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“Dress-code: The naked truth about fashion” kitabı, moda ve 
onun insanlar üzerine olan etkisinin, modanın sosyal, ekonomik, 
politik rolünün ve moda tüketiminin boyutları ve sonuçlarının 
incelenmesinden oluşmaktadır. Bu eser tam olarak akademik bir 
araştırma değildir; kitabın tarzı daha çok araştırma gazeteciliğine 
yakındır. Yine de tüketim sosyolojisi, moda, giyinme psikolojisi, moda 
iletişimi gibi konular ile ilgilenen araştırmacılar için kitap oldukça 
ilginç içerikler sunmaktadır. 

Kitabın yazarı Mari Grinde Artzen, Aftenposten and Dagens 
Næringsliv isimli Norveç gazetesinde yazmakta ve Oslo’da School of 
Fashion Industry’de hocalık yapmaktadır. Söz konusu kitap 2013 
yılında ilk olarak yayınlanmıştır ancak İngilizce’ye 2015’te, Rusça’ya 
2017’de çevrilmiştir. Kitap beş bölümden oluşmaktadır: “İnsan”, 
“Demokrasi”, “Diktatörlük”, “Akıl” ve “Gelecek”. Grinde Arntzen’e 
göre moda, toplumu inceleme araçlarından biri olmanın yanında 
insanı anlamaya yardımcı bir görsel iletişim şeklidir. Moda aynı 
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zamanda bir dil, iktidar ve kendini tanıma mekanizmasıdır. Moda 
merhametli değildir; şu anda güzel görünmek çabasında olan insan, 
dünyayı ve kendi geleceğini unutabilmektedir. Yazar kitabında 
“Kendimizi ölene dek süslemeye devam ederiz. Ben de nedenini 
merak ederim” ifadesiyle yola çıkmaktadır. 

Birinci bölümde Grinde Artzen modanın özünden, moda 
teorilerinden, modanın ve giyim pratiklerinin insanların hayatlarındaki 
anlamsal yansımalarından bahsetmektedir. Ona göre bu süreçte insanı 
iki karşıt ihtiyaç yönlendirmektedir: farklı olmak (stand out) ve aynı 
zamanda herkes gibi olmak (blend in). Bu ihtiyaçlar her gün bir kıyafet 
seçimiyle giderilmektedir ancak diğerlerine “benzemek” ya da 
diğerlerinden “farklı” görünmek arasında bir denge kurmak da 
önemlidir. Hiç kimse başka biri ile aynı kıyafetlerle aynı yerde olmak 
istemez hatta kimi durumlarda pişti olmak kariyer için tehlikeli bir 
durum olarak görülür. Örneğin Cannes Film Festivali’nde kırmızı 
halıda aynı kıyafetler ile görünen ünlüler için bu bir skandaldır ve 
muhtemelen onların stil danışmanları için de bu büyük bir sorun ya da 
işbirliğinin sonu anlamına gelebilir. 

Grinde Artzen, Joanne Turney’nin bazı görüşlerine atıfta 
bulunmaktadır.  Turney, herkesin modanın ne olduğunu anladığını 
düşünmektedir. Ona göre her insan medya üzerinden, mağazalar ve 
sokaklardan gelen bilgiyi işlemek ve yorumlamak zorundadır. Kıyafet 
seçimi ise rekabet sürecinin bir parçasıdır ve bir nevi darvinizm 
şeklidir. Kendi olmak ve aynı zamanda bütünün bir parçası olmak için 
modaya ihtiyacı vardır; moda ise oldukça değişkendir. 

Modanın neden sürekli değiştiği sorusuna karşılık Grinde Artzen 
Danimarkalı araştırmacı Maria Mckniney-Valentin’e atıfta bulunur. 
Mckniney-Valentin, araştırmasında modanın değişimleri ile ilişkili beş 
tane teoriye değinmektedir. Birincisi, moda ve zaman etkileşimi 
teorisidir: Moda siyasi, ekonomik, toplumsal olaylara bir cevaptır ve 
bu olaylara tepkimizi göstermektedir. İkinci teorisi sosyolojik moda 
teorisine dayanır ve kıyafetin toplumsal sistemde yukarı, aşağı veya 
yatay hareket yapmaya yardımcı olabileceğini öne sürer. Üçüncü teori 
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baştan çıkarma teorisidir: Belirli bir kıyafetle cezbedici cinsel özellikleri 
ön plana çıkararak ya da bedeni fazla göstermeden fikirsel düzeyde 
karşı tarafı baştan çıkarmak mümkündür. Dördüncü teori iş teorisidir: 
Bu teori tüketim ile bağlantılıdır. Trend olarak ilan edilen eşya daha iyi 
satılmakta ve bu nedenle daha çok üretilip tüketilmektedir. Beşinci 
moda teorisi ise postmodernizm ile alakalı yenilik teorisidir: Yeni olan 
moda olmaktadır çünkü moda irrasyoneldir ve dolayısıyla değişim, 
değişim uğruna yapılmaktadır. 

Grinde Artzen, Mckinney-Valentin’in teorilerine bir de geçmişe 
dönüşü eklemekte, modanın sadece yenilikler ile değil tekrarlar ile de 
yaşadığını ifade etmektedir. Moda hayatının ayrılmaz bir parçası, öz 
bilinçliliğin ve kimliğin önemli bir unsurudur. İnsan, kendini kıyafet 
ile özdeşleştirmektedir; sadece iç dünyası değil dış görünümü de 
insanın benliğini temsil etmektedir. İnsan giyinirken kendine kendi ve 
başka insanların gözüyle bakar; çünkü o bir yandan kendi olmayı öte 
yandan topluma hitap edebilmeyi de ister. 

“Demokrasi” adlı bölümde Mari Grinde Artzen, modanın 
demokratikleşme sürecinden söz edip haute couture ve fast fashion 
kavramlarını ve onların kesişme noktalarını anlatmaktadır. İlk olarak 
elitlere ait olan moda, sınıflar arasındaki sınırların bulanıklaşması ile 
birlikte yavaş yavaş alt tabakalara da yayılmaktadır. Ona göre 
herhangi bir sezonda moda olan bir parçayı alabilmek için ne lüks bir 
markaya gitmek ne de çok para harcamak gerekmektedir; fast fashion 
zincirlerinden bir tanesine girip modayı eve getirmek mümkündür. 
Ancak bu sadece bir yanıltmadır çünkü fiyatların düşmesiyle birlikte 
moda oldukça karmaşık bir hal almıştır. Artık doğru markanın doğru 
bir parçasını almak yeterli değildir, onu stilize edebilmek, güzel 
kombinleyebilmek de önemlidir. Bunu herkes yapamamakta ve moda 
yine herkese değil elitlere ait kalmaktadır. 

“Diktatörlük” bölümünde yazar, modanın aslında bir diktatör 
olduğunu iddia etmektedir. Bu iddiaya göre moda, otoriter ve 
hiyerarşik yapıya sahiptir; moda medyası ise onun emirlerini insanlara 
ulaştırmaktadır. Moda medyası otoriter bir dil kullanarak belirli bir 
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zaman için en doğru renk, kalıp, marka ve eşyayı sıralamakta insanlar 
da bu listelere göre davranma eğilimi göstermektedir. Dolayısıyla 
insanlar moda hep haklı gibi hareket edebilmektedir. Yazara göre 
moda lüks demektir ve lüks herkese ait olamaz, doğası gereği moda 
seçkinlere aittir ve onu demokratikleştirmek oldukça zordur. Her 
zaman bir ideal, örnek, insanları peşinden sürükleyecek bir elit 
olacaktır. 

Moda bir iktidardır. Doğru seçilmiş bir görünüm insana güç 
vermekte öte yandan bu görünüm zamana ve duruma göre 
değişmektedir. Dış görünüm onun sahibinin toplumsal kodlara ve 
içinde olduğu duruma hangi ölçüde hâkim olduğunu göstermektedir. 
Çağdaş dünyada zaman eksikliği, hayatın hızı ve bilgi fazlalığı her 
şeye daha yüzeysel bakmamıza sebep olmakta; dolayısıyla dış 
görünümün önemi daha da artmaktadır. Çünkü çoğu zaman insanın 
iç dünyasını anlamak için vaktimiz yoktur. Dış görünümün, insan 
hayatının görsel tarafının kraliçesi olarak moda büyük bir güce 
sahiptir ve bu bağlamda bir iktidar aracıdır. 

 “Akıl” bölümünde ise yazar insan ve modanın aslında bir 
ortakyaşarlık sürdürdüğünü söylemektedir. Moda, tamamen bilinçli 
bir endüstri olduğu için diktatörlük gibi görünmektedir. Modanın 
hareketleri her zaman hesaplanmıştır, insanların sahip olmak istedikleri 
ya da popüler yapmak istedikleri şeyler üretilmektedir. Ayrıca moda 
başka insanlardan korunmayı sağlayan bir pratik olduğu gibi bireyi 
başka bir insan olarak gösterebildiği için de gündelik yaşama derin bir 
şekilde nüfus etmiştir. Güzel olmak başarının bir parçasıdır ve moda 
burada hem yardımcı hem de yönlendirici bir işleve sahiptir. Öte 
yandan ideal beden ve ideal güzellik kavramları değişkendir; moda 
olan giysilere ve dış görünüme göre onlar da değişmektedir. Ayrıca 
yazara göre güzellik özellikle kadınlar için önemliyken erkekler için 
de statü ve güç aynı derecede önemlidir. Moda, insanı durmadan 
güzelliğe doğru ilerlemeye zorlamaktadır çünkü güzel ve çekici 
olmanın toplumsal ikramiyeleri oldukça yüksektir. İnsan giyinerek 
ideale ve güzelliğe daha yakın olmaktadır.



Esra İnce Özer • Kitap Eleştirisi • 101

“Gelecek” bölümü kitabın akademik incelemeden en uzak olan 
parçasıdır. Bu bölüm bir nevi aşırı tüketime karşı bir manifestodur. 
Yazara göre moda bizi daha çok eşya satın almaya, düşünmeden 
tüketmeye zorlamaktadır ve bu “sürekli yeni şeyler alma isteği 
sonunda bizi öldürecektir”. Moda, sadece kapitalizmin bir çocuğu 
değildir onun bireysel bir tarafı da vardır. Bu bağlamda her insan 
aslında bir etki yaratma gücüne sahiptir. Öte yandan kapsamlı ekolojik 
felaketi önlemek ya da en azından onun söz konusu boyutunu 
azaltmak için bilinçli, sınırlı bir tüketim şarttır. Grinde Artzen bu 
bölümde bilinçli tüketime engel olabilecek şeyleri ve mücadele 
sonucunda ortaya çıkan olumlu örnekleri de açıklamaktadır. 

Kitabın tamamına bakıldığında yazarın oldukça tek taraflı bir 
tutum benimsediği söylenebilir. Yazar, atıfta bulunduğu araştırmaları 
ve örnekleri kendi ana tezini – aşırı tüketim dünyanın sonunu getirir 
– desteklemek için seçmiştir. Diğer görüşlere kitabında yer vermemiştir. 
Ayrıca moda teorisi açısından bazı tezleri oldukça çelişkili 
görünmektedir ve tartışmaya yol açabilmektedir. Yazar, popüler 
kültürden örneklere dayanarak moda alanı ile ilgili kimi stereotipleri 
eleştirel bir analize tabi tutmak yerine genellikle desteklemektedir. 
Grinde Artzen, bilimsel ve filozofik kaynaklara sıkça atıfta 
bulunmaktadır ancak daha önce de belirtildiği gibi kitap tarz olarak 
daha çok araştırmacı gazeteciliğe yakındır.

Birkaç eleştirilebilir yanı olmasına rağmen “Dress Code: The 
naked truth about fashion” kitabının bazı güçlü yanlarından da 
bahsetmek mümkündür. İlk olarak kitap, popüler kültüre dair pek çok 
örnek sunmaktadır. Bu örnekler moda araştırmacıları için zengin 
inceleme malzemeleri olarak görülebilir. Ayrıca yazar Kuzey 
Avrupa’daki moda araştırmaları ile tanışma fırsatı sunmaktadır; fakat 
günümüzde İngilizce, bilim dünyasının ortak dili olduğundan ingilizce 
yazılmış olan kaynaklar bunlara göre daha çok bilinmektedir. Bununla 
birlikte İskandinavya’da moda alanında yeterince ilginç örnekler 
bulmak da mümkündür. 

Kitap, yeterince basit ve anlaşılır tarzından dolayı akademik 
dünya ile birlikte daha geniş bir kitleye hitap edebilir. “Dress Code: 
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The naked truth about fashion” sıradan bir insan için moda dünyası ile 
tanışma ve kıyafetlerin hayatımızdaki rolünü anlama açısından 
açıklayıcı olabilir. Araştırmacı için bu kitap, moda alanında çalışan 
yeni isimleri tanıma, yeni vakaları öğrenme ve popüler kültürden 
malzeme toplama açısından faydalı olabilir. 


