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Giysi, bireyin kiflili¤inin ve kimli¤inin
ifadesinde en önemli iletiflim arac› olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Genç bireylerin, benlik kavramlar› ile fi-
ziksel benlik kavramlar› yak›ndan iliflkilidir. Ergenlik
döneminde h›zl› büyüme nedeniyle hem erkekler hem
de k›zlar fazlas›yla kendi görüntüleriyle ilgilenirler.
Özellikle genç k›zlar zamanlar›n›n büyük bir bölümü-
nü ma¤azalar› dolaflarak ve moda giysilerini iletiflim
araçlar›ndan takip ederek geçirirler. Bundan dolay›
giysiler "benli¤in simgesi" haline gelir.

Giysiler, toplumsal kimlikleri empoze et-
me güçleriyle davran›fllar› yarat›r. Bundan dolay› bi-
reylerin gizli toplumsal kimliklerini ifade etmelerine
olanak sa¤lar. Kimi giysiler kiflinin hareketlerini ve
davran›fllar›n› k›s›tlarken, üniforma gibi kimi giysiler-
de toplumsal statüleri belirleyici özelliktedir.

Kimlik Kavram›

Kimlik kavram›, bir kiflinin kimli¤inin veya bir çevre-
nin kimli¤inin netli¤ine ve istikrar›na iliflkin bir tahmi-
ni içerir. Kiflisel kimlik, kiflinin hedeflerine, ilgilerine
ve yeteneklerine iliflkin net ve kararl› bir görüntüye sa-
hip olmas› fleklinde tan›mlanabilir. 

Kimlik ve kiflilik oluflumu, bireylerin ken-
dilerini toplum içinde konumland›rmalar›na yön ve-
ren iki farkl› süreç olarak tan›mlanabilir. Her iki süreç
de, bireyin kendisini toplum içinde bir özne olarak ta-
n›mas›na ve tan›mlamas›na katk›da bulunur. Hatta bu
iki süreç bireylerin toplumsallaflmas›nda ayn› anda et-
kili olabilir ve birbirine eklenebilir. Aralar›ndaki temel
ayr›m kimlik oluflumunun kolektif, kiflilik oluflumu-
nun ise bireysel düzlemde gerçekleflmesidir.1 Kimlik
oluflumunun ay›rt edici niteli¤i, bu süreçte bireyin
kendisini belirli bir kolektiviteye ait hissetmesidir. Bu
kolektivite ulus, ›rk, cemaat, mezhep, s›n›f, siyasal par-
ti vb olabilir. Kolektif kimlik böyle bir aidiyet duygu-
suyla geliflir ve her zaman kendi d›fl›nda, farkl› ya da
karfl›t kolektif kimliklerin varl›¤›n› ya da varsay›lmas›-
n› gerektirir. Bir baflka deyiflle, her kimlik kendisini
"öteki" kimlikler arac›l›¤›yla tan›mlar.

Kolektif kimlik bir yandan d›flar›ya karfl›
bir "farkl›l›k" olufltururken, bir yandan da iç farkl›l›k-
lar› ya da de¤iflik aidiyetleri siler, kolektivite içindeki
bireylerin kiflisel farkl›l›klar›n› eritir. Dolay›s›yla, bi-
reylerin kiflisel farkl›l›klar›n› koruma e¤ilimleri zay›f-
lad›¤› ölçüde kolektif kimlik de güçlenir. 

Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluflumu

"Gençlik, belirli ve s›n›rl› bir yafl dilimi içinde duygu,
düflünce, davran›fl ve tutum olarak bireyi sosyal ol-
gunlu¤a haz›rlayan bir dönemdir."2 Bir di¤er ifade ile
gençlik dönemi, bireyin biyolojik ve duygusal süreçle-
rindeki de¤iflikliklerle bafllayan, cinsel ve psiko-sosyal
olgunlu¤a do¤ru geliflmesi ile sürerek bireyin ba¤›m-
s›zl›¤›n› ve sosyal üretkenli¤ini kazand›¤›, belirlenme-
mifl bir zamanda sona eren kronolojik bir dönemdir.
Bu döneme h›zl› fiziksel ve sosyal de¤ifliklikler efllik
eder. 2

Tan›mdan da anlafl›laca¤› gibi dönemi s›-
n›rlayan kesinleflmifl yafl dilimleri yoktur. Genelde bi-
yolojik de¤ifliklikler dönemin bafllang›c›n› belirler. Dö-
nemin sonlan›fl›n› belirleyen ise bireyin ekonomik ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›, bir yuva kurmas› gibi sosyal
faktörlerdir. Bu durum tabii ki toplumdan topluma,
bireyden bireye de¤iflebilir. 

Gençlik döneminin en önemli psikosos-
yal yan›, kimli¤in kazan›lmas›d›r. Gencin bu dönemde
sa¤lam bir kimlik duygusu gelifltirebilmesi gerekir.
Kimli¤in en k›sa tan›m› "kiflinin kim oldu¤unun ve ne-
reye gitti¤inin fark›nda olmas›"d›r. Yani genç insan›n
"ben kimim?" sorusuna verebilecek cevab› bulunmas›-
d›r. Kimlik, özdeflimlerin bitti¤i yerde bafllar. Çocuk,
ruhsal geliflimi s›ras›nda çeflitli özdeflimler kurar. Yani
çevresindeki yetiflkin insanlar›, dar anlam›yla da ana-
babay› model al›r, onlar›n davran›fllar›n› taklit eder,
içine sindirerek kendi özellikleri haline getirir. Çocuk-
luktaki bu özdeflimlerin birbiriyle bütünlefltirilmesi ve
gençlik dönemindeki arkadafl gruplar›n›n de¤erlerinin
al›nmas›yla kimlik oluflur. Yani kimlik, çocuklukta
çevredeki kiflilerden kazan›lan özelliklerin bütünlefle-
rek benli¤e yerleflmesiyle oluflur. Kimlik duygusu ise
bu bütünleflmenin yaflanmas› ve buna ba¤l› güven
duygusudur. Kimlik duygusu sa¤lam bir bireyin "ben
neyim?", "kimim?" sorular› karfl›s›nda duraksamadan
verece¤i cevaplar› vard›r. Bunun rahatl›kla yap›labil-
mesi için, kiflinin kendi bireysel benli¤ine yerleflmifl
olan süreklilik ve ayn›l›k duygusuna gereksinim du-
yulur. Kimlik duygusu güçlü olan bireyler, kendileri-
ni di¤er insanlardan ayr› bir kimse olarak ay›rtedebi-
lirler. Zaman içinde kendileri ile ilgili devaml›l›k, tam-
l›k ve bütünlük hissine sahip olurlar. Kimli¤in geliflimi
için toplumsal ortam, çevre önem tafl›r; yani kiflinin
kendisini nas›l gördü¤ü di¤er insanlar›n onu nas›l gör-
dü¤ü ile ba¤lant›l›d›r. Gençlik döneminde kifli, yafla-

Moda, sürekli de¤iflen ve bu de¤iflimini yaflama belir-
siz zaman dilimlerinde yans›tan bir süreçtir. Genel
olarak; giyim, süsleme, dekorasyon gibi insan yaflam›-
na etkin olarak giren farkl› kullan›m alanlar›ndaki de-
¤ifliklik ve yenilikleri belirtmek amac›yla kullan›lmak-
tad›r. Modan›n etkisi en belirgin, h›zl› ve etkin olarak
giyim alan›nda görülmekte, sonra di¤er alanlara yan-
s›maktad›r. Ayr›ca sosyal ve kültürel alanlar›n yan›n-
da ekonomik ve psikolojik alanlarda da etkili olan mo-
da oldukça genifl bir olguyu tan›mlamaktad›r.

Modan›n bafltan ç›kar›c›l›¤›, bugün de ol-
du¤u gibi bireye bir anlamda farkl› daha çekici ya da
güçlü olma olana¤› sunar gibi görünmesidir. Giysiler,
öncelikle, statüyü savunma amac›yla belirli toplumsal
gruplarla ba¤lar› güçlendirme arac› olarak kullan›l-
m›flt›r. Ayn› zamanda, giysiler tarih içerisinde toplum-
sal denetim arac› olarak kullan›lm›flt›r. Gençler ço¤u
zaman farkl›laflma çabas›yla özel bir giyim flekli aray›-
fl› içerisindedir. Bu nedenle gençlerde kimlik ve kiflilik
oluflum sürecinin, yaflam tarz›n›n araflt›r›lmas›n›n öne-
mi büyüktür..

Birçok yaflam tarz›n›n tipik niteli¤i olan
bireysel kimlik saplant›s›, giderek karmafl›klaflan ve
yorumlanmas› güçleflen toplumun ve kültürün sonuç-
lar›ndan biridir. Moda, giysilere sürekli anlamlar yük-
leyerek toplumsal kimlikleri yeniden tan›mlanmas›na
yol açar. Toplumsal kimlikleri çevreleyen, gençli¤e

karfl›l›k yafll›l›k gibi z›t de¤erleri ifade ettikleri için mo-
dac›lar modaya uygun giysilerin tüketiciler için an-
laml› oldu¤unu savunmaktad›rlar. Kuramc›lar, tüke-
tim mallar›n›n anlamlar›n›n aç›k esnek ve uygulanabi-
lir oldu¤u konusunda uzlaflsa da yeni anlamlar›n tü-
ketim mallar›na nas›l yüklendi¤i belli de¤ildir.

Giysiler arac›l›¤›yla kimli¤in kuruluflunu
aç›klamak için giysilerin tafl›d›klar› anlamlara, nas›l
ifade ettiklerini yorumlamak gerekir. Bir sözsüz görsel
iletiflim biçimi olarak giysi, y›k›c› toplumsal ifadeler
oluflturmak için etkili bir yoldur. Baz› giysi çeflitlerinin
tafl›d›klar› anlamlardaki ve giysilerin bu anlamlar› ilet-
me biçimlerindeki de¤ifliklikler, toplumsal gruplar›n
ve topluluklar›n birbiriyle iliflkilerini alg›lama biçimle-
rindeki temel de¤iflikliklerin göstergeleridir.

Bir iletiflim biçimi olarak moda, sembolik
etkileflim arac›l›¤›yla toplumsallaflma sürecinde, se-
çimlere göre iflleyen ve kimlikleri ifadelendiren bir
kavramd›r. Kimlik, yaflad›¤›m›z toplumsal, kültürel ve
ekonomik iliflkilerle belirlenen ve iliflkileri deneyimle-
me tarz›m›z› belirleyen, kim oldu¤umuzu güvence al-
t›na alan anlamland›rma haritas›d›r. Bundan dolay›
farkl› olmaya vurgu yap›lmal›d›r. Günümüzde genç-
ler de farkl› olma çabas› içerisinde olmalar›na ra¤men,
popüler kültürün etkisiyle sürekli ve h›zl› bir tüketim-
le "ayn›laflma" süreci içerisindedirler.
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Korunmak ve örtünmek amac›yla ortaya ç›kan giyinme ihtiyac› insanl›¤›n kaydetti¤i afla-
malarla de¤iflmifl; yere, zamana ve mekâna göre farkl› formlara girmifltir. K›yafetin ihti-
yaç karfl›lama ifllevinden ç›k›p, herkesçe kabul gören "ak›m" olarak belirginleflmesi ise,
iki as›r önceye dayanmaktad›r. Moda, genifl ölçüde giyim kuflam› kapsar. Onun d›fl›nda
kalan ve en genifl anlam›yla, 'trend' denilen yaflama biçimlerini, tarzlar›n› kapsayan mo-
daysa daha çok popüler kültür, kültür sosyolojisi gibi çal›flma alanlar›n›n hedefidir. Mo-
day›, insanlar›n birbirini tan›mak, ayn› cemaat içinde yer ald›klar›n› anlamak için kullan-
d›klar› bir ortak dil diye tan›mlamak mümkün.



suna sahiptir. Ço¤unlukla gençliklerinde veya ilk ço-
cukluk ça¤lar›nda belki yat›l› okulda, koruyucu ya da
düfl gücü zay›f bir anneden ö¤renilen bir reçeteye gö-
re giyinirler
• D›flavurumcu Giyinenler: Giysilerden zevk al›rlar.
Onlar için giyinmek ve ne giyece¤ini seçmek keyifli bir
u¤raflt›r.
• Olumsuz Giyinenler: Giysiler üzerinde kafa yor-
maktan hiç hofllanmazlar. K›l›ks›z ve uyumsuz görü-
nebilirler. Giysileri temiz, bak›ml› veya ütülü de¤ildir.
• Politik Giyinenler: Giysilerini sosyal ve profesyo-
nel bir ifade oluflturmakta kullan›rlar. 
• Ekonomik Giyinenler: Kelepir olmad›kça kendileri-
ne bir giysi almaya asla kalk›flmazlar. Olabildi¤ince az
harcamak uyum ve kaliteden öndedir.
• Vücudunun Bilincinde Giyinenler: 
• Dramatik Giyinenler: Üstün gelmek için giyinirler.
• Rahat ‹çin Giyinenler: Bu kiflilerde seçimde ilk ku-
ral bütün elbiselerin fiziksel aç›dan rahat olmas›d›r. 

Gençlerde Giyim Modas›

Genç insanlar, k›sa ömürlü modalara ve ak›mlara çok
çabuk karfl›l›k verirler. Bir moda tahmincisi flöyle söy-
ler: "Kifliliklerin s›k s›k de¤iflti¤i bir süreçten geçiyor-
lar. Kendilerini bulmaya ve kendilerini giyimle ifade
etmeye odaklan›yorlar" egemenlik ça¤›ndaki ve ergen-
lik sonras› genç insanlar›n giydikleri giysiler genellik-
le yafll›lar›n giysilerinden çok daha yo¤un ve güçlü ifa-
de kodlar›na sahiptir.6

Genç alt kültürlerin üyeleri, medya kül-
türünün sembolleri olarak ve düfllem, estetik ifade ve
kolaj›n çeflitli biçimleriyle ilgilenerek nihai olarak "tü-
ketici" modas›n›n sindirece¤i tarzlar üretirler. 

1950'lerde, Hollywood yap›m› bir grup
film, ergen kimli¤ine daha sonra milyonlarca gencin
taklit etmeye çal›flaca¤› yeni bir anlay›fl getirir; ‹flçi is-
yan miti. Bu filimler de aktörler blucin, siyah deri ce-
ket ve tiflörtten oluflan bir kostüm giyerler. ‹flçi s›n›f›
gençli¤inin hüsran›n› çok etkili bir biçimde ifade eden
bu filmler, izleyicinin kendini filimdeki karakterlerle
özdefllefltirmesine ve karfl›tl›klar›n›n ifadesi olarak on-
lar›n giyim tarzlar›n› benimsemesine yol açar. ‹kinci
Dünya Savafl› sonras› dönemi benzersiz k›lan medya
ve giyim tarzlar› aras›ndaki ba¤, özellikle de giyim
tarzlar› medya arac›l›¤›yla yay›lan sokak alt kültürleri-
nin, giyim ak›mlar›n› etkileme biçimleridir..

Sokak Tarzlar› ve Gençlik Altkültürleri

Sokak kültürlerinin giyim davran›fllar›, belli bir zaman
aral›¤›n›n niteli¤ini oluflturan tutum ve davran›fllarda-
ki dalgalanmay› gözlemlemeyi olanakl› k›lan bir "bü-
yüteç"e benzetilebilir. Sokak tarzlar› ince ve çok çeflit-
lidir ve durmadan de¤iflir. Gençlik alt kültürleri, er-
genlik döneminde bireysel düzeyde meydana gelen
"kimlik çat›flmas›" sürecine bir örnektir. Bu süreçte
gençler kendilerine iliflkin de¤iflen anlay›fllar›n› ifade
etme biçimlerini seçer ya da yarat›rlar. Popüler müzik,
ça¤dafl ergen kimli¤in yarat›lmas›nda önemli rol oy-
nar. Çünkü ergenlerin en rahat bulabildikleri ve en ko-
lay ulaflabildikleri medya kültürü biçimidir ve bizzat,
uyum sa¤layacak yada karfl› ç›kacak kültürel anlamlar
ve standartlar aç›s›ndan zengin bir kaynakt›r. Örne¤in
rock, punk, heavy metal grunc, hardcore, hiphop gibi
müzik ak›mlar› gençleri peflinden sürüklemifl ve bu et-
kiler  giyimlerine de yans›m›flt›r.

Gençlik alt kültürlerinin ve sokak tarzla-
r›n›n ço¤u, blucinler, tiflörtler, deri ceketler, spor giysi-
ler gibi sembolik giysileri, askeri kamuflaj giysileri gi-
bi ordudan arta kalan giysileri, tenis ayakkab›s› ve bot-
lar gibi belirli ayakkab› çeflitlerini kullanm›fllard›r.

Gençlerin yatak odalar›n›n dekorasyonu
yoluyla kimliklerini nas›l ifade ettiklerini gösteren
bir inceleme, maddi kültür ve medyan›n farkl› kulla-
n›mlar› üzerine bir tipoloji gelifltirmifltir. Bu tipoloji,
gençlik alt kültürlerine üye olanlar›n giyimi nas›l kul-
land›klar›n› yorumlama aç›s›ndan faydal›d›r. ‹lk ka-
tegori, gençlerin gündelik yaflant›lar›ndaki  belirli
durumlara uygun maddi kültür eflyalar›n›n ve med-
ya imgelerinin "sahiplenilmesi"dir. Sahiplenme, alt
kültür üyelerinin sat›n ald›klar› giysileri  "kendilerine
uyarlama" biçimlerinde oldukça belirgindir. Uyarla-
ma, giysilere rozet ekleyerek, ifllemeler yaparak ve
di¤er süsleme çeflitlerini kullanarak gerçeklefltirilir.
‹kinci kategori, maddi kültürün ve medya kültürleri-
nin makul ve gerçekçi olmayan bir kimlik  ("fantezi")
kurmak üzere kullan›m›d›r. Favori fantezilerden biri,
rock konserlerinde rock y›ld›zlar›n›n "kopyalar›" gibi
giyinerek onlar› taklit etmektir. Üçüncü kategori, "es-
tetik ifade"nin çeflitli biçimleriyle meflgul olan sokak
tasar›mc›lar›d›r. "Renksiz bir erkek gömle¤ine boya
s›çratarak, kumafl› jiletleyerek, zincirler ve çengelli
i¤nelerle süsleyerek" ev yap›m› bir punk görünümü
elde edilmifltir. Dördüncü kategori "kolaj", birey için
anlaml› olan özgün bir kostüm yaratmak için farkl›

m›n›n önceki dönemlerinde yapt›¤› özdeflimleri birlefl-
tirerek tek ve bir kimli¤e dönüfltürebilmelidir. Bu da,
gençlik döneminde ulafl›lan biliflsel kapasiteyle baflar›-
labilecek bir durumdur.

Kimlik oluflumunda aile ile olan iliflkiler
de büyük önem tafl›r. Kimli¤i ile ilgili tam bir netli¤e
ulaflamam›fl, kimlik araflt›rmas› içinde olan gençler, ai-
leye daha ba¤›ml› olan, ba¤›ms›zl›¤›n ve at›lganl›¤›n
hofl görülmedi¤i ailelerden ç›kan gençlerdir. Kimlik
geliflimi, çeflitli biçimlerde duraklar veya bozulabilir.
Kimlik duygusu oluflmam›fl kimselerin yaflamla ilgili
seçimleri amaçlar› sa¤l›ks›z seyredecek; sonuçta orta-
ya ç›kan durum ise kimlik karmaflas› olacakt›r. Kimlik
krizi ise, kiflisel ayn›l›k ve tarihsel süreklilik duygusu-
nun yitimi, toplum taraf›ndan kifliden beklenilen rolü
kabullenememe veya yerine getirememe durumudur.
Bunun sonucunda toplumsal yal›t›lma ve geriye çekil-
me, afl›r›l›klar, isyankarl›k veya her fleyi reddetme gibi
tutumlar ortaya ç›kar.3

Güçlü bir kimlik duygusuna sahip olan
insanlar, daha otonom, yarat›c›, çevrenin uyum için
yapaca¤› bask›lara direnebilen, yak›nl›k kurabilme ka-
pasitesine sahip kimselerdir. 

Giyim ve Kimlik

Chaney kimlik ve giyim aras›ndaki iliflkiyi flu flekilde
tarif etmektedir: "Modaya uymak, hem toplumsal
kimli¤imizi onaylayan, bütünün içeri¤inde oldu¤u-
muz ve onun bir parças›n› oluflturdu¤umuzu belirle-
yen bir göstergedir, hem de ayn› zamanda, birey ola-
rak kendinizi baflkalar›ndan ay›rt etmenizi sa¤lar". 4

Ayr›ca Chaney modan›n "bireysel seçimlere hükme-
den toplumsal beklentilerin hem zaman içinde, hem
de toplumsal gruplar içinde ve aras›nda düzenli ola-
rak de¤iflti¤i ve de¤iflmesinin beklendi¤i eflya, hizmet
ve e¤lence flekillerine ait bütün kullan›l›fl yollar›" anla-
m›na geldi¤ini belirtmektedir. 5

Giyim, tüketimin en görünür biçimlerin-
den biri olarak, kimli¤in kurulmas›nda önemli bir rol
oynar.Giyim tercihleri, insanlar›n, hem belirli bir za-
man dilimine uygun görünüfllerine (modaya) iliflkin
güçlü normlar›, hem de ola¤an üstü bir seçenek zen-
ginli¤ini bar›nd›ran kültürün belirli bir biçimini kendi
amaçlar› do¤rultusunda nas›l yorumlad›klar›n› incele-
mek için eflsiz bir alan sa¤lar.Toplumsal statünün ve
cinsiyetin en belirgin göstergelerinden biri olan ve bu

nedenle sembolik s›n›rlar›n korunmas›nda  ya da y›k›l-
mas›nda etkili olan giyim, toplumsal yap›lar içindeki
konumlar›n farkl› ça¤larda nas›l alg›land›¤›n› ve statü
s›n›rlar›n›n nas›l belirlendi¤ini gösterir. Geçmifl yüz-
y›llarda, kamusal alanda kimli¤i ifade eden bafll›ca
araç, giyim olmufltur.Kimli¤in meslek, bölgesel din ve
toplumsal s›n›f gibi bir çok farkl› boyutu, dönemin ko-
flullar›na uygun biçimde giyimle ifade edilmifltir. Yay-
g›n olarak kullan›lan baz› giyim eflyalar› statüyü bir
anda gözler önüne sermektedir. Giyim tercihlerindeki
çeflitlilik, farkl› toplumlarda ve bu toplumlardaki fark-
l› konumlarda nas›l yafland›¤›n›n göstergeleridir.

Toplumsal s›n›f ve cinsiyetin, toplumsal
kimli¤in en önemli özelli¤i oldu¤u toplumlarda, karfl›-
m›za ç›kan moda ve giyim tercihleri; yaflam tarzlar›,
yafl gruplar›, cinsiyet, cinsel tercih ve etnik kökeninde
benlik imgesinin kuruluflunda ve sunumunda toplum-
sal s›n›f kadar anlam› oldu¤u toplumlarda görülen
moda ve giyim tercihlerinden ne ölçüde farkl›d›r? Mo-
dan›n yay›lmas›ndaki ve giyim tercihlerindeki de¤i-
fliklikler, s›n›f kültürlerindeki bu dönüflümlerin izini
sürmek ve onlar› yorumlamak için kullan›labilir. 

Niye Giyiniriz?

Flügel'in 1930'larda yay›nlanan "Giysilerin Psikolojisi"
adl› kitab›nda giyinmenin temel nitelikler flu flekilde
aç›klanm›flt›r; 

• Sergileme: Ço¤u sosyal durumdan baflkas›n›n eli
ve yüzü d›fl›nda vücudunun fazla bir bölümünü göre-
meyiz. Vücutla de¤il giysiler yoluyla yap›lan sergile-
meye karfl›l›k veririz.
• Sosyal do¤ruluk: Bir dü¤ünde ne giymemiz gerek-
ti¤ini biliyorsak kurallar› biliyor oluflumuzdan dolay›
üstünlük hissederiz.
• Karfl› cinsi çekebilmek.
• ‹ffet:Vücudun aç›kta kalan yerlerin sosyal ve kültü-
rel geleneklerimize göre utanç verici ve yak›fl›ks›z du-
rum oluflturmamas› gerekir. 
• Cinsel kimlik: Kad›nl›¤›m›z› ve erkekli¤imizi alg›-
lama biçimimizi belirler.
• Büyü ve Ruhlardan korunma.
• ‹yi flans için.
• Dünyan›n hiç de dostça olmayan tavr›na karfl› ko-
runmak için: Üstümüzdekilere s›k›ca sar›lman›n ra-
hatlat›c›l›¤› fiziksel ve duygusal güvenlik hissi kazan-
mam›z› sa¤lar. 
• Yans›z Giyinenler: Ayar› bozuk bir benlik duygu-
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giyim eflyalar›n› ve imgeleri bir araya getirmektir.
Gençlik alt kültürlerinin giyim davran›fllar›nda belir-
gin olan baflka bir kategoride "nostalji" dir. Baz› genç-
ler, yak›n geçmiflin farkl› on y›llar›n›n giyim eflyalar›
için, ucuzluk ma¤azalar›n›n depolar›n› taramaya sa-
atler harcarlar. Geçmifl on y›llarda popüler olan bir
tarz› ayn› flekilde yaratmaya çal›fl›rlar.

Belirli bir alt kültür içindeki giysiler bir
örnek de¤ildir. Bireysel be¤enilerin bölgelere, zaman
dilimlerine ve bireysel niteliklere göre de¤iflen say›-
s›z çeflitlemelerine rastlan›r. Amaç, ço¤unlukla ben-
zerlerinin giyimlerinden ve üreticilerin pazarlama
kampanyalar›yla sunduklar›ndan farkl› ya da moda
profesyonellerinin dayatmalar›ndan uzak bir giyim
tarz› yaratmakt›r. Dolay›s›yla zaman dilimlerinin ve
türlerin iç içe geçti¤i çok çeflitli giyim tarz› kümeleri
ortaya ç›kar.

Sonuç

Günümüzde herkesi etkisi alt›na alan moda, bireylerin
kimliklerini ortaya koymada önemli bir rol oynamak-
tad›r. Bu çal›flmada, özellikle gençleri ele almam›z›n
nedeni, çocukluktan ergenli¤e geçifl döneminde yafla-
n›lan kiflilik problemlerinin giyime yans›mas›d›r. Top-
lum içinde yer edinmeye ihtiyaç duyan genç kesimin
bir yere ait olma içgüdüsü ön plandad›r. E¤er kendi
kültürel kimli¤i tam oturmam›flsa güçlü olan kültürün
kimli¤ini kabullenir.

Y›llardan beri toplum içerisinde yer edin-
meye çal›flan ergenler toplumda kendilerinin de oldu-
¤unu ifade edebilmek için çeflitli ak›mlar ve alt kültür-
ler yaratarak kitleleri de  peflinden sürüklemifllerdir.
Bu alt kültürler, yaflam tarzlar› olmufltur.

Giyim moda tarihinde, XVI.  yüzy›ldan
XIX. yüzy›la kadar giysi modas› statü ve s›n›fa göre fle-
killenirken günümüze yaklafl›ld›kça giyim modas›n›n
yön de¤ifltirdi¤i görülmektedir. 1960'l› y›llardan sonra
giyim modas›nda görülen önemli de¤iflikliklerin bir
nedeni, gençlerin düzene karfl› gösterdikleri tepkiler-
dir. XIX. yüzy›la gelindi¤inde popüler müzik ve med-
yan›n etkisi alt›nda kalan gençlerin giyim flekilleri
farkl›laflm›flt›r.

Son dönemlerde özellikle popüler kültür-
le yarat›lan kimlik örnekleri gençler taraf›ndan taklit
edilerek yapay kimlik oluflturmaktad›r. Yapay kimlik-

lerin oluflumunda medya önemli yer teflkil etmektedir.
Görsel ve yaz›l› medya taraf›ndan iletilen kimlikler bi-
reyi kendi kimli¤inden uzaklaflt›rarak fark›nda olma-
dan savunulmayan kimliklerin göstergelerini giydirir
(yaflam tarzlar›).

Belirgin kültür, kimlik ve kiflilik geliflimi
sa¤lanm›fl kiflilerde bu empoze reddedilir. Bu nedenle
özellikle gençlerde daha küçük yafllardan bafllayan
köklü bir e¤itim sürecine önem verilmelidir (Aile,
okul, toplum ve çevre). Gençlere kendi kimliklerini
oluflturabilecekleri imkanlar verilmelidir. Gençler, ge-
rek yaflam tarz›nda, gerek dinledi¤i müzikte, gerekse
giydi¤i giysilerde kendi  benli¤ini ortaya koyabilece¤i,
taklitten uzak seçimler yapabilmelidir. 

Çevremizde gözlemledi¤imiz gençlerin
ço¤u maalesef bunun fark›nda de¤ildir. Fakat günü-
müzün küreselleflen dünyas›nda moda trendlerinden
kendimizi tamamen soyutlamak mümkün olmamak-
tad›r. Bizim önerimiz gençlerin seçiminde bütün bun-
lar› kendi kültürel kiflilik süzgeçlerinden geçirerek  ye-
ni bir senteze varmalar›d›r.

Yap›lan tasar›m çal›flmas›nda bedenin
giysiyle kurdu¤u iliflkiyle birlikte, bedenin varl›¤›yla
ve kültürel varl›¤›yla kurdu¤u ba¤› irdeleyen tama-
men bireye yönelik bir tasar›m yap›lm›flt›r.
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