
eğerli dostlar değerli okuyucularım, bir yazımda
daha sizlerin karşısındayım. Seksenli yıllarda
gençliği geçmiş biri olarak hatırımda kalan yüksek
bel tek veya iki pileli pantolonlar üstüne balıkçı
yaka kazaklar ve çıktığı yıl adeta moda dünyasını
kasıp kavuran Shetland kazaklar.

Kış artık kendini iyice hissettirmeye başladığına
göre hepimizde telaş başlar. Dolaplarımızı bir bir
elden geçirip yazlıkların yerini kışlaklarla
değiştirmeye başlarız. En çok tercihen kullanılan
triko hırkalardır. Onu süveter ve kazaklar takip
eder. Bu yüzdendir ki tüm bu üç model parçadan
hepimizin dolaplarında vardır. Özellikle erkek
giyiminin vazgeçilmezi süveterlerdir. Bu yıl adeta
süveter modası tüm kadın, erkek, çocuk giyim
reyonlarında tüm markalarda yerini almaya
başladı. Yünden, kaşmirden, pamuktan, ipekten
veya bu materyallerin karışımlarından
üretilmektedirler.

Kazağın el örmesi kıyafetlerin tarihi iki bin yıl
öncesine kadar dayanmaktadır. Fakat, ilk örme
kazak 15. yüzyılda kuzeybatı Fransa ile Britanya
arasında bulunan İngiliz Manş Adaları’na bağlı
Guernsey ve Jersey Adaları’nda yapılmıştır.
Kazağın ilk versiyonu çoğunluk tarafından
Guernsey diye adlandırılmış, ama İngilizler
çoğunlukla kazağa Jersey demiştir. Öyle ki
araştırmalarda, İlk kazakların, Guernseyler,
Guernsey ve Jersey Adaları’nda yaşayan
balıkçıların eşleri tarafından el ile örüldüğünü,
Balıkçıların eşleri kazakların kalın olması için onları
örme yünden örmekteydiler. Kazaklar balıkçıları
okyanuslarda sert hava koşullarından koruyacak
KADAR sağlam ve dayanıklıydı.

Yıllar içinde ticaretin gelişmesi ile birlikte,
Guernsey kazaklar Britanya Adaları’na ve Kuzey
Denizi’nin sahil kesimlerine kadar ulaşmışlardı.
Zamanla insanlar kazakları çok sevmiş ve
Guernsey yerine Gansey demeye başlamışlardı.

Daha sonraları kazakların popülaritesi Avrupa
ülkelerine yayılmış özellikle sıcak tutuşundan
dolayı işçi kesimi tarafından çok giyilmeye
başlamıştır. O günden bugüne kazak kış aylarının
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vazgeçilmezi olmuştur.
Dünyada birçok kazak, süveter, hırka ve

aksesuarlarına imzasını atmış markalardan
bazıları şunlardır; Alan Paine, Charles
Tyrwhitt, Eric Bompard, Gran Sasso, John
Smedley, Loro Piana, Luca Faloni,
Piacenza Cashmere, Wolsey...

Kış geldiği ve süveter aklıma geldiği
zaman, kalbimin en özel yerinde duran ve
zihnimde canlanan bir resim vardır kendimi
bildim bileli. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ ün üstündeki süveter ve kızı Ülkü’
nün olduğu o muhteşem resim. Nasılda

asilsin Atam. Adeta bu resim “Bazen bir
süveter, bir süveterden çok öte olabilir!”
dedirtiyor bakınca... Atamızın giydiği her
kombin her giysi o kadar muhteşemmiş ki...

Yıllar sonra tam 87 yıl sonra Çift Geyik
Karaca markasının yeniden sosyal
sorumluluk projesi için ürettiğini ve hatta bu
yüzden logosunu bile koymadığı
süveterleri, satışa sunduğunu duymak
sevindirdi. Bu yüzden bu yazımda tek
resim olacak. Ulu Önderimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ‘ün bu muhteşem
resmi...
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