
Moda kavram› toplumla birey aras›ndaki bir iletiflim
arac›d›r. Birey üzerinde tafl›d›¤› giysilerle  çevresine
sessiz, sözsüz bir dille, görsel ve hareketsiz sembolle-
rin yard›m›yla iletilir. “Bu anlamsal flifreler tüm anlam
bilim (Semioloji) kurallar sisteminin bir bölümünü
oluflturur. Amerikal› sosyolog Charles Pierce göre (Se-
mioloji) anlam bilimde moda , giyimin  ürünsel flifre-
leri olarak kabul edilmektedir.” 

Anlam Bilim, “Semioloji” “Canl› varl›kla-
r›n bildiriflme amac›yla kulland›klar› her türlü iflaret
sistemini ele alan bilim dal›d›r.” Sosyolog Goffman’a
göre bu tip iflaret sistemi kiflileri birbirinden ay›rt edi-
ci di¤er insanlar›n onlara nas›l davranmalar› gerekti¤i-
nin mesaj›n› gösteren iflaret ya da dil olarak tan›mla-
maktad›r. 

Dilin tan›m› ise; “Duygu ve düflünceleri,
seçimleri aç›kça göstermeyi mümkün k›lan her türlü
iflaret sistemi  ya da yöntemi olarak tan›mlan›r.” 

1. B‹R ‹LET‹fi‹M ARACI OLARAK MODA

Bir iletiflim biçimi olan moda, toplumsallaflma sürecin-
de sembolik etkileflim ve ça¤r›fl›mlar yoluyla, bireyin
seçimlerine göre oluflan ve kimliklerini ifadelendiren
bir kavramd›r. Bireyin toplum içindeki konumunu,
üzerinde tafl›d›¤› giysiye bakarak tan›mlayabiliriz.
Giysiler, bireyin psikolojik durumu, sosyolojik e¤ilim-
leri, tafl›d›¤› toplumsal de¤erler ve hiyerarfliyi, toplum
içinde bulundu¤u sosyal duruflu, ideolojiyi, cinsel
kimli¤i, mesle¤i, politik e¤ilimi, yaflam biçimi, seçim-

leri ve kökeni hakk›nda fikir yürütmemizi sa¤larlar.
Moda, bireyin konuflma eyleminden sonra en iyi flekil-
de iletiflim kurma, kendini ifade etme fleklidir. Kifli
iletmek  istediklerinin  mesaj›n›  sözsüz olarak giysinin
tarz›, materyali, rengi gibi özellikleriyle ifade edebil-
mektedir. 

Giyimi, ço¤unlukla hareketli iletiflimin
eylemleriyle ilgili olarak insanlar›n kiflisel ortamlar›n-
da  çevreyle iliflki kurman›n do¤al arac› olarak tan›m-
lanmaktad›r. Bu arac›n seçilmesi  mevcut dil ve insan-
lar›n giydi¤i elbisenin anlam ve iflaretleriyle yak›ndan
iliflkili oldu¤u bilinmektedir.  Fred Davis‘e göre  en te-
mel iletiflim arac› olarak k›yafeti, konuflmadan en çok
ay›ran - farkl›l›k - k›yafetin gösterdi¤i anlaml› farkl›-
l›klar›n, konuflmaya dayal› iletiflimde  kullan›lan söze
dökülü sesler kadar kesin biçimde belirlenip standart-
laflt›r›lm›fl olmamas›d›r. Büründü¤ümüz giysiler, on-
lara yüklenen de¤erler zamana gruba göre de¤iflse de
bire bir de¤ilse bile temel olarak bizde de baflkalar›nda
da yaratt›¤› imajlar›   ve ça¤r›fl›mlar› yarat›r.  Örne¤in
Hippi hareketi, “1966 ‘da gençli¤in,  savafl karfl›t›  sos-
yal  politik fikirleri de¤ifltirme iste¤i  ve yetiflkin toplu-
ma karfl› baflkald›r›s›d›r. Marjinal görünümlü  sakall›,
uzun saçl› erkekler,  hippi k›zlar›n›n  giydi¤i uzun
etekler, uyuflturucu kullanan bir alt kültür hareketi ha-
line gelmifltir. Hippi felsefesi aflk› ve toplum bask›s›na
karfl› özgürleflmeyi vurgulamaktad›r ve seks ve uyufl-
turucuya karfl› liberal tutumu savunmaktad›r”. Ancak
kifli  uzun saçl› sakall›, bir hippiyi gördü¤ü zaman zih-
ninde ilk oluflacak imge, omuzlar›na kadar uzayan
saçlar›yla radikal ve uyuflturucu kültürün bir parças›
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olma yak›flt›rmas›n› yapacakt›r. Bu konuya baflka bir
örnekte Punk ak›m›d›r. “1970 y›llar›n›n ortalar›nda
Londra’da ortaya ç›kan punk ak›m› sosyal bir baflkal-
d›r› olarak bafllam›flt›r. Punk özellikle flok etkisi yarat-
ma üzerine kurulmufl bir stildir. Hippilerin giydi¤i
renkli giysilerin yerine punk giysileri tamamen siyah
ve bilinçli bir flekilde ürkütücüdür.“   Kad›n ve erkek
punkç›lar›n kulland›¤› giysiler deri ceket, siyah panto-
lon, zincir ve metal aksesuarlard›r. Kad›n punkç›lar
siyah tayt, siyah mini etek ince sivri topuklu ayakkab›-
lar  kullanm›fllard›r ve giysilerini fermuar, jilet, çengel-
li i¤ne gibi aksesuarlarla tamamlam›fllard›r. Fanatik
punkç›larda kulaklar›na pek çok delik deldirmifller
vücudun pek çok yerinde özellikle  burun ve dudak-
larda piercing kullanm›fllard›r. Bir punkç›n›n çevresin-
deki insanlar da  uyand›raca¤› ilk imaj asilik, sokak
kültürü, toplum ve düzen karfl›t› ve marjinal düzeni
ifade edecektir.  

Allison Lurie “giyim dili” adl› çal›flma-
s›nda giyim ile dil yap›s› aras›ndaki paralelli¤e dikkat
çekmektedir. Lurie dildeki sözcükler  ve gramer ile gi-
yim anlamlar› aras›ndaki eflde¤erlilik ya da özdefllik-
ler sa¤lanm›flt›r. Luri bu yüzden farkl› giyim tarzlar›n›
belli bir dilin aksanlar› ya da fliveleri olarak tan›mla-
maktad›r. Giyim dilinde ustalaflmak kifliden kifliye de-
¤iflmektedir ve ifade yetenekleriyle çeflitli anlamlar›
aktarmada farkl› cümleler kurma aras›nda çeflitlilik
göstermektedir. “Giyimin iletti¤i mesaj, sessiz sözsüz
bir dilin parças› olup  görsel ya da hareketsiz sembol-
lerin kullan›lmas›yla oluflur. Sosyolog Goffman’a göre,
bu tip sembolleri, statü belirleyici, kiflileri birbirinden
ay›rt edici, di¤er insanlar›n onlara nas›l davranmalar›
gerekti¤inin mesaj›n› gösteren iflaret yada iflaret tafl›y›-
c›lar› olarak tan›mlamaktad›r”. Toplumsal yap› içer-
sinde kiflilerle bire bir iletiflimin büyük bir ço¤unlu¤u
anl›k, geçici ve kifliseldir. Genellikle edinilen ilk etkiler
bir kez oluflturulmaktad›r ve bütün kararlar giysileri
bir iflaret ve kiflinin alg›s›nda oluflturdu¤u bir ça¤r›-
fl›mlar›n bir bileflimidir. “Hoca olmak istiyorsan sar›k
sar” deyiflini  getirelim akl›m›za . Gerçekten de giysi
bedenin kendisi haline gelir, insan›n baflkalar›na sun-
du¤u kendi görüntüsünün oluflumuna kat›l›r, ayr›ml›
ve eklemli  bir söylemdir, dildir. Genel sosyolojik bir

sistem içinde yer al›r, gösterdi¤i ve gizledi¤i (göster-
medi¤i) fleyle anlam tafl›r.”

Giysilerimizi seçerken bilinçli ya da bi-
linçsiz olarak sosyal kimli¤imizi aktar›r›z. “Moda  kül-
tür ve kimlik“ adl› kitab›nda Fred Davis, sosyal kimli-
¤i baflkalar›na sembolik araçlarla aktar›lan benlik ile il-
gili herhangi bir özellik olarak tan›mlamaktad›r. Bu
sembolik araçlar, belirli tarz ve belirli tarz›n özünü ak-
tard›¤›m›z dilin bir parças› oldu¤unu belirtmektedir.
Bu dilin anlam› belirli bir kültür dahilinde toplumla
paylafl›l›r. Yorumlar ve de¤er yarg›lar› kifliden kifliye,
gruptan gruba de¤ifliklik gösterse de ifade edilen sem-
bolik araçla ilgili her türlü alg›sal bilgi mevcuttur. Bir
bütün olarak ele al›nd›¤›nda bu unsurlar›n birleflimi
temelde tam olmasa da akla, ço¤u gözlemciyle ilgili
ayn› ça¤r›fl›mlar› yüklenecektir.     

1.1. Rol - Statü ve Kimlik

Giysi, vücudumuzu örtme korunma gibi ifllevsel
özelliklerinin yan› s›ra kiflinin toplumdaki konumu-
nu, statüsünü aktaran temel araçlar› olmaktad›r. Gi-
yim kiflilik, rol, statü, hakk›nda ip uçlar› verir ve alg›
yoluyla kiflinin toplum içinde bulundu¤u durumu ta-
n›mlamam›za yard›mc› olmaktad›r. “Birey, giysi yo-
luyla  kendi toplumsal konumunu ve statüsünü ifade
etmeye çal›fl›r.” 

Rol; kiflinin toplum içersindeki sosyal ilifl-
kilerindeki kategorileri belirtmektedir. Bu kategoriler,
mesleki roller (ö¤retmen, doktor, çiftçi, berber gibi) ai-
levi roller (anne, baba, k›zkardefl, amca gibi) ve yafl –
cinsiyet rolleri (genç erkek, yafll› adam, ergen çocuk gi-
bi) olarak ifade edilmektedir. Statü ise  “ Belirli bir top-
lumda bir bireyin varolan öteki durum ya da mevkiler
aras›nda sahip oldu¤u  durum ya da mevki belirleme-
ye yarayan her türlü toplumsal özellik ya da konuma
‘statü’ ad› verilir”    Giysi yoluyla birey, sosyal statü,
cinsiyet, s›n›f, meslek, kiflilik, ait olunan grup gibi
özellikleri sözel  ve yaz›l› olmayan bir dilde aktar›r.
Cem Hakko,  Moda Olgusu adl› kitab›nda sosyal sta-
tüyü, flöyle tan›mlamaktad›r. Moda insan›n kendi top-
lumsal konumunu saptama böylece de belirli bir top-

Sosyolojik, psikolojik, ekonomik, estetik boyutlar› kapsayan moda kavram›,  ele
al›nd›¤› her boyut aç›s›ndan farkl› tan›mlara ulafl›r. Bireyle do¤rudan ilgili olan
psikolojik ve sosyolojik alanlar aç›s›ndan moday›, bireyin  kendisini  cinsel kimli¤i,
statüsü, toplumdaki konumu, rolü, sahip oldu¤u inanç sistemleri ve ideolojisini
ifade etme biçimi olarak tan›mlayabiliriz. 
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lumsal s›n›f›n üyesi oldu¤unu gösterme arac›d›r. Giy-
si tarihi incelendi¤inde giyim ve aksesuarlar  ço¤u za-
man bireylerin toplumsal statüsünü ifade etmifltir.”
Moda ve giyim insanlar›n yaflam düzeyleri ve ekono-
mik düzeyi, mesle¤i hakk›nda belirgin mesajlar ver-
mektedir. Modan›n evrim süreci içersinde geçirmifl ol-
du¤u geliflim ve de¤iflim içerisinde moda ile statü ara-
s›ndaki ba¤ hep varolmufltur. 

Toplumda  mesleki statüler kapsam›nda
beyaz yakal›  ya da mavi yakal› olarak yer alan genel
tan›mlamalar söz konusudur. Kiflinin beyaz yakal› ya
da mavi yakal› olmas› ne tür ifl yapt›¤›n›, ekonomik
statüsünü gösterir. “Beyaz yaka, o kiflinin mesle¤inin
bir tak›m elbise gerektirdi¤ini, gömlek ve kravat tak-
mas› anlam›na gelir daha çok masa bafl›nda oturan zi-
hinsel faaliyetlerde bulunan meslek gruplar›n› temsil
eder. Örne¤in; üst düzey bürokrat. Mavi yaka ise elle-
rini kullanmas›n› gerektirecek a¤›r bir ifle sahip oldu-
¤unu gösterir. Örne¤in; iflçi”.   

Toplumsal statünün en belirgin en karak-
teristik bir di¤er  ifade flekli üniformalard›r. Üniforma-
lar bireyin toplumsal hiyerarflideki konumunu göste-
rir ve kiflinin kimli¤ini, ay›rt edici niteliklerini, kiflili¤i-
ni gizleyen, sembolik iletilerin mümkün olmad›¤›  bir
giyim fleklidir. Belirli meslek grubuna mensup olan ki-
flilerin  giysileri toplum içinde sözsüz bir refleksle fark
edilir. Özellikle askeri üniformalar, farkl› kademe ve
derecede olan kiflilerin hem kendi kurumlar› hem de
toplumsal aç›dan  ay›rt edilebilmesi  aç›s›ndan toplu-
ma verdi¤i mesaj dikkat çekicidir. “Üniformalar ve
mesleki giysiler, s›radan giysilerle art›k belirgin biçim-
de d›flavurulamayan toplumsal farklar› ifade etmede
kullan›l›rlar. Üç temel üniforma kategorisi flöyle ta-
n›mlanabilir. 

1. Polis, postac›, itfaiyeci, demiryolu çal›flanlar›,
kamu görevlilerinin üniformalar›

2. Dükkanlar, ma¤azalar ve fabrikalar gibi özel
iflletmelerin çal›flanlar›n›n üniformalar›

3. Ev hizmetçilerinin üniformalar›.

1.2.Cinsiyet ve Yafl Ayr›mlar›

Giysiyle iletilen cinsiyet ve yafl ayr›mlar›n›n sembolik
anlat›mlar›  kültürden kültüre farkl›l›k gösterse de he-
men hemen bütün toplumlar›n ortak kabul etti¤i sim-
geler bulunmaktad›r. Kad›n ve erkek giyiminde farkl›
keskin ayr›mlar her dönemde olmufltur. Fakat 18. yüz-
y›l Avrupa’s›nda etkin burjuva yaflam›n›n sonucunda
kad›n ve erkek giysilerinin  birbirinden kesin olarak
ayr›lmad›¤› bilinmektedir.  18. yüzy›l Avrupa's›nda
yaflanan kad›n erkek giyim davran›fl› “... kad›nlarla er-
keklerin gösteriflli dantelleri, zengin kadifeleri ve na-
k›fllar› cömertçe sergilemeye, süslü püslü ayakkab›la-
ra, saç yapt›rmaya, peruklara ve rokoko süslemeli flap-
kalara, ayn› zamanda  kokulu pudralar›, all›k ve baflka
kozmetikleri bol bol kullanmaya eflit ölçülerde merak-
l›yd›” k›sacas› bu dönemde erkekler en az kad›nlar ka-
dar göz al›c› kostümler kullanmaktayd›lar. Bu dönem-
deki  kad›n erkek giysilerindeki ayr›m›n net olmay›fl›-
n› sosyologlar Frans›z ihtilali sonucunda aristokrasi-
nin çöküflü ve paralelinde burjuvazinin yükselmesinin
getirdi¤i siyasi ve sosyal de¤iflime ba¤lamaktad›rlar.  

Kad›n ve erkek giyiminde, temel giysi
formu  etek ve pantolondur.   Bütün kültürler kad›n›n
etek, erkeklerin de  pantolunu bir k›yafet kodu  olarak
kabul etmesidir. Ancak bu giysi kodu, ulusal kostüm-
ler içersinde yer alan ‹skoç erkeklerinin kulland›¤› ‹s-
koç etekleri  için geçerli de¤ildir. Pantolonun rahatl›¤›
ve ifllevselli¤i aç›s›ndan incelendi¤inde kad›nlar›nda
bu giysiyi kullanmak istemeleriyle çeflitli tepkiler
oluflmufltur. 1850‘lerde Amerika’da  kad›n eylemci
Amelia Bloomer pantolonun, rahat, kullan›fll› güvenli
oldu¤u gerekçesiyle  yeni bir moda yaratma amac›n›
gütmeden yeni bir pantolon stili oluflturmufltur. Bu
stil “Türk pantolonu” (flalvar) üzerine giyilen bir etek-
ten oluflmaktad›r. “Bu kostüme gösterilen büyük ilgi
ve kostümün yaratt›¤› büyük tart›flmalar cinsel ayr›-
m›n belirginli¤ini gösterir. Kostümü giyen kad›nlar,
genellikle erkeklerden (ço¤u kez düflmanca tav›r ta-
k›nm›fl olmalar›ndan) oluflan büyük kalabal›klar›n il-
gisini çekmifltir. Halk›n tacizinin bu denli fliddetli ol-
mas› bir çok kad›n›n bir kaç ay sonra kamusal alanlar-
da kostümü giymeyi b›rakmalar›na yol açsa da kad›n

eylemciler ve di¤erleri; giysinin sa¤l›kl› olmas›, fizik-
sel hareket yetisini artt›rarak kad›nlar› erkeklerden
ba¤›ms›z hareket etmeye teflvik etmesi ve Amerikan
toplumunun de¤erlerine – ekonomiklik, kullan›fll›l›k
ve rahatl›k uymas› sebebiyle kostümü savunmaya de-
vam ettirmifllerdir. “ Kad›nlar›n pantolonu ifllevselli¤i
ve rahatl›¤› aç›s›ndan kullanmak isteme çabalar› ›srar-
la devam etmifltir. Kad›nlar›n pantolonu giyme müca-
delesinde bisiklet kullan›m›n›n büyük katk›s› olmufl-
tur. Kad›nlar›n bisiklet kullan›rken etek gibi görünen
fakat genifl paçal› diz hizas›nda   pantolon ete¤in ra-
hatl›k sa¤layaca¤›n› ileri sürmüfller ve 1892’de günü-
müz bisikletinin (iki tekerle¤i de ayn› büyüklükte)
kullan›ma girmesinden bir kaç y›l sonra  Fransa hükü-
meti, kad›nlar›n ancak bisiklet kullan›rken pantolon
giyebilme iznini vermifltir. Bir Frans›z giyim tarihçisi-
ne göre bisikletin “özgürleflmenin sembollerinden bi-
ri” haline gelmesi kad›n spor giysilerine karfl› tutumu
tamamen de¤iflmifltir. Ayn› tarihçiye göre “Bu ünlü
bisiklet asl›nda hâlâ, giyime, kad›nlar›n giydikleri
pantolonlara, kad›nlar›n özgürleflmelerine ve fiziksel
özgürlüklerine iliflkin modern düflüncenin uyand›¤›
an› belirleyen bir nesne olarak görülür”. 

‹fl yaflam›na daha fazla giren kad›n›n pan-
tolon giymesi gerçek bir devrim niteli¤indedir. “Pan-
tolon ifl giysisi olmaktan ç›k›p ‘kad›n›n kurtuluflu’nun
gerçek simgesi halini ald›. Öte yandan , bu kurtulufl
hareketi yasama alan› (oy hakk›) ya da din alan› (din
adam› olma hakk›) gibi baflka alanlarda da kendini
gösterdi.”   

Erkek  cinsiyet kimli¤in simgesi olan  kra-
vat erkek giyiminde en çok kullan›lan aksesuarlar›n-
dan  biridir. Alternatif giyim tarz›nda kravat›n anlam›
erkek gard›robundaki fonksiyonuyla ilgilidir. XIX.
yüzy›l erkek giyimi giderek daha ciddi ve kal›plaflm›fl
hale geldikçe, kravat takan›n ait oldu¤u toplumsal
grup, üyesi oldu¤u kulüp, sportmenli¤i, e¤itim duru-
mu k›sacas› toplumdaki statüsünün göstergesi olarak
kullan›lmaya bafllam›flt›r. “Bir kad›n›n takt›¤› kravat
ise, en genel anlam›yla ba¤›ms›zl›k ifadesi olmakla be-
raber birçok alternatif yaflam tarz›n› da simgeler.”

XIX. yüzy›l›n sonlar›nda, kad›n›n özgür-
leflmesinin ve erke¤in XIX. yüzy›ldaki toplumsal sta-
tüsüne karfl› mücadele verme iste¤inin sembolü olan
kravat›n art›k nerede ve kim taraf›ndan kullan›ld›¤›na
göre farkl› anlamlar tafl›maktad›r. Kravat, reklamlar-
da, moda dergilerinde ve filmlerde kad›n›n ba¤›ms›z-
l›k sembollerinden biri olmay› hala simgelemektedir. 

“Kostüm tarihçileri, giysiyi tamamlayan
bir aksesuar olan flapkay› toplumsal statünün önemli
göstergeleri oldu¤unu belirtmifllerdir .” fiapkalar›n
yayg›nl›¤›, bireyin toplumsal statüsünün di¤erleri ta-
raf›ndan, di¤erlerinin toplumsal statüsünün birey ta-
raf›ndan hemen fark edilebilmesine verilen önemi gös-
terir”. fiapkalar da eflit kimli¤in güçlü sembollerinden
say›lm›fl ve kad›nlar taraf›ndan 1800 y›llarda   kabul
edilmifllerdir. Silindir flapkalar›n kad›n binici k›yafe-
tiyle kullan›m› 1830’larda bafllam›fl ve yüzy›l boyunca
devam etmifl; melon flapkalar›n bu giysilerle kullan›m›
ise yüzy›l›n sonlar›nda ortaya ç›km›flt›r (Wilcox 1945;
Schreier 1989). Erkek flapkalar›n›n kad›nlar taraf›ndan
di¤er faaliyetlerde kullan›lmalar› yüzy›l›n ortalar›nda
bafllam›flt›r. Has›r denizci flapkalar› ilk olarak çocuk
modas›nda benimsenmifl, 1860’larda da kad›nlar ara-
s›nda moda olmufltur (Lambert 1991: 55). Brew’e göre
(1945:209-10) 1870’lerin popüler flapkas› melon flapka
“erkeklerin kulland›klar› flapkalar›n neredeyse t›pat›p
ayn›s›d›r.”   1800 ‘lü y›llarda  flapka fiyatlar›,  ceket ve
pantolon fiyatlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda flapkalar›n fi-
yatlar› daha düflük bir fiyata karfl›l›k gelmekteydi. Bu
nedenle flapkalar›n halk taraf›ndan kullan›m› oldukça
yayg›nd›.  Kiflinin toplumsal statüsü ne olursa olsun
soka¤a flapkas›z ç›kmas› kabul görmeyen bir davran›fl
flekliydi hatta ev içersinde de flapka kullan›lmaktayd›.

“Melon flapka, XIX. Yüzy›l ortalar›nda ‹n-
giltere’de bekçilerinin ve avc›lar›n›n mesleki flapkas›
olarak do¤mufltur. ‹flçi s›n›f› erke¤inin s›n›f s›n›rlar›n›
melon flapka giyerek belirsizlefltirme giriflimleri Char-
lie Chaplin’in erken dönem filmlerinde hicvedilmifltir.
Yüzy›l›n ortalar›nda kasket, iflçi s›n›f›yla özdeflleflmifl
ve “bir iflçi s›n›f› erke¤i için en s›radan bafll›k” olmufl-
tur. Fransa’da ise her toplumsal s›n›f flapkay› farkl› bi-
çimde kullanm›flt›r. Üst ve orta s›n›flar yüzy›l›n ortala-
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r›nda silindir flapka giymifller; yüzy›l›n son çeyre¤inde
ise resmi davetlerde silindir flapka, ifl görüflmelerinde
ve pek resmi olmayan davetlerde melon flapka, ince
has›r flapka, panama flapka kullanm›fllard›r.“

“Blue jeanler”de  statü, kimlik, yafl, cinsi-
yet, s›n›f, ideoloji, ülke gözetmeden kullan›lan  özgür-
lük, eflitlik, ba¤›ms›zl›k gibi popülist düflüncelerin
simgesi olmufltur. Burada dikkat çekici olan en önem-
li konu “jean”in yüzy›l› aflk›n süredir onu çevreleyen
meslek, s›n›f, cinsiyet, ve yafl gruplar›na karfl› s›n›rlar›
aflarak evrensel nitelik tafl›mas›d›r. XIX. yüzy›l or-
talar›nda Levi Strauss adl› bir adam›n California'daki
alt›n madencilerine çad›r ve kaplanm›fl vagon ten-
tenesi satmaya bafllamas›yla blucin moda tarihinde
yerini alm›flt›r. Strauss artan çad›r bezlerinden pan-
tolon yaparak bunlar› madencilere satm›flt›r. Maden
iflçilerinin giydi¤i bu pantolonlar daha sonra Levi's
diye tan›nd› ve blucin, günümüze kadar gelen çok
genifl ölçekte kabul gören tek giyim eflyas› olarak hala
kullan›lmaktad›r.. XIX. ve XX. yüzy›lda blucinler fizik-
sel eme¤i ve dayan›kl›l›¤› temsil eder. 1950’ler ve
1960’larda tüm dünyada motosiklet çeteleri, solcu ey-
lemciler, hippiler gibi çeflitli marjinal gruplar taraf›n-
dan da kullan›lan blucin orta s›n›f için sembol haline
gelir. Toplumsal normlara isyan›n simgesi say›lan
siyah deri ceket estetik ya da politik olarak isyanc› bir
duruflu ifade etmek isteyenlerce kullan›lmakla birlikte
blucinin popülaritesine hiçbir zaman yaklaflamam›flt›r.
Jean üreticileri , sayg›nl›¤› olmayan gruplarla aras›n-
daki simgesel iliflkiyi k›rmak ve “jean”in herkes için
hemen hemen  her durumda giyilmeye uygun oldu¤u
konusunda tüketiciyi ikna etmek için büyük pazar-
lama ve reklam flirketlerine baflvurarak büyük kam-
panyalar bafllatm›fllard›r. Bu çabalar›n ifle yarad›¤›
aç›kt›r. 1960’lar›n sonlar›nda blue jean tüm dünya da
popüler olmufltur.

Sonuç

Sözsüz iletiflim dili olarak bilinen moda, kültürden
kültüre farkl›l›k gösterse de hemen hemen tüm top-
lumlarda bireyin kendini en net flekilde ifade edebil-
di¤i bir yöntemdir. Kifli iletmek istedi¤i mesaj›, ulafl-

mak istedi¤i konumu, psikolojisini, de¤er yarg›lar›n›,
politik kimli¤ini, dini ve siyasi ideolojisini giysileriyle
ifade edebilir. 

Günümüzde giyim insan›n kendi top-
lumsal konumunu saptama böylece de belirli bir top-
lumsal s›n›f›n üyesi oldu¤unu gösterme arac›d›r. Giy-
si tarihi incelendi¤inde giyim ve aksesuarlar ço¤u
zaman bireylerin toplumsal statüsünü ifade etmifltir. 

Özgürlük, eflitlik, ba¤›ms›zl›k gibi
popülist düflüncelerin de en aç›k ve en net ve sözlü
ifadeye gerek kalmadan giysiler yoluyla sembolize
edildi¤ini hippilik ve punkç›l›k gibi ak›mlarda çok net
bir flekilde görmekteyiz. 
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