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GİYİM*
Werner ENNİNGER
Çeviren: Nebi ÖZDEMİR**
Giysi insan vüciıdunâ giyilen parça
ların bütününden oluşan takım şeklinde
tanımlanabilir. Göstergeler olarak giysi
lerin tek başlarına veya diğer parçalarla
oluşturdukları çeşitli birliklerin işlevle
rinin neler olduğu, belirli bir kültürdeki
giysi birliğinin nasıl işaretleme sistemi
oluşturduğu ve giysi aracılığıyla ne tür
anlamların aktarıl abildiği gibi konularla
iletişim teorileri ilgilenmektedir.

Giysinin İşlevleri:
Giysiler her şeyden önce vücut ısısı
nın düzenlenmesi ve çevresel etkilerden
korunmak için giyilmektedir. Farklı ik
lim bölgelerine göre elbise türlerinin da
ğılımı ve hava şartlarındaki değişiklik
lerle giyilen elbiselerdeki çeşitlenmeler,
giysilerin pratik ve koruyucu işlevlerini
göstermektedir. Güneş şapkalan, geniş
kenarlı gemici şapkaları, anoraklar (neoprene) elbiseler ile uzay giysileri koru
yucu işleve sahip giysi örnekleridir. Bu
nunla birlikte, aynı çevresel ortamlarda
yaşayan insanlar dahi farklı elbiseler gi
yebilirler. Ayrıca giysi türleri, elbise giy
menin de sosyo-kültürel normların etki
si altında olduğunu gösteren sosyal du
rumlara göre farklılık arzetmektedir. Bir
ziyafette erkekler tarafından giyilen
smokinler ve kadınların uzun etekli gece
elbiseleri, hava şartlarının değil , sosyal
beklentilerin etkisiyle tercih edilmekte
dir. Taç giyme töreni sırasında kral tara
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fından giyilen uzun etekli ve görkemli
kaftan, bu durumu açıklayan aşırı bir
örnektir. Böyle bir elbise ağır olduğu, ha
reketi engellediği ve oldukça sıcak tuttu
ğu için kullanışlı değildir. Bu gibi du
rumlarda elbisenin kullanışlılık işlevi,
işaretlenen (iletişimsel) işlevine göre
ikinci plânda kalmaktadır. Genel olarak
baca temizleyicisi, üretim işçisi gibi kişi
lerin giysileri, öncelikle üretim sırasında
hareketi kolaylaştıracak veya en azın
dan hareketi engellemeyecek tarzda ta
sarlanır ve dikilir. Alaylar, geçit törenle
ri, evlilik törenleri ve kutlamalarda sos
yal ilişkilerini onaylayan ya da değişti
ren kimselerin giysileri, Öncelikle yöneti
min etkisine göre düzenlenir ve bu yüz
den de giysinin gösterge işlevi ön plâna
çıkar.
Giysi kullanımı ve tasarımının yu
karıda belirtilen her iki türü de gösterge
niteliğine sahiptir. Çünkü, bu giysiler
sistemli olarak (aliquid stat pro aliquo)’u
temsil eden başka bir birleştirilmiştir.
Belirli hava şartlarında post, panço (Gü
ney Amerika’da giyilen bir tür kepenek)
veya anorak giyilmesi, giyen kişinin çev
reye biyolojik cevabının bir belirtisi ola
rak açıklanabilir, yani bu tür giysileri gi
yen kimsç soğuğu hissetmektedir. Bu yo
rum, herhangi bir kültür-bilgi gerektir
mez; çünkü bu belirti, burada nedensel
olarak ortaya çıkan durumlarla ilgilidir.
Korunma ve ısının ayarlanması ile ilgili
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biyolojik ihtiyaçların giderilmesi için ve
rilen cevapların kapsamı, ek kültürünbelirli değerlerin, normların etkisi altın
dadır veya beklentiler ve cevaplar başka
anlamlara sahiptir, örneğin, Amish er
kekleri tarafından giyilen mavi ya da si
yah renkli Mutze, bir yabancı için sade
ce bir cekettir. Amish kültüründeki giysi
normlarım bilen bir kimse için ise Mut
ze, bu giysiyi giyen kimsenin bir Amish
olduğunu ve vaftiz edildiğini (bu işlem
genellikle 16 yaşında gerçekleşir) göste
ren bir giyim eşyasıdır. Mutze mavi
renkli ise giyen kimsenin 16 ile 35 yaşla
rında, siyah renkli ise de bu giysiyi giyen
kişinin 35 yaşından büyük olduğunu
göstermektedir. Bir yabancıya göre bir
Rus kalpağı, kırmızı renkli basit bir şap
kadır. Bir Rus için ise bu kalpak, bu şap
kayı giyen kimsenin doktor olduğuna
işaret etmektedir. Bütün bu örnekler, şu
sonucun ortaya çıkmasını sağlamakta
dır: “Giysi, bir gösterge(işaretleme) sis
temi olarak kabul edilirse, sadece bire
yin ya da genel olarak insanların değil,
aynı zaman da sosyal bir birimin göster
ge sistemi olarak değerlendirilmelidir.”
Dil gibi, bir gösterge(işaretleme) sis
temi olan giysi, sosyal birimlerin üyele
rince paylaşılan kazanılmış bilginin bir
bölümüdür. Bir gösterge sistemi olarak
giysinin, sözlü gösterge (işaretleme) sis
temleriyle (doğal diller) bir diğer benzer
liği de çeşitlemelerden meydana getiril
mesidir: Kültürel çeşitlenmeler (Bedevi
lerin giysilerine mukabil Batı Avrupa gi
yimi), bölgesel çeşitlenmeler (İskoçların
giyimine karşılık Bavarian halk kıyafe
ti), sosyal çeşitlenmeler (Bohane çingene
giyimine karşılık burjuva giyimi), cinsi
yet çeşitlenmeleri (erkek giyimine karşı
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lık kadın giyimi), işlevsel çeşitlenmeler
(tören giyimine karşılık iç giyimi) ve bi
reysel çeşitlenmeler (bireyin sosyal ola
rak onaylanan ya da onaylanmayan gi
yim konusundaki tercihleri, Fzel seçimi).

Bir Gösterge Sistemi Olarak Giyim:
Öncelikle bu sistem, giyim sinyalle
rinin aktarıldığı kanalın donanımları
olarak algılanmalıdır. Bu, sistemin ifade
edebildiği ve edemediği anlamların tür
lerini tayin etmektedir. Giyim sinyalleri
görmeyle aktarılmaktadır. Bu yüzden,
bu tür sinyaller insanların birbirlerini
gördükleri anda işlemektedir. Ayrıca, gi
yim sinyalleri etkileşim süresince varlı
ğını korurlar. Konuşmanın(dilin) sesle
rinden farklı olarak, bu tür sinyaller he
men etkisini kaybetmezler ve bu yüzden
de yeni sinyallerin ortaya çıkmasını sağ
larlar. Bunun için de giyim, yeni mesaj
ların süratle kodlanması için uygun de
ğildir, fakat etkileşim boyunca sabit du
ran meseglan kodlamaya çok uygundur.
Bundan başka, herhangi bir etkileşim sı
rasında, bir kişinin bütün dilsel repertuvan kullanım için hazırken, giyim ile ya
pılan bir etkileşimde, sadece giyim repertuvannın görünen parçası kullanıl
maktadır. Bu nedenle de giyimle, bu sı
nırlar içinde mesajlar kodlanabilir: ö r 
neğin, şapka çıkararak selâmlamak, pal
to giymek, striptiz yapmak ya da birine
meydan okumak için eldiven fırlatmak.
İkincisi, giyimin bir gösterge (işaret)
sistemi olarak tammİ anabilmesine izin
veren hususiyetleri göz önünde tutmak.
Silindir şapka, yelek, Bermuda şort ya
da frak gibi giyim eşyaları, giysinin te
mel birimleridir. Bu gibi giyim eşyaları,
kullanılan malzemenin türünü, renk, bi
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çim ve ölçüyü içeren özelliklerin özel
kombinasyonları olarak incelenebilir. Bu
kombinasyonlar, tesadüfi değildir ve an
cak bazı durumlarla ilgili kurallarla ida
re edilmektedir. Örneğin, siyah veya gri
renkli ipek kumaştan şeritle çevrilmiş
silindir şapka, sadece düğünlerde ve ce
naze törenlerinde ya da Ascot’taki krali
yet bölgesinde giyilmektedir. Herhangi
bir mukavva ile kaplanmamış ya da kır
mızı şeritli bir silindir şapka ise farklı
bir giyim eşyasıdır ve farklı anlamlara
sahiptir. Bu örnekler, bir giyim eşyaları
repertuvarının kombina&yon kurallarına
uygun olarak belirli birleşimler içinde
düzenlenen bir formlar takımı olarak in
celenebileceğini ortaya koymaktadır. Bu
düzlemde, arasındaki ilişkiler, tıpkı bir
dildeki bir görüngü(fenomen)nin karekteristikleri arasındaki ilişkiler gibi eşza
manlıdır.
Giyim eşyaları, üyelerinin vücudu
baş, boyun, göğüs, karın, bacaklar ve
ayaklar şeklinde bölen birkaç giyim böl
gesinden birinin kapatılmasında biri di
ğeri ile yer değiştirebilen takımlar ola
rak tasnif edilebilir. Bu bölgelerin sınır
ları birbirine bitişiktir ve kat kat giyilen
giysilerle kapatılabilir. Atlet, gömlek, ye
lek, ceket ve palto bir erkek giyiminde
belirli bir bölgeyi kat kat kapatan giyim
eşyalarıdır. Kültürler, giyim bölgelerinin
vücudu nasıl bölümledikleri konusunda
değişiklikler göstermektedir: Toga (Eski
Roma’da hür erkek ve vatandaşların
özellikle resmî yerlere giderken sarın
dıkları uzun ve dikişsiz beyaz çarşaf) ve
kaftan, bazı kültürlerde birkaç bölgeye
ayrılan tek bir giyim bölgesini kapat
maktadır. Bir giyim bölgesinde biri diğe
rinin yerine kullanılabilen giyim eşyala
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rının (sandallar, ayakkabılar, botlar ve
terliklerin ayak bölgesinin kapatılma
sında bin* diğerinin yerine kullanılabil
mesi gibi) tıpkı konuşma dilindeki bir
kelime türü (Örneğin isimler) gibi biri di
ğeriyle sebep sonuç ilişkisine sahip ol
dukları söylenebilir. Belirli bir örneğin
üyeleri olan giyim eşyalarının sıralan
masında farklılık görülebilir. Bowling
şapkası (melon şapka\ gemici şapkası,
miğfer, ayı postu şapkası ve kep başın
Örtülmesinde Ingilizler tarafından kabul
edilen, buna karşılık fes, kovboy şapkası
ya da türban da onaylanmayan giyim eş
yalarıdır. Bu baş kapama eşyaları, diğer
kültürlere özgüdür.
Giyim eşyaları, tesadüf! olarak bir
leştirilmez ve bu yüzden de birleşme
tarzları sınırlıdır, örneğin bir amiral
şapkası, normal bir smokin, bermuda
şort ya da bir kovboy çizmesi ile birlikte
giyilemez. Karnavalın alt-üst olmuş
dünyasına karşılık sıradan günlük ya
şamda böyle kombinasyonların kabul
edilemezliği, sosyal kısıtlamaların teorik
olarak mümkün birleşimleri etkilediğini
göstermektedir. Bu nedenle giyim eşya
ları arasında sebep sonuç ilişkileri ve de
sintagmatik (syntagmatic) ilişkiler bu
lunmaktadır.
Yukarıda belirtilen fikirler, giysinin
sadece çeşitli unsurların bir repertuvarı
olmadığım, aynı zamanda üç ilişki türü
nün bu unsurlar arasında bulunduğunu
gözler önüne sermektedir. Çeşitli unsur
ların repertuvarına sahip olgular gibi,
giysi de bir sisteme sahiptir. B;r sistemin
bir gösterge (işaretleme) sistemi olduğu
nu göstermek için, siniri amanın diğer
bir türü göz ününde tutulmalıdır. Bir
toplum içinde normlar, hangi giyim eş
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yalarının ve eşya kombinasyonlarının
kimler taralından hangi durumlarda giyilebileceği, giyilmesi gerektiği ve giyil
mesinin zorunlu olduğunun belirlenmesi
için açığa çıkarılmalıdır. Eğer bu gibi
normlar ortaya çıkarılırsa, bu eşyaların
ve eşya birliklerinin hangi şeylerin yeri
ne geçtiklerinin de belirlenmedi anlamı
na gelecektir. Giysi, sadece bir sistem de
ğildir, aynı zamanda bir gösterge(işaret«
leme) sistemi, bir diğer deyişle bir kod
dur.

Giysi ile İfade Edilen Anlam:
Giyim kodlarının belirli özellikleri,
onları bazı anlam türlerinin işaretlen
mesi için uygun hale getirir. Giyim böl
gelerinin sınırlı sayısı, ifadenin uzunlu
ğunu sınırlar ve giyim kodlarını karma
şık mesajların kodlanması için elverişsiz
duruma getirir. Bu itibarla, sınırsız sayı
da cümlenin yapılabildiği ve uzun met
nin hazırlanabildiği dile benzemezler.
Ayrıca, dilden ayrı olarak giyim kodlan
aslmda “o adam, o sandalye; 18.yüzyıl
İngiltere’si”gibi dış dünyaya ait durum
ların ifade ve işaret edilmesine uygun
değildir. Bu yüzden de giyim kodlan, dil
deki tanımlayıcı, sembolik ya da bilişsel
anlam olarak kabul edilen şeyleri aktaramamaktadır. Yine, bu tür kodlar dilin
aksine dönüşlü olarak, bir diğer deyişle
kendi kendini ifade etmek için kullanı
lamazlar.
Ttemel olarak, giyim kodlan etkileşi
min düzenlenmesi ve etkileşenler ara
sındaki ilişkilere bağlı olarak iletişimsel
işlevleri sınırlandırılmaktadır. Belirli
durumlarla ilgili normlara göre üretilen
giyim eşyası kombinasyonları, bir olay
için gerekli olan sahnenin yaratılmasına
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yardım ederler. İnsanlar belirli giysi
kombinasyonlarını giyerek hangi tür
sosyal durumlara (olaylara) katıldıkları
nı dolaylı olarak belirtebilirler. Giysi, ay
nı zamanda giyen kimse hakkında bilgi
sahibi olunmasında da kullanılabilir. Bir
taraftan böyle sinyaller, kategorilere tat
bik edilen giyim normlarına bağlılığı
göstererek cinsiyet, yaş, medenî hal, soy,
aşiret, çete, kurum, meslek vb. gönderi
cinin sosyal kimliği hakkında belirtiler
(işaretler) verebilirler. Diğer taraftan da
gönderici, tercihlerin bütün alanını kul
lanarak, kurulu normları biraz değişti
rerek, hatta çiğneyerek bireysel karekteristiklerini ifade etmeye çalışabilir. Gi
yim sinyalleri, aynı zamanda, alıcının gi
yene karşı davranışının nasıl olması ge
rektiğini dr belirtebilir. Şerif üniforması
ve fahişe kıyafeti, bir emre ya da davete
çağrı olarak anlaşılabilir ve çözümlene
bilir.
Giyim kodları, yanlış etki yaratıl
ması için de kullanılabilir. Birisi, mensu
bu olmadığı bir mesleğin üniformasını
giyerek bir kimliği taklit edebilir. Yanlış
bir etki yaratma bazı durumlarda olum
lu, bazı ortamlarda da olumsuz olarak
kabul edilebilir. Mağazalardaki müşteri
görevlilerinin ya da sivil polislerin mes
lekî hüviyetlerinin tesbit edilmemesi,
genellikle kabul edilmekte veya en azın
dan onlann kimliklerini gizlemelerine
izin verilmektedir. Bir kaptan üniforma
sı ya da resmî bir üniforma giymiş hırsız
örneğinde olduğu gibi, pek çok durumda,
hüviyet dejenerasyonu /bozuculuğu
olumsuz olarak kabul edilmektedir. Ev
lilik yüzüğünü atmak, Ödünç alman
kürk manto giymek ya da sahte elmas
takmak eylemlerinde olduğu gibi, giysi
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ile olunandan farklı bir etki yaratmak,
çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem
dir.
Çoğu kez, Giyimin farklı türlerini
ifade etmekte kullanılan terimlerin
sayısı, giysinin aynı türden bir işaret sis
temi olarak kabul edilmediğini göster
mektedir. Halk giyimi, resmî üniforma,
kaftan, özel üniforma (hizmetçi giysileri
vb.) ve moda gibi terimler değişmekte ve
farklı gruplar ya da bu grupların bazı
üyeleri tarafından farklı şekillerde kul
lanılmaktadır. Kabileler ve çağdaş en
düstri toplumlannın geleneksel alt-kültürleri, geleneksel kıyafetlerini değiştir
mekte oldukça yavaş davranmaktadır
lar. Çeteler (kentlerde özellikle gençler
den oluşan sokak/mahalle çeteleri) ve
kulüpler (spor vb.alanlardaki) bazı grup
ların üyeleri, belirli giysiler giymek ve
özel işaretler takmak gibi ortak eylem
leriyle kimliklerini/aidiyet duygularını
sembolik olarak açıklama eğilimindedir
ler. Pek çok kuruluş (resmî veya özel
kurum, dernek vb.) hem müşterilerden
kurumun temsilcilerini, hem de üye ol
mayanlardan hiyerarşileri doğrultusun
da üyelerini belirgin bir şekilde ayırabil
mek için personelinin giyimleri üzerinde
düzenlemeler yapar. Hatta, bu tür
kurumlar tıpkı cezaevleri ve toplama
kamplarındaki gibi, giyenleri dam
galayan üniformalar da tahsis edebilir
ler.
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