aşırı beyazlık isteniyorsa beyaz “Tooth Enamel” 

denilen diş boyası kullanılır. 

 

      3.5.8- Fırçalar 

 

      Makyajlı malzemelerinin uygulanmasında kullanılan fırçalar ve saç fırçaları 

günümüzde kullanılmakta olan temel aletlerdir.   

     Günümüzde samur fırçalar ve sentetik fırçalar makyaj uygulamasında 

kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile artık sentetik fırçalar da aynen doğal fırçalar gibi 

kaliteli üretilebilmektedir. Her bir makyaj ürünü için değişik kalınlık ve şekilde makyaj 

fırçası kullanılır. Her kullanımdan sonra fırçalar muhakkak temizlenmelidir. 

Günümüzde özel fırça temizleyiciler makyaj sanatçılarının işini çok kolaylaştırmaktadır. 

Fırçaların temiz korunması cilt hastalıklarının bulaşmaması açısından önemlidir. Ayrıca 

fırçaların uzun süre dayanmasını da sağlar.  
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      3.5.9-Süngerler 

 

   Süngerler, özellikle fondötenlerin uygulanmasında kullanılır . Sünger ıslatılıp fazla 

suyu sıkıldıktan sonra tampon hareketi fondöten ile cilde tatbik edildiğinde yüzde hatlar 

oluşmaz. Herkese ayrı sünger veya muhakkak temiz sünger şarttır. Ucu süngerli fırçalar 

far uygulamasında kullanılır. Süngerler şampuanla yıkanarak temizlenebilir. Plastik 

makyaj uygulamaları için kullanılan delikli süngerler de vardır.    

Süngerler, her tür makyaj malzemesinin uygulanmasında kullanılabilir. Ucu süngerli 

çubuklarla toz far veya ruj, lateks süngerler fondöten uygulamak için kullanılır. Öte 

yanda süngerler plastik makyaj uygulamalarında veya doku deformasyonlarında da 

kullanılır. Büyük delikler içeren “Sakal Süngeri” dediğimiz bir tür oyuncunun sakal 

rengindeki boyaya batırılarak cilde tampon hareketleri ile uygulanarak kirli sakal 

görünümü yaratılır. Bu sünger ve yine buna benzeyen ancak daha küçük delikli diğer bir 

tür sünger şeffaf kana veya kuru görünümlü kana batırılarak cilt üzerinde seri bir sürtme 

hareketi ile sıyrık veya çizik etkisi yaratılabilir. 

 

 3.5.10- Göz Yaşı Ürünleri 

 

Oyuncunun ağlaması istendiğinde kullanılabilecek 2 değişik teknik bulunur.  

 

1.  Çubuk şeklinde gözaltına uygulanan mentollü katı malzeme. Çubuk gözle temas 

etmemesine dikkat edilerek gözaltına uygulanır. Vücudun ısısı ile buharlaşan mentol 

gözde gözyaşı oluşturup akmasını sağlar. 

 2. Yüze doğru üflenerek uygulanan plastik bir tüpün içine yerleştirilmiş mentol 

kristalleri. Tübün iki tarafı kapalı uçlarındaki plastik tıpalar çıkarılır. Bir ucundan yüze 

doğru üflenir. Borunun mentol kristali dolu içinden geçen sıcak hava gözle temas 

ettiğinde yaşarmaya sebep olur.    

 

3.5.11- Çamur 
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Bazı sahnelerde oyuncunun çamura bulaşmış görünmesi gerekebilir. Örneğin, koşarken 

çamura düşmüştür vbg. Bu durumda hazır olarak satılan cilde uygulanabilen çamurlar 

kullanılabilir.   

 

3.5.12- Kan Ürünleri 

 

Makyajda kullanılan kanlar 2 ayrı gurupta yer alır.  

 

1. Vücut içinde kullanılanlar  

Ağız içi ve göz içi kullanım içindir. Ağız içi için kapsül şeklinde ağza alınır. Şekerimsi 

tadı ile gıda sektöründe kullanılan pigment içeriği oyuncuya zarar vermeden ağzı 

kanamış veya ağzından kan gelmiş etkisi yaratmak için kullanılabilir. Göz içi için 

kullanılan kandamlalıklı ambalajından göze damlatılarak tatbik edilir. Birkaç dakikalık 

kısa süreli bir etki elde edilir ve kendiliğinden yok olur. Gözün beyaz kısmı kan rengi 

olur. Đstenirse bu damlanın sarı rengi gözlerin beyaz kısmına sarımsı bir renk vermek, 

mavisi de gözü daha parlak göstermek için kullanılabilir. Günümüzde televizyonda 

sunucular gözlerinin parlak görünmesi için bu damlalardan yararlanırlar.   

 

2. Vücut dışında kullanılanlar. 

Vücut dışında kullanılan kanların açık ve koyu renkleri vardır. Sahnede; kullanılan ışığa 

göre tercih edilebilir olsa dahi, genelde koyu renkli kanlar tercih edilir. Kullanılan 

tekniğe göre bazen doğaldan uzak görünen portakal tonuna yakın kanların televizyonda 

doğal göründüğü, koyu renkli kanların ise siyah renkte göründüğü gözlemlenmektedir.  

Bu yüzden vücudun dış kısımlarında kullanılacak kanların teknik olarak kullanım yerine 

göre renk seçimi yapılması gerekir. Vücut dışında kullanılan kanlar kanın akmaya 

başladığı andan tam kuruyup kabuk haline gelene kadar geçirdiği tüm aşamalara göre 

değişik görünümlerdedir. Makyaj sanatçısı yara hangi aşamada gösterilmek isteniyorsa 

buna göre kan çeşidini belirler. 
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 Kuru Görünümlü Kan; Kap içerisinde tedarik edilir. Đstenildiğinde kabuk bağlamış bir 

yara yapmak için de kullanılabilir.  

 

Şeffaf Kan; Akan ve yeni oluşmuş bir yara etkisi yaratılmak istendiğinde kullanılır. 

Plastik şişeler içinde değişik litre boyutlarında tedarik edilebilir. Bazen burundan kan 

akıyormuş izlenimi verirken veya ufak bir çizikte, sıyrıkta çok az bir miktar kan 

gerekirken, bir baş kesme sahnesinde çok daha fazla kana ihtiyaç duyulabilir.  

 

Sinema Đçin Özel Kan; Bu kan şeffaf kandan farklı olarak daha fazla kıvamlıdır ve 

içerisinde kanın biraz bekledikten sonra oksijenle teması sonucu ortaya çıkan çok hafif 

pelteleşme gözlenebilir.  

 

Ani Etki Kanları: Bunlar su ile temasında veya iki farklı maddenin birbiri ile 

reaksiyonunda kan renginin ortaya çıktığı kan malzemeleridir. Özellikle sahnede yüze 

az miktarda tatbik edilen toz kan (uzaktan bakıldığında kırmızı ton fark edilemez 

şekildedir)  ıslak bir bıçağın veya keskin aletin kenarı ile dokunulduğunda aniden 

oluşmuş bir kesik izi oluşturabilir. Aynı şekilde yüzde tırnak izleri oluşturulmak 

istendiğinde bu teknikten yararlanılabilir. 

 

Kan Poşetleri: Ateşli silahla yaralanma veya ölme sahnesinde, vücudun içinden kan 

akıyormuş izlenimi verilmek istendiğinde derinin üzerine istenilen büyüklükte içi kan 

dolu şeffaf torbalar yapıştırılır. Bunlar delindiğinde içinden akan kan vücudun 

yaralandığı izlenimini verir. Bu torbalar bazen giysinin altına yerleştirilebildiği gibi 

bazen de deri görünümlü bir malzemenin altına da yerleştirilebilir. Böylece, seyirci 

doğrudan derinin altından kan aktığı izlenimi alır. 

  

 

3.5.13-  Saçsız Baş Yapım Ürünleri 
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Kel kafa yapımında, Lateks veya Glatzan malzeme kullanılır. Her iki ürün de sıvıdır ve 

kuruduklarında şayet içlerine kimyalarına uygun boya maddesi katılmamışsa şeffafa 

yakın bir ton rengi alırlar. Lateks hem bir yapıştırıcı, hem de istenilen bir kalıp üzerine 

uygulanıp kurutulduğunda deri görünümü alan bir malzemedir.  Lateksi bir portakal 

kabuğunun üstüne fırça ile uygulayıp kuruttuktan sonra soyarak çıkartıldığında  üstü 

hafif pütürlü dokuya sahip deri görünümlü bir malzeme elde edilir. Glatzan ise hem 2. 

veya 3. derece bir yanık makyajında hem de saçsız baş uygulamasında kullanılabilecek 

malzemedir. Glatzan Matt ise, saçsız baş yapımında en son tabaka olarak mat görünüm 

elde etmek amacı ile uygulanır. Ayrıca, Glatzan Matt, üzerine boya uygulanmasını 

kolaylaştırır.  

 

3.5.14- Lensler 

 

Günümüzde lensler aşağıda değişik alternatiflerini verdiğim şekilde ve fazlası ile 

profesyonel makyaj alanında kullanılmaktadır. Günlük hayatta göz kusuru düzeltme 

amacı ile kullanım yanında göz rengi değiştirmek için de lensler kullanılmaktadır. 

Yaklaşık olarak 25 yıl önce ilk olarak sert lensler sadece göz kusurlarını düzeltmek 

amacı ile kullanılırken, teknolojide yumuşak lenslerin daha kolay kullanımlı hale 

gelmesi ile sadece göz kusurları için değil göz rengini farklı göstermek isteyenler için 

de lens tercih edilmeye başlanmıştır. Göz kusurları için lensin kullanımında tercih 

sebebi olması aynı amaçla kullanılan gözlüklerin yağmurlu havada kullanım zorluğu 

yaratması veya astigmat sorunu olan kişilerde gözlüğün tam bir çözüm getirememesi 

düşünülebilir. Yaklaşık olarak 20 yıl önce başlayan lazerle yapılan görme bozukluğu 

tedavileri, bazı doktorların henüz yeteri kadar uzun bir süre geçmediği için riskli 

bularak tercih etmemesine sebebiyet vermektedir. Sinema sektöründe ise lensler yeni 

karakter yaratımında son derece yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 

3.5.15- Tırnaklar 
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Manikür, Pedikür, Nasırlar ve Batık Tırnaklar 

 

Bir insanın ellerine bakarak hangi yaşam koşullarında yaşadığını anlamak mümkün 

olabilir. Bir inşaat işçisinin,  tarlada çalışan bir kadının, bir doktorun, bir kuaförün elleri 

yüzlerini hiç görmeseniz de size bir fikir verir. Ayrıca eller ve tırnaklar kişilik 

özelliklerini de gösterir. Birinin yoğun sigara içtiği sararmış parmaklarından 

anlaşılabilir. Buradan hareketle yaratılan karakterin aşırı sigara içme nedenleri kişilik 

özellikleri konusunda da fikir üretme imkanı yaratır. Ev temizliğine giden temizlikçi bir 

kadın karakterini yaratırken deterjandan egzama olmuş elleri inandırıcılığını arttırır. 

Yenmiş tırnaklar stres, bastırılmışlık veya asabi bir kişilik göstergesi olabilir. Tarihte bu 

konuda inceleme yapıldığında uzun tırnakların genel olarak soyluluk ve zenginlik 

göstergesi olduğu şeklinde bir sonuç ortaya çıkmaktadır.  Tarihte özellikle Uzakdoğu’da 

tırnakların çok abartılı bir biçimde uzatıldığı gözlenmektedir. Günümüzde Amerika, 

Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde uzun tırnağın köylüler dışında şehirde yaşayanlar 

arasında yaygın olarak kullanılmakta olduğunu görülür.. Uzun tırnak artık bir sanat dalı 

haline gelmiştir. Tırnakları 3 boyutlu bir tuval gibi kullanmak, bu konuda yarışmalar 

düzenlemek o kadar yaygınlaşmıştır ki sadece tırnak protezleri yapan iş yerleri 

açılmıştır. Günümüzde Uzakdoğu’da neredeyse yol üstünde denilebilecek yerlerde dahi 

tırnak üzerine yapıştırarak veya boyayarak yapılan desenler çok hızlı bir şekilde 

uygulanmaktadır. 

 

 Günümüzde ülkemizde değişik protez tırnak teknikleri uygulanmaktadır.   

 

1. Tırnak şeklinde hazır protezler. Her bir tırnak için tırnak şekline göre tasarlanmış ve 

imal edilmiştir. Kozmetik ürünler satılan her yerde bulmak mümkündür. Kullanıcı 

tırnağı doğrudan kendi tırnağının üzerine yapıştırır. Đsterse törpüleyerek istediği şekli 

verir. Üzerine oje tatbik edebilir veya desenli şekilde satın almışsa o şekilde kullanır.  

 

2. Bu protez tırnak protez uzmanı tarafından toz halindeyken bir sıvı ile karıştırarak 

tırnak şekli verilerek tırnağın üzerine yerleştirilir. Yerleştirme işlemi öncesi orijinal 
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tırnak hafif bir şekilde çok ince bir törpü ile pürüzlü hale getirilir. Böylece, üzerine 

yapıştırılacak protez tırnağın tutuculuğu sağlamlaştırılmış olur. Kurumadan önce koyu 

bir jel şeklindeki protez tırnak malzemesine özel fırçalarla şekil verilir. Kuruması için 

UV ışık altında bir süre bekletilir. Kuruduktan sonra, tırnağa son şekil törpü ile 

verildikten üzerine cila sürülür. Eller protez tozundan temizlenmek için su ile yıkanır. 

Normal tırnağa göre daha sert ve dayanıklı olan protez tırnaklar 3 haftada bir dipten 

uzayan kısımların doldurulması ile yeniden doğal görünümlü bir şekilde kullanılır hale 

gelirler. 

Manikür ve Pedikür günümüzde özellikle kuaför salonlarında uygulanmakta olan ancak 

el ve ayak sağlığının önemi anlaşılmaya başladıkça sadece el-ayak bakımı yapılan 

işyerlerinin açılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Kuaför salonunda bu işi yapan 

kişiye “manikürcü” denir ve Kuaförler Odası’ndan belge alarak çalışabiliyorlar. Ancak, 

her konuda olduğu gibi bu konuda da kanunlar sürekli yenilenmekte olduğu için her an 

yeni değişiklikler gündeme gelebilmektedir. Tırnağı etten ayıran kısımda yağ, 

mikroplar, bağırsak parazitleri ve kir kolayca birikebilir. Tırnakların düzenli kesilmesi 

ve tırnak fırçası ile tırnakların fırçalanması temiz tutulmasına yardımcı olur. El 

tırnakları yarım ay şeklinde, ayak tırnakları ise tırnak batmasına karşı önlem olarak düz 

olarak kesilir.  

Bir manikürcünün uygulaması gereken bakım basamakları aşağıdaki şekilde Kuaförler 

Odası tarafından belirlenmiş ve eğitimler bu şekilde verilmektedir. 

  1. Ellere manikür yapılmadan önce tırnaklardaki oje ve benzeri şeyler asetonla 

    çıkartılır. 

  2. Tırnakların kesilmesi gerekiyorsa kesilir. 

  3. Tırnağın şekli müşterinin isteğine göre küt veya yuvarlak yarım ay şeklinde 

      törpülenir. 

  4. Tırnak dibindeki etli kısma vazelin veya yumuşatıcı krem sürülür. 

  5. Ilık su ile manikür kabının içine  hazırlanmış manikür suyuna eller sokulur. 

  

  6. Tırnak dibi etleri yumuşayınca tırnak dibi kaldırma aleti ile fazla olan et 

       tırnaktan ayrılır. Ayırma işlemi bitince fazla olan etli kısım manikür makası  
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       ile fazla tırnak dibine girmeden kesilir. Daha sonra manikür et pensi ile tırnak 

       dibindeki etler alınır. 

  7. Tırnak içindeki zarımsı eti tırnak içi temizleme aleti ile temizlenir.   

  8. Tırnağın kenarında Şeytan Tırnağı varsa pens ile bunlar da temizlenir. 

  9. Tekrar ince törpü ile törpülenerek son şekil verilir. 

10. Eller tekrar manikür suyuna sokulur. Kurulanır. 

11. Tırnak diplerine alkol veya dezenfektan bir madde uygulanır. Ellere koruyucu 

      krem sürülerek 1-2 dakika masaj yapılır. Đstenilen renkte oje sürülür. French 

      manikür denilen teknikte tırnaklar küt kesilir. Ucuna beyaz veya beyaza yakın 

      ton, tırnağın diğer kısımlarına da şeffaf oje sürülür. Böylece doğal ve temiz  

      görünümlü tırnaklar şekillendirilmiş olur.         

Pedikürde manikürdeki basamaklar aynen uygulanır. Sadece ayak tırnakları küt kesilir. 

Nasır ve batık tırnak müdehaleleri ileri safhalardaki problemlerde doktorların işidir. Her 

ikisi de mikrop kaptırıldığında ileri boyutlarda sorun yaratabilir. Topuklar ve tabandaki 

kalınlaşmış ölü deri ponza taşı veya topuk rendesi ile temizlenir.      

 

3.5.16- Hazır Protezler ve Protez Yapım Malzemeleri 

 

Hazır protezler lateks, silikon veya köpük hammaddelerinden yapılır. Protez yapımında 

en önemli nokta kullanılan kalıpların oyuncunun anatomik yapısına uygun olmasıdır. 

Kalıplara dökülen bu maddelerle burun, kulak, gözaltı torbası, göz kapağı( Uzakdoğulu 

makyajında düşük göz kapakları için) yaşlılık makyajında çene altı sarkmış dokular, 

boynuz vbg. parçalar yapılır.   

 

 

 

 

 

3.5.17- Yapıştırıcılar 
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Protezler, bıyıklar, sakallar, gerçek görünümlü peruklar, kirpikler, tırnaklar  cilde zarar 

vermeyecek ve bu amaçla yapılmış yapıştırıcılar aracılığı ile cilde yapıştırılırlar. 

Yapıştırıcı seçiminde kullanım yeri ve süresi önem taşır.  

 

Kullanım yeri; sahnede, televizyonda, sinemada.  

 

Süresi: Protez uzun süre oyuncunun üzerinde kalacaksa dayanıklı yapıştırıcılar kullanılır 

ve bunların özel çıkartıcıları vardır. Sıvı haldeki bu yapıştırıcılar yapıştırılacak cilt 

bölümü ve yapıştırılacak malzemeye sürülür, kısa bir süre beklenir ve yapışkanlığı 

parmakla kontrol edilerek en yapışkan hale geldiği anda cilde yapıştırılır. Daha önce 

veya sonra yapıştırıldığında malzeme cilde yapışamaz. Oyuncunun cilde hassassa buna 

özel tıbbi amaçlı yapıştırıcı kullanılır. Protezin hemen çıkarılması gerekiyorsa suyla 

çıkarılabilen yapıştırıcı kullanılır. Ayrıca, kısa süreli kullanımlar için iki taraflı yapışkan 

bantlar da kullanılabilir.  

 

Kirpik yapıştırmak için kısa süreli kullanım için Eyelash Adhesive, uzun süreli kullanım 

için ameliyatlarda da kullanılan tıbbi bir yapıştırıcı olan Duo kullanılır. Duo tüpten 

sıkılarak kullanılır. Beyaz renkli olanı kuruyunca şeffaf bir görünüm alır. Koyu gri 

renkli olanı kuruyunca koyu renk alır. Hem bütün kirpikler hem de tek kirpiklerin 

yapıştırılmasında her ikisi de kullanılabilir.   

 

3.5.18- Hazır Sakallar, Bıyıklar, Kirpikler ve Yapım Malzemeleri 

 

Hazır sakal ve bıyıklar bunun için özel imal edilmiş tüller üzerine hakiki kıl, sentetik kıl 

veya yün krepler tek tek özel tığlarla işlenerek hazırlanır. Sakal ve bıyıklar için tahtadan 

yapılmış özel yüz kalıpları vardır. Tül bu kalıbın üzerine küçük iğne kalınlığındaki 

çivilerle tutturulur ve işleme yapılır. Kesilerek istenilen bıyık veya sakal şekli verilir. 

Daha sonra bıyık ve sakal maşası ile ütülenir. Sakal ve bıyık yapımında doğal görünüm 

elde etmek için tek bir renk kılla işlemek yerine birkaç ton karıştırarak işleme yapmak 

tercih edilir. Örneğin; siyah bir sakal için aralara hafif koyu kızıl veya kahverengi tonlar 
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eklemek, beyaz için tamamen beyaz işlemek yerine kırçıllı tonlar yaratmak tercih 

edilmelidir. 

 

 Kirpikler eskiden sadece sahne ve sinemada kullanılırmış izlenimi varken günümüzde 

günlük yaşamda da bayanların doğal görünümlü kirpikleri kullandıkları 

gözlemlenmektedir.  3-4 kıldan oluşan “tek kirpik” denilen kirpik türleri bir göz kapağı 

için 4-5 tek kirpik kullanılmak üzere özel yapıştırıcılarla yapıştırılarak günlük hayatta 

da kullanılmaktadır.  Kirpik modelleri tüylü kirpiklerden, taşlı kirpiklere, simli 

kirpiklerden renkli kirpiklere kadar onlarca alternatifi ile özellikle sahne sanatlarında 

yoğun olarak kullanılmaktadır. 

 

Saç, sakal ve bıyık yapımında kullanılan krepleri ayırmak için özel iğneli plakalarla 

ayırma işlemi yapılır. 

 

 

 3.5.19- Kıllar, Perukalar, Saç Protezleri ve Peruka Yapım Malzemeleri     

 

Perukalar oyuncuların kendi saçlarına zarar vermeden yeni modeller yaratabilmek için 

kullanılan temel karakter yaratım malzemelerindendir. Günlük hayatta peruka özellikle 

kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi sonrası saçların dökülmesi sonrasında yeni 

saçlar çıkana kadar kullanılmaktadır. Bayanlar günlük hayatta uzun saçın moda olması 

ile protez saç kullanımını da tercih etmeye başlamışlardır. Ülkemizde bu protezler 

çıtçıtlı olup (özel küçük metal taraklar) saça hafif krepe uygulandıktan sonra (saçın 

kabartılması işlemi) yerleştirilir. Bu tür protezler günlük kullanım amaçlı olup, bir kişi 

için değişik boylarda 8 parça çıtçıtlı protez yeterlidir. Diğer protezler saça çok az 

miktarda tutamlar halinde silikon veya keratinle yapıştırılarak uygulanır. Bu yapıştırma 

işlemi en az 4 saat sürer ve silikon tabancası denilen özel ısıtıcı bir aletle yapışkan kısım 

saça yapıştırılarak saç uzatılmış olur. Bu şekilde sabitlenerek uzatılan saçlar yaklaşık 

olarak 6 ay içinde kişinin saçı uzadığı için yeniden kontrol edilir ve bozulmuş olanlar 

çıkarılır, yerine yenileri takılır. Saç protezinde en önemli konu kişinin kendi saçı ile 
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protez saçın renk ve cins uyumudur. Günümüzde özellikle Uzakdoğu’da imal edilmiş 

olan doğal saçtan ancak yakıldığında ayırt edilebilecek sentetik saçlar vardır. Bu saçlar 

aynen doğal saçlar gibi boyanabilir. Doğal saçlar özellikle köylerden kadınlardan satın 

alınmaktadır. Yurtdışından getirilen doğal saçlar Hindistan veya Uzakdoğu’dan tedarik 

edilmekte ve bunların cinsi ülkemizin daha yumuşak ve ince olan saç yapısı ile birebir 

aynı olmamakla birlikte fiyatının daha uygun olması sebebi kullanılabilmektedir.     

 

3.5.20- Sakal Ve Bıyık Yapım Malzemeleri 

 

Sakal ve bıyık yapımında yün krepler, sentetik ve hakiki saç kullanılır. Bu malzemeler 

çok ince sakal bıyık tülleri üzerine işlenir.  

 

 

 

 

3.5.21- Su Bazlı Boyalar 

 

Ciltte uygulanabilen su bazlı boyalar (aquacolor) sıvı ve katı olarak bulunabilmektedir. 

Su ile inceltilerek fırça veya süngerle uygulama gerçekleştirilir. Tüm boyalar cilt için 

kullanıldığından dolayı cilde zararsız olmalıdır. Su bazlı cilt boyaları suyla 

temizlenebilir. 

 

3.5.22- Krem Bazlı Boyalar 

 

Fondöten,  supracolor gibi makyaj malzemeleri krem bazlı malzemelerdir. Bu 

malzemelerde ıslak süngerle inceltilerek veya doğrudan fırçayla uygulanabilir. Özel 

çıkartıcı ile çıkartılması tavsiye edilir. Sabitlemek ve mat bir görünüm için üzerine 

pudra pufu ile şeffaf pudra tatbik edilip, fazlası pudra fırçası ile temizlenir.    
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3.5.23- Airbrush Tekniği (Hava Tabancası) Boyaları 

 

Hava tabancası boyayı fışkırtma yöntemiyle cilde tatbik etme yöntemidir. Fondötenden 

özel şablonlar kullanarak kaş, far, ruj veya tasarım uygulamaları yapılabilir. Çok ince 

boyalarla çalışıldığı için doğal makyaj elde etmenin yanında renk geçişleri açısından da 

iyi netice alınabilmektedir. Hava tabancasının temiz tutulmaması bir sonraki 

uygulamayı imkansız hale getirdiğinden her uygulamadan sonra hava tabancası 

tamamen sökülüp iğnesi dahil olmak üzere çok iyi bir şekilde temizlenmelidir. Basıncı 

sağlayan kompresör ufak alanlar için bir avuca sığacak büyüklüğe indirilip, her yere 

taşınabilir hale getirilmiş olmakla birlikte vücut boyama amaçlı geniş alanlar için bu tür 

kompresörlü hava tabancaları tercih edilmemektedir.  

 

 

 

 

3.5.24-  Ter Yapım Ürünleri 

 

Bazen oyuncunun terli bir görünümde olması gerekir ancak suyla ıslatarak bu görünümü 

yaratmak çok da inandırıcı görünmez. Alında ter damlacıkları gösterilmek istendiğinde 

istenilen büyüklükte ter görünümü yaratacak ter malzemesi kullanılır.  

 

3.5.25- Yara, Yanık,  Đz ve Kesik Makyajında Kullanılan Ürünler    (Tuplast,Collodion, 

Duo, Lateks,Naturo Plasto, vbg.) 

 

Eski ve yeni yara arasındaki fark kanın varlığı ve dokunun görünümündedir. Đster yeni 

isterse eski bir kesik veya yara izi yapılmak istensin Tuplast, Lateks, Special Plastic, 

Naturo Plasto kullanılabilir. Tuplast tübün içinden sıkılarak kullanılan şeffaf bir 

malzemedir. Kuruduğunda da şeffaflığını korur ve kurumadan önce kesik kenarlarında 

oluşan tırtıklı görünüm kolaylıkla verilebilir. Tamamen kuruduktan sonra daha önce 

doğal görüntülerini verdiğim yara türlerinden istenileni gerekli diğer malzemelerde 
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tatbik edilerek uygulanır. Bu malzemeler yaratılmak istenen etkiye göre kuru veya sıvı 

kan, iltihabi bir durum söz konusu ise bu etki için gerekli sarı, yeşilimsi, beyaz boyalar 

olabilir. Lateks de aynen Tuplast gibi istenirse doğrudan cilde uygulanabilir. Lateks sıvı 

haldeyken beyazdır ancak kuruyunca şaffaflaşır. Latesle eski yara izi yapmak için 

deriye Lateksi uyguladıktan sonra orta kısmı içeride kalacak şekilde parmaklarla deriyi 

sıkıştırılarak yapılabilir.   Collodion sıvıyken şeffaf sıvı bir malzemedir. Doğrudan cilde 

uygulanır ve kısa bir sürede kurudukça ciltte ortası gergin ve parlak, kenarları aynen 

gerçek bir eski yarada olduğu gibi tırtıklı bir görünüm alır. Bu ürün sadece yuvarlak 

değil eski dikiş izi görünümündeki makyajlar için de kullanılabilir. 

 

Yanık Makyajında yanığın derecesine ve bölgesine bağlı olarak farklı teknikler 

kullanılır. Güneş Yanığında sadece hafif kızarıklık uygulanırken, bir yangında kemiğine 

kadar yanmış bir ceset makyajı yapılacaksa tamamen farklı teknik uygulanır.  

Bir yanık makyajı alternatifi olarak 2. veya 3.derece yanık uygulaması için saçsız baş 

yapımında kullanılan Glatzan kullanılır. Đçi su dolu yanmayacak bir kap içerisine 

Glatzan 50 ml kadar boşaltılır. Uzun çakmakla yakılır. Alevli bir yanma başlar. Solvent 

tamamen bitene kadar istenirse yanma devam ettirilebilir ancak bu 3. derece yanığa 

yakın kömürleşmiş bir görünüm yaratır. 2. derece yanık için tamamen yanmadan 

üfleyerek söndürülmelidir. Su ısınmaz, bu yüzden suyun yüzeyindeki yanmış deri 

görünümdeki malzeme doğrudan cildin istenilen bir bölgesine yerleştirilir.  Kan ve boya 

tatbik edilerek inandırıcı bir yanık makyajı yapılır. Çıkartılırken kenarlarından yavaşça 

kaldırılarak makyaj çıkartıcı ile temizlenir. Bütün olarak düzgün bir şekilde 

çıkartıldığında tekrar kullanılabilir.  

 

Diğer yanık makyajı malzemesi yanık jelidir. Şeffaf plastik torbası ile sıcak suyun içine 

konulur. Katı halden sıvı hale geçmesi beklenir. Torbası kesilerek bir kaba boşaltılır. 

Ilık hale getirilip cilde tatbik edilir, inandırıcı görünüm için gerekli kan ve boyama 

işlemi yapılır. Bütün olarak çıkarılıp, tekrar kullanılabilir.        
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3.5.26- Ağız Đçinde Köpük Yapan Ürün 

 

Kudurmuş ve ağzından köpükler saçan bir görünümü yaratmak için aynen ağız için 

kullanılan kan kapsülleri formunda ancak beyaz renkli kapsüller kullanılır. Bu kapsüller 

ağza alındığında erir ve istenilen köpük yaratılmış olur.  

 

 3.5.27- Saçlara Uygulanan Ürünler 

 

Boyalar, Röfle, Balyaj, Gölge, Meç, Perma, Defrize, 

Boyalar geçici, yarı kalıcı ve kalıcı boya olarak gruplanabilir. 

Geçici boyalar boyama ve yıkama işlemi dahil 20 dakika içinde tatbik edilebilir. 

Yıkandığında da hemen çıkar.  

 

Yarı kalıcı boyalar beyaz saçları örtemez. Ancak çabuk renk değişimi istendiğinde 

tercih edilir. 10-15 şampuanlamadan sonra akıtılabilir.               

 

Kalıcı boyalar; Doğal bitkisel boyalar, Metal boyalar ve Sentetik boyalardır. 

 

Saça uygulanan doğal boyaların en eskisi  “kına”dır. Binlerce yıldır kullanılan kına 

saçın doğal rengine bağlı olarak kırmızı ve bakır rengi verir. Ayrıca, içerisine aynı 

zamanda saç bakımını da destekleyen veya rengin kızıllığını azaltan, daha koyu renkli 

bir doğal boya elde etmeyi sağlayan ilaveler de  (zeytinyağı, ceviz ağacı yaprağı, soğan 

kabuğu)  eklenebilir.  

 

Metal Sentetik Boyalar saç rengini canlandırmak için kullanılır. Böyle bir saça perma 

veya renk açıcı kullanılmaz.  

 

Sentetik Boyalar kalıcı ve renk açıcı boyalardır. Oksidasyon boyalar olarak da bilinir. 

Bunlara hidrojen peroksitle karıştırılır.  
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Saçın dört çeşit doğal rengi vardır. 

Siyah 

Kahverengi 

Sarı 

Kızıl 

 

Perma; kalıcı dalgalar, lüleler gibi düz saçlara yeni şekil vermek için uygulanan 

kimyasal bir tekniktir. Sıcak, Ilık ve soğuk permanant vardır. Perma en az 6 ay dayanır. 

 

Defrize; Dalgalı veya kıvırcık saçın kimyasal bir madde kullanılarak düzleştirilmesi 

işlemidir.  

 

Balyaj, Röfle, Gölge, Meç; Saçtan bölüm bölüm veya krepe yapılarak ayrılan parçalar 

röfle kağıdına sarılarak paketlenir ve farklı tonda renkler elde edilir.              

 

     Cımbız, Kirpik Kıvırıcılar, Maşa, Bigudi, Taraklar, Fön Makinesi, Tokalar, Ayna, 

Saç kurutma Makinesi, Makas, Efile Makas, Ense Makinesi (elle çalışan, elektrikle 

çalışan), Ustura (bilemeli ustura, jiletli ustura) plastik makyaj için özel heykeltıraş veya 

diş yapım setleri insanların günlük hayatta da kullandıkları güzelleşme amaçlı aletlerdir.    

 

      Cımbız, kaşları almakta veya kirpik takarken kullanabilen müzelerde süslenme 

aletleri arasında görebilecek kadar eski geçmişe sahip bir alettir. 

 

Kirpiklerin kıvrılması daha gür kirpik görünümü vereceği için kirpik kıvırıcı ile kıvırma 

işlemi yapılır.  

 

 Bıyıklara, sakallara, saçlara şekil vermek için ısıtılarak kullanılan değişik şekillerdeki 

maşalar yüzlerce yıl olduğu gibi günümüzde de kullanılmaktadır. Eskiden kömür 

üzerinde ısıtılan maşalar günümüzde elektrikle çalışan aletler haline geliştirilmiştir.  
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 Bigudi saçlara dalgalı şekil vermek için üzerine saçın sarıldığı küçük silindirlerdir. 

Değişik kalınlıklarda olanları ile saçta farklı dalga görünümleri yaratılır. 70’li yıllarda 

bayanlar limon, şekerli su veya bira ile saçı ıslatarak sararlardı. Böylece saçın dalgası 

daha uzun süre dayanırdı. Günümüzde saç spreyleri bu dayanıklılığı sağlamaktadır.  

 

Taraklar kaş, kirpik tarakları olduğu gibi saçlar içinde çok farklı özellikle 

kullanılmaktadır.  Saplı Tarak, Metal Saplı Tarak,  Şekillendirme Tarağı kuaförlerde 

kullanılmakta olan taraklardır.  

 

Aynı şekilde saç için fırçalar da Havalandırmalı Fırçalar ve Yuvarlak Dairesel 

Fırçalardır.  

 

3.5.28- Makyaj Altı Ürünleri 

 

   Bazen cildin parlamasını engellemek, bazen kırışık ciltleri daha gergin göstermek için 

makyaj altı ürünler kullanılır.  

 

3.5.29- Makyaj Sabitleyiciler 

    Sabitleyici spreyler makyajın terleme durumunda veya su altında çıkmadan ve 

bulaşmadan uzun süre dayanmasını sağlar.  

4- GÜNÜMÜZ TÜRK SĐNEMASINDA UYGULANAN PROFESYONEL MAKYAJ 

TEKNĐKLERĐ 

 

  4.1- Yüze uygulanan Standart Makyaj ( Güzelleştirici Makyaj)’da Temel Kurallar 

 

    Standart makyaj öncelikle yüzün bir bütün olarak algılanmasını sağlayacak 

tekniklerden yararlanarak, kusurların örtülmesi( yüzdeki renk deformasyonlarının 

örtülmesi, uzun veya yuvarlak yüzün ovale dönüştürülmüş, vbg) için gölgeleme 

teknikleri veya gözlerin daha dikkat çekici hale getirilmesi için aydınlatma tekniklerinin 

kullanılmasını içerir. Gölgeleme ve aydınlatma tamamen “filmin rengi” dikkate alınarak 
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uygulanır. Ülkemizin deneyimli makyaj sanatçılarından Sayın Mediha Döner’le 

yaptığım görüşmede, kendisinin üzerinde hassasiyetle durduğu “filmin rengi” konusu 

deneyimsiz birçok sanatçının haberdar bile olmadığı bir konu olarak aslında çekilen 

filmin atmosferini yaratmaktaki temel psikolojik yapılardan biridir ve seyirci üzerinde 

istenilen duygunun yaratılmasında son derece önemli yeri vardır. Filmin renginin 

kahverengi veya pembe olması, uygulanan baz makyaj tonlarından ruj, allık ve far 

renklerinin de seçiminde önemlidir. Standart makyajda, oyuncu üzerinde herhangi bir 

yeni karakter yaratımı söz konusu değildir. Oyuncu yüzünde herhangi bir karakteristik  

değişiklik yapmadan, sadece ışık ve renk açısından daha güzel bir görünüm elde 

edilmesi amaçlanır. Profesyonel makyajda hedeflenen sadece uygulanması istenen süre 

boyunca deforme olmadan dayanacak ve istenildiğinde de çıkarılabilecek ürünler ve 

tekniklerle çalışmaktır. Kolay uygulanabilen, her tür ortamda dayanabilen, oyuncunun 

cildine zarar vermeyecek ve oyunculuğunu destekleyecek, kolay çıkarılabilen ancak 

kolay deforme olmayan ürünler olmak zorundadır.       

     

 4.1.1-Baz Makyaj 

 

Makyaj, temiz bir cilde uygulanır. Aksi taktirde, burun üzerinde veya ölü hücrelerin 

oluştuğu bölgelerde bir müddet sonra kabarcıklar ve pullanmalar oluşur. Cildi cildin 

türüne uygun (yağlı, nemsiz veya kuru )  bir cilt bakım seti (süt ve tonik) ile 

temizledikten sonra nemlendirici uygulanır. Şayet cildin derinlemesine bakıma ihtiyacı 

varsa peeling olarak adlandırılan ve ölü hücrelerin derinlemesine temizlenmesini 

sağlayan ürünlerle cilt temizlenir. Peeling birkaç türdür. Kimyasal peeling denilen ve 

sadece uzmanlar tarafından uygulanması gereken, üst derinin soyulması ve taze derinin 

oluşmasını sağlayan yöntemle, ciltte daha önce oluşmuş lekeler ve bazı cilt 

deformasyonları yüzeysel olarak temizlemek mümkündür. Ancak kimyasal peelingte 

işlem süresince güneşe çıkılmaması gerekir.  Ciltte kırışıklıkları giderilmiş düzgün 

görünümü sağlamak için Botoks işlemi de günümüzde oldukça yoğun olarak 

kullanılmaktadır.     
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Yüze makyaj sanatçısının tercihi doğrultusunda ıslatılmış süngerle, fırçayla, parmaklarla 

veya hava tabancası (air brush) ile fondöten uygulanır. Fondötenin tonu, kusurların 

örtülmesi istenen bölgelerde cildin tonunun 2 ton koyusu fondöten uygulanarak, ortaya 

çıkarılması istenen bölgelerde de 2 ton açık fondötenle aydınlatılarak yapılır. Aşağıda 

baz makyajda kullanılan temel fondöten tonları gösterilmiştir. Aynı şekilde anatomik 

düzeltmelerde uygulanan değişik gölgeleme ve aydınlatma teknikleri de gösterilmiştir.  

Daha sonra fondöteni sabitlemek ve mat bir görünüm alması için pudra pufu ile pudra 

tatbik edilir, fazlası pudra fırçası ile temizlenir.        

 

 

 

 

     4.1.2-Göz, Dudak ve Yanaklara Uygulanan Makyaj 

 

Gözlerin öncelikle çevresi aydınlatıldıktan sonra, gözaltına olası bir toz far dökülmesini 

engellemek için şeffaf beyaz pudra bolca pudra pufu ile uygulanır.           

 

Daha sonra göz çevresi ıslak fırça yardımı ile toz farla çerçevelenir. Burada yine göz 

şekli önemlidir. Göz içine kalem çekmek gözleri daha küçük gösterir ancak belirgin 

hale getirir. Göz içine siyah veya kahverengi kalem yerine highlight veya değişik 

tonlarda da göz makyajına uygun kalem uygulanabilir. Daha sonra gerekli görünürse 

takma kirpik takılır ve rimel sürülür.   

 

Dudaklar için baz makyaj aşamasında dudaklara da fondöten uygulanır. Daha sonra 

dudağa istenilen şekli verecek formda kalemle çerçevelenir. Üstüne ve içine ruj fırçası 

ile ruj tatbik edilir. Üstüne sabitlemek için pudra tatbik edilir. Fazlası pudra fırçası ile 

temizlenir.   

 

Yanaklara allık fırçası ile istenilen yüz şeklini destekleyecek ve gözlerle dudaklara 

uygulanan tonlarla bütünlük sağlayacak allık tonu tatbik edilir.   
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    4.2- Plastik Makyaj (Özel Etki Yaratan)  Teknikler 

 

       Plastik makyajlardan bazen bir intihar, cinayet veya tamamen farklı bir fiziksel 

görünümü yaratmakta yararlanırız. Makyajı yaparken amaç, oyuncuyu desteklemektir. 

Bu yüzden de makyaj sanatçısı sadece olayın fiziksel görünümü değil, psikolojisi ve 

davranış alternatifleri konusunda da bilgi sahibi olmak zorundadır. Buna örnek verecek 

olursak; intihar makyajlarında intihara teşebbüs eden kişilerin çoğunun psikolojik 

hastalığı olduğu, alkolik veya depresif oldukları dikkate alınmalıdır. Đstatistikler; 

intihara teşebbüs edenlerin, bunu tekrarladıklarını göstermektedir. Ayrıca, bazı ilaçlar 

kişiler üzerinde intihara iten bir psikolojik etki yapabilir. Đlaç alıp intihar etmeyi 

planlayan biri aynı zamanda yüksekten de kendini atmayı deneyebilir. Böylece, 

zehirlenme yanında yüksekten atlamak omurga kırığına sebebiyet verebilir veya kişiler 

bazen birden fazla intihar yöntemini denerler. Örneğin; bir şişe sedatif içtikten sonra 

camdan atlamak gibi. Bileklerini kesen hastalar nadir olarak ölüme sebep olacak kadar 

kan akımına maruz kalırlar.Çünkü buradaki damarlar, büyük değildir. Ancak, 

çoğunlukla sinirlere zarar verirler. Kafalarından kurşunla yaralananlar, öldürücü beyin 

yarası almamış olabilir ancak yüzde ciddi kanama olabilir. Đntihar eden hastanın 

ailesinin duygusal desteğe ihtiyacı olabilir. Çoğu etnik gurup intiharı, dini kurallara 

saygısızlık ve tanrının isteğine karşı bir şey olarak görür. Çoğunlukla bir intihar 

teşebbüsü “yardım çığlığı” olarak değerlendirilir. Bu konuda senaryo yazarı, yönetmen 

ve oyuncu makyaj uygulaması yanında, vücut dilinin de bilinçli kullanılması konusunda 

bilgiye sahip olmalıdır. 

   

      Yeni bir karakter yaratırken, oyunculuğu destekleme amaçlı oyuncunun sahip 

olduğu fiziksel özellikleriyle canlandıramayacağı fiziksel değişiklikleri plastik makyajla 

gerçekleştirmek mümkün olur.   

 

     4.2.1- Gençleştirme Makyajı     
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       Đnsanların cildi zamanla deforme olur, kırışır ve sarkar. Çünkü hücreler eskisi kadar 

hızlı bir şekilde yenilenemediği için yer çekimi ve mimiklerin etkisi ile özellikle göz ve 

ağız çevresinde çizgiler oluşur. Yanaklar ve gıdı bölgesi sarkar. Eller ve boyun da yaşın 

ele verildiği bölgelerdir.  Özetle, şayet oyuncuyu daha genç göstermek istiyorsak cildi 

genç gösterecek tekniklerden yararlanmak gerekir. Cildi gerginleştiren kremler ve cilt 

bakım ampulleri yardımcı olabilir. Ağarmış saçları boyayarak, ve şekil değişikliği 

yaparak daha genç görünüm sağlayabiliriz. Ellerin üzerinde ve yüzde yaşlılıktan 

kaynaklanan kahverengi lekeler varsa bunları fondötenle örtmek, daha sağlıklı bir 

görünüm kazandırır. Kaşlar, burun ve kulakların içinde kıllar yaşlılıkta hormonal 

değişikliklerle uzamaya devam eder ve bunların düzeltilmesi daha genç görünüm verir. 

Gözaltı torbaları yaşlılıkla daha fazla ortaya çıkar. Bunların daha az dikkat çekici hale 

getirilmesi, kapatıcılarla mümkündür.  Şayet cilt çok kırışık ve sarkmışsa şakaklar ve 

gıdıdan yapıştırılarak kafanın arkasında iplerle bağlanan özel aletler istenilen gergin cilt 

etkisini yaratabilir.Saçsız deri.kel görünüm başa takılacak perukla makyaj 

tamamlanır.Günümüzün bilgisayar teknolojisi aslında her tür gençleştirmeyi 

sağlamaktadır.  

      

 4.2.2- Yaşlandırma Makyajı 

 

        Yaşlandırma makyajında dikkat edilecek ana nokta oyuncunun anatomik 

yapısından hareket ederek yaşlandırmayı tercih etmektir. Yaşlılık göstergeleri olan 

kırışıklıklar, sarkmalar, lekeler, saç beyazlatılması ve/veya dökülmesi, tırnaklar ve 

gözlerdeki deformasyonlar, kemik deformasyonları, diş deformasyonları veya 

protezleri, geçmişine göre daha büyük kulaklar ve burun oyuncuya uygulanır. Saçları 

beyazlatma ürünleri (spreyler, sıvılar), göz içini sarı göstermek için damlalar, özel 

boyalardan yararlanarak lekeleri oluşturmak, ilave kıllar yaşlılık makyajını destekler.                   

 

     4.2.3- Ölümü Temsil Eden Makyajlar 
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           Filmlerin çoğunda “ölü” makyajına ihtiyaç duyulur. Bu konuda en güvenilir 

kaynak olduğunu düşündüğüm Adli Tıp kaynakları tercih edilmiştir. Filmlerde vücut 

deformasyonunu göstermek gerektiğinde temel kaynak tıp olmalıdır. Bu bölümde çok 

fazla sayıda resme yer verilmesi tercih edilmiştir.   

 

            - Ölü katılığı 

 

           Çok nadir olarak, aşırı kas aktivitesini izleyen ani ölümlerde, ölümden hemen 

sonra başlar ve ölü sıkışması olarak da adlandırılır. Ancak genel olarak ölümden sonra 

ortalama 3-5 saat içinde oluşmaya başlar. 10-15 saat içinde yaygınlığı en üst düzeye 

ulaşır ve 36-48 saat sonra çürümenin başlamasıyla birlikte çözülmeye başlar. Ölü 

katılığı; ortam ısısı yüksek ise çabuk, düşük ise yavaş gelişir.  

 

             - Ölü lekeleri (Hipostaz) 

 

              Ölümden sonraki ilk birkaç saat içinde başlar ve 8-12 saat içinde tamamen 

yerleşir. Ölü lekelerinin rengi; karbon monoksit intoksikasyonunda kiraz kırmızı, 

siyanür zehirlenmelerinde parlak pembe, asıda cesedin pozisyonuna bağlı olarak çorap, 

pantolon ve eldiven şeklinde oluşur.  

             - Dekompozisyon 

 

               Çürüme; Hücresel otoliz ile vücuttaki bakteri ve mantarların ve dışarıdan 

cesede müdahale eden sinek ve vahşi hayvanların aktivitelerinin yanı sıra çevresel 

faktörlerin etkilediği bir süreçtir. Bu süreçte otolizi izleyen çürüme,15-20 ºC  ortam 

sıcaklığında ölümden sonraki 36-48.saatlerde başlar. Cesedin bulunduğu ortamın ısısı, 

havadaki nem oranı, yaş, kilo, sepsis gibi cesede ait özellikler ve cesedin bulunduğu 

ortama (evde, açık arazide, su içinde, toprak altında) göre bu süre uzayabilir ya da 

kısalabilir. Çürümenin ilk gözle görülür belirtisi, ciltteki kirli yeşil renk değişimidir. 

Aynı zamanda şişmede gözlemlenir. Şişme özellikle yüzde belirgindir.  
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 Göz kapakları şişerek gözü kapatır. Vücudun içinde oluşan çürüme gazları ile birlikte 

kirli kırmızı renkte ağız ve burundan sızar. Su içinde kalmış cesetlerde başın aşağıda 

kalması sebebiyle çürüme baştan başlar ve vücudun neresinde enfeksiyon varsa 

çürümenin oradan başladığı gözlenir. Çürüme bülleri içersinde çürüme gazları, berrak, 

pembe ya da kırmızı renkte seröz sıvı ile göğüs ön yüz üst kısmında oluşur. Patladığında 

soyulmasıyla pembe renkli epidermis çıkar ve kıllar ve saçlar kolaylıkla yerinden 

ayrılabilir ve dökülür. Bu bazen yanık bülleri ile karıştırılabilir. 

 

                  Mumyalaşma; Cesedin hızlı sıvı kaybetmesiyle kurumasına denir. Genellikle 

sıcak ve kuru iklim koşullarında görülür. Ortam koşullarına bağlı olarak birkaç hafta 

veya birkaç yıl arasında gelişebilir. Ceset aynı koşullarda bozulmadan yıllarca kalabilir.  

 

                  Sabunlaşma; Nemli ortamda, ıslak zeminde ya da su içinde kalmış cesetlerde 

vücut yağ dokuları suyun yardımı ile hidroliz ve hidrojenasyon sonucu yağların yağ 

asitlerine dönüşmesi ve yağ asitlerinin de amonyak, kalsiyum ve magnezyumla 

birleşerek sabun oluşturmasıyla dokular yağsı-mumsu özellik kazanır. Bu duruma 

“sabunlaşma”  denir.   

 

                Gerek mumyalaşma gerekse sabunlaşma, cesedin kimlik tespitinde detayları 

korudukları için yardımcı olur.  

 

     4.2.4- Kesici, Delici, Ezici Alet Yara Makyajları 

 

               Kesici-delici aletler (bıçaklar, çakı,  makas, v.b.) keskin kenarlarıyla kesip, 

sivri uçlarıyla deler. Oluşan yaranın dudakları düzgündür. Yaranın kenar açıları 

kesicinin keskin veya künt olmasına bağlı olarak dar veya geniş olur. Boyun ön yüzde 

görülen yaralanmalara “Boğazlama”, ensedeki yaralanmalara “Enseleme” adı verilir. 

Đntihar amaçlı kesiler, genellikle el bilekleri ve boyunda görülür. Çok sayıda birbirine 

paralel veya üst üste gelmiş yüzeysel kesilerdir. Genellikle yaranın orta kısmında 

derinlik gösterirler. Bu tip kesilere “tereddüt kesileri” denir.  
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                Kesici- ezici alet yaraları; balta, satır, kasatura v.b. gibi aletlerle oluşur. En 

önemli özelliği, altındaki kemik dokuya da zarar vermesidir.  

 

4.2.5-Ateşli Silah Yara Makyajları 

               

               Giriş-çıkış yara özellikleri; kullanılan silahın (kısa veya uzun namlulu) veya 

barutun (yaprak, kürevi, silindirik, barut taneleri gibi) cinsine, kalibresine (7,62 

mm,7,65 mm, 9 mm v.b.) atış mesafesine (bitişik, bitişiğine yakın, yakın, uzak) mermi 

çekirdeğinin tipine (gömlekli, gömleksiz, yarı gömlekli) ve kinetik enerjisine göre 

değişiklik gösterir.  

               

                Mermi çekirdeğinin giriş deliğini oluştururken, kendi çevresinde dönme 

hareketinin de etkisiyle yaklaşık 1mm genişliğinde oluşan sıyrığa” vurma halkası” 

denir. 

               Bitişik atışta şayet silah deriye sıkıcı bastırılmışsa deri altına dolan barut ve 

patlama ürünleri basıncın etkisi ile ısınarak namlu izi oluşur. 

 

               Bitişiğe yakın atış mesafesi, 0-2 cm’dir.Deri üzerinde is birikintisi, alev etkisi, 

yanmış-yanmamış barut taneleri gözlenir. 

 

              Yakın atış kısa namlulu  silahlarda 40-45 cm, uzun namlulu silahlarda 75-100 

cm’dir. Namludan çıkan alevle kıllarda tütsülenme ve yanık (5-10 cm) ve is birikimi 

(15-20 cm) görülür. Ortaya çıkan görünüme “tatuaj” denir. 

 

Uzak atışta, anahtar deliği şeklinde bir giriş defekti ortaya çıkar.     

 

     

4.2.6- Mekanik Asfiksiler 
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                Ası; ip, kablo, zincir, çarşaf, atkı gibi malzemelerle genel olarak intihar 

vakalarında gözlenen bir ölüm çeşididir. Tüm vücudun asılı kaldığı duruma tam ası, 

ayaklar ve diz yere temas ediyorsa yarım ası denir. Đpin düğümü ensedeyse tipik ası, ön 

ve yan yüzdeyse atipik ası denir. 

 

                  Bağla Boğma: Boyun bölgesinin bağ ile sıkılması ile ölüm oluşur. Genellikle 

cinayet izlenimi verir. Oluşan ize “telem” veya “silon” denir.  

 

                 Ağız Burun Tıkanması: Genellikle cinayet vakalarında karşılaşılır. Ancak, 

bebeklerde, aşırı alkol veya uyuşturucu kullanmış kişilerde kaza sonucu oluşabilir. 

Cinayet durumunda ise, ağız ve boğaz çevresinde tırnak izlerine rastlanır.   

                 

                Yabancı Cisim-Mide Aspirasyonu; Genelde kaza sonucu oluşan ölüm türüdür. 

Özellikle çocuklarda gözlenir. Oyuncak, kapak, fasulye tanesi gibi küçük çaplı cisimler 

kaza göstergesiyken, cinayette genellikle üst solunum yollarında bez parçası 

bulunmasına sebebiyet verir. Eroin bağımlılarında kusma izlerine de rastlanır.  

 

     4.2.7- Elektrik Ölümleri ile ilgili Makyajlar 

 

                  Kalp üzerinden birkaç saniyeden daha fazla bir süreyle geçen 50-80 mA’lik 

akımın ölüme yol açtığı kabul edilir. Ayrıca 240V’luk akımlarla da ölümler meydana 

gelir.Bu ölümlerde en büyük hasar deride oluşur. Direkt temasta, deride kenarları kalkık 

, beyaz veya gri renkte ortası çukur ve koyu renkli bir lezyon oluşur. Yüksek voltajlı 

elektrik akımıyla ölümde teli tutan el üzerinde özellikle parmak uçlarında ve avuç içinde 

yanıklar gözlenir.  Yüksek voltajda direk temas olmasa bile atlama yaparak ölüme 

sebebiyet verebilir. 

 

     4.2.8- Yanık Makyajları 
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         Yanıklar en ciddi ve acı veren yaralanmalardandır. Yanık vücudun absorbe 

edebileceğinden daha fazla enerji alması sonucu oluşur. Bu enerjinin kaynağı ısı, toksik 

kimyasal maddeler, elektrik ve nükleer radyasyondur. Cildin epidermis tabakası sert,  

geçirgen olmayan dış tabakadır ve hücreler sürekli yaşlanıp dökülür, yerine yeni 

hücreler oluşur. Epidermisin altındaki dermiste kıl folikülleri, ter bezleri, yağ bezleri, 

kan damarları ve sinir uçları bulunur. Dermisin daha altında yağlı tabaka, derialtı 

dokusu bulunur. Deri altı dokusunun altında da kasları örten faysa yer alır. Cildin bir 

organ olması sebebi ile cildi bakterilerden korur, su miktarını ayarlar, yalıtkan gibi 

davranarak vücut ısısının kontrolüne yardım eder.  

 

            Kaynaklarına göre yanıklar;  

 

 

             1. Kuru ısı yanıkları 

 

                  a. Sıcak cisimlere temasla oluşan yanıklar 

                  b. Alev yanığı 

 

              2. Sıcak su veya sıcak su buharı yanıkları 

              

              3. Kimyasal madde yanıkları 

              

              4. Elektrik-yıldırım yanıkları 

                 Elektrik yanıkları, yüksek veya düşük voltajlı elektrikle temas sonucu bilir. 

Normal ev akımı da ciddi yanığa sebebiyet verebilir. Yüksek voltaj ise elektrik 

fabrikalarında çalışanlar veya yüksek gerilim hattıyla temas sonucu ortaya çıkar. 

Elektrik yanıklarında 2 etki ortaya çıkar. Ciltteki yanık küçük görünse bile derin 

dokularda şiddetli hasar olabilir veya kalp durması gözlenebilir. Elektrik, genel olarak 

bir noktadan girip diğerinden çıkar ve her iki noktada yanık oluşur. Giriş yarası küçük 
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olmakla birlikte çıkış yarası derin ve geniş olabilir. Ayrıca elektrik şoku, güçlü kas 

kontraksiyonları sebebi ile kırık ve çıkığa da sebebiyet verebilir.  

 

                 Yıldırım karakteristik bir yüzeysel cilt yanığı oluşturur ancak nadiren derin 

yanıklar olur. Esas problem sinir sistemi hasarıdır. Yıldırım düşmesi sonucu pek çok 

insan kısa süreli hafıza kaybı yaşamakta ve olayı hatırlamamaktadır. Hasta uyuşma, 

karıncalanma, körlük, duyma kaybı, disfazi ( konuşma güçlüğü) veya afazi 

(konuşamama) sorunu yaşayabilir. Ancak bunlar geçicidir. Asıl sorun kardiak aritmidir, 

bazen geçici olarak kalp bile durabilir.    

              

                 5. X ışınları ve ultraviyole ışınları-radyasyon yanıkları 

                 

                     Solar radyasyon (güneş) günümüzde her an karşı karşıya olduğumuz yanık 

çeşitlerindendir. Günümüzün modası bronz görünme uğruna saatlerce güneş altında 

yatmak veya solaryum cihazları ile cildin bronz görünmesini sağlamak uğruna uzun 

dönemde cilt kanserine bile sebebiyet veren sorunların ortaya çıkmasına sebep olur.  

Ciltteki pigment (melanin) cildi solar radyasyondan korur. Bu nedenle, kara derili 

insanların güneş yanığı riski daha düşüktür. Beyaz tenli insanlarda uzun süre güneş 

altında kalma sonucunda birinci derece yanıklara oldukça sık rastlanır.  Nükleer 

radyasyonda uzun dönem etkisi açısından beyaz kan hücrelerinde azalma, saç 

dökülmesi (alopesi), sterilite, mutasyon (kalıtımda bozukluk),  kemik hasarı ve ölümü, 

gözde katarakt, lösemi veya değişik kanser türleri oluşabilir. 

               

                6. Mikrodalga yanıkları 

 

                7. Patlayıcı madde ve bomba yanıkları 

         

      Derecelerine göre yanıklar; 
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1. Derece Yanık; yalnızca deri ve/veya deri altı dokusunu etkileyip iz bırakmadan 

iyileşir. En hafif yanık derecesidir. Cilt kızarır ancak gerçekten yanmaz ve bül 

oluşmaz. Güneş yanığı birinci derece yanığa iyi bir örnektir. 

2. Derece Yanık; iyileştiğinde iz bırakır. Deri ve /veya deri altı dokusu karakterize 

yanıklardır. Alev yanığı söz konusuysa kıllar tütsülenir. Deride gerilme ve 

düzensiz yırtıklar ortaya çıkar. Deri altında ödem de oluşabilir. 

3. Derece Yanık; Deri altı dokularını etkilemiştir. Deri altı yağlarından kemiklerin 

yanmasına kadar olan tüm derin yanıkları kapsar. Yanmış derinin altında 

koagüle olmuş kan damarları veya derialtı yağ dokusu görülebilir. Yüzeysel sinir 

uçları ve kan damarları zedelenebileceğinden yanık alan hissiz olabilir, buna 

karşılık çevredeki daha az yanmış olan doku aşırı ağrılıdır.  

 

 

 

 

 4.  Derece Yanık: Kömürleşme aşamasındaki yanıklardır.    

  

                     Yanığın genişliği veya kapladığı alan, Dokuzlar Kuralı kullanılarak 

hesaplanabilir. Bu sistem; vücut yüzeyini, her biri toplam vücut yüzeyinin yaklaşık 

%9’u olan bölümlere ayırır.  

 

          Termal yanıkların şiddeti beş faktörle belirlenir.  

 

    1. Derinlik (birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü) 

    2. Yüzey Miktarı (Dokuzlar Kuralı) 

    3. Kritik Alanların yanması ( eller, ayaklar, yüz ve genital bölge) 

    4. Hastanın yaşı (çok genç veya çok yaşlı) 

    5. Hastanın genel sağlık durumu (diğer yaralanmalar veya hastalıklar) 
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                   Yüzünde yanık olan, duman veya gaz inhale etmiş herkeste, solunum 

sistemi hasarı düşünülmelidir.      

 

                    Kuru kimyasal maddeler; dökülen alan bol suyla yıkanmadan, deri ve 

giysilerin üstünden fırçayla temizlenmelidir. Kuru kimyasal maddeler bazen suyla 

karşılaştıkları zaman kuru oldukları zamandan daha fazla zarar verici olabilirler. 

 

     4.2.9- Patlamaya Bağlı Ölüm Makyajları 

 

           Terör amaçlı bombalama eylemleri, endüstri kazaları, gaz patlamaları sonucu 

oluşan ölümlerdir. Patlama noktasına yakınlığına bağlı olarak kırık/çıkıklar, dokularda 

parçalanmalar gibi etkiler gözlenir.  Şayet çok kuvvetli şok dalgası oluşmuşsa yumuşak 

dokulu organlarda zarar görebilir. Patlama etkisiyle fırlayan sert malzemeler 

 ( cam, tuğla, mobilya parçaları v.b.) çarparak veya yıkılarak yaralanma ve ölümlere 

sebebiyet verebilir.Patlama sonucu ortaya çıkan CO, CO2 ve hidrojensülfür çıkışı ile 

kapalı mekanlarda intoksikasyon sonucu ölümler gözlenebilir.  

 

     4.2.10- Suda Boğulma Makyajları 

 

               Suyun üst solunum yollarını tıkaması sonucu ortaya çıkan ölüm şeklidir. 

Đntihar, kaza veya cinayet orijini görülebilir. Canlıyken suda boğulmanın delili kabul 

edilebilecek tek dış muayene bulgusu, ağız ve burun çevresinde görülen beyaz renkte 

hafif kanla karışık “mantar köpüğü“olarak isimlendirilen köpüktür. Eller ve ayaklarda 

çamaşırcı kadın eli ve ayağı denilen görünüm ortaya çıkar.        

 

     4.2.11- Künt Travma Yaraları Makyajları 

      

          Yarayı oluşturan tanımlayıcı özellikler; 
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           1. Yaranın dudakları: Yırtılma, kesilme ve delinme sonucu deride ortaya çıkan 

deformasyonda kenar kısımlar. 

           2. Yaranın Boyu(uzunluğu): Yaranın iki ucu arasındaki mesafedir. 

           3. Yaranın genişliği (açıklığı): Đki yara dudağı arasındaki mesafedir. 

           4. Yaranın açıları: Yaranın uçlarında, iki dudak arasında kalan kısımlardır. 

           5. Yaranın derinliği: Yaranın dokuda derinlemesine kapsadığı mesafedir.  

           6. Yaranın kuyruğu: Özellikle kesici-delici alet yaralarında aletin girer veya 

çıkarken deri üstünde oluşturduğu ince çizgilerdir. 

  

Tüm yaralar yanına cetvel konularak ve fotoğraf makinesi yaraya dik konumdayken 

çekilmelidir. Özellikle ısırık izi gibi vakalarda bu önem taşır.    

 

               Künt Travma Yaraları: 

 

        1.Sıyrık: Genellikle sadece epidermis zarar görür. Çizgisel sıyrıklar tırnak gibi, 

geniş yüzeyli sıyrıklar ise bir yüzeyin deriyi sıyırması sonucu oluşur. Sıyrığın şekli 

uygulanan kuvvetin yönünü de gösterir.  

 

         2. Ekimoz: Yırtılan damarlardan kanın deri altına sızması sonucu oluşur. Deri 

bütünlüğü bozulmaz. Dokunun sıkı olduğu bölgelerde daha sınırlı, yumuşak dokularda 

daha geniş alanlarda gözlenir. Ekimozun rengi zamanla değişiklik gösterir ve bu 

değişime göre ne kadar süre önce olduğu tahmin edilebilir. Đlk oluştuğunda genel olarak 

kırmızıdır, daha sonra sırasıyla koyu mavi, mor, yeşil ve sarı tonlarına döner. Bazen 

ekimozlar yer çekiminin etkisiyle travmanın isabet ettiği noktanın aşağısında ortaya 

çıkabilir. Ekimoz bazen kullanılan aletin şeklini alabilir. Tahta, demir sopa gibi cisimler 

tren rayı gibi iz bırakırlar. Buna ray şeklinde ekimoz denir. 

 

         3. Yırtık: Künt travmayla dokuya uygulanan kuvvet kafatası, kemik gibi sert 

zemin üzerinde ise kimi zaman lineer veya parçalı yırtıklara sebebiyet verir. Yara 

dudakları düzensizdir.  



 

   88

 4.2.12- Trafik Kaza Makyajları 

 

    Trafik kazalarında araç içi ve dışındakilerde farklı lezyonlar oluşur. Yayalarda oluşan 

lezyonlar çarpan aracın türü, hızı, yayanın çarpma anındaki pozisyonuna göre 

farklılıklar gösterir. Araç yayaya önden, arkadan, yandan çarpabilir, çarptıktan sonra 

ezip geçebilir, fırlatabilir veya sürükleyebilir.  Çarpma anında ve çarpma noktasında 

oluşan yaralara primer yaralar, çarpma sonucu başka bir noktadan gördüğü zarar sonucu 

gördüğü yaralara da sekonder yaralar denir. Arkadan veya önden çarpmalarda aracın 

önünde oturan kişinin emniyet kemerinden kaynaklanan göğüs kafesi kırıkları, iç organ 

yaralanmaları, başını cama çarpma sonucu gibi lezyonlar oluşur. Benzer şekilde 

direksiyon simidine çarpmalar, camın kırılmasıyla ortaya çıkan kesikler, çarpma anında 

şiddetli bir şekilde frene basma sonucu ayak ve bacaklarda kırıklar gözlenebilir. 

    

  

 4.2.13- Hayvan Isırığı Makyajları 

 

     Evde ve işyerinde kapalı kalmış cesetlere, daha çok farelerin veya evde beslenmekte 

olan kedi gibi hayvanların, dışarıda ise köpeklerin müdahale ettiği gözlenmektedir. 

Köpek ısırıkları, boyun ve kollar gibi bölgelerde diş izi veya pençe izi şeklinde ortaya 

çıkar. Pençe izleri, genellikle ikili veya dörtlü paralel sıyrıklar şeklinde ve beslenme 

sırasında pençelerinden destek alması yüzünden oluşur. Pençe izleri hayvanın 

büyüklüğüne göre 10 cm uzunluğa ulaşabilir. Köpeklerde dişler arasındaki mesafe 4 cm 

ile 7 cm arasında değişmektedir. Köpek beslenmeye cesedin açıkta kalan giysisiz 

bölgelerinden ve açık yaralarından başlar. Farelerin diş izlerine daha ziyade dudak, 

kulak, burun, göz kapağı ve parmak uçları gibi bölgelerde rastlanır.   

 

 4.3.14- Bölgesel Yaralanma Makyajları 

 

         Göğüs ve karın yaralanmalarında açık veya kapalı yaralanmalar görülür. Açık 

yaralanmalar kesilme, delinme ve yırtıma şeklindedir. Kapalı yaralanmalar ise trafik 
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kazası, yüksekten düşme gibi durumlarda ortaya çıkan yaralanma şekilleridir. Göğüs 

bölgesinin sıkışması sonucu kaburga kemiklerinde kırıklar ve iç kanama ortaya 

çıkabilir.   

 

     4.2.15- Sıcak veya Soğuğa Maruz Kalma  

 

Vücut başa çıkabileceğinden daha fazla veya az ısı enerjisine maruz kalınca hastalık 

meydana gelir. Normal vücut ısısı 36.6 ºC’ dir. Çevre ısısından hiç etkilenmeksizin bu 

iç ısı sabit kalır. Ancak, vücudun tolere edemediği ısı ortamında bulunulduğunda sıcak 

krampları, sıcak bitkinliği veya sıcak çarpması formu ortaya çıkar. Aşırı egzersizlerden 

sonra sıcak krampları ortaya çıkabilir. Kaslara aşırı yüklenmekle bağlantılıdır ve 

dinlenmeyle  geçer. Sıcak Bitkinliği (yorgunluğu veya baygınlığı) sıcağın sebep olduğu 

en sık rastlanan hastalıktır. Sıcakta üstlerinde kalın giysilerle uzun süre kaldıklarında 

ortaya çıkar. Ciltleri genelde soğuk, ıslak ve gri renklidir. Baş dönmesi, bulantı ve baş 

ağrısı şikayeti olur. Sıcak çarpması, sıcak yaz günü havasız arabada kalmış çocuklarda 

veya yaşlılarda ölümle dahi sonuçlanarak rastlanabilen bir hastalıktır. Ciltleri sıcak, 

kuru, kırmızıdır. Terleme mekanizması aşıldığı için terleyemezler. Vücut ısısı hızla 

yükselir. 41 ºC’ye kadar yükseldiği bile gözlenir. Bilinç düzeyi düşer, nabız zayıflar ve 

kan basıncı düşer.   

 

Sıcağa maruz kalma vücudun sadece belirli bölgeleri olduğu gibi tüm vücutta da 

olabilir.Vücut ısısı 35 ºC ‘nin altına düştüğünde,  bu duruma hipotermi denir.  

 

Vücudun açıkta kalan bölgeleri çok soğur ancak donmazsa şişer ve çatlar. Bu duruma 

“frostnip” denir.Eller, ayaklar, kulaklar veya burun gibi uç kısımlar donarsa buna 

“frostbite” denir.  

 

Frostnip’te cildin rengi beyazlaşır. Deri buruşuktur ve dokununca soğuktur. Isıtma ile 

iyileştirmek mümkündür. Đyileşme sürecinde karıncalanma ve kızarma oluşur.   
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Frostbite’da dokular gerçekten donmuştur. Hücrelerdeki buz kristallerinin varlığı 

fiziksel zarara sebebiyet vermiş olabilir.Bu buz eridiği zaman hücrede başka kimyasal 

değişiklikler de olur. Sonuç olarak hasar görmüş hücreler ölür (gangren) . Doku, sert ve 

donmuş hissi verir. Rengi beyaz, sarı-beyaz veya mavi-beyazdır.Donmayı ambulans 

motorunun egzozu veya açık alevle ısıtmak dokulara daha fazla zarar verir.   

 

Hipotermi semptomları titremeyle başlar. Bu vücudun ısısını yükseltmek için 

bilinçaltının bir çabasıdır. Sonra hasta zıplamaya ve ayaklarını yere vurmaya başlar. Bu 

evrede vücut ısısı, 32 ºC - 35 ºC’dir. 32 ºC’nin altında titreme durur. Isı düştükçe tüm 

kassal aktiviteler durur. Üçüncü evrede iç ısısı, 29 ºC civarındadır. Soğuk ortamla 

savaşma mücadelesini yitirmiştir. Dördüncü evrede iç ısı, 27 ºC civarındadır, nabız ve 

solunum yavaşlar.  

     

 

4.2.16- Saçsız Baş Makyajı 

 

         Saçsız baş; yaşlanmayla, kaza sonucu veya cilt hastalıkları sonucu ortaya çıkan 

bölgesel veya tamamen oluşan saç kayıplarıdır. Saçsız baş uygulamasında oyuncunun 

kafa ölçüsündeki plastik veya porselen baş kalıbı üzerine Glatzan veya Lateks malzeme, 

keçi kılından bir fırça kullanılarak uygulanır. 3-4 kat uygulama istenilen kalınlık için 

uygundur. Her bir kat uygulama öncesi kuruması beklenir. En son kat uygulamadan 

sonra şeffaf pudra tatbik edilerek yapışmadan çıkarılması sağlanır. Kenarları kesilerek 

düzeltilir. Oyuncunun kafasına bir kep gibi yerleştirilir. Kenarları saç sınırlarını içeride 

bırakacak şekilde düzeltildikten sonra özel yapıştırıcısı ile yapıştırılır.  Plastik 

malzemeler için hazırlanmış boyasıyla ten rengine boyanır. Gerekiyorsa üzerine saç 

parçaları yapıştırılarak bölgesel saçsız baş uygulaması da gerçekleştirilebilir.  
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4.2.17- Köpük veya Lateksten Organ Benzerleri, Protez Hazırlama  

 

             Beyin, karaciğer, kalp, akciğer, bağırsaklar, mide ve böbrek makyaj açısından 

ameliyatla ilgili çekimlerinde birebir benzerlerinin yapılması gereği ile orijinali 

hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.     

    

             Bazen vücudun  (burun, kulak, tüm yüz, el veya bütün vücut) orijinalinden 

hareket ederek yeni görünümlü bir karakter yaratılmak istendiğinde kalıp alarak insan 

dokusuna benzeyen protezler hazırlamak gerekebilir. Bunlar daha sonra oyuncunun 

istenilen bölgesine yapıştırılarak oyuncunun yeni görünümü ile kendi mimiklerini 

yansıtabilmesi sağlanır.    

 

       4.2.17.1- Kalıp Alma 

 

      Oyuncunun hangi bölgesi için protez hazırlanacaksa, o bölgenin kalıbı alınır. Kalıp 

alma işlemi şayet negatif tek sefer için kullanılacaksa alginate ile, master olarak hep 

saklanması gerekiyorsa silikonla alınır. Silikon iki bileşenli bir üründür.Alginate su ile 

karıştırarak hazırlanır. Kalıbı alınacak alan, istenilen kalıp alma malzemesi ile kaplanır. 

Üzeri suyla ıslatılmış alçılı bandajla tamamen sarılır. Alçılı bandaj ısınıp soğuduktan 

sonra sertleştiği görülür ve kolayca çıkartılır. Elde edilen  malzeme negatiftir. 

  

       4.2.17.2- Pozitif Hazırlama 

 

    Negatifi alınmış parçanın içi uygun bir malzeme ile doldurularak pozitif elde edilir.  

Bu malzeme şayet sıcak köpükle çalışacaksak fırınlama gerektireceği için ısıya 

dayanıklı bir malzeme olmalıdır. 

 

       4.2.17.3- Pozitif Üzerinde Yeni Karakter Çalışması 

 

  Pozitif üzerinde kille yeni karakter yaratılır.    
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       4.2.17.4- Pozitif Üzerindeki Yeni Karakterin Negatifinin Çıkarılması 

                       

       4.2.17.5- Köpük Malzemelerle Protezi Hazırlama  

 Köpük malzemeler istenilen doku görünümü yaratmak için bu alanda 

kullanılan ürünlerdir.   

        

       4.2.17.6- Protezin Uygulanması  

 

  Elde edilen protez istenilen bölgeye yapıştırılır. Bu işlem yapılırken, kenarların ciltle 

birleşme noktasında çok inceltilerek geçişin dikkat çekmeyecek şekilde uygulanması 

gerekir.  

 

     4.2.18- Vücut ve Yüz Boyama Teknikleri 

 

  Vücut ve yüz boyama, günümüzde sadece çocuklara eğlence amaçlı uygulanan bir 

sanat dalı değil, reklam sektöründe çok yoğun bir şekilde kullanılan, festivalleri ve 

yarışmaları yapılan dikkat çekici bir dalı halini almıştır.Toplumların geleneklerinde var 

olan vücut boyama ve dövmenin, günümüze taşınarak makyaj sanatçılarının 

yaratıcılıkları ile tuvalin insan olduğu ve gittikçe daha yaygın bir biçimde uygulanmakta 

olduğu görülmektedir.  Fantezi makyaj da sadece vücut boyamak değil; peruk 

kullanımı, tırnaklar, lensler ve protezlerde çok farklı uygulamaları ile basının ilgisini de 

çekmektedir.  

        

Yüz ve vücut boyama, günümüzde festivalleri yapılan bir sanat dalıdır. Bu dalda 

uygulanan makyajlar geçicidir yani temizlenerek çıkarılabilir.  Ancak, geçmişten 

günümüze kalıcı vücut boyaları dövme çıkmaz ve günümüzde ancak lazerle 

çıkarılabilmektedir.   
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Yüz ve vücut boyamada kullanılan en temel teknik desen ve şekilleri, fırça ve süngerle 

boyamaktır. Kullanılan boyalar su bazlı veya krem bazlı olabilir. Makyaj sanatçısının 

modeli çocuksa, su bazlı boyalar tercih edilmelidir.  

 

 

       4.2.18.1- Sünger, Fırça ile Boyama 

 

Vücut boyamada su bazlı veya krem bazlı boyalarla çalışılır. Önce yapılacak desen 

kağıt üzerinde veya bilgisayarda belirlenir. Daha sonra ana hatlar çizgiler halinde 

modelin vücudunda kalemle belirlenir. Ana hatların içleri sünger veya fırça ile boyayla 

doldurularak istenen desen vücut üzerinde uygulanmış olur.      

 

       4.2.18.2- Airbrush (Hava Tabancası) ile Boyama            

 

Hava tabancası ile çok kısa bir süre içinde boyama elde edilir. Boya tabancası ile vücut 

boyamada genelde şablon kullanımı tercih edilmektedir. Böylece, fışkırtılarak 

uygulanan boyanın taşması önlenmiş olur.             

 

       4.2.19- Peruka, Sakal ve Bıyık Hazırlamak  

 

Gerek sinema gerekse sahne sanatlarında çok yoğun olarak kullanılan peruka, sakal ve 

bıyığın başarılı bir şekilde uygulanması, oyuncunun anatomik ölçüsü ve renk uyumuna 

bağlıdır.     

 

     4.2.20- Cilt Hastalıkları ve Makyaj 

 

Sinemada en büyük sorunlardan biri, uygulanan makyajların gerçeği yansıtabilmesi ve 

inandırıcı olmasıdır. Bu yüzden, makyaj sanatçısının ihtiyaç duyduğunda 

yararlanabileceği kaynakları bilmesi ve bu kaynakların güvenilir olması gerekmektedir.  
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Cilt hastalıkları ile ilgili en geniş kapsamlı kaynak, yabancı kaynaklar yanında 

ülkemizde Dr. Can Baykal’ın eseri olan “Dermatoloji Atlası”dır. Her tür detaylı bilginin 

bulunabileceği bu tıbbi kaynak, özellikle resimleri ile makyaj sanatçılarına güvenilir bir 

yol göstericidir. Bu kitabı baz alarak ana başlıklar halinde guruplanan cilt hastalıkları 

özellikle cüzzam ve şarbon gibi sinema tarihinde hep sözü edilen bazı hastalıkların 

fiziksel görünümde yarattığı deformasyonu doğru bir şekilde gösterebilmesi açısından 

önemlidir.Tez ekinde sadece birer örnekle verdiğim bu cilt hastalıkları çok abartılı gibi 

görünen bazı cilt deformasyonlarının aslında abartı olmadığını ve günlük hayatta 

karşılaşılabilir olduğunun da göstergesi olarak sunulmuştur.  

 

Senaryo yazarı karakterleri yaratırken, cilt hastalıklarının stres altında daha yoğun bir 

şekilde su yüzüne çıktığını gözden kaçırmamalıdır. Tüm hastalıkların aslında insanın 

bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu vücudun ona zarar veren bakteri, virüs ve diğer 

etkenlerle mücadele edemez hale gelmesi ile ortaya çıktığı saptanmıştır. Cilt 

Hastalıkları bunun ilk gösterge alanıdır diyebiliriz.  

 

Sinema sektörü, albinizm gibi birçok cilt hastalığını filmlerde kullanmış ve bazen bu 

hastalığa sahip kişiler şayet kötü izlenim verecek şekilde önyargı oluşturacak bir 

biçimde kullanılmışsa filmi yapanlar bu hastalığı taşıyan kişiler tarafından şiddetle 

eleştirilmiştir.         

      

  4.2.20.1- Mantar Hastalıkları 

 

       Mantar, özellikle oyuncular arasında çok yoğun olarak gözlemlediğim bir 

rahatsızlık olduğu için bilhassa burada vurgulamayı gerekli görüyorum. Mantar fiziksel 

olarak görülen bir rahatsızlıktır ve havuz, kum, denemek amaçlı giyilen herhangi bir 

giysi, makyaj fırçaları aracılığı ile kolaylıkla bulaşabilir. Vücuda bir kez girdikten sonra 

her zaman ortaya çıkmasa bile, yaşamaya devam eder. Vücudun bağışıklığının gücünü 

kaybettiği, üremenin uygun bulduğu asit ortamını yakaladığı anda bazen kaşıntı bazen 

saç dökülmesine bile sebebiyet verecek boyutlarda görünür hale gelir.  Đnsandan insana 
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veya hayvandan insana kolaylıkla bulaşabilmesi de çok yaygın olmasının diğer bir 

sebebidir. Oyunculara makyaj yaparken mantar rahatsızlığı görüldüğünde makyaj 

sanatçısı muhakkak malzemelerini dezenfektan temizleyicilerle temizlemelidir aksi 

taktirde diğer oyunculara bulaşabilir. Öte yanda mantar estetik olarak istenmeyen bir 

görünüm yaratır ki, makyaj sanatçısı bu görünümü de kamufle etmek zorundadır.  

 

Oyuncuların sürekli maruz kaldığı stres ve terle mantar hastalıklarının daha fazla ortaya 

çıkacağı da düşünülebilir.  Tinea kapitis profunda (Keryon selsi)  bir ileri vaka mantar 

örneği ve çok sık bir şekilde karşınıza çıkabilecek Tinea korporis örnekleri verilmiştir.  

 

Mantar hastalıkları bazen epidermis yanında dermise de zarar verebilir ki bu kalıcı 

izlere sebebiyet verir.  

 

       4.2.20.2- Viral Hastalıklar 

 

Günlük yaşamda hep karşımıza çıkan uçuk, dolama,  suçiçeği, kızamık gibi cilt 

hastalıkları viral hastalıklardır. Bu hastalıklara örnek resimler verirken, bilhassa ileri 

aşamadaki rahatsızlıklar tercih edilmiştir.  Verruka vulgaris.(yaygın lezyon) , Herpetik 

Dolama, Suçiçeği, Herpes Zoster (zona), Kızamık, HIV infeksiyonu (AIDS) 

örnekleridir.           

 

       4.2.20.3- Paraziter Hastalıklar 

 

  Parazitler; saç bitlerinden, deri altı damar görünümündeki kılcal kurtlara veya bağırsak 

kurtlarına, kirpik veya kasık bitleri, böcek ısırıkları makyaj uygulamasında tıp bilgisi 

gerektiren fiziksel değişikliklere sebebiyet verirler. Đyi yıkanmadan yenen sebze ve 

meyveler üzerindeki parazitler vücuda girdiğinde bazen tümör bile zannedilebilecek 

şekilde çoğalarak organın çalışamaz hale dahi gelmesine sebebiyet verebilirler. Baş 

bitlenmesi,kasık bitlenmesi, kirpik biti (kirpik biti gözlenen çocuklarda cinsel taciz 

belirtisi de olabilir)  bitlerin yumurtaları olan kıl dibine yapışık vaziyetteki sirkelerle 
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beraber gözlenir.  Grimsi beyaz renkteki bu yumurtalar sık dişli bir tarakla taranarak 

uzaklaştırılabilir. Ancak tamamen yok edilmesi için günümüzde permetrin ve sumitrin 

içeren krem ve şampuanlar, bağırsak kurtları içinde pirok isimli ilaç kullanılmaktadır. 

Böcek ısırığı yanma, batma ve ağrıya da sebebiyet verebilir. Sinek, pire, tahtakurusu, 

kene ısırmaları veya arı sokmaları genellikle şiddetli kaşıntı, yanma, batma ve ağrı 

şeklinde kendini gösterir. Vücudun direncine bağlı olarak, Şark Çıbanı olarak 

adlandırılan geçmişte özellikle doğu illerimizde rastlanan tatarcık ısırması sonucu 

oluşan görünüm daha sonra yüzde düzensiz çukurlara sebebiyet veren izler meydana 

getirmektedir. Hayvan ısırığı vakalarında da, ısırık yerinde gelişen genelde, ağrısız bol 

parazitli şekildedir. Kana geçmediğinden iç organlara zarar veremez. En tehlikeli ısırık 

türü, içinde çok fazla parazit içerdiği için insan ısırığıdır. 

 

         4.2.20.4- Bakteriyel Hastalıklar 

 

Günlük yaşamda sınırlı bilgilerle sahip olunan yüzeysel fikirler özellikle makyajda 

derinlemesine araştırma ihtiyacını daha fazla doğurmaktadır.  Selülit gibi sadece 

bayanlarda bacak ve kollarda oluştuğu düşünülen portakal kabuğu görünümündeki  

deformasyonun aslında bakteriyel bir hastalık olduğu ve Şarbon, Kene Tifüsü gibi 

hastalıklarla aynı gurupta değerlendirildiğini bilmek makyaj sanatçısı için önem 

taşımaktadır. Selülit sıradan bir fiziksel görünüm bozukluğu olarak bilinse de ileri 

safhaları çok ciddi cilt deformasyonuna sebebeiyet verebilmektedir. Ekteki resimlerde 

değişik selülit türlerine örnekler verilmiştir. Ayrıca, Halk arasında Çıban olarak bilinen 

“Fronkül” gösterilmiştir. Erken evresindeki bu resimde multipl lezyonların varlığında 

ateş, üşüme, titreme, bitkinlik gibi rahatsızlıklarda gözlenebilir. Şarbon (Antraks) 

özellikle son yıllarda terör olaylarında bireylere şarbonlu zarflar gönderilmekte olduğu 

haberleri üzerine yer vermeyi gerekli gördüğüm bir örnektir. Deri ve iç organ 

tutulumuna sebebiyet veren ve hayvanlar veya hayvansal ürünlerle temasla insana 

bulaşır. Đnsandan insana geçmediği düşünülmektedir.    
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Microbacterium hastalıklarında özellikle ortaçağda geçtiği tasarlanan filmlerde Cüzzam 

ölümcül ve ürkütücü doku deformasyonları yaratan bir hastalık olarak seyircilerin 

hafızalarında yer almıştır.  Ülkemizde bu hastalığa özel hastane mevcut olup 300 

civarında Lepra hastası kayıtlarda yer almaktadır. Hastalık genellikle çocukluk ve 

gençlik döneminde ortaya çıkmaktadır. .Sifiliz toplumda bilinen adı ile Frengi yine 

filmlerde çok sık bir şekilde karşımızı çıkan hastalıklardandır. Fransızların yüzlerini 

boyama ve pudralama gerekçesi olarak düşünülen bu hastalık bir dönem Avrupa’da en 

yaygın hastalıklardan biriydi. Ülkemizde halen çok sık bir şekilde görülmektedir. Frengi 

(Şankr) hastalığı cinsel ilişki veya nadiren kan nakli ile bulaşır. Cinsel ilişkiden 21 gün 

sonra deride ortaya çıkar. Ayrıca öpüşme,  cinsel temas sonucu dudaklar, ağız içi ve 

dilde de gözlenebilir.  

   

Akneiform Dermatozlardan Akne Vugaris halk dilinde “siyah nokta” olarak tanımlanan 

Açık Komedon daha sonraki aşamasında ise Papülopüstüler lezyon şeklini alır.   

       

             4.2.20.5- Đlaç Reaksiyonları 

 

Tedavi amaçlı alınan bir ilaç bazen hasta cildi üzerinde Stevens-Johnson Sendromunda 

görüldüğü gibi çok farklı etkiler yaratabilir. 

 

Günümüzde en sık rastlanan deri hastalıkları arasında Ekzema vardır. Deterjan,  

Ultraviyole ve röntgen ışınları gibi irritan maddenin temas yerinde yeterli 

konsantrasyon ve yeterli sürede kalmasıyla hemen herkeste görülebilir. Hava koşulları, 

deri infeksiyonlarının da etken olduğu bir El Ekzeması örneğidir. 

Yalama dermatiti çocuklarda parmak emme ve ağız çevresini yalama soncu ortaya 

çıkar.   
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       4.2.20.6- Pigmentasyon Bozuklukları 

 

 Vitiligo örnekleri sıkça karşılaşılan rahatsızlıklardandır. Bulaşıcı olmamakla birlikte 

görünümü sebebi ile insanların temastan kaçındığı bir hastalıktır. Hipopigmentasyon ve 

Hiperpigmentasyona bağlı olarak renk değişir. Melanosit yıkımı sonucu ortaya çıkar. 

Wood ışığı ile açık tenlilerde fazla belirgin olmayanlarda gözlenebilir. Bazen kıllarda 

beyazlaşabilir.  

 

Albinizm melanin sentezindeki kalıtımsal bir rahatsızlık sonucu ortaya çıkar. Şiddetine 

bağlı olarak gözlerde soluk pembe renk, görme kaybı, gri veya mavi olabilir. Tüm vücut 

derisi ve saçlar süt beyazıdır.  

 

Melazma (Kloazma) %90 kadınlarda genel olarak hamilelik veya menapoz sebebi ile 

alın, yanaklar, şakak, üst dudak (bıyık görünümü) ile ortaya çıkan açık veya koyu kahve 

lekelerdir.   

 

       4.2.20.7- Saç ve Kıl Hastalıkları 

 

Alopesi areata tüm saçların kaybı hastalığıdır. Diğer bölgelerdeki kılları da etkileyebilir. 

Hirsutizm kadınlarda hormonal faktörlerin etkisi ile başlıca yüz, boyun, göğüs, karın ve 

pubis bölgelerinde erkek tipi kıllanma ile ortaya çıkar. 

 

          4.2.20.8- Tırnak Hastalıkları 

 

Tırnak da profesyonel makyajın alanındaki bir bölge olarak, senaryo yazarı ve makyaj 

sanatçısına alternatif uygulanabilecek modeller olarak düşünerek örnek hastalık 

resimleri verilmiştir.  

 Makyaj sanatçıları bir karakteri yaratırken hayal gücü yanında hayal gücünü besleyecek 

diğer görsellere de ihtiyaç duyar. Çomak Parmak rahatsızlığı ET’deki uzaylı karakterin 

ellerini anımsatır.  Bu hastalığın sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte parmaklara 
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giden kan akımının çeşitli mekanizmalarla arttığı düşünülmektedir. Lökonişi totalis’de 

ise tüm tırnaklar kalıtımsal olarak bu yapıya sahip olduğu gibi tifo, lepra, siroz, ülseratif 

kolit gibi hastalıklar sonucunda da aynı görünüm ortaya çıkabilmektedir. Makyaj 

sanatçısı bu tür bir hastalık taşıdığı planlanmış olan karaktere makyaj uygulaması 

yaparken tırnak detayını da uygulayabilir.     

      

 

   

       4.2.20.9- Paget Hastalığı 

 

Ülkemizde kadınlarda meme kanserinin erken dönemlerde teşhis edilmesi ile artık 

tedavisinin mümkün olabilmesine rağmen belki Çernobil’deki Nükleer Enerji 

Santralindeki kaza sonrasında Karadeniz kıyılarının etki altında kalması belki 

çağımızdaki beslenme ve yaşam alışkanlıklarına bağlı olarak o kadar çok kanser vakası 

ortaya çıkmıştır ki bunun filmlerde izlenmemesi veya televizyon dizilerinde yer 

bulmaması ihtimali imkansızdır. Özellikle meme kanserinde meme başında ortaya çıkan 

kaşıntı veya yanmaya yol açabilen 3–5 mm çapında lezyonlar oluşur.    

Bu hastalığın ileri aşamasında görüldüğü gibi meme ucu kaybolur. Lezyon yaklaşık 3 

cm çapına ulaşır. Daha ileri aşaması 8 cm çapına erişir.  

 

       4.2.20.10- Sturge-Weber Sendromu 

 

Demet Akbağ’ın yarattığı karakterlerden birinde göze çarpan bu cilt hastalığı doğumdan 

itibaren gözlenen bir hastalıktır. Hastaların büyük bir kısmı normal yaşamını 

sürdürebilir.  

 

       4.2.20.11- Keloid 

 

Deride yaralanmayı takiben veya bazen kendiliğinden oluşan kontrolsüz fibröz doku 

proliferasyonudur. Cerrahi girişimler, kulak delinmesi, aşılanma ve iyi tedavi edilmemiş 
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2. derece yanıklar sonucunda ortaya çıkabilir. Koyu tenlilerde görülme sıklığı artar ve 

ailesel yatkınlık söz konusudur. Đyileşmekte olan yarada gerginlik, yara kenarının tam 

olarak karşı karşıya gelmemesi keloid oluşumunu destekler.  

Sünnet ve yanık sonrası oluşmuş keloidler sıkça karşımıza çıkmaktadır.   Bu bilgiden 

eski yara izi makyajı yaparken yararlanılabilir.  

 

 

 

        4.2.20.12- Đlk Bakışta Teşhis Koymayı Sağlayacak Rahatsızlıklar 

 

          a. Kırmızı cilt rengi kan basıncının yüksek olduğunu, sıcak çarpmasını veya  

karbonmonoksit zehirlenmesini gösterir. 

 

           b. Cildin renginin soluk olması dolaşımın yetersiz olduğunu gösterir.  

 

          c. Cildin renginin mavi olması kan oksijeninin düşük olmasını gösterir.  

 

           d. Gözlerdeki pupillalarda fark kafa travması veya felç belirtisi olabilir. 

 

           e. Loş bir ortamda pupillaların küçük olması uyuşturucu kullanımını veya 

merkezi sinir sitemi hastalığını düşündürür.  

           

          f. Parlak bir ortamda veya ışık tutulduğunda pupillaların geniş olması dinlenme 

halini veya şuur kaybını belirler.  

 

           g. Kemik kırılması bazen dışarıdan da görülebilir.  

 

           h. Kafatası kırığının belirtileri; gözlerin etrafında çürükler, kulakların arkasında 

mastoid prosesin üzerinde çürük veya “Battle belirtisi”   
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          I. Hastanın göğsünde skar (kesik, yara) daha önceki aorto-koroner by-pass 

operasyonunu gösterir. 

  

 

 

 

     4.3- Kalıcı Makyaj 

 

Günümüzde kalıcı makyaj iki türlü uygulanmaktadır. 

 

1. Dövme (tüm vücut veya bir bölgeye önceden planlanmış bir tasarımı deri altına boya 

ve iğne ile yerleştirmek)  

2. Kirpik dipleri, dudak etrafı, kaş gibi bölgelerde sanatsal tasarımlar yapmadan 

modelin yüzünde doğal duracak ve uzun süreli dayanacak deri altına uygulayarak 

güzelleştirici makyaj kontur uygulaması  

 

4.3.1- Boyalarla Kalıcı Makyaj (Dövme, Permanent Make-up) 

 

Bilinen en eski dövme, 1991 yılında Đtalya’da Similaun buzulunda bulunan 5300 yıllık 

“buzadamı”nın üstünde görülmüştür. Eski Mısır’dan Orta Amerika’ya kadar çok eski ve 

yaygın olan dövme soyluluk, kölelik, mahkumluk gibi birçok farklı statüyü simgelemek 

amaçlı olarak kullanılmıştır. 

Romalıların suçlu ve kölelere dövme yaptırdığını öğreniyoruz. Đlk Hristiyanlar özellikle 

haç dövmesi yaptırırken önce, yüze daha sonra tamamen dövme yaptırmak yasaklandı.  

Osmanlı döneminde mutaassıp Ermeniler arasında baş ve şahadet parmakları arasında 

haç dövmesi yaptırmak yaygındı. Hindistan’danArap ve Kürt kadınlara kadar 

günümüzde dövme geleneği devam etmektedir. 18. yüzyılda Avrupalı denizciler 

Uzakdoğu ve Pasifik halklarında dövmeyi görmeleri ile yayılmaya başlamıştır. Đngilizce 

tattoo kelimesi, Tahiti dilinden alınmıştır. O dönemde denizcilerin dövmeye gösterdiği 

ilgi ile liman şehirleri dövme salonları ile dolmuştur. 1891’de ABD’de ilk elektrikli 
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dövme aleti patenti alınmıştır. ABD, dövme desenlerinin merkezi haline gelmiştir ve 

denizci, asker, dindar, romantik gibi dövme desenleri standartlaştırılmıştır. Đslamda 

vücuda zarar verdiği düşünülerek onaylanmayan dövme, yeniçeriler arasında çok 

yaygınlaşmıştır. Yeniçeriler özellikle mensup oldukları ortaların işaretlerini yaptırırken 

külhanbeyi, efe ve pehlivanlar arasında da meraklısı çok artmıştır. 19.yüzyılda ABD’de 

hükümlüler, Đngiltere’de ordudan kaçanlar, Çarlık Rusyası’nda Sibirya mahkumlara 

dövme yapılarak işaretlenmiştir. Suçlulara dövme yapılması Fransa’da 1832, 

Đngiltere’de 1834’de son bulmuştur.  Naziler toplama kampı tutuklularına da dövme 

yapmışlar, 20. yüzyılda sokak ve motorsiklet çeteleri, punklarla yeniden yayılmaya 

başlamıştır. Ülkemizde özellikle Mardin’in Derik, Mazıdağ ve Tur Abdin bölgelerinde,  

kadınların yüzlerinde, kollarında ve ellerinde “dakk” adı verilen işaretler vardır. Maviye 

çalan dakk bir çeşit dövmedir. Kişinin hangi aşirete ait olduğunu gösteren bir süslenme 

biçimidir. Kaşların arasına, çeneye ve dudakların üstüne her bir aşirete özel şekillerde 

uygulanır. Anne sütü ile çamurun karıştırılmasıyla da elde edilir. Evlilikler günümüzde 

ömür boyu sürmesi amaçlanan bir yaşam biçiminin ilk adımı olarak düşünür ve bu olay 

“düğün” denilen bir şenlikle kutlanır. Bu kutlama sırasında öbür semavi dinlerden farklı 

olarak “ Kına Gecesi” yapılır. En fazla Ortadoğu’da kullanılan kına, Mısır uygarlığında 

ilaç yapımından başlayarak firavunların tırnaklarını boyamasında da kullanılmıştır. 

Musevilik ve Hıristiyanlık’ta kına yakmak yasaklanmıştır. Hz. Muhammed ise 

Müslüman erkeklerin sakal ve saçlarına kına yakmalarını tavsiye etmiştir. Daha sonra 

kadınlarda kına yakmaya başlamıştır. Çölde yaşayanlar atlarının yele ve kuyruklarına da 

kına uygulamaktadırlar.  

Düğünlerde kız ve damat kınası uygulaması ayrı günlerde yapılıyor. Eskişehir’de el ve 

ayak bileklerine kadar kına yakmak bir gelenektir.           

       

 4.3.2- Estetik Ameliyatlar  

 

Sünnet, karın germe, liposection, yüz germe, düşük göz kapağı düzeltmeleri, göz altı 

torbası alma operasyonları estetik güzelleşme amaçlı veya dini gerekçelerle tercih edilen 

ameliyat yöntemleridir.  
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Diğer bir kalıcı makyaj uygulaması sayılabilecek dinsel uygulama, sünnettir.  

Đslamiyet’te ve Musevilikte erkek çocuklarını sünnet ettirmek farzdır. Musevilikte   

sünnet Tanrı’ya sadakatin sürekliliğini gösteren bedene kazılmış bir simgedir. Sünnet 

işaretinin üreme organına konması, Museviler açısından asla yok olmayacakları 

düşüncesini simgeler. Geleneksel olarak, kişisel tercih yapılmadan uygulanan makyaj 

yöntemlerinden biri de, sünnettir. Musevilerde geleneklere göre, sünnet yapan ve 

“Moel” denilen bir kişi sünneti yapar. Müslümanlar da ise eskiden berberler sünnet 

yaparken artık hastanelerde sünnet yapılmaktadır. Müslümanlıkta 3,5,7 gibi tekli 

yaşlarda sünnet yapılırken, Musevilikte bebeğin doğumundan itibaren 8.günde 

yapılmaktadır.    

 

   5- ÜLKEMĐZDE MAKYAJ SANATÇISININ ÇALIŞMA KOŞULLARI  

 

Ülkemizde şu sıralar, sendika kapsamında makyaj sanatçılarının örgütlenme çalışmaları, 

daha ciddi bir biçimde ele alınmaya başlamıştır. Gerek sahne sanatları gerekse sinema 

ve televizyonda çalışacak makyaj sanatçılarının çalışma koşullarını belirleyecek olan 

örgütlenme faaliyetleri sektörde profesyonel makyaj sanatçısı olarak yer almak isteyen 

kişinin sendikaya üye olabilmesi için, ülkemizde bu konuda resmi olarak kabul edilmiş 

eğitim kurumu ve diploma konusunda boşluk olduğu için, sendika üyesi makyaj 

sanatçılarından belirli sayıda referans alma koşulu getirmeyi hedeflemekte ve her 

çalışan makyaj sanatçısının SGK’na kayıtlı olması ve sigorta bedelinin de çalıştığı 

yapım şirketi tarafından ödenmesi zorunluluğunu getirmeyi amaçlamaktadır. 

Amerika’da sendikalı olmayan hiçbir makyaj sanatçısının, çalışamaması ve sendikalı 

olabilmek için de belirli koşulların sağlanmış olması zorunluluğu ülkemizde de 

uygulanmaya başlanacaktır. Çalışma saatlerinden, çalışma ortamına, yapılacak işin 

bedelinden, ödeme koşullarına kadar hem yapım şirketinin hem de makyaj sanatçısının 

yükümlülüklerini belirgin hale getirecek bu çalışmalar günümüzde yaşanmakta olan bir 

çok sorunu çözme imkanı yaratacaktır. Günümüzde son derece yoğun olarak yaşanan 

makyaj sanatçılarının günlük kaşe miktarları ( günümüzde yapım şirketleri makyaj 
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sanatçılarından firma kurarak vergi mükellefi olup fatura kesmelerini talep 

etmektedirler) Oysaki sendika açısından her bir çalışanın sigortalı olarak çalışması 

gerekmektedir. Özellikle diziler için makyaj sanatçıları ile anlaşma yapılırken bölüm 

başına bir bedel saptanmakta ancak bölüm çekimleri bazen 2–3 haftayı bulabilmektedir. 

Böylece bir bölümün 1 haftada tamamlanacağı varsayımı ile teklif veren makyaj 

sanatçısı zor durumda kalmaktadır. Đşte sendika kapsamında, tüm bu belirsizliklerin 

ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Ülkemizde bu konudaki en son gelişme, Đstanbul 

Güzellik Uzmanları Odası’nın çalışmaları sonucunda “makyaj sanatçısı” meslek 

tanımının yapılmasıdır.Böylece güzellik salonlarında çalışan makyaj sanatçılarından 

başlayarak, kalfalık ve ustalık belgelendirme sistemleri ile hem sektör çalışanlarının 

belirli bir eğitimden geçmesinin sağlanması hem de gerekli eğitim ve sınavlardan 

geçmemiş kişilerin bu mesleği icra etmesinin engellemesi amacı taşınmaktadır.  

Ülkemizdeki ayrıca meslek lisesi kapsamında makyaj sanatçısı eğitimine yer verilmeye 

başlanmasıdır. 2008–2009 öğrenim yılından itibaren başlayacak bir eğitim programı 

halen uygulanmakta olan Kuaförlük ve Cilt bakımı bölümlerinden farklı olarak 

içeriğinde sadece makyaj olan bir dal olarak makyaj sanatçısının daha donanımlı 

yetişmesi imkanını sağlayacaktır. 

Makyaj teknikleri açısındansa, gittikçe gelişen kamera ve kurgu sistemleri gerek 

kullanılan makyaj malzemelerinin özellikleri gerekse makyaj sanatçısından beklentiler 

konusunda çok farklı gelişmeleri ortaya koymaktadır. Şu anda özellikle bazı televizyon 

kanallarında son derece abartılı uygulanan güzelleştirici makyaj, ülke kültürünün de 

göstergesi olmaktadır. Sinemada devasa boyutlara ulaşan görüntülerde, doğal görünümü 

yaratabilmek için uygulanan makyaj teknikleri çok daha abartısız ancak çok daha titiz 

çalışmayı gerektirmektedir. Ancak, kurgu teknolojisi birçok alanda olduğu gibi bu 

konuda da masa başında çözüm getirebilmekte ve hatta makyaj sanatçılığının 

gelecekteki konumu ile ilgili birçok kaygıyı da beraberinde taşımaktadır. Yapılan pek 

çok hatanın kurgu aşamasında düzeltilmesi yanında, filmin oluşum aşamasında var 

olmayan görüntülerin, kurgu aşamasında ilave edilebilmesi veya var olanların istenildiği 

gibi değiştirilebilmesi makyaj sanatçılarına ileride acaba sadece birer tasarımcı olarak 

mı başvurulacak endişesini ortaya çıkarmaktadır.  
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    6- “BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK SĐNEMASINDA  PROFESYONEL 

MAKYAJ ” FĐLMĐ OLUŞUM SÜRECĐ 

 

Filmin yapım amacı; ülkemiz sinemasında makyaj uygulayan ve makyaj uygulanan 

sanatçıların profesyonel makyaj konusunda görüşlerini alarak geçmişten günümüze 

makyaj sanatına ayna tutmaktır. Ne yazık ki halen sendikada programlı bir çalışma 

sistemi oluşturulamadığı için, makyaj sanatçıları kendi çalışma koşullarını birebir 

prodüksiyonla yaptığı anlaşma koşullarında belirlemeye devam etmektedir. 

 

Film hazırlanırken önce sanatçılar ile görüşmeler yapılmış ve daha sonra kamera 

arkasında makyajla ilgili bölümlere yer verilmiştir.   

Fikret Hakan ile evinde görüşülmüş ve kendi kişisel ortamında görüşmenin verdiği  

rahat ifadeyi tarzını  ortaya koymak hedeflenmiştir.  

Makyaj Sanatçısı Cüneyt Ballı ile yapılan görüşme, hem TRT yapımları hem de reklam 

sektöründe 80’li yılların sonlarından itibaren çalışmış bir sanatçı olduğu için tercih 

edilmiştir.  

Türkan Şoray, Fatma Girik, ve Hülya Koçyiğit ile halen çekimi ve gösterimi devam 

etmekte olan “Altın Kızlar” televizyon dizisi setinde görüşülmüştür. Her üç sanatçı da  

büyük bir açıklıkla makyajın sinemadaki gelişimini kendi açılarından aktarmışlardır. 

Makyaj Sanatçısı Suzan Kardeş’in görüntüleri “Organize Đşler” filmi set ortamında 

ekibin çektiği görüntülerden alınmıştır. Bu görüntülerin kullanılma sebebi; oyuncu ve  

makyaj sanatçısı arasındaki iletişimi, bilgi paylaşımını ve yönlendirmeyi iyi bir şekilde 

yansıtması olmuştur.  

 

Bu filmin; tez konusu olan makyaj açısından, Türk sinemasına damgalarını vurmuş 

oyuncularımızın gelecek nesillere ışık tutacak bilgi ve deneyimlerini aktarmasına fırsat 

verdiğine inanılmaktadır.   
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                                          SONUÇ 

 

Makyaj hem günlük hayatta hem de tipe karakter yaratımının gerekli olduğu tüm sanat 

dallarında “kendini ifade etmenin” temel destekleyicisidir. Çağlar boyu dış görünümde 

değişiklik yapmak istediği uygulana gelmiş ve uygulanmaya devam edecektir. 

Sinemada karakter yaratımında “makyaj sanatçısı” olarak tanımlanması gereken 

sanatçılar anatomi, ışık, renk, kimya, adli tıp, dermatoloji, psikoloji  ve dünya tarihi gibi 

mesleğini başarılı bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan tüm bilgilerle kendini 

donatmalı ve ayrıca gelişen teknolojiyi de takip ederek sürekli bir şekilde kendini 

yenilemelidir. “Profesyonel Makyaj sektörü” sinemanın diğer alanlarındaki gelişme 

oranında ilerleme  gösterememiş olmasına rağmen, kamera  ve ışık sistemleri 

doğrultusunda gelişme  dikkat çekmektedir.  

 

Makyaj sanatçılarının usta –çırak ilişkisi ile eğitilmesi, artık yeterli olmamakta ve sektör 

açısından sağlam alt yapılı uzun süreli eğitim kurumlarında verilecek eğitimler artık 

kaçınılmaz noktaya gelmiştir. Oyuncu, yönetmen, senaryo yazarı, görüntü yönetmeni, 

kostüm tasarımcısı  ve sanat yönetmeni  ile makyaj sanatçısının beraber çalışmayı 

planlayabildiği projelerde filmin başarısını ve oyuncunun performansını arttıracak bir 

güç birliği oluşacağı muhakkaktır.     

 

Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve  Fikret Hakan gibi, uzun yıllardır 

sinemamıza emek vermiş olan oyuncularla yapılan görüşmeler, sinemamızın ilk 

yıllarında kostümünden makyajına tamamen oyuncunun kendi finansman gücü ve kendi 

yaratıcılığına dayanan karakter yaratımlarının söz konusu olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu da her bir oyuncunun kendisinin makyaj uzmanı olduğu bir yapıyı ortaya 

çıkarmıştır.  Günümüzde makyaj konusunda uzmanlaşmış sanatçıların sayısı ve meslek 

bilgileri arttıkça, oyuncuların yarattığı karakterler de daha inandırıcı olacak ve 

oyunculuk performanslarına destek olacaktır.  

Profesyonel makyaj ürünlerinin daha bilinçli kullanımı sağlandıkça, görüntü 

yönetmenleri de daha etkin çalışma imkanı bulabileceklerdir.  
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Senaryo yazarları hayal ettikleri her bir karakterin canlandırılabileceğini gördüklerinde, 

senaryolardaki yaratıcılığın sınırlarını da genişletecek ve böylece karakter yaratımında 

da  sıradanlıktan kurtulmuş eserler ortaya koyabilecektir.  

 

Profesyonel makyajın getirdiği kullanım elverişliliği ve kolay elde edilebilirlikle 

makyaja ayrılan süre daha da kısalacak, böylece zaman maliyetini aşağıya çekme şansı 

mümkün olabilecektir. Makyaj sanatçısı mevcut malzeme imkanlarının verdiği kolaylığı 

ilk zamanlarda tercih edecek olsa dahi, ilerleyen zamanlarda sanatçı olmanın ayrıcalığı 

ile  sadece kendine özgü teknik ve ürünleri ortaya çıkarmayı amaçlayacaktır.  Bu da her 

bir makyaj sanatçısının bireysel katkısı ile daha farklı, daha özgün eserlerine  fırsat 

tanıyacaktır.  

 

Makyaj hep var olmuş  ve var olacak yapısı ile, bilgisayar teknolojisi, lazer ve benzeri 

imkanlarla insanların değiştirmek istedikleri fiziksel özellikleri için onların hayatında 

daima yer alacaktır.   
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1. Osmanlı Padişahlarının Farklı Ressamların Yaptığı Resimleri ile Görünümleri 

2. Osmanlı Đmparatorluğu’nda Değişik Din ve Meslek Mensuplarının 

Görünümlerinden Örnekler 

3. Profesyonel Makyajda Referans Alınabilecek Dermatoloji Örnekleri 

4. Dünya Tarihinde Makyaj 

5. Lazerle Kıl Temizleme Đşleminin Aşamaları 

6. Ünlülerin Makyajsız Halleri 

7. Makyaj ve Bilgisayar Teknolojisi 

8. Türk Sinema Tarihinden Makyaj Örnekleri 

9. Profesyonel Makyajda Kullanılan Ürünler 

10. Vücut Boyama 

11. Oscar’da En Đyi Makyaj Ödülü Almış Olan Filmler 

12. Profesyonel Makyajda Referans Alınabilecek Adli Vaka Örnekleri 

13. Fatma Girik  ve Filmlerinde Makyajla Yarattığı Değişik Karakterler 

14. Türkan Şoray ve Filmlerinde Makyajla Yarattığı Değişik Karakterler 

15. Üniversitede Özel Makyaj Eğitimi Duyurusu ve Makyaj Örnekleri 

16. Işık ve Görüntü 

17. Dünya Sinema Tarihinden Makyaj Örnekleri    

18. Dünyada Sinemada Profesyonel Makyaja Verilmiş Ödüller 

19. Türkiye’de Sinemada Profesyonel Makyaja Verilmiş Ödüller 

20. Türk Sinema Seyircisinin Makyaja Bakışıyla Đlgili Anket  
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EK 1 

OSMANLI PADĐŞAHLARININ 

FARKLI RESSAMLARIN YAPTIĞI RESĐMLERĐ ĐLE GÖRÜNÜMLERĐ 
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EK 2 

OSMANLI ĐMPARATORLUĞU’NDA DEĞĐŞĐK DĐN VE MESLEK 

MENSUPLARININ GÖRÜNÜMLERĐNDEN ÖRNEKLER 
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 EK 3 

PROFESYONEL MAKYAJDA REFERANS ALINABĐLECEK DERMATOLOJĐ 

ÖRNEKLERĐ 

  

Mantar Hastalığına örnek                Mantar Hastalığına örnek 

  

Verruka Vulgaris (siğil) 
Herpetik Dolama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   121

  

  

Kızamık HIV infeksiyonu (AIDS) 

  

Baş Bitlenmesi Kasık Bitlenmesi 

  

Kirpik Bitlenmesi Böcek ısırığı 
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Kutane layşmanyazis Kutane layşmanyazis 

  

  

Selülit Selülit 

  

Lupus Vulgaris Stevens-Johnson Sendromu  
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Kutane layşmanyazis Cüzam 

  

  

Sifiliz Akne vulgaris 

 
 

Şarbon Ekzema 
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Karbonkül Lepromatöz lepra 
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 EK 4 

DÜNYA TARĐHĐNDE MAKYAJ 

  

M.Ö. 2200 Akkat Kralı 15. YY Fransız Banyosu 

 

 

M.Ö. 480 Yunanlı Kadın  
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1553 Halk Banyosu, Venice 1777 Đngiltere 

 

  

 
 

16. YY Sonu Đngiltere 14. YY ortası 
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18. YY Japon Kadınları 19. YY Ortası Japon Kadınları 

  

1940 Lynn Fontanne 1810 Đngiltere 
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8. YY Mermer Kozmetik Kapları 3. YY Hindistan 

 

 

17. YY Đngiltere 
Hindistan’dan Geleneksel Saç 

Modelleri 
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EK 5 

LAZERLE KIL TEMĐZLEME ĐŞLEMĐNĐN AŞAMALARI 
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EK 6 

ÜNLÜLERĐN MAKYAJSIZ HALLERĐ  
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 EK 7 

MAKYAJ VE BĐLGĐSAYAR TEKNOLOJĐSĐ (Bilgisayarla Gençleşme)  

 



 

   132

 

 

 

EK 8 

TÜRK SĐNEMA TARĐHĐNDEN MAKYAJ ÖRNEKLERĐ 
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EK 9  

PROFESYONEL MAKYAJDA KULLANILAN ÜRÜNLER   

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Sıvı Kanlar                                       Kuru Görünümlü Kan                       Kan Kapsülleri 

 

 

 

 

 

 

 

Krem Bazlı Makyaj Malzemesi                  Kapatıcılar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabitleyici ve Matlaştırıcı Pudra                       Sabitleyici Sprey  
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Far Seti                                                                 Eye Liner 

 

                              

Rimel                        Kalemler                     Kirpikler 

 

 

 

 

 

 

Allıklar                                                                   Rujlar 
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Su Bazlı Makyaj Ürünleri                                      Hava Tabancası Seti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Profesyonel Fırçalar                                               Süngerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesyonel Makyaj Çantası                               Makyaj Sanatçısı Seti 
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EK 10 

VÜCUT BOYAMA 
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EK 11 

OSCAR’DA EN ĐYĐ MAKYAJ ÖDÜLÜ ALMIŞ OLAN FĐLMLER 
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EK 12 

PROFESYONEL MAKYAJDA REFERANS  ALINABĐLECEK  

ADLĐ VAKA ÖRNEKLERĐ 

 
 

Av tüfeği ile “su tazyiki” sonucu kafatası 

kemiklerinin parçalanması 

Trafik kazası sonucu yüzün yere 

çarpılması 

 

 

Yanında bomba patlaması sonucu ölüm                Köpek ısırıkları 
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Suda boğulma 

Fare ısırıkları 
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t

 

Tren kazası sonucu ölüm  

 Odunla dövülerek ölüm 
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Örgülü çanta askısı ile ölüm  

 

 Suda boğulma 

 

Ateşli silahla yakın atış sonucu ölüm Patlama sonucu alev yanığı ile ölüm 
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      Elektrik Akımı ile ölüm 
 
 
 
 
 
 
 

Ası sonucu ölüm  

 

 

Canlı bomba Ateşli silah mermisi ile ölüm 
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Yangın ortamında kalmış olgu 
Yangın sonucu ölüm(2.,3.derece 

yanıklar,kömürleşme) 

  

Ateşli silahla yakın atış sonucu ölüm Ateşli silahla intihar sonucu ölüm 
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 Elektrikle ölüm 

 

Başın kesilerek ayrılması  
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Göçük altında kalarak ölüm   

 380 V akımla ölüm 
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EK 13 

FATMA GĐRĐK VE FĐLMLERĐNDE MAKYAJLA  

YARATTIĞI DEĞĐŞĐK KARAKTERLER  
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EK 14 

TÜRKAN ŞORAY VE FĐLMLERĐNDE MAKYAJLA  

YARATTIĞI DEĞĐŞĐK KARAKTERLER  
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EK 15 

ÜNĐVERSĐTEDE ÖZEL MAKYAJ EĞĐTĐMĐ DUYURUSU VE MAKYAJ 

ÖRNEKLERĐ 
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EK 16 

IŞIK VE GÖRÜNTÜ 
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EK 17 

DÜNYA  SĐNEMA TARĐHĐNDEN  MAKYAJ ÖRNEKLERĐ 
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EK 18 

 

DÜNYA’DA SĐNEMADA PROFESYONEL MAKYAJA VERĐLEN ÖDÜLLER 

 

 Oscar Ödülü Alan Makyaj Sanatçıları 

 

1964 Onur Ödülü  William Tuttle “7 Faces of Dr. Lao” (37) 

1968 Onur Ödülü John Chambers “Planet of the Apes”  (41) 

1981  Rick Baker “An American Werewolf in London” (54) 

1982  Sarah Monzani, Michele Burke “Quest for Fire” (55) 

1984  Paul LeBlanc, Dick Smith “Amadeus” (57) 

1985  Micheal Westmore,Zoltan Elek “Mask” (58) 

1986 Chris Walas,Stephan Dupuis “The Fly” (59) 

1987 Rick Baker “Harry and the Hendersons” (60) 

1988 Ve Neill,Steve La Porte,Robert Short “Beetlejuice” (61) 

1989 Manlio Rocchetti,Lynn Barber, Kevin Haney “Driving Miss Daisy” (62) 

1990 John Caglione, Jr.Doug Drexler “Dick Tracy” (63) 

1991 Stan Winston, Jeff Dawn “Terminator 2: Judgement Day (64) 

1992 Greg Cannom, Michele Burke, Matthew W. Mungle “Bram Stoker’s Dracula” 

(65) 

1993 Greg Cannom, Ve Neill, Yolanda Toussieng “Mrs. Doubtfire” (66) 

1994 Rick Baker, Ve Neill, Yolanda Toussieng “Ed Wood” (67) 

1995 Peter Frampton, Paul Pattison, Lois Burwell “Braveheart” (68) 

1996 Rick Baker, David LeRoy Anderson “The Nutty Professor” (69) 

1997 Rick Baker, David LeRoy Anderson “Men in Black” (70) 

1998 Jenny Shircore “Elizabeth”(71) 

1999 Christine Blundell,Trefor Proud “Topsy-Turvy” (72) 

2000  Rick Baker, Gail Ryan “Dr.Seuss’How the Grinch Stole Christmas” (73) 

2001 Peter Owen, Richard Taylor “The Lord of the Rings” (74) 

2002 John Jackson,Beatrice De Alba “Frida”(75) 
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2003 Richard Taylor, Peter King “The Lord of the Rings” (76) 

2004 Valli O’Reilly ve Bill Corso “Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events” 

(77)  

2005 Howard Berger ve  Tami Lane  “ The Chronicles of Narnia: The Lion,the Witch 

and the Wardrobe (78)  

2006   David Marti, Montse Ribe “Pans Labyrinth”(79)  

2007 Didier Lavergne, Jan Archibald,”La Vie en Rose” (80) 
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EK 19  

 TÜRKĐYE’DE SĐNEMADA PROFESYONEL MAKYAJA VERĐLEN ÖDÜLLER 

 

Makyaja ödül ilk kez 2004 yılında verilmeye başlanmıştır. Ancak “en iyi film, aynı 

zamanda en iyi ekibin de eseridir.” mantığı ile, Altın Portakal’da En Đyi Film ödülü 

almış filmlerin de listesi çıkarılmış ve bulunabilmiş olan makyaj sanatçıları ayrıca 

belirtilmiştir.   

Antalya Altın Portakal Film Festivali En iyi Film Ödülleri alan Filmlerin Makyaj 

Sanatçıları 

       Yıl     Film Adı                                          Makyaj Sanatçısı 

      1964   Gurbet Kuşları 

      1965   Aşk ve Kin 

      1966   Bozuk Düzen 

      1967   Zalimler 

      1968   Đnce Cumali 

      1969   Bin Yıllık Yol 

      1970   Bir Çirkin Adam 

      1971   Ankara Ekspresi 

      1972   Zulüm 

      1973   Hayat mı Bu? 

      1974   Düğün 

      1975   Endişe 

      1976   Deli Yusuf 

      1977   Kara Çarşaflı Gelin 

      1978   Maden 

      1981   Ah Güzel Đstanbul 

      1982   Çirkinler de Sever 

      1983    Faize Hücum 

      1984   Bir Yudum Sevgi 

      1985   Dul Bir Kadın 
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      1986   Aaahh Belinda                                           

      1987   Muhsin Bey 

      1988   Gece Yolculuğu 

      1989   Uçurtmayı Vurmasınlar 

      1990   Karılar Koğuşu 

      1991   Gizli Yüz 

      1992   Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri 

      1993   Mavi Sürgün 

      1994   Yengeç Sepeti 

      1995   Böcek 

      1996   Tabutta Rövaşata  

      1997   Hamam 

     1998   Yara 

      1999   Salkım Hanımın Taneleri 

      2000   Güle Güle 

      2001   Büyük Adam Küçük Aşk 

      2002   Uzak 

      2003   Karşılaşma     

      2004   Yazı Tura                                   Sevinç Uçar (Đlak Makyaj Ödülü) 

      2005   O Şimdi Mahkum                       Fatma  Kardeş Şengül, Ümit Talip Bulut 

      2006   Takva                                         Nimet Đnkaya           

      2007   Mutluluk                                     Đbrahim Karakız, Fatma Kardeş 

      2008  Vicdan                                         Vesey Üstel 
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EK 20  

TÜRK SĐNEMA SEYĐRCĐSĐNĐN  MAKYAJA BAKIŞI ĐLE ĐLGĐLĐ ANKET  

 

Yapılan araştırmada 40  üniversite öğrencisi ve 50 yaş üstü ev hanımına  yönelik olarak 

sorulan, “Türk Sinemasında makyaj denince aklınıza gelen ilk üç kelime nedir? “ 

sorusuna karşılık   alınan cevap  benzer bir şekilde ortaya çıkmıştır. Anketi cevaplayan 

katılımcılar aşağıdaki başlıklara yer vermişlerdir.   

 

1. Abartılı makyaj 

2. Takma kirpik 

3. Kan yerine kullanılan salça  

Ancak sinema konusunda eğitim almakta olan öğrenciler makyaj konusunda Türk 

Sinemasını dönemlere ayırarak cevaplamayı tercih etmişler ve aşağıdaki sıralama ortaya 

çıkmıştır.  

          

      Sinemanın ilk yıllarında abartılı makyaj yapılıyordu 

      Yakın geçmişde “ güzelliği” ortaya çıkarmak amaçlanıyordu. 

      Günümüzde  doğallığı ve gerçeği yaratmak temel amaçtır.   

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       ÖZGEÇMĐŞ 

 

Müzeyyen Sevtap Aytuğ 11.02.1962 yılında Pınarhisar’da doğdu. Đlk ve Orta 

öğrenimini Türkiye’nin değişik illerinde tamamladı. Đ.T.Ü. Kimya Metalurji Fakültesi 

Kimya Mühendisliği bölümünü bitirerek Kimya Mühendisi ünvanını aldı. Đstanbul 

Üniversitesi Đşletme Fakültesi Đşletme Đktisadı Enstitüsünde Lisans üstü eğitim aldı. 

Nasaş Alüminyum Fabrikasında ithalat, Alarko Holding’te ihracat, Vis Veri Đletişim 

Sistemleri A.Ş.’de satış departmanlarında çalıştı. 1991 yılında Vira Kozmetik San. ve 

Tic. A.Ş.’ni kurdu ve halen firmanın genel müdürü ve yönetim kurulu başkanlığı 

görevini devam ettirmektedir. Bu arada Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Sinema TV Ana Sanat dalında “Sinemada Profesyonel Makyaj” konulu Yüksek Lisans 

tezini  tamamladı. Türkiye’de çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırmak için 2003 

yılında CimCim Harikalar Gençlik ve Spor Kulübünü kurdu. Bu kulüp yurt dışı ve 

içinde festivallere katıldı, yurt içinde cimnastik festivalleri organize etti. Vira Kozmetik 

San. ve Tic. A.Ş. olarak,  Antalya’da Animatörler Festivali ve Cimnastik Festivali de 

organize etti. Türkiye’de LCC’den Güzellik Uzmanlığı eğitimi aldı. Yaratıcı Drama, 

Hızlı Okuma, Satış Teknikleri gibi kişisel ve mesleki eğitim seminerlerine katıldı. 

Yurtdışında  profesyonel makyaj konusunda ileri düzey ve cilt bakımı ile ilgili farklı 

eğitim programlarına  katıldı.    

Halen Rotaryen olup, değişik sivil toplum örgütleri ile toplum yararına projelere destek 

olmaktadır. 3 çocuk annesidir.   

 

 


