
eğerli dostlar, değerli okuyucularım; Sonbaharın bu
ilk günlerinde yaprakların sararıp dökülmeye
başlamasıyla hepimizde kış geliyor diye bir heyecan
sardı. Her ne kadar Pandemiden dolayı eskisi kadar
çok gezemesek de yine de kış hazırlıklarımız başladı.
Yağmurlar ara ara yağıyor ve bize kendini hatırlatıyor.
En ihtiyacımız olan bu mevsimlerde ayaklarımızı
ıslanmaktan koruyacak yağmur çizmeleri, botlar. Bu
çizmeler botlar ne zaman bulunmuş diye merak
edenler için size kısaca tarihçesinden bahsetmek
istiyorum.
Araştırmacılardan öğrendiğimiz kadarıyla, bot ve
çizmeler M.Ö.15.000'e kadar uzanıyor. İlk olarak
deriden çizme ve bot giyen bir adamla kürkten çizme
giyen bir kadının yan yana durduğu bir resimde
görülmüştür.
Belki de çizmelerin en net çizilmiş resmi, Güney
Sibirya'ya ait İskitlerin kürk bacak kaplamalı deriden
yapılmış basit botlar giydiği M.Ö. 1000 yılına kadar
uzanıyor. Yunan adasındaki Minoslular, M.Ö. 3000
yılına kadar bot yapımını yetenekli bir ticarete
dönüştürmüştü adeta.
İlk botların gelişimi özellikle yağmur botlarının;
1800’lü yıllarda Wellington’ın ilk dükü olan Arthur
Wellesley ayakkabıcısına 18. yüzyılda kullanılan
botları yenilemesini ve dana derisinden yapmasını
söyleyerek yağmur botlarının ilk tasarım adımları
atılmaya başlar. Âmâ bu botları hem cephede hem
avcılıkta hem de evde giymek için birkaç model
yaptırır. İngilizler tarafından zamanla moda olan
botlar, daha hafif ve yürüyüş yapmaya da uygun hale
getirilir.
Gelelim 1844 yılına. Charles Goodyear, Vulkanize
lastik geliştirirken, meşhur yağmur çizmelerinin
şimdiki görünümünü kazanmasında en büyük
rollerden birine sahip olmuştur.
1856 yılında Amerikalı bir girişimci olan Henry Lee
Norris İskoçya’ya gelerek Charles Goodyear ile
görüşür ve ona bir teklifte bulunur. Ve birlikte bir
fabrika kurmaya karar verirler.
Wellington dükü Arthur Wellesley’nin bot
tasarımlarından ilham alırlar ve botların yapımında
vulkanize kauçuk kullanırlar kadar beğenilir ki botlar
İngiliz ordusundan çok sayıda sipariş alırlar.
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Moda
dünyasının
ikonu olan
Moss’un bu
tarzı resmen
tüm dünyayı
etkiler ve bir
anda Hunter
yeniden eski
popülerliğini
yakalar ve
moda olur.

Bu iki ortağın ürettiği botlar nihayet ismini bulur ve
günümüze gelen Hunter markası ilk defa telaffuz
edilir. Sarı yeşil gibi klasik renkler dışında ilk defa
savaş yılları sonrası renkli tasarımlar yapılır. Daha
sonraları ise, kraliyet ailesinin dikkatini çeken
marka esas ününü, Lady Diana sayesinde
kazanır. Meşhur yeşil Hunter’ı çok beğenen
Prenses Diana’nın nişanında (1981) prens
Charles ile çektirdiği fotoğrafta ayağında Hunter
marka bot vardır. Ve artık önlenemez çıkışı
yakalamıştır.
Ancak Hunter markası 2000’li yıllara geldiğinde
düşüşe geçer. Nerdeyse iflas edicekken, 2005
yılında Glastonbury Festivali’nde şiddetli yağmur
yağar. O sırada kısa şortu ve ayağında yağmur
çizmeleriyle Kate Moss belirir. Moda dünyasının
ikonu olan Moss’un bu tarzı resmen tüm dünyayı
etkiler ve bir anda Hunter yeniden eski
popülerliğini yakalar ve moda olur.
Şu an nerdeyse hepimizin dolabında en az iki
rengi olan Yağmur botları küresel iklim
değişikliğinden dolayı son yıllarda sık sık ve yoğun
yağmura maruz kaldığımız zamanlarda
kurtarıcılarımız adeta. Hangi marka olursa olsun ,
ister Ülkemizdeki üretilen ister yurt dışında üretilen
markalardan , hala almayan varsa size tavsiyem ,
sonbaharın bu ilk günlerinde , yağmur botları giysi
alışveriş listenizin en başına koymanız olsun.
Özellikle şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
Geçen yaz temmuz ortalarına kadar yoğun
yağmur ve sele maruz kalındığını düşünürsek
artık yağmur botları lüks değil hepimize ihtiyaç.




