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GİRİŞ 

 

Disiplinler arası bir çalışma olan “Medyada Dolaylı Algı ve Kadınların Tüketim 

Davranışlarının Temsili Üzerine Bir Çalışma” adlı araştırmamızda tartışmayı 

amaçladığımız varsayımlarımız; reklamlarda,  ürün ve(ya) hizmetin tüketilmesi 

durumunda tüketicisine sağlayacağı doyumla ilgili iletilerin,  önemli bir kısmının 

kişilerdeki dolaylı algıya dayandırıldığı; kadınlar için,  erkeklere oranla,  dolaylı 

algının belirleyiciliğinin daha fazla olduğuna yönelik temsillerin kadınların tüketim 

davranışlarının temsillerinde de etkin bir şekilde kullanıldığıdır.  

Amacımız,  televizyon reklam metinlerinde dolaylı algı kullanımını ve toplumsal 

cinsiyet temsillerini ele almak suretiyle,  dolaylı algının kadının tüketim davranışları 

üzerinde,  erkeklerinkine oranla,  daha etkin olduğu yönünde iletiler barındıran temsillerin 

kullanıldığını ortaya koymaktır. Toplumsal cinsiyet rollerinin temsil edilişini ele almamızın 

nedeni araştırmamızın ikinci amacıyla ilişkilidir. Dolaylı algının kadın için,  erkeğe oranla,  

daha etkili olduğuna dair sayıltımızın kadın ve erkeğin doğasıyla değil,  aksine,  toplumsal 

cinsiyetin tanımlanışıyla açıklanabileceği varsayımımızı tartışabileceğimiz zemini 

sağlayabilmek için toplumsal cinsiyetin reklam metinlerindeki temsilerini analiz edeceğiz. 

Çalışmanın amaçları doğrultusunda,  varsayımlarımızı tartışabilmek amacıyla 

televizyon reklamlarından oluşacak örneklemimize içerik analizi uygulanacaktır. Öncelikle 

kayıtlanacak reklamlara,  çeşit ve tekrarları ayrı ayrı göz önünde tutularak,  nicel analiz 

uygulanacaktır. Böylelikle; dolaylı algı iletilerinin kulanım sıklığına,  kadın ve erkeğin 

temsil edilişlerine ve reklamların öncelikli hedef kitlelerine ilişkin veriler elde etmeyi 

amaçladık. Dolaylı algının iletilerde direkt olarak kullanıldığı reklamları,  içerik analizi 

soru yönergesinde yer vereceğimiz sorular aracılığıyla belirleyeceğiz. Belirleyeceğimiz 

reklamlara ayrıca göstergebilimsel analiz uygulayacağız. Bu reklamlardaki mekan 



 2 

kullanımını,  karakter kullanımını,  renkleri,  yazılı ve sözlü iletileri,  reklam müziğini,  

ürün ve(ya) hizmetin özelliklerini ayrıntılı bir analizle ele alacağız. 

Öncelikle,  benlik,  algı,  dolaylı algı ve toplumsallaşma kavramlarıyla 

çerçeveleyerek kişinin nasıl toplumun bir üyesi haline geldiğini ve benliğin ortaya çıkışının 

toplumla etkileşimden geçtiğini,  bu süreçte algının ve özellikli olarak da dolaylı algının 

işlevselliğini tartışacağız. Buradan hareketle,  kişilerin toplum içerisinde edindikleri roller 

içerisinde,  hem araştırmamızla ilgisi açısından hem de en geniş kapsamlı rol olduğundan 

toplumsal cinsiyet rollerini ele alacağız. 

Kişi,  varlığının başlangıç anından itibaren,  içsel ve dışsal iletişimi 

esnasında,   algılarını son derece işlevsel bir şekilde kullanır. Benliğinin farkındalığı 

ve toplumun bir üyesi haline gelişi,  algılarından etkilenir ve algıları etkiler. Bu 

karşılıklı ilişki,  algının işlevselliğini arttıran bir niteliktedir. Çünkü; kişinin hem 

toplumun bir ürünü hem de o toplumun yapıcısı olması durumuyla örtüşür. Ancak; 

kişinin,  benliğinin farkındalığını ve toplumun bir üyesi haline gelişini,  simgesel 

etkileşim kuramlarına göre ele alacağımız bu araştırmanın ilerleyen bölümlerinde,  

daha ayrıntılı bir şekilde yer vereceğimiz gibi; toplumla etkileşim olmadan bir 

benlikten söz etmek imkansızken,  bir benlik olmadan toplum var olabilir. Benliği 

oluşturan,  kişinin,  diğerlerinden başka olduğunun farkındalığı,  toplumla 

etkileşimi,  toplumu algılayışıdır.  

Bu nedenle,  diyebiliriz ki; kişi kendi toplumsal kimliğini,  toplum içindeki 

konumunu,  rolünü,  statüsünü ve imajını tanımlarken kendisiyle ve dışıyla 

ilişkisinde (bu ilişkiler birbirinden ayrılamaz) kendini kavrama sürecini yaşar. 

Kendini tanımlarken,  kendine karşı tutum ve duyguları,  kendine verdiği önem gibi 

durumları tartışır. Dışıyla olan ilişkilerinin doğası ise kişinin diğerleri tarafından 

nasıl düşünüldüğü,  nasıl değerlendirildiği düşüncesinden etkilenir ve bu ilişkilerin 
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doğasını etkiler. İçsel ve dışsal iletişimle elde edilen,  benlik ile ilgili,  üç tür bilgi 

vardır. Bunlardan ilki; kişinin kendisi hakkındaki düşüncesidir. İkincisi; diğerlerinin 

kişi hakkındaki düşünceleridir. Üçüncüsü ise; diğerlerinin kişi hakkındaki 

düşüncesinin kişideki düşüncesidir. Bu üçüncü bilgi,  ‘dolaylı algı’ olarak 

kavramlaştırılmıştır. Dolaylı algı,  kişinin kendiyle iletişiminde,  “BEN”i kavrama 

sürecinde,  başkalarının kendisi hakkındaki düşüncesini düşünmesi olarak 

tanımlanmıştır. 

 Kişinin toplum içerisinde çeşitli beklentiler geliştirmesine ve kendinden 

beklenileni önceden bilmesine olanak sağlayan ve temelinde ‘tekil’i evrenselleştiren 

bir pratik bulunan ‘genelleştirilmiş diğerleri’ bilgisi,  benlikle ilgili bilgilerin elde 

edilmesi,  kişinin sağlıklı sosyal ilişkiler kurması,  kendisi için toplumsal rol(ler) 

edinmesi açısından belirleyici bir etkinliğe sahiptir. Kişinin diğerlerini 

genelleştirmesi için gerek koşul ise; üzerinde anlaşılmış,  anlamları paylaşılan,  

ortak simgelerin,  içinde bulunulan toplumun geneli tarafından kullanılıyor 

olmasıdır. Böylelikle kişi,  kullanılan ortak simgelerden geçerek,  sadece basit birer 

tahmin olmayan,  toplum içerisindeki sosyal ilişkilerini sağlıklı bir şekilde 

düzenlemesine yardımcı beklentiler geliştirebilir. Kişinin toplumla etkileşiminin 

sağlıklı olması derken ifade etmek istediğimiz,  kişinin kendi benliği hakkındaki 

düşüncesi ile diğerlerinin zihninde yarattığı kendi hayali imajı ve bu imaj 

hakkındaki kendi düşüncesinin yüksek düzeydeki uyumu,  benliğiyle ilgili üç algı 

türünün mümkün olduğunca birbiriyle örtüşmesidir. 

Kişinin benliğini ancak toplumla etkileşiminden geçerek oluşturması,  

kişinin diğerlerini genelleştirmesini gerek koşul kılar. Çünkü; genelleştirilmiş 

diğerleri,  kişinin toplumsal yapıyı ve anlam sistemlerini algılayışını ve 
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yorumlayışını içerir. Böylelikle; kişi,  toplumsal rolünün/rollerinin gereklerini de 

önceden kestirebilir. Araştırmamızla ilgisi açısından,  kişilerin cinsiyetlerinden 

kaynaklanan toplumsal rollerini,  daha net bir anlatımla; toplumsal cinsiyet rollerini,  

bu rollerin gereği olan ya da olduğu savunulan davranış biçimlerini ve kişilerin,  

toplumla etkileşimlerinde,   kadın ya da erkek olmaları bağlamıyla nasıl 

algıladıkları ve algılandıklarını tartışacağız. 

“Kadınlık ve erkekliğin biyolojik bir temeli vardır ve bu değişmez; ancak 

cinsiyet,  bu temelden ibaret değildir,  onun üzerine kurulan ve toplumsal bağlama 

göre değişen bir örüntü vardır: Toplumsal cinsiyet” (Bora,  2005:37). Cinsiyet 

rollerinin toplumsal bağlama göre değişen bir örüntü olması,  bizi,  toplumsal 

cinsiyetin kültürel bir ürün ve hegemonik mücadele alanlarından biri olduğu 

sonucuna götürür. Kadınlık ve erkeklik rollerinin,  toplumun geneli tarafından üzerinde 

anlaşılmış ve paylaşılan anlam sistemleriyle dolaylandırılarak tanımlanışlarını tartışabilmek 

amacıyla,  araştırmamızın ikinci bölümünde toplumsal yapıya değineceğiz. Ancak; 

toplumsal yapının tüm özelliklerinin tartışılması araştırmamızın kapsamını aşacağından 

toplum ve tüketim olgusu ilişkisinin sınırlılığı içerisinde kalacağız. Kişilerin kendilerini 

toplum içerisinde tüketimle aracılandırarak temsil edişlerini,  tüketim eyleminin ve tüketim 

ürün ve hizmetlerinin,  anlamlandırılışlarından dolayı,  birer simge gibi çeşitli rol,  statü,  

yaşam tarzı ve sınıfları işaret etmesi bağlamında tartışacağız. Tüm bu anlamlandırmaların 

oluşmasında değil ama yeniden üretiminde ve yerleştirilmesinde toplumsal ajan gibi çalışan 

reklamların yapısal özellikleri,  sistem açısından işlevselliği ve reklamlarda kadının temsil 

edilişi çalışmamızda ele alınacaktır. 

Kapitalist sistemin modern dönemi ile post-modern dönemi arasındaki en 

belirgin farklılıklardan biri,  kişilerin toplum içerisindeki konumlandırı(lı)şlarında 

görülür. Modern dönemde,  kişiler,  üretici kimlikleriyle kendilerini toplum 
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içerisinde temsil ederken,  post-modern dönemde tüketicilik kimlikleri ön plandadır. 

Başka bir anlatımla; kişilerin üretime katılışları,  meslekleri ve uzmanlık alanları ile 

tanımlanışları,  post-modern dönemde kişilerin neyi,  nasıl,  ne kadar tükettiklerine 

dönüşmüştür. Öyle ki; tüketim toplumunun üyeleri için,  “kendini tanıma,  

toplumda bir yer edinme,  anlamlı denilebilecek bir yaşam; tüm bunlar alışveriş 

merkezine günlük ziyaretleri gerektirir” (Bauman,  1999:43). Ancak; bu dönüşüm,  

süreç içerisinde,  doğallıkla ve kendiliğinden olmamıştır.  “Reklamcılara Pazarlanan 

Tüketiciler” bölümünde ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı gibi; kapitalist sistem,  

kendi işleyiş dinamikleri açısından işlevsel olan toplumsal yapıyı kurabilmek ve 

sürdürebilmek için kişilere belirli rol normlarını işaret eder. Bu süreç,  toplumun 

üyelerini edilgen kılan ve somut bir şekilde ortaya konulamayan bir egemenin 

yaptırımının söz konusu olduğu bir işleyişle,  basitçe ve kabaca,  egemen ve 

egemenlik altındakinin ilişkisiyle açıklanamaz. “Kapitalizm her şeyden öte meta 

üreten bir sistemdir,  dolayısıyla üretilen metaların doğal görünmesini sağlamak,  

çoğu ideolojik pratiğin kalbinde yer alır. Arzularımızı,  bu arzuları gidermek 

amacıyla üretilen metalar aracılığıyla anlamayı öğreniriz;  sorunlarımızı,  bu 

sorunları çözmek için üretilen metalar aracılığıyla düşünürüz”(Fiske,  1996:232). 

Tüketim davranışları,  günümüz tüketici toplumunda kişilerin,  tüketimden geçerek,  

‘kim?’ oldukları sorusuna cevap aramalarıyla ilişkilidir. Tartışılacak olan konu,  

kişilerin sosyal konum ve ilişkilerini yapılandırma süreçlerinde tüketim gücünün 

önemli bir değer ve statü simgesi olmasından dolayı,  ürünlerin kullanım 

değerlerinden öte bir anlam kazanmalarıdır. Ürünün belli anlamların simgesi haline 

gelişinin temelinde yatan,  ürünün kullanılması halinde tüketiciye sağlayacağı  

‘farklılık’tır. Tüketim toplumunun,  üyelerine,  tüketim alışkanlıklarından  ve 
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tükettikleri ürünlerin kendisinden geçerek,  öykündüğüne benzemek,  belirli bir 

sınıfa,  yaşam tarzına ait hissetmek ve kendini o şekilde temsil etmek,  kendi 

benzerlerinden farklılaşmak,  kendinden farklılaşmak gibi isteklerini tatmin 

edebilmeleri için işaret ettiği koşul ve(ya) alanları ürün ve(ya) hizmetlerle 

ilişkilendirmesi,  o ürün ve(ya) hizmetlerin kullanım değerinin ötesinde anlamlar 

ifade etmesiyle sağlanır. Bu noktadan hareketle,  araştırmamızda tüketimin,  

kişilerin toplum içerisinde kendilerini temsil edişlerindeki yeri ve işlevselliği 

üzerinde duracağız. Bu nedenle,  ürün ve hizmetlere kullanım değerlerinin ötesinde 

verilen anlamların neler olduğunu araştırmamızın ilgi alanının dışında bırakıp,  bu 

anlamlandırmanın,  reklam metinleri içerisinde,  mevcut anlam sistemleri 

kullanılarak nasıl yeniden üretildiği ve tüketimin,  üzerinde anlaşılmış ve paylaşılan 

sembolleri dolaşıma sokarak kişilerin toplumsallaşmalarında,  yaşam tarzlarını 

oluşturmalarında ve temsil edişlerindeki işlevselliği araştırmamız dahilinde ele 

alınacaktır. 

 Sistemin kendi gelişimi içerisinde,  artık nitelik ve niceliği önceden tahmin 

edilebilir bir tüketici kitlesine yönelik bir üretimden ziyade hesaplanmış nitelik ve 

nicelikteki tüketici kitlesinin üretimi söz konusudur. Tüketici kitlesinin üretimini, 

ürün ve(ya) hizmetlere kullanım değerinin ötesinde anlamlar yükleyerek sağlar; 

kişinin,  ürün ve(ya) hizmet ile kendi benliği,  toplumsal rolü,  yaşam tarzı arasında 

ilişki kurmasını sağlar. Ürün ve(ya) hizmete,  daha geniş anlamda tüketime 

yüklediği anlamlarla çeşitli toplumsal rollere yüklediği anlamlar arasında bağıntı 

oluşturur. Sonuçta amaçladığı,  oluşturduğu tüketim toplumu içerisinde,  çeşitli 

sosyal statü ve rolleri tanımlarken  kendisi için fayda sağlayıcı anlamlandırmaların,  

toplumun üyelerince,  içselleştirilmesini sağlamaktır. Kadınlık ve erkeklik 
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kavramlarının anlamlandırılmasını da aynı süreç ve amaçla yapar. Kadınlık ve 

erkeklik tanımlarının ve tanımların oluşum süreçlerinin içselleştirilmesi  tanımların 

doğal ve evrensel,  sürecin ise tarihsiz görünmesini sağlar. Sistem,  tıpkı mitler gibi,  

tarihsiz ve evrensel olarak algılanmasını istediği cinsiyet tanımlarını,  kadınlık ve 

erkekliğin doğasına bağlar. Böylece; toplumsal cinsiyete bağımlı roller,  haklı ve 

adil görünürler ve bu bağlamında sistem açısından,  tanımlanışları son derece 

işlevseldir. “Toplumumuzdaki en gözde masallardan biri,  kadının doğal yapısı 

itibariyle aşağı cins olduğu ve bunun da çocuk doğurma işlevinden ileri geldiğidir. 

Bu masala göre,  kadın çocuğuna bakması gerektiği için eve kapanmıştır; bu 

nedenle kadının yeri evidir. … Bu ataerkil propagandada,  kadınların analık 

işlevleri,  toplumumuzdaki cinsler arası eşitsizlikleri ve kadınların aşağılanan 

konumlarını haklı göstermek için kullanılır” (Reed,  1985:17,18). Doğası gereği 

olduğu iddiası ile  kadının zayıf cins olarak tanımlanması,  doğurganlığının yanı 

sıra,  onu özel alanda konumlandıran ve üretimden ziyade yeniden üretim ve 

tüketimle ilişkilendiren bir pratiğin dayanağı olarak gösterilir. Kadın,  kamusal 

alanın ve üretim ilişkilerinin  dışında,  tüketimle ve aileyle ilişkilendirilerek 

tanımlanır. Böylece,  kadının tüketişi (neyi,  nasıl ve ne kadar tükettiği) ailenin 

statüsünü temsil eden bir davranış olarak anlamlandırılmakta ve kabul edilmektedir. 

“Kadınların ve erkeklerin özgül konumları kendi başına yalıtılmış bir 

biçimde değil,  kadın ve erkek toplumsal cinsiyetlerinin maddi ve kültürel 

tarihlerinin,  aralarındaki etkileşimin ve sınırların bir parçası olarak gelişmiştir. 

Böyle olduğu içindir ki,  ‘kadın kimliği’ne ilişkin her çözümlemenin,  ‘erkek 

kimliği’ni de sorunsallaştırmak zorunda olması gibi,  ‘erkek kimliği’ne ilişkin 

çözümlemeler de ‘kadın kimliği’ni sorunsallaştırmak durumundadır” (Berktay,  
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2003:151). Dolayısıyla,  kadını ev ve aile içine konumlandıran,  mit,  erkeği de 

‘doğal olarak’ ekmek parası kazanma rolüne iter. Bu roller,  böylece en ‘doğal’ 

toplumsal birimi –aileyi- yapılandırır. Tüm bu koşulların sağlanması kapitalist 

sistem açısından fayda sağlayıcıdır. Çünkü;  kadınların ev ve aile içinde 

konumlandıkları,  erkeklerin de dışarıda ve para kazanma işiyle ilgilendikleri yapıyı 

onların doğasıyla açıklar ve bu durumu evrensel bir doğru olarak sunar. Bununla 

birlikte evrenselleştirdiği anlamların tarihsel kökenlerinin silikleşmesini sağlayarak 

bu anlamların değişmez ve adil oldukları yanılgısını üretir ve yayar. Bu,  anlamların 

eşit düzeyde,  hem erkeklerin hem de kadınların çıkarlarına hizmet eder 

görünmelerini sağlar ve böylece siyasal etkilerini gizler. Böylelikle kapitalist sistem 

kendine ataerkil bir çehre edinir ve bu koşullarla sistemin işlerliği kanıtlandığından,  

kadının toplum içindeki tüketiciliği,  eve ve aileye aitliği,  özellikle medya ve 

ağırlıklı olarak da onun bir öğesi olan reklamdan geçerek,  sürekli ve yeniden 

üretilir.  

Görsel,  işitsel ve basılı yayınlarda kullanılan reklamların ideolojik 

çözümlerinde de gözlemlenebileceği gibi; kadının anlamlandırılması sürekli olarak 

yeniden yapılandırılır. Basit anlamıyla; ‘sistem,  kadını ve erkeği nasıl görmek 

istiyorsa cinsiyet temsillerini de ona uygun yapar’ demek indirgemeci bir yaklaşım 

olacaktır. Çünkü,  ortaya koyduğu temsiller,  kadınlık ve erkeklik üzerine çalışılmış,  

tarihleri de göz önüne alınarak ve çeşitli gerekçeler getirilerek oluşturulmuş 

temsillerdir. Vurgu kadınların göründükleri gibi olduklarının üzerine yapılır. 

Böylece kadınlar,  ataerkil olan yönetenin  gözleri aracılığıyla kendilerini görmeye 

(ve anlamlandırmaya) teşvik edilirler. Her iki cins de yöneten cinsiyetin gözleri 

aracılığıyla kendini anlamlandırmaya yöneltilir,  çünkü,  reklamlarda başkalarının 
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gözüyle nasıl göründüğümüz konu edilmektedir,  ancak; erkek kendini bu ataerkil 

yapı içerisinde,  hemcinsinin gözüyle görürken kadın,  yine aynı yapı içerisinde 

kendini karşı cinsin gözüyle tanımlamaya yöneltilmektedir. “Kadınların benlik 

duygusu,  başkalarının varlığına ilişkin derin bir farkındalık bağlamında 

oluşmaktadır” (Friedman,  1986,  aktaran,  Berktay,  2003:172). 

Sonuç olarak,  toplumsal cinsiyet rollerinin anlamlandırılışlarından dolayı,  

kadınların kendilerini başkalarından geçerek tanımladıkları ve temsil ettikleri,  

dolayısıyla da dolaylı algının etkilerine erkeklere oranla daha açık olduklarını 

kuramsal anlamda tartışmak suretiyle,  reklamlarda,  ürün ve(ya) hizmetin 

tüketilmesi durumunda tüketicisine sağlayacağı doyumla ilgili iletilerin önemli bir 

kısmının kişilerdeki dolaylı algıya dayandırıldığı ve kadınların tüketim 

davranışlarının temsil edilişinde,  erkeklerinkine oranla,  dolaylı algının daha etkin 

bir şekilde kullanıldığı varsayımımızı televizyon reklamları üzerine yapacağımız 

nicel ve nitel analizlerle tartışacağız. 

Bu bağlamda,  çalışmanın yönteminde,  televizyon reklamları örneklem 

olarak kullanılacaktır. Araştırmanın yönteminde 01.04 – 27.04.2005 tarihleri 

arasında, (ilk ve son tarihler da dahil olmak üzere) yayınlanan televizyon reklamları 

örneklem olarak seçilmiştir. Yedi günlük dört period içeren bu süreçte her bir 

periodda ayrı bir kanal kayıtlanacaktır. Kanallar; Kanal D,  NTV,  TRT 1 ve TGRT 

olarak belirlenmiştir. Kanallar gün içerisinde sabah kuşağını temsilen 10:00-11:00; 

öğleden sonra kuşağını temsilen 14:00-15:00; akşam kuşağını temsilen de 20:00-

21:00 saatleri arasında kayıtlanacaktır. Güvenilirlik ve güncellik kaygılarının 

giderilmesi amacıyla ve maddi olanaklar dahilinde kayıt işlemi araştırmacı 

tarafından gerçekleştirilecektir. Kayıtlanan reklamların tümü öncelikle içerik 
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analizine tabi tutulacaktır. İçerik analizi medyada dolaylı algının ve kadının 

temsilini irdeleyebileceğimiz soruları içerecektir. Her reklamın tekrarı da dikkate 

alınacaktır. ‘Ürün ve(ya) hizmet tüketiminden vaat edilen doyum’,  ‘karakterin 

başkaları ona bakarken görülüp görülmediği’ ve ‘karakterin aynada kendisine 

bakarken görülüp görülmediği’ sorularına verilen cevaba göre ayrıca 

göstergebilimsel analize tabi tutulacaktır. Reklam metni içerisinde ürün ve(ya) 

hizmeti doğrudan ve(ya) dolaylı tükettiği gösterilmeyen ve konuşmayan ya da adına 

birinci tekil şahıs seslendirilmeyen karakterler değerlendirilmeyecektir. 

Ancak;  televizyon reklamlarının analiz edilmesinin çeşitli zorlukları da 

vardır. Öncelikle,  reklamların kayıtlanması için teknolojik donanım gerekmektedir. 

Teknolojiye sahip olmanın maddi,  teknolojiyi kullanmanın teknik zorlukları basılı 

medya reklamlarının elde edilmesinden çok daha fazladır. Ayrıca; analiz 

aşamasında da görüntülerin ve iletilen mesajın sürekli akıp gitmesi,  reklam 

metninin,  saniyeler içinde ürün ve(ya) hizmetle ilgili bir çok iletiyi görsel ve işitsel 

olarak vermeye dayanmasından dolayı,  ‘o anda kavramayı’ gerektirmekte,  bir 

önceki ve bir sonraki anları,  kitapta olduğu gibi,  birlikte el altında bulundurabilme 

imkanını bulunmamaktadır. 

“Medyada Dolaylı Algı ve Kadınların Tüketim Davranışlarının Temsili 

Üzerine Bir Çalışma” adlı araştırmamızın, üzerinde çalışılacak örnekleminin güncel 

ve geniş olması,  disiplinler arası bir araştırma olmasından dolayı çalışmanın temel 

kavramları olarak belirlediğimiz benlik,  algı,  dolaylı algı,  toplumsal cinsiyet,  

kadınlık,  tüketim ve reklamın bir arada ve aralarındaki bağıntıyla ele alındığı 

benzer bir ilgili incelemenin bulunmaması,  dolayısıyla,  bu bağlamda alandaki ilk 

çalışma olması,  araştırmanın alana yapacağı katkılar olarak ön görülmektedir. 
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BİRİCİ BÖLÜM  

 

I. SOSYAL BELİK,  DOLAYLI ALGI ve TOPLUMSAL CİSİYET 

 

Sosyal benliği ele alırken; kişinin kendisi ve diğerleriyle iletişimi,  algıları,  

özbenlik bilincinin oluşumu,  diğerlerinin varlığının farkındalığı,  rol alma ve denge 

ve bütünlük yönelimi kavramlarını simgesel etkileşimciliğin görüş açısı ve 

varsayımlarına dayandırarak ele alacağız. 

Simgesel etkileşimciler,  bireyin nasıl toplumun bir üyesi olduğunu (haline 

geldiğini) tanımlarlar (Knowles,  1982:6). Simgesel etkileşimcilerin en tanınan üç 

ismi; Mead,  Blumer ve Cooley’dir. Ancak; bu yaklaşıma temel olarak yön veren,  

G.H. Mead olmuştur. 1914 notlarında Mead,  temel olarak düşüncenin ve kişiliğin 

başlangıcıyla ilgilenmiştir. O’nun asıl ilgi alanından başka problemler de türemiştir: 

dilin kaynağı ve işlevi; duygunun,  utangaçlığın,  jestlerin toplumsal gelişime 

uyumdaki işlevi;  anlamlı sembollerin doğası ve jestlerin paylaşılan anlamları; algı,  

anlayış,  analiz ve sentezin doğası; konuşma ve iletişim; davranış ve jestler arasındaki 

ilişki; birinin kendini diğerinin yerine koyması; ben(I) ve bana (me); ‘ayna benlik’ 

teorisi; kişi nasıl kendi-bilinçlilik durumuna gelir; birinin benliği diğerininkinden 

nasıl farklıdır ve anlamlı sembollerin gelişiminde engelleme,  duygu ve utangaçlığın 

önemi (Miller,  1982:8). 

Simgesel etkileşimciliğin kavram,  durum ve olguları ele alırken üç temel 

dayanak noktası vardır. Birincisi; insan varoluşunun ‘şeyler’e karşı davranışının,  

‘şeyler’in kendisi için olduğu anlamına dayandığı varsayımıdır. ‘Şeyler’,  örneğin; 

sandalye,  ağaçlar,  arkadaşlar,  düşmanlar,  okul,  devlet,  diğerlerinin eylemleri,  
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diğerlerinin emirleri,  ricaları ve bireyin günlük rastlayacağı şeyler gibi –her şeyi- 

içerir. İkinci dayanak noktası; bu ‘şeyler’in anlamlarının,  biri diğerinin benzeri olan,  

sosyal etkileşimden türediğidir. Üçüncüsü de; karşılaştığı şeylerle ilişki içinde olan 

kişi tarafından yaşanan süreç,  bu anlamların ele alınıp geliştirilmesinden geçer 

(Blumer,  1969:2). 

Biz bu araştırmada özellikle,  benlik ve sosyal etkileşim kavramlarını simgesel 

etkileşimcilerin yaklaşımıyla ele alıp,  değerlendirmekle ilgileniyoruz. Simgesel 

etkileşimcilere göre benlik başlangıcında dahi sosyal grup olmaksızın var olamaz. 

Tanımak,  sınıflandırmak ve değer biçmeyi sadece diğerleriyle girdiğimiz 

etkileşimden geçerek öğreniriz. Bir insanın tanımlamayı öğrendiği şeylerden biri de 

diğerleri tarafından görünen benliktir. Sosyal benlik de etkileşim içerisinde gelişir ve 

etkileşimin süreci ve sonucu tarafından tanımlanır. Bu nedenle benlik sayısı kadar 

etkileşimden söz edebiliriz. Kim olduğumuzu ve belirli etkileşim bağlamlarında ne 

yaptığımızı tanımlamak için diğerlerini genelleştiren (generalized other) bir anlayış 

geliştiririz. Bu,  genelde insanların ne umdukları ve bizim eylemlerimize nasıl değer 

biçtiklerine dair bir anlayıştır. Bu bağlamda roller,  belirli davranış ve beklentileri 

belirli pozisyon etiketlerine bağlar. Merkezde etkileşimler bizi erkek veya kadın,  

anne veya kız çocuk,  satıcı veya müşteri olarak kendimizi tanımlamaya ve bunlarla 

ve tamamlayıcı tanımlarla davranış kalıplarını birleştirmeyi öğrenmeye götürür. 

(Knowles,  1982:6). 

Kişi tek başınayken ve mevcut anı yaşarken içinde bulunduğu toplumun,  

grubun ve aynı zamanda içine doğduğu koşulların tarihinin de özelliklerini,  

yansımalarını başka bir anlatımla onlara dair kabul,  ret ya da nötr olma halini de 

beraberinde taşır. “Bizim herhangi bir andaki algılarımız aynı zamanda – inançlar,  
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toplumsal idealler,  ahlak kuralları,  kültür çerçeveleri gibi-  unsurların meydana 

getirdikleri ‘yüksek seviyedeki’ tanıma yapılarının bir fonksiyonudur” (Krech ve 

Crutchfield,  1967:104). Toplum ve kişi;  ben ve diğeri;  farklılık ve benzeşme;  teklik 

ve aitlik;  an ve süreç;  eylem ve düşünce kavramları ve aralarındaki ilişki bireyin 

dünyadaki varlığı ve kendini sosyal var edişi açısından makro düzeyde dünyayı 

algılayış,  mikro düzeyde ise kendini algılayış seviyelerinde belirleyici ve 

belirlenendirler. Dolayısıyla kişi,  kendini algılama,  özbenliğin farkına varma,  

farkında olma süreci boyunca eş zamanlı olarak çevresinin/dışının da farkına varır. 

Çünkü; kişi ve dışı arasında en başından itibaren etkileşim vardır. Buradan yola 

çıkarak diyebiliriz ki; varlığın ilk zamanlarında olmasa da ilk farkındalıkla birlikte 

‘rol alma’ değişik bilinç düzeylerinde başlar. 

Kişinin kendi benliğinin farkına vardığı,  özbilincine ulaştığı zaman 

beraberinde çeşitli şeyler olur. Bu kritik zamanda sadece akıl ve benlik oluşmaz 

ayrıca rol alma/yerine geçme nedeniyle sembolik oluşum da ortaya çıkar. Kişisel 

olarak deneyimlemeden benlik üzerine yansıtma ve şeylerin göstergesi olma hali 

kişinin şahsi rolüyle diğerlerinin rolü arasındaki ilişkinin farkında olmasını gerektirir 

(Miller, 1982:20). 

Kişi,  hem içine doğduğu hem de yapıcısı olduğu toplumsal yaşam sürecinde 

kendine işlevsel bir toplumsal kişilik geliştirir. Toplumsal kişilik işlevseldir,  çünkü; 

bir takım zorunlulukları isteğe çevirebilen ve kişinin çevresiyle uyumunu 

kolaylaştıran toplumsal rolü de beraberinde getirir. Toplumsal kişilik,  rol,  uyum 

kavramları,  kişinin yaşamı boyunca devamlılığını sağlamaya çalıştığı denge ve 

bütünlük hissinin  gereklerindendir. “Secord ve Backman (1974),  benlik, 

(dolayısıyla,  kısmen de olsa kişilik) oluşumunu bir ‘denge’ ölçütüne göre tanımlama 
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çabası içindedirler. ‘Kişiler arası Benlik’ diye adlandırdıkları bu kuramsal yaklaşıma 

göre ‘benlik’,  bireyin dengeli kişiler arsı ilişkiler (toplumsal ilişkiler) 

geliştirebilmesinde üç etkene bağlı olarak bir rol oynamaktadır. Bu etkenlerin ilki 

bireyin benliği,  ikincisi bireyin davranışının benliği açısından taşıdığı anlam,  

üçüncüsü de benliği ile ilişkili olarak başkalarının ona nasıl davrandığı ya da ne tür 

duygular beslediğine ilişkin inancıdır. Bu üç öğe birbiriyle tutarlı ise,  birey ‘dengeli’ 

toplumsal (kişiler arası) ilişkiler yürütebiliyor demektir” (Tolan v.d.,  1985:121). 

Dengeyi sağlayabilmek ise belirsizliğin ortadan kaldırılması veya olası düzeyde 

azaltılmasına bağlıdır. İçsel ve çevresel eylem,  durum ve koşulların tanımlanması 

çabası,  dengeyi kurabilme ve sürdürebilme güdüsünün sonuçlarından biridir. 

Tanımlar kavramları gerektirir. Kavramların insan hayatında işlevsel olabilmeleri 

içinse kişilerin ait oldukları toplumun ve(ya) daha dar kapsamlı grubun üyelerince 

üzerinde anlaşılmış ve paylaşılan bir özelliğe sahip olmaları gerekir. Böylelikle çeşitli 

toplumsal simgeler geliştirilir. En geniş kapsamlı simge sistemi elbette ki dildir. “Dil 

toplum için gereklidir ve dil paylaşılan anlamlara sahip işaretlere ihtiyaç duyar” 

(Miller,  1982:18). 

Mead (1934),  benliğin gelişimi ve dil arasında ilişki kurar. Bu ilişkiyi,  

kişinin dilden geçerek kendine ‘diğerinin’ cevaplarını verebilir,  böylelikle de kendisi 

için ‘obje’ haline gelebilir şeklinde açıklar. Kişinin kendisini nesneleştirmesi diğeri 

tarafından görülen,  algılanan konumunda oluşunun farkındalığıyla örtüşür. “Robert 

Wicklund ve Shelley Duval (1971) insanların bazen kendilerine bir nesnelermişçesine 

baktıklarını ileri süren bir nesnel özbilinci kuramı önermişlerdir. Bu kurama göre,  

bazı koşullar altında başka insanlara nasıl bakıyorsak,  kendimize de öyle bakarız. 

‘Geride durur’ ve bir gözlemcinin konumunu (bakış açısını) alarak kendi 
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davranışımızı gözleriz. Bunu yaptığımızda,  daha kendimizin bilincinde,  nasıl 

göründüğümüzün ve ne yapıyor olduğumuzun daha fazla farkında ve özellikle 

‘doğru’ şeyi yapmak konusunda daha bir duyarlı olmak eğilimindeyizdir” (Freedman 

ve arkadaşları,  2003:127). Böylelikle kendi hayatımızda çevremizi konumlandırırken 

diğerinin bizi konumlandırışını göz önüne alırız ve dengenin sürekliliğini sağlamaya 

çalışırız. Bu farkındalık (refleksiflik) halini fonksiyonelleştirmek için 

göstergeler/işaretler kullanırız.  

Refleksif bilinç,  davranışın sonuçlarının farkındalığını içerir,  anlamların 

bilincini istemek benliğinin farkında olan ilk varoluşta bulunur (Miller,  1982:7). 

Göstergeler sayesinde diğerinin davranışını önceden kestirebilme,  bizim ilettiğimiz 

göstergenin de diğerinde uyandıracağı tepkiyi tahmin edebilme yetisi geliştiririz. 

Toplum içerisinde rolleri kavrama ve rol alma da gösterge sistemlerine gereksinim 

duyar. Sosyal grupla etkileşim süreci kişiyi,  henüz çocukluk yıllarından itibaren,  

‘genelleştirilmiş diğeri’ aşamasına taşır. “Sosyal grup,  bireyin davranışlarını,  

‘genelleştirilmiş diğeri’ biçiminde etkiler,  çünkü grup veya topluluk,  çocuğun 

zihnine,  bu biçim altında etkileyici bir faktör olarak girer” (Bilgin,  2004:211). 

Genelleştirilmiş diğeri kavramının içinde rolü kavramak ve sadece durumun gereğine 

göre değil,  diğerinin beklentisine göre de rolü gerçekleştirmek tanımı vardır. 

“Toplumsallaşmayı,  kişinin,  üyesi olduğu toplumun ve/ya da grupların 

beklentilerine uyum sağlayan davranışları öğrendiği,  oluşturduğu ve değiştirdiği bir 

etkileşim süreci olarak tanımlayabiliriz. ... Bireyler,  süreç boyunca birbirinden çok 

değişik bir çok etkenin baskısıyla karşılaşırlar ve bunlara farklı biçimde tepki 

göstererek kendilerine özgü davranış örüntüleri oluştururlar” ( Tolan v.d.,  1985:5, 6). 

Toplumsallık, bir dereceye kadar kişinin kendini ve çevresini algılayışını etkilediği 
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gibi kişinin kendini ve çevresini algılayışından da etkilenir. Kişi varlığının 

başlangıcından itibaren kendini ve sosyalini üretir ve sürekli yeniden üretir. Kişinin 

kendisi tek başına sosyale ait tanım,  kavram,  kural v.s. üretecek ve(ya) değiştirecek 

üretim aracı ve(ya) güce sahip olmamakla birlikte, toplumu oluşturan kişilerin tarihsel 

süreç içersindeki her türlü iletişimi ve etkileşiminden ayrı bir sosyalden bahsetmek de 

mümkün değildir. Toplum ve kişi arasındaki bu birbirini doğuran ilişki benzer bir 

şekilde; algı ile kişinin çevresi ve -edimlerinin öznesi olan kişinin- düşüncesi ile 

eylemleri arasında ve bu ilişkilerin birbirleri arasında da mevcuttur.   “Düşünce 

hareketten ayrılamaz. Hareketten ayrı,  özellikle de sosyal hareketten ayrı kişilik 

olamaz” (Miller,  1982:4). 

Kısaca özetlemek istersek; sosyal bir varlık olan insan,  toplumsal yaşamın 

gereklerini yerine getirmek ve aynı zamanda dengeyi koruyabilmek için kendisi ve 

çevresiyle ilgili,  belirsizliği giderebilmek amaçlı çeşitli tanımlar geliştirme ihtiyacı 

duyar. Bu tanımların kaynağı ise büyük oranda kişinin algılarıdır. Daha net bir 

anlatımla diyebiliriz ki; kişinin kendisini ve çevresini nasıl algıladığı bireysel ve 

toplumsal yaşam süreci içerisindeki en belirleyici etkendir. 

Bu nedenle medyada dolaylı algıyı ele almadan önce kişinin kendisini ve 

çevresini nasıl algıladığını,  algıladıklarının doğrultusunda kendisini ve çevresini nasıl 

ürettiğini ve dolaylı algının kişinin içsel ve dışsal iletişimindeki rol ve önemini ele 

alacağız. 

A) BE VE DİĞERLERİ 

Doğumundan itibaren insan algılamaya başlar,  ancak bebeklik çağında 

anneye bağımlı yaşadığından sonrasında ise çevresini bütünüyle kendisiyle 

ilişkilendirerek algıladığından hayatının ilk yıllarında bilinçli bir “ben”i oluşturamaz. 
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İnsan,  “ancak dış dünyayı kendisinden ayrı ve başka bir şey olarak algıladığı 

zamandır ki,  apayrı bir varlık olarak kendisinin farkına varır” (Fromm,  1990:74). 

“Ben”in bilinci,  “diğer”lerinin varlığının farkındalığını da ortaya çıkardığından 

denilebilir ki; her benliğin özbilinci topluma gereksinim  duyar fakat tersi geçerli 

değildir. İnsanlardaki benlik ve düşünce toplum tarafından ortaya çıkar; sosyal 

etkileşimin dışında,  benlik ve düşünce olmadan toplum  olabilir fakat tersi olamaz 

(Miller,  1982:2). Simgesel etkileşimci Mead tarafından savunulan bu düşünceyle,  

kişinin toplumsal yapı içerisinde bütünüyle edilgen bir konuma yerleştirildiği 

sonucuna varılması yanlış olacaktır. Tarihin ve dolayısıyla toplumsal tüm süreçlerin 

yapıcısı elbette ki insandır. Ancak; durumu bir birey açısından ele alacak olursak 

onun benliğinin toplum içerisinde ortaya çıktığını ve yokluğunun toplumsal yapının 

varlığını ne değiştirdiğini ne de tehdit ettiğini görebiliriz. Toplum ve kişi arasındaki 

ilişkiyi şu şekilde tanımlamak daha anlaşılır olacaktır: kişinin “davranışları,  dış 

dünyada olan bitenin fonksiyonu olmaktan çok kendi içinde hissettiklerinin bir 

fonksiyonu;  geçmiş yaşantılarının doğrudan ürünü olmaktan çok bu yaşantılara 

bağladığı kişisel anlamların bir ürünü olarak görülebilir”(Bilgin,  1994:209). 

Dolayısıyla; benlik,   kişinin toplumu nasıl algıladığından bağımsız olamaz. 

Bireysel açıdan bakmaya devam ettiğimizde kişilerin kendi hayatlarında 

durum oldukça farklıdır. Toplumsal bir varlık olmasına rağmen kişiler her ne kadar 

dış etkenlere bağımlı da olsalar benlik duyguları oldukça baskındır. “Yaşanmayıp 

yaşadığından,  doğayla başlangıçtaki birliğini yitirdiğinden,  kararlar almak zorunda 

olduğundan,  kendisinin ve komşusunun değişik kişiler olarak farkında olduğundan,  

insan,  kendisini edimlerinin öznesi olarak algılayabilmek ister” (Fromm,  1990:74). 

Toplumsal bir varlık olduğundan aitlik;  kendi aklı,  duyguları ve kararları 
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olduğundan benlik hissine gereksinim duyar. Toplum içerisinde kendini,  kendi 

hayatında da çevresini konumlandırma ihtiyacındadır. Günlük yaşamda insanların 

neyin neye neden olduğuna nasıl karar verdikleriyle ilgilenen Heider’e (1958) göre,  

“bütün insanlarda iki temel güdü vardır. Bunlar çevremizdeki dünyaya ilişkin tutarlı,  

parçaları birbirine uyan bir görüş oluşturma ve çevremizi kontrol etme güdüleridir” 

(Freedman v.d.,  2003:132). Her iki güdü de,  birbirinden bağımsız olmayan kişinin 

kendiyle ve dışıyla iletişimini gerektirir,  ki; kişinin kendiyle iletişimi kendi varlığını 

anlamasıyla başlar. “Kendiyle iletişimde iletişimin niteliksel ve niceliksel çerçevesi 

insanın kendi koşullarından bağımsız değildir. ... Kendisiyle iletişimdeki çerçevenin 

genişliği ve darlığı,  çeşitçiliği ve çeşitsizliği,  zenginliği ve yavanlığı,  olabilirliği ve 

düş olarak kalması insanın içinde yaşadığı koşullarla önemli ölçüde etkilenir. 

Anlaşılacağı gibi,  koşulların saptayıcılığı kendisiyle iletişimin biçimini de belirleyici 

bir rol oynar” (Erdoğan,  1997:159). İnsanın kim olduğuna dair kafasındaki imaj onun 

benliğidir ve kendi kimliğiyle ilgili,  oynadığı roller,  inanç ve değerlerinin neler 

olduğu gibi sorular da diğer insanların aracılığını gerektiren bir nitelik taşımaktadır. . 

“Kişisel düşünce,  sadece paylaşılan anlamlar aracılığıyla diğerlerinin düşünceleriyle 

girilen ilişkiyle varolur” (Miller,  1982:5). 

İçsel iletişimin kişinin varlığının başlangıcıyla başladığını belirtmiştik. Bilinç 

düzeyinde ve dille aracılandırılmış bir içsel iletişimin başlangıcı ise benliğin 

farkındalığıyla ilişkilendirilmelidir. Benlik,  diğerlerinden farklılık ve diğerlerinin 

algısında var oluş şeklimizin bizdeki düşüncesi (dolaylı algı/meta-perception) olarak 

tanımlanabileceğine göre  içsel iletişimle dışsal,  çevreyle olan iletişimimizin 

birbirinden ayrılamaz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü her iki iletişim 

de kişiler arasılığı gerektirir. “Mead,  kişiler arasılığı sadece dille iletişime bağlamaz,  
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insan eylemleriyle ilişkilendirir. Pragmatist çerçevede; insanların çevre ile 

ilişkilerinin eylem içinde biçimlendiği,  üzerinde uyuşulan bir eylemin,  etkileşimde 

bulunan insanların eylem durumunu benzer şekilde tanımlamalarıyla (jestlerine ve 

kullandıkları sembollere aynı anlamı vermeleriyle) ve birbirleriyle ilişkilerinin keyfi 

ve olumsal (kontenjan) olmamasıyla mümkün olabileceği ve dünyayla ilişkin ben-

diğeri ilişkisinden geçmesi anlamında vasıtalı olduğu sayıltılarına dayanır” (Bilgin,  

2004:212).  

Göstergelere aynı anlamları vermek ve ilişkilerin keyfi olmaması durumu 

kişinin kendisiyle eylemleri arasına diğer insanların perspektiflerinin girmesi 

durumunu yaratır ve aynı zamanda sonucudur da. Diğerinin perspektifinin tanınması 

sayesinde kişi, karşılıklı davranış beklentileri ve kendi davranışlarının normalliğini ve 

geçerliliğini tanıma kuralları geliştirir. Mead’e göre “ben”in şekillenmesi için,  

geliştirilen kurallardan geçerek,  diğerinin ‘ben’den beklentilerini ve dolayısıyla onun 

‘ben’im hakkımdaki imgesini anlarım. Üzerinde anlaşılmış ortak göstergeler ve 

insanla eylemi arasına diğerinin perspektifinin girişi beklentileri birer basit tahmin 

olma özelliğinden  kurtarır;  onları meşru olarak tanımlar ve gerçeklik talebi içerir. 

Zira sosyal ilişkiler,  kişilerin kendileri tarafından da içselleştirilmiş normların ve 

paylaşılan anlamların varlığına ihtiyaç duyar. “Önemli olan nokta,  nesnel 

özbilincinin bir kişiye toplumsal standartlara göre ya da içinde bulunulan durumda 

kim önemliyse onun standartları açısından ‘iyi görünmek’ isteğine yol açmasıdır” 

(Freedman v.d.,  2003:127). 

Kişinin toplum içerisinde benliğini,  kimliğini,  çevresiyle ilişkilerini,  

toplumsal rollerini oluşturmasını, bebeğin ana rahminde kaldığı süre boyunca 

bedensel,  sinirsel,  zihinsel oluşumunu tamamlamasına benzetmek mümkündür. 
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Aradaki fark elbette ki ana rahmindeki gelişime  ceninin kendisinin müdahale 

edememesi,  bağımlı pozisyonda olması; toplum içerisindeki gelişimde ise 

bağımlılıkların ve müdahale sınırlılıklarının,  şekil değiştirerek ve azalarak da olsa 

devam etmesine rağmen kişinin eylemlerinin öznesi konumunda olmasıdır. Bu 

nedenle içine doğduğu dünyayı anlamlandırırken,  algıları  kişinin amaçları,  

ihtiyaçları ve gerilimlerinden etkilenir. “İnsanların amaç ve inançlarının, farklı fizik 

çevrelerde yaşamak zorunda kalmalarından,  farklı sorunlarla karşılaşmalarından ve 

farklı eğitimler görmelerinden dolayı farklılıklar gösterdiğini kabul ediyoruz. ... Her 

bireyin algıladığı dünya gerçi yapılanmış bir dünyadır,  ama aynı zamanda durmadan 

değişmektedir” (Krech ve Crutchfield,  1967:127). Kişiden kişiye algılamanın 

değişmesinin yanı sıra,  kişinin kendi içerisinde de algılama,  çeşitli koşulların etken 

olup olmamalarının belirleyiciliği ile,  değişebilir. Örneğin; en basit anlatımla,  bir 

insanın aç olup olmaması ekmeği nasıl algılayacağını etkiler. Elbette ki,  bu değişiklik 

ekmeğin temel,  yapısal özellikleriyle ilgili olmayacaktır. Ancak; çok aç olan bir 

insan,  aynı ekmeği,  aç olmadığı zamankinden daha lezzetli bulabilir. 

Kişi,  diğerlerini algılarken,  onlar hakkında bir kanı oluştururken gösterdiği 

merkezi özellik ve kendine benzetme eğilimlerinden dolayı diğeri hakkında her 

zaman doğru olmayan (hatta yanılma payı yüksek olan) ama birbiriyle olası ölçülerde 

tutarlı bilgiler edinir. Başka insanların kendilerine benzediğini varsayma eğilimi yaş,  

ırk,  ulusal köken ve sosyo-ekonomik düzey gibi demografik özelliklerde benzeşme 

olması durumunda doğru çıkarımlar elde edilmesini sağlayabilir. Yine de,  

demografik özelliklerin hepsinin birden benzeşmesi durumunda bile kesin 

doğruluklar söz konusu değildir. Merkezi özellik eğilimi ise; genellemeye gidilirken 

mantıksal hataların yapılması gibi bir risk içerir. “Belirli özelliklerin bir birey 
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hakkında belirli başka özelliklerden daha çok şey anlatması,  değerlendirme 

boyutunun merkeziliğinin ilginç bir doğurgusudur. ... Çok sayıda başka özelliği 

çağrıştıran ya da çok sayıda başka özellikle ilişkisi olan özelliklere merkezi özellikler 

adı verilir” (Freedman v.d.,  2003:99). Güzel ve(ya) bakımlı görünüme sahip bir 

kişinin aynı zamanda başarılı,  akıllı,  iyilik sever olduğuna dair yargıya varılması bu 

duruma örnek verilebilir. 

Yukarıda bahsettiğimiz tüm bu olası algı farklılıkları bize,  kişiler arasılığın 

kişiden kişiye değişebilir bir öznel yapısı olduğunu göstermektedir. “İnsanları 

birleştiren bağlar,  insanların diğer insanlar hakkındaki düşünceleri ve kendilerine 

ilişkin inançları simgesel etkileşimden ortaya çıkan kişisel anlam yapılarıdır. 

Dolayısıyla insanların başka insanlar ve kendileri hakkındaki öznel inançları 

toplumsal yaşamın en anlamlı ve en önemli olgularıdır”(Mutlu,  2004:255). Bu 

nedenle benlik,  Mead’in de ortaya koyduğu gibi,  bir yapı değil bir süreçtir. Bu süreç 

elbette ki bir etkileşim sürecidir. Birinin diğeriyle etkileşimindeki insan varoluşu, 

birbirlerinin ne yaptıkları veya neyle ilgili olduklarına dair tanım elde etmelidir. Bu 

tanımlar,  kişiyi kendi davranışlarını yönlendirmeye ya da durumlarını devam 

ettirmeye zorlar. Tanımları oluşturmak için gerekli olan yorumlama süreci kişinin 

kendi benlik algısından,  kişinin kendi benlik algısı ise; diğerlerinin kişiyi 

algılayışından etkilenir. “İnsanın, dünyada varoluş aşamasından itibaren dünyayı 

temsil ediş ve dünyada kendisini temsil ediş aşamaları diğerleriyle ilişki temeline 

oturmaktadır. İnsanın öz-algısı,  diğerlerinin bizi algılayışı tarafından belirlenmekte  

ve diğerlerinin bizi algılayışına ilişkin algımız,  kendi benlik algımıza bağlı olarak 

şekillenmektedir” (Bilgin,  1994:211). 
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Bu iki yönlü bağımlılık süreci içerisinde kişi çeşitli göstergelere/ işaretlere 

gereksinim duyar,  bu göstergelerin iki hayati işlevi söz konusudur: birincisi; kişinin, 

diğerlerinin davranışlarını önceden kestirebilmesini sağlarken,  ikincisi; kendi 

ileteceği göstergelerin diğerlerinde uyandıracağı ‘kendi imajını’ tahmin etmesini 

sağlamasıdır. Mead’e göre; simgesel olmayan etkileşim,  başka birinin 

hareketine/jestine (gesture) yorum katmadan direk cevap/karşılık verdiğinde görülür,  

simgesel etkileşim ise; hareketin/jestin yorumunu içerir. ... İnsanlar,  genellikle,  

simgesel olmayan etkileşim içerisindedirler; birbirlerinin vücut hareketlerine,  

varlıklarına ve seslerinin tonuna hemen ve düşünmeden cevap/karşılık verirler. Fakat; 

etkileşimin karakteristik özelliği,  birbirlerinin hareketlerinin anlamını anlamaya 

uğraştıkları,  simgesel olan düzeyindedir (Blumer,  1969:8,9). Dolayısıyla; 

etkileşimin simgesel düzeyi,  kişiye,  tutum ve davranışları önceden kestirebilme 

olanağı sağlar. Yorumlama süreci,  başka bir deyişle;hareketlerin anlamlandırılmaya 

uğraşılması süreci,  kişinin toplumla etkileşiminden ortaya çıkar. Toplum,  benlikleri 

olan insanlardan oluşur. Bununla beraber benlik,  simgesel etkileşimcilerin de ortaya 

koyduğu gibi,  kişiler arası ilişkiler içinde oluşur,  korunur ve değişir. “Benlik 

kavramımızı,  bizim mutlak değerimizden çok,  diğerlerinin bizim hakkımızda 

düşündüklerinden çıkardığımız şeylere bağlıdır” (Newcomb v.d.,  1970,  aktaran; 

Bilgin,  2004:214). Benliği sunma davranışının temelinde yatan gerçek,  Goffman’a 

(1959) göre,  kendini belli bir niteliğe sahipmiş gibi göstergeleri iletebiliyor olmanın,  

istenilen niteliğe gerçekten sahip olmak kadar önem taşıdığıdır (Tseelon,  2002:64). 

Çoğu zaman ve durumda sosyal referanslar,  benliğimizin diğer zihinlerde 

değerlendirilme tarzına ilişkin bizdeki imajıdır. Bu,  bizi,  sosyali içindeki kişinin 

‘ayna benlik’ tanımına götürecektir. Ayna benlik kuramı, aynada yüzümüzün,  
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bedenimizin,  kıyafetlerimizin yansımasını görüşümüz ve bir değerlendirme 

yapışımıza benzer bir şekilde diğerlerinin zihninden de,  hayali olarak elbette,  

varolma biçimimiz,  eylemlerimiz ve kişiliğimiz hakkında bir yansıma elde ettiğimiz 

ve bundan etkilendiğimiz yargısına dayanır. “Simgesel etkileşimci benlik modeline 

göre; ‘nesnel gerçeklikten’ farklı bile olsa,  algılanan gerçeklik,  kişinin kendisini 

algılayışı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir” (Tseelon,  2002:134). 

Ancak hayali olarak elde ettiğimiz yansıma sonuçta yine bizim 

düşüncemizdir. Kendi düşüncemizin sübjektifliğini azaltan koşul ise bu yansımanın 

ortak göstergelerin yanı sıra paylaşılan ve görece içselleştirilen normlara dayanıyor 

olmasıdır. “Bu  tipte bir benlik kavramı belli başlı üç öğe içerir: Diğeri için bizim dış 

görünüşümüzün neyi ifade ettiği hakkındaki düşüncemiz,  bu görüş hakkında onun 

yargısına ilişkin fikrimiz ve benliğimize ilişkin duygularımızdır” (Newcomb v.d.,  

1970,  aktaran; Bilgin,  2004:214). Bizim kendimiz hakkındaki bilgimiz benliği bir 

obje olarak alma anlayışımız,  kendimizden dışsal bir olgu gibi bahsedebilme 

yetimizdir. Bu yeti sayesinde çevremizde nasıl konumlandırıldığımızı,  diğerlerinin 

zihnindeki imgemizin nasıl olduğunu bilgi olarak kullanabiliyoruz. 

“Görünür olduğunu,  seyredildiğini,  incelendiğini ve sahnede bulunduğunu 

hissetme,  kişinin kendi benlik algısına derinden işlemiştir” (Tseelon,  2002:84). 

Görünür olmak,  daha da önemlisi görünür olduğunun bilincinde olmak sosyal 

varoluşumuzun kanıtıdır. Diğerlerindeki hayali yansımamızı kavrayamamak,  

kendimize uygun bir görüntüye  sahip olmadığımız bilgisi sosyal varoluşu riske sokan 

faktörlerdir. Eylemlerimizin diğerlerinin zihninde oluşturduğu imge,  bir bakıma 

aynadaki yansımamızın imgesi gibi,  sosyal varoluşumuzun vücut bulan halidir. 

Diğerlerinin zihnindeki imgemiz,  aynadaki görüntü ile bizim aramızdaki ilişkiye 
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benzer bir ilişkiyi dünyayla bizim aramızda kurar. Tüm bu yansımaları 

kavrayamamak veya kavramadaki aksaklıklar kişiyi yabancılaşmaya götüren 

olgulardır. Diğerlerinin zihnindeki imgemizin bizdeki düşüncesi, toplum içindeki 

davranışlarımızın oto-kontrolünü sağlayan en önemli sac ayağıdır;  çünkü üzerimize 

yönelmiş bakışlar olmasa bile bu düşünceyi beraberimizde taşırız,  böylelikle kendi 

bakışlarımızı üzerimizden ayırmayız. “Tiyatro yönetmeni Peter Brook,  oyuncularla 

izleyiciler arasındaki ilişkiyi,  Mead’in ortaya koyduğu kişilik tiplemesine örnek 

teşkil edecek şekilde tanımlar: ‘İzleyicinin gerçek işlevini anlamak son derece güç,  

bir var bir yok. Oyun sırasında izleyici,  sanki orada yokmuş gibi görmezden 

geliniyor,  ama yine de ona gereksinim duyuluyor. Oyuncu,  hiçbir zaman izleyici için 

oynamaz ama oyun yine de izleyici için oynanır. İzleyici,  hem unutulması hem de 

hatırlanması gereken bir ortaktır (1968).’” (Tseelon,  2002:117).  

Oyunun,  izleyici yokmuş gibi oynanmasına rağmen,  izleyicinin hatırlanması 

gereken ortak olması onun değerlendiren konumu gereğidir. İzleyicinin ilgisinin 

sürekliliği ve oyunu alkışlayıp alkışlamaması oyunun devamlılığının belirleyicisidir. 

Bu örneği, “ben ve diğeri” olgusu açısından değerlendirecek olursak; ‘diğeri’,  

‘ben’in izleyicisidir. Dolayısıyla; ‘diğeri’,  ‘ben’in değerlendiricisidir.Öğrenme 

kuramlarında,  deneysel çalışmalar sonucu ortaya koyulan ödül-ceza etkeninin 

işlevselliği,  öz imgemizin oluşumunda sosyal içerisinde onaylanma-reddedilme 

olarak kendini göstermektedir. Böylelikle ilişkide bulunduğumuz her kişi tarafından,  

yaşanılan her yaşantı içerisinde onaylanıp onaylanmamak nasıl bir insan olduğumuza 

ilişkin bilincimizi pekiştirir veya değiştirir. Ortaya koyulan net bir onaylanma ya da 

reddedilme değerlendirmesi olmasa bile,  izleyicinin bakışlarının içselleştirilmiş 

olması,  değerlendiriliyor hissinin sürekliliğini sağlar. Bu nedenle; “kişinin kendi 
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düşünce ve davranışlarını başkalarının düşünce ve davranışlarına göre yumuşatması 

insanın temel eğilimlerindendir” (Allport,  1924:278,  aktaran; Şerif,  1984:65). 

B) TOPLUMSAL SİSTEM İÇERİSİDE KİŞİİ KEDİİ 

ALGILAMASI: TOPLUMSAL KİŞİLİK 

Kişinin toplumsal varoluşunu,  toplumsal kişiliğini,  ele alırken yapmaya 

çalıştığımız,  benlik ve toplumsal kişiliği birbirinden bütünüyle ayrı,  bağımsız 

yapılar,  süreçler olarak ortaya koymak değildir. Savımız,  bu iki sürecin 

birbirlerinden ayrı ama bir bütünün parçaları olduğu varsayımı üzerine kuruludur. 

Ortaya koymaya çalıştığımız şey,  toplumsal kişiliğin,  ‘ben ve diğerleri’ ilişkisinden 

daha bütünlüksel bir yapı sergilediğidir. ‘Ben kimim?’ sorusuna verilebilecek 

cevapları bir duygu,  bir bilgi,  bir bilinç,  bir süreç,  bir temsil olarak niteleyebiliriz. 

Kişinin tarihiyle ve(ya) mevcut anıyla ilişkilendirebiliriz. Yapılan niteleme ve 

ilişkilendirmelerden hiç biri yanlış olmayacaktır ancak bir kavrama birden fazla tanım 

getirilebilmesi elbette ki kesinliği azaltır. Bu durumun sonuçlarından biri de kişilik ve 

benlik kavramlarının birbirlerinin yerine geçebilmesidir. Daha doğru bir tespit 

yapılacak olursa; bu iki kavramın sınırlarının sıklıkla birbirine karıştığını 

söyleyebiliriz.  Toplumsal kişilik ve benlik arasındaki fark konusunda genel kabul 

gören anlayış,  benliğin bireyin kendi kendini algılayışına bağlı duygularla ilgili 

olmakla beraber etkileşim içerisindeki tepki/cevap veren olması, toplumsal kişiliğin 

ise; dışa dönük ve aktif bir bilişsel işlevi yerine getirdiği yönündedir. Denilebilir ki; 

toplumsal kişilik,  benliğe oranla daha bütünsel niteliklidir. 

Mead,  benliği,  kişinin nasıl toplumun bir üyesi haline geldiğini ortaya 

koyduğu çalışmalarında ‘ben’(I) ve ‘bana’(me) ayrımını savunmuştur. O’na göre bu 

ayrım hiç bir şekilde kurmaca değildir çünkü; zaten ‘ben’ ve ‘bana’ aynı değillerdir. 
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Ancak,  bir bütünün parçaları olma hissiyle birbirlerine aittirler ve birbirlerinden 

ayrılırlar. Mead,  davranışın neresinde ‘ben’ (I),  ‘bana’ya (me) dönüşür sorusuyla 

yola çıkar. “Eğer bir kişi,  toplum içerisinde bir yeri olduğuna karar veriyorsa ve 

kendini temel bir görevi ve ayrıcalığı varmış gibi hissediyorsa bunların hepsi bir 

‘ben’i tanımlar ama ‘ben’,  ‘bana’ değildir. ... Diğerlerinin tutumunu almaktan 

geçerek ortaya çıkan kişiliğe ‘ben’ tepki verir. Böylelikle ‘bana’yı ortaya çıkarırız ve 

ona ‘ben’ gibi tepki veririz” (Mead,  1934:174). Daha açık bir anlatımla; kişiler arası 

etkileşim içerisinde tepki veren,  davranışta bulunan ‘ben’dir. Ancak bu davranışlar,  

algıdan geçerek elde ettiğimiz bir takım varsayımlara dayanır,  yani; diğerlerinin 

davranış ve tutumlarıyla ilgili varsayımlarımıza dayanarak davranışta bulunuruz. 

“Tutum ve davranışlarla ilgili tüm düzenlenmiş setleri kazanmak kişiye onun 

‘bana’sını verir ki; bu kişinin benliğinin farkındalığıdır”(Mead,  1934:175). 

‘Ben’ de ‘bana’ da kişiler arası etkileşim dahilinde varolabilirler ancak ‘ben’,  

diğerlerinin davranışlarına şimdide tepki veren yapıyken,  ‘bana’ gelecek anın içinde 

yer alır ve “kişinin kendisinin varsaydığı,  diğerlerinin tutumlarının/davranışlarının 

düzenlenmiş setidir” (Mead,  1934:175). Dolaylı algının (diğerlerinin kişi hakkındaki 

düşüncesinin kişideki algısı),  etkinliği ‘bana’nın içerisinde yer alır demek yanlış 

olmayacaktır. ‘Ben’ tepki/cevap verenken ‘bana’,  davranışı önceden kestirilebilir 

düzenliliklere yöneltir. 

Simgesel etkileşimciliğin varsayımlarına göre; “toplum bir anlamlar sistemi 

olarak düşünülmelidir. Bireyler için,  bir dilin simgelerine bağlı olan ortak anlamlara 

katılmak kişiler arası bir etkinlik olup,  bu etkinlik davranışı önceden kestirilebilir 

düzenliliklere yönelten istikrarlı ve herkesçe anlaşılan beklentilere yol açar” (Mutlu,  

2004:255). Ortak anlamlara katılarak girilen kişiler arası etkinlikte karşımıza çıkan 
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‘ben’ken, davranışı önceden kestirilebilir düzenliliklere yönelten ‘bana’dır. Ayrıca; 

toplum,  üzerine anlaşılmış anlamlar,  düzenlilik ve kişiler arasılığı gerektirdiğinden,  

diyebiliriz ki; toplumsallaşma özünde bir öğrenme sürecidir. “Öte yandan bir 

toplumsallaşma olgusundan söz edebilmek için,  bu öğrenmenin bireyin öteki 

insanlarla giriştiği etkileşimin bir ürünü olması gerekir” (Tolon v.d.,  1985:6). 

Benliğin oluşabilmesi için nasıl kişiler arasılık şartsa,  bir toplumdan 

bahsedebilmek için de benlik sahibi olan üyeleri arasında bir etkileşim,  bir kişiler 

arasılık söz konusudur. Başka bir anlatımla,  diyebiliriz ki; öğrenilen ve(ya) 

oluşturulan anlamlar ve düzenlilikler bireysellikten çıkıp,  toplumun ve(ya) grubun 

üyelerince paylaşılan bir nitelik kazanmadığı sürece bir toplumsallaşmadan da 

bahsedemeyiz. 

Kişi,  benliğin oluşum ve devam ettirilmesi sürecinde (ki; bu süreç kişiler 

arasılığı şart koşar) ayrıca bir düzenliliği oluşturup sürekliliğini sağlamaya çabalar. 

Ortaya koyulan bu kişisel düzenlilik,  sosyal bağlamda,  toplumsal yaşamda varolan 

düzen sistemine uyum eğilimlidir. “İnsan,  kişiliğini ve bireyselliğini,  çevresine yani 

topluma uyma süreci içinde kazanan,  belli ilişki tiplerine bağlı olarak yapılaştıran bir 

varlıktır” (Tolan v.d.,  1985:109). 

İnsan,  sosyal bir varlıktır. Yaşamının erken dönemlerinden itibaren çevresini 

bilinçli bir şekilde tanımlamaya başlar,  benliğini fark edişi ise; diğerlerinden 

farklılığını fark etmesiyle aynı ana denk düşer. Dolayısıyla; toplumsal varoluşu,  

sadece kişinin kamusal alandaki varlığı anlamında değildir. Birilerinin çocuğu,  

kuzeni,  yeğeni olarak tanımlanmak da toplum içerisindeki konumları işaret eder. 

“Her tür konum (status) bireye diğer bireylerle kesin ilişkiler içinde yer verir,  öyle ki,  

görevleri,  sorumlulukları ve ayrıcalıkları,  o toplumsal düzen içerisinde önceden 
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belirlenmişlerdir. Birey bir kez kendine özgü (particular) bir konumda yer aldığında,  

konumunun gerektirdiği koşulları yerine getirmekten başka seçeneği yoktur” (Şerif,  

1984:147). İlişkinin tanımlanışı gösteriyor ki; kişisel düzenliliğin toplumsal düzen 

sistemine uyum göstermesi sadece bir eğilim olmaktan öte zorunluluktur. “İnsan 

toplumsal koşullara uyarlanmakla,  kendisine zorunlu olduğu şekilde hareket etme 

isteği uyandıran özellikler geliştirir. Belli bir toplumdaki insanların çoğunluğunun 

kişiliği –yani toplumsal kişiliği- bireyin bu toplumda yerine getirmek durumunda 

olduğu nesnel yükümlülüklere uyarlanmışsa,  insanların enerjileri,  onları o toplumun 

işlemesi için kaçınılmaz üretici güçler haline getirecek kalıplar içinde biçimlendirir” 

(Fromm,  1996:223). 

Diğerleriyle kurulan karşılıklı ilişkiler,  beraberlerinde karşılıklı beklentiyi 

gerektirirler. Beklenti ise; diğerinin davranış ve tepkilerini tahmin edebilme yetisine 

ve  kendi davranış ve tepkilerinin tahmin edilebilmesi bilişine dayanır. Toplumsal 

ilişkiler içindeki beklentiler,  belirli düzenlilikler ortaya koyarlar ve bir 

kategorileştirme süreci içerisinde oluşurlar. Dolayısıyla; beklentilerle ilgili tahminler 

sadece birer basit rastlantı değildir,  ilişkilerin tanımlanışına dayanır ve düzenliliğin,  

kişisel ölçekte oluşturulmasına,  toplumsal ölçekte anlamlandırılmasına götürür. 

“Toplumsal durumlara anlam vermekte kullandığımız,  dolayısıyla,  toplumsal 

olaylara anlam verirken başvurduğumuz kategorileştirme süreci,  çevreye uyum 

sağlamamızda büyük kolaylıklar sağlar”(İnceoğlu,  2000:60). Bu nedenle,  

beklentilerle ilgili tahminler,  özünde hayati bir işlevselliğe sahiptir. Düzen,  elbette ki 

değişkendir ancak aslolan bu değişimin dengeli bir süreklilik içerisinde 

gerçekleşmesidir. Bu süreklilik,  hem sosyal yapının bütünü için hem de kişisel 

yaşamın dengeli sürekliliği için gereklidir. 
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“Her birimiz dünyayı ve özellikle diğer insanları kendi kurallarımıza göre bir 

düzene sokmak ve bu kuralları bütün algılarımız için kullanmak eğilimindeyizdir. Ne 

zaman biriyle karşılaşsak,  önemli olduğunu düşündüğümüz özellikler açısından onun 

bir izlenimini,  algısını oluştururuz” (Freedman v.d.,  2003:121). Etkileşimin simgesel 

olan düzeyinde,  onun karakteristik yönünü ortaya koyan,  bir yorumlama sürecinin 

varolduğunu daha önce de belirtmiştik. Kişi,  hem diğerlerinin hem de kendisinin 

hareket ve davranışlarını algılardan geçerek yorumlar. Benliği toplumdan,  içsel 

iletişimi dışsal iletişimden ayıramayacağımıza göre ortaya konmaya ve tanımlanmaya 

çalışılan düzenliliğin bütünsel bir özellik göstermesi gerekir. Kişi algılarından ve 

algılanışından geçerek bütünsel bir düzenliliği tanımlama ihtiyacındadır. “Her algı,  

diğer algı unsurlarından meydana gelen bir düzen içinde yer alır ve hepsi birden 

belirli bir ‘tanıma yapısı’ meydana getirir” (Krech ve Crutchfield,  1967:107). 

Bütünsellik ve denge ihtiyacı kişinin,  diğerleriyle şahsi ilişkileri,  etkileşimi 

açısından da geçerlidir. Yani; hem diğerleriyle şahsi ilişkileriyle ilgili genel algılar 

hem de tek tek kişiler hakkındaki algılar tutarsızlıkları ortadan kaldırma 

eğilimindedir. “... bir insan böylesi yargılara konu olduğunda,  onu özellikle 

değerlendirme boyutu açısından,  tutarlı bir bütün olarak görmek eğilimi vardır. Bir 

kişi aynı zamanda hem iyi hem kötü,  hem namuslu hem namussuz,  hem cana yakın 

hem korkunç,  hem nazik hem kaba olarak algılanamaz. ... Algılayanlar tutarsızlıkları 

en aza indirgemek için kendilerine gelen bilgiyi çarpıtır ya da yeniden düzenler” 

(Freedman v.d.,  2003:97). Diğerleri hakkında tutarlı bir bilgiye sahip olabilmek,  kişi 

için ihtiyaçtır,  çünkü,  böylelikle diğerlerinin nasıl davranacaklarını kestirebilir. 

Bunun için de diğerlerinin kişiliklerine,  güdülerine,  heyecanlarına ve tutumlarına 

ilişkin bir yargıya gereksinim duyar. 
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Ayrıca; benliğin farkındalığının iki temel özelliğinden birincisi; diğerlerinden 

farklılık ve ikincisi ise; kendi iç tutarlılığı,  değişmezliğidir ve kişinin kendi benliğini 

algılayışının bu iki dinamiği tüm dünyayı algılayışını da anlatır. Diğerlerini,  

eylemleri,  objeleri,  olguları birbirlerinden farklılıkları doğrultusunda ayrımsar ve 

kategorileştiririz. Aynı zamanda algıladıklarımızın tutarlı,  bütünlüksel olmalarını,  

böylelikle kurulan dengenin devamlılığını sağlamak isteriz,  algılananların zaman 

zaman çarpıtılıp değiştirilmesi pahasına. 

Tüm bu tutarlılık,  bütünsellik ve denge yönelimli algı organizasyonu bizi 

‘genelleştirilmiş diğerleri’ kavramına götürecektir. En açık ve kısa tanımıyla 

‘genelleştirilmiş diğerleri’,  kişinin diğerleriyle etkileşiminin simgesel olan boyutunda 

gerçekleşen yorumlama sürecinden geçerek elde ettiği bilgileri genelleştirmesidir. 

Başka insanların ne düşündüklerine dair karar verme alışkanlığımız bulunmaktadır: 

onların davranışlarını gözlemleriz,  kullandıkları harfleri okuruz,  ifadelerini çalışırız,  

sözcüklerini dinleriz,  geçmiş hikayelerini öğreniriz ve onların sosyalleriyle 

ilişkilerine dikkat ederiz (Davidson,  1994:43). Tüm bu bilgileri düzenleyerek 

zihnimizde inandırıcı bir resim oluşturmaya çalışırız. Böylelikle kişi,  sadece 

diğerlerinin davranış,  tutum ve düşüncelerini önceden tahmin etmekle kalmaz,  kendi 

davranış ve tutumlarını da kontrol altında tutabilir. Çünkü; kişi edindiği bilgilerden 

yola çıkarak toplumsal kişiliğini tanımlayan rol ve statüsünün gereklerini ve 

diğerlerinin kendisinden beklentilerini içselleştirir. Mead’e göre kişinin, etkileşimde 

bulunduğu diğerinin tepkilerini veya onun kendisinden beklediği davranışları 

kestirebilmesi aynı zamanda onun rolünü,  tutumunu,  perspektifini almaktır. 

Böylelikle; kendi üzerine dönüşümlü/düşünücü bir benlikten söz edebiliriz. “Bu 

kompetansa ulaşınca,  toplumumun bir başka üyesiyle entersubjektif bir ilişkiye 
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girebilirim; böylece bir  ‘sosyal benlik’ kazanmış olurum. Sosyal benlik benliğin tam 

olması,  tek tek şu veya bu kişilerin değil,  genel bir diğerinin (genelleşmiş diğeri 

veya bir aidiyet topluluğu) rolünü aldığımda gerçekleşir” (Bilgin,  1994:212). Bu,  

kişiler arasılığın beklenti ve tahminleri meşru kılan yönüdür. Çünkü; söz konusu olan,  

sosyal bir organizasyondur ve grup üyelerince paylaşılan ortak normları,  aynı 

anlamları içerir. 

Toplumsal kişilikten bahsederken,  öncelikle; benliğin sosyal gelişiminin,  

diğerlerinin değer ve çıkarlarını dikkate almaktan geçerek oluştuğunu bir doğru 

olarak kabul etmeliyiz. Dikkate alınan alanın genişliği,  varılan yargıların 

rasyonelliğini arttırır. Çıkar ve değerlerin dikkate alınması,  onların kabul ya da 

reddedilmesi ya da tarafsız kalınması gibi bir tutumu şart koşmaz,  sadece onların 

varlığının kabulünü gerektirir,  ki; kişiler arasılığın uyumlu süre gidişini sağlayan 

etmen de bu algılayıştır. Dolayısıyla; toplumsal kişiliğin işlevsel niteliklerinden biri,  

ideal işbirliği sürecine katılan niteliğidir. İdeal işbirliğinden kasıt,  sosyal yaşama,  

toplumsal hayata uyumdur. “Benliğin uyumu,  kişinin ait olduğu grup üyelerince 

paylaşılan görüşlerin organizasyonunu gerektirir” (Miller,  1982:163). Bu 

organizasyonun temelindeki yapı ise; diğerinin rolünü alabilmektir. Algılayışımızdan 

ve algılanışımızı algılayışımızdan geçerek girdiğimiz rol alma/yerine geçme sürecinin 

en etkin dinamiği ödül-ceza sistemidir. “Toplumsal olarak onaylanan davranışlarla 

ilgili olarak güçlü dışsal etmenler vardır:  Kişi başkalarının onay ve kabulünü 

sağlamak ve sürdürmek için bu davranışlarda bulunur. Fakat toplumsal olarak 

onaylanmayan davranışlarda kişi oldukça güçlü çevresel güçlere karşı koyabilmek 

zorundadır,  bu yüzden de,  neden,  içsel olmak zorundadır” (Freedman v.d.,  

2003:142). 
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Diğerinin rolünü alma ve genelleştirilmiş diğerleri kavramlarını daha net bir 

şekilde anlatabilmek için herhangi bir takım oyununu örnek olarak verebiliriz. Takım 

oyunun ayırıcı özelliği üyelerinin birbirlerinden belirli davranış beklentilerinin 

olmasıdır. Oyunun takım halinde devam edebilmesi için takımın her bir oyuncusunun 

diğerlerinin rolünü alması gerekir. ‘Diğerlerinin rolünü alma’nın içerisinde 

diğerlerinin yapacaklarını öngörme ve kendisinden bekleneni kestirebilme yetileri yer 

alır ve “rol alma/yerine geçme süreci,  sosyal davranışın bir çok üyesi tarafından 

anlamları paylaşılan sembolleri gerektirir” (Miller,  1982:21). Diğerinin rolünün 

alınmasından geçerek ortaya çıkan beklentilerin oturduğu temel,  belirli koşullarda 

karşılıklı herkesin davranışına ilişkin olduğundan etkileşimler istikrarlıdır. 

“Temelde algının fonksiyonu davranışı kontrol etmektir” (Miller,  1982:16). 

Dolayısıyla diğerleriyle ilgili algılar ve o algılardan geçerek varılan yargılar,  

diğerlerinin davranışlarını tahmin etme yoluyla hem onların davranışlarını (sınırlı bir 

şekilde de olsa),  hem kişinin kendi davranışlarını kontrol etmeye yöneltecektir. 

Ayrıca rol alma/yerine geçme yetisinin toplumun üyelerinde gelişmiş olması,  

davranışları kontrol edebilmenin ötesinde etik kavramının,  toplum içerisinde gelişen 

etik kuralların da dayanağını oluşturur. “Tüm etik yargılar,  ‘genelleştirilmiş 

diğeri’nin ‘rolünü alma’yı içerir” (Bilgin,  1994:213). 

“Mead’e göre etik,  yerine geçme ve başkalarının algısında olmaya dayanır” 

(Miller,  1982:19). Mead’in bu görüşü,  ahlakla ilgili sorunları sosyal sorunlar olarak 

nitelemesine dayanır. O’na göre kişi bazı değerleri arasında ve(ya) diğerlerinin 

değerleriyle kendi değerleri arasında çatışma yaşadığında çeşitli moral sorunlar ortaya 

çıkar. Bu durumda,  çatışmadan çıkabilmek için değerlerini değiştirmeye ya da 

kişiliğini yeniden yapılandırmaya gidecektir. Kişinin benlik bilgisi,  kendi 
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davranışlarının gözlemine ve diğerlerinin onun hakkındaki algısına inancına dayanır 

(Burge,  1994:65). Dolayısıyla çatışmadan çıkabilmesi ancak diğerlerinin değer ve 

çıkarlarını dikkate almasıyla,  yani; etkileşimin simgesel boyutundaki yorumlama 

sürecinin sonucunda elde ettiği bilgiyle mümkün olacaktır. 

Çatışmanın oluşması ve çözümlenmesinin kişiler arası etkileşim içerisinde 

ortaya çıkmasının temelinde yatan neden,  kişinin benliğinin kişiler arasılık içinde 

oluşması,  korunması ve değişmesidir. Bu nedenle; bireyin kendisi hakkındaki 

imgesiyle diğerlerinin bireye ilişkin imgesi arasındaki uyuşmazlıklar çatışamaya 

neden olur. Zira; “öz-saygı,  bireyin öz-imgesinin gelişmesi sürecinde,  kim olduğuna 

dair oluşturduğu izlenimler ve duyguların diğerleri tarafından onaylanmasıyla 

ilgilidir” (Bilgin,  2004:218). Dolayısıyla; öz-saygımız,  benliğimizin 

değerlendirildiği diğer zihinlere atfettiğimiz yargıya ilişkin tutumumuz tarafından 

belirlenir. Böylelikle,  sosyal ben’i,  ayna benlik olarak da tanımlayabiliriz. Aynada 

kendimizi görüşümüzle ilgilenme nedenimiz,  yansımanın bize ait olmasıdır. 

Aynadaki görüntünün arzu edilir şekilde olup olmamasına göre mutlu ya da mutsuz 

hissederiz. Aynı şekilde diğer zihinlerde de birer yansıma oluşturduğumuzu 

düşünürüz. Ancak bu yansıma hem hayali bir yansımadır hem de sadece dış 

görünüşle ilgili değil varoluşumuz,  kişiliğimiz ve hatta dostlarımızla ilgilidir. Diğer 

zihinlerde oluşturduğumuz imge hakkındaki algımızın az ya da çok etkisi altında 

oluruz. “Bu tipte bir benlik kavramı belli başlı üç öğe içerir: Bu diğeri için bizim dış 

görünüşümüzün neyi ifade ettiği hakkındaki düşüncemiz,  bu görünüş hakkında onun 

yargısına ilişkin fikrimiz ve benliğimize ilişkin duygularımızdır” (Newcomb v.d.,  

1970,  aktaran; Bilgin,  2004:214). 
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Aynadaki yansıma her ne kadar bize benzese de biz değilizdir,  dolayısıyla; 

aynadaki görüntümüz bizim için bir objedir diyebiliriz. Buradan yola çıktığımızda 

diğerlerinin zihninde oluşturduğu imgeden geçerek kişinin kendi benliğini obje olarak 

algılayabileceği çıkarsamasına varabiliriz. Kişinin kendini objeleştirmesi özünde 

kişinin görünür olmasını ve görünür olduğunun farkındalığını ifade etmektedir. 

Kişinin benliğini obje olarak algılayabilmesindeki sistem diğer objeleri algılayışından 

çok da farklı değildir. “Burada bireyin dış dünyanın objeleriyle kendini algılaması ile 

arasındaki paralellikleri konusunda ele alacağımız bir koşul söz konusudur: algı 

konusu olan zaman içinde bazı değişmez özellikler göstermesi,  diğer objelere göre 

mekan içinde konumlanması,  yani tutarlı ve sabit olması koşulu” (Bilgin,  2004:220). 

Kişinin kendisini bir obje olarak algılamasıyla herhangi bir objeyi algılayışı 

arasındaki benzerliği şu şekilde ortaya koyabiliriz: Objelerin zaman içinde bazı 

değişmez özellikler göstermesi,  benliğin tutarlı bir süreklilik göstermesi özelliğiyle,  

diğer objelere göre mekan içinde konumlanması ise; benliğin diğerlerinden 

farklılığından geçerek oluşması özelliğiyle örtüşmektedir. 

Şimdiye kadar anlattıklarımızı özetlemek istersek; bir yapı değil de süreç olan 

benlik ve dolayısıyla toplumsal kişilik kişiler arasılık içinde ortaya çıkabilir. Her ne 

kadar benlik ve toplum arasında karşılıklı bir bağımlılık söz konusu olsa da ön koşul 

benliğin oluşumu için toplumun varlığına gereksinim duymasıdır. 

C) TOPLUMSAL CİSİYET ve KADILIK ROLLERİ 

Kişinin cinsiyeti temelde ve genelde doğuştan getirilen biyolojik bir özelliktir. 

Ancak; “toplumsal cinsiyet kavramı,  cinsiyetin son derece karmaşık toplumsal 

ilişkiler ağı içinde kurulduğunu,  bu karmaşık ilişkilerin basitçe (ne olduklarının 

bilindiği varsayılan) biyolojik cinsiyetlerin referans çerçevesi olarak kullanılarak 
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anlaşılmasının mümkün olmadığını ifade eder” (Bora,  2005:22). Tanımlanan 

nesnenin, olgunun ve(ya) durumun doğasını belirleyen –büyük ölçüde- tanımlama 

eyleminin kendisi olduğundan,  kadınlık ve erkekliğin kültürel ve ideolojik içeriği göz 

ardı edilemez. Toplumsal cinsiyet tanımlarında kadınlık ve erkekliğin,  doğa / kültür,  

özel alan / kamusal alan,  tüketici / üretici,  edilgen / etken gibi karşıtlıkların 

kurulmuş olmasından dolayı,  cinsiyetlerden herhangi birinin tanımlanmasıyla 

diğerinin de sınırlarının çiziliyor olduğunun ön kabulüyle,  ağırlıklı olarak kadınlık 

tanımı üzerinde duracağız. 

Toplumsal cinsiyet olarak kadınlık ve erkekliğin tanımı yapılırken ve bu 

tanımdan geçerek toplumsal rol,  görev,  sorumluluk ve beklentiler işaret edilirken en 

sık kullanılan söylem ‘doğallık’,  ‘tarihsizlik’ ve ‘evrensellik’tir. Böylelikle 

tanımlamanın ilişkilendirilişinin keyfi ve nedensiz niteliği bulanıklaştırılır. Tam da bu 

noktada kadınlık ve erkekliğin tanımlanışının ideolojik açıdan işlevselliği 

yatmaktadır. Kapitalist sistemin ve toplumsal yapılanmanın süregidişinde önemli 

dinamiklerden biri olarak kadın-erkek karşıtlığının kullanılmasının sebep ve sonucu 

olarak cinsiyetlerin anlamlandırılışı sistemin kendisine hizmet eder. “İnsanların nasıl 

edimde bulunacaklarının bir ölçüde içinde edimde bulundukları durumların nasıl 

tanımlandığına bağlı olduğu kabul edildiği ve her şeyin ya doğal bir anlamı olduğunu 

ya da şeylerin anlamı hakkında evrensel bir oydaşmanın olduğunu varsaymaktan 

vazgeçildiği sürece ve o ölçüde,  belli olayların tekrar tekrar özel şekillerde 

anlamlandırıldıkları süreçler,  toplumsal ve siyasal bakımdan daha bir önem kazanır. 

… Burada gündeme gelen iktidar,  ideolojik bir iktidardır:Olayları belli bir yönde 

anlamlandırma iktidarı” (Hall,  2005:90-91). Neden-sonuç ilişkisi kurulmaksızın,  

tarihsel gelişim ve değişim süreci göz ardı edilerek hatta çarpıtılarak kadınlık ve 
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erkeklik tanımlarının savunusunun yapılması bu kavramların içselleştirilmesini,  

sistemin lehine,  kolaylaştırmaktadır. 

Bu araştırmadaki iddiamız; kadınların dolaylı algının etkilerine,  erkeklere 

oranla,  daha açık olarak temsil edilmelerinin nedeninin doğaları gereği değil,  

tanımlanışından kaynaklanan ve geçmişten getirdikleri yaşam pratikleri olduğudur. 

“…Kadınların kendilerini geliştirmelerinin imkanlarını genişletmek için sürdürülen 

her tür arayış ve girişimin merkezinde,  bir ‘özne olma’ iradesinin koşullarının mesele 

edildiğini görmek mümkün. Kadınların kendilerini algılamalarında ‘özne olma’ 

koşullarının,  diğer bir yanıyla,  gene ataerkilliğin kuşattığı var oluş alanında birçok 

etmen tarafından örselenen,  yıpratılan ‘benlik’ alanının da inceleme konusu olması 

gerekir. Kadınların özgül yaşantı alanlarının içinde barındırdığı çelişkileri,  tepkileri,  

geçmişten taşınarak sürekliliğini koruyan,  yanı sıra geleceğin nüvelerini içinde 

taşıyan öğeleri,  kadınlar için kimliğin ve benliğin oluşum örüntülerinde açığa 

çıkarmaya,  görmeye çalışmanın bu tarihin içinden gelen kadın gerçekliğiyle temasın 

imkanlarını arttıracağını öngörebiliriz” (İlyasoğlu,  2001:21,22). Bu nedenle; kadının 

(dolayısıyla erkeğin) tanımlanışının tarihsel süreç içerisindeki gelişim ve değişimin 

ortaya koyulması önemlidir. Ancak kadınların ve ailenin tarihsel geçmişiyle ilgili 

ayrıntılı bilginin bulunmayışı sorun yaratmaktadır. 

“Her türlü tarih,  geçmişin bir ‘yeniden kurgulama’sını içerir ve dolayısıyla 

kolaylıkla bir ideolojik aygıta dönüşebilir” (Berktay,  2003:18). Geçmişte var olmuş 

olay,  durum,  ilişki,  eylem v.s. kayıtlanırken ister istemez anlatıcısının,  

aktarıcısının,  kayıtlayanın –gerçeğe çok yakın da olsa- bakış açısını içerir ve bu 

doğrultuda yeniden kurgulanır. Bu nedenle,  aksi gösterilmeye çalışılsa da,  evrensel 

tarihten bahsetmek zordur. Tarihin eyleyeni olarak işaret edilen insan –temelde ve 
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genellikle- beyaz,  batılı ve erkektir ve bu durum,  bilgiyle iktidar arasındaki ilişkinin 

doğurgularından biridir. Çünkü; tarihin dünyayı tanımlama,  anlamlandırma girişimi 

onu,  iktidar ilişkileri ağının önemli bir parçası olarak işlevselleştirmiştir. Genel 

olarak sistemin ataerkil yapıda olması,  marjinalleştirilen ve(ya) tarihin dışında 

tutulan en geniş kesimin ‘kadınlar’ olması sonucunu doğurmuştur. Elbette ki –görece- 

tarihin dışında bırakılanlar sadece kadınlar değildir; belli dönemlerde zenciler,  

işçiler,  köleler v.s. de tarihin dışına itildiler. Ancak dönem dönem tarihin dışında 

bırakılan,  marjinalleştirilen tüm kesimlerin aksine kadınların tarih içerisindeki 

konumları çok daha uzun süren bir devamlılığa,  kendini tekrarlamaya ve yeniden 

üretmeye dayanan bir özellik gösterir. Kadının tarih içindeki konumu,  eril söylemi ve 

temsili onaylayacak şekilde yapılan cinsiyetlendirmenin gerek koşullarını 

karşılayacak biçimde şekillendirilmiştir. “Geleneksel kaynaklarda (kütüphane 

koleksiyonları,  devlet arşivleri,  mahkeme kayıtları,  sayım belgeleri,  sivil toplum 

kuruluşlarının arşivleri,  dini kuruluş arşivleri vb.) kadının görünmezliği,  bu 

kayıtlarda kadına ait bilgi olmadığından değil,  kadına ait belgelerin tarihçilerin ilgi 

alanının dışında kalmasından,  su yüzüne çıkarılmamasından kaynaklanmaktaydı” 

(Davaz Mardin,  2002:184). 

Belirli bir dönemde,  belirli bir toplumda kadın ve erkek için,  ayrı ayrı,  

uygun olduğu varsayılan davranışların kültürel tanımının ortaya koyulması toplumsal 

cinsiyeti tarih içinde takip etmeye olanak sağlamaktadır. Her ne kadar kadına tarih 

içinde az ve(ya) marjinal anlatımlarla yer verilse de,  erkek ve kadın tanımlarının 

birbirine bağımlı ve çeşitli karşıtlıklar bağlamıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle,  kadın,  

tarih içinde ‘yokluğu’ ile yer almaktadır. Kadının görünürlüğünü azaltan en önemli 

etkenlerden biri (belki de en önemlisi) ‘özel alan’la özdeşleştirilmesidir. Kadın,  özel 
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alanla erkek ise; kamusal alanla özdeşleştirilmekte ve tarih ağırlıklı olarak dışarıyı,  iş 

yaşamını işaret eden kamusal alan anlatılarını içermektedir. Zira; özel alan,  

‘mahrem’ olarak anlamlandırılmış ve bunun bir sonucu olarak da fazla deşifre 

edilmemiştir. Ancak; ev ve ailenin içerildiği özel alanla özdeş anlamlandırılan 

kadının,  tarihin kayıtlara geçirilişinde yer almayışı ya da marjinalleştirilerek yer 

verilmesinin temelinde,  mahremiyetten çok,  eril yapı tarafından,  kadının ilgi 

alanlarının,  eylemlerinin,  beğenilerinin değersiz görülmesi ve bu yönde 

anlamlandırılması nedenini arayabiliriz. Kamusal alan,  takım elbiseyle simgelenen 

erkeğin dünyası,  özel alan ise kadının dünyasıdır. İmayla kamu alanına gittikçe artan 

oranda önem yüklenirken,  özel alan önemsizleştirilmiştir. 

Çocuk bakımı,  evle ilgili işler hatta aile içinde baba/ koca rolündeki erkeğin 

bakımı ile ilgili yapılan işler kadının sorumluluğuna yüklenmekle kalmaz; bu işlerin 

genel nitelikleri sıklıkla yinelenmelerini gerektirdiğinden değersizleştirilir de. “İkili 

ilişkinin ve aile ilişkilerinin hiyerarşik yapısı,  kız çocukların ve kadınların birey,  eşit 

insan olarak gelişimini kısıtlıyor” (Işık,  2002:43). Kadının emeğinin 

değersizleştirilmesi kamusal alanda da görülebilmekte,  kadınlar ya bazı işler için 

tercih edilmemekte ya belirli pozisyonlara getirilmek istenmemekte ya da erkeğe 

oranla daha düşük oranlarda ücretlendirilmektedir. Erkeğin kamusal alandaki baskın 

varlığını koruyan bu etkenler sayesinde ailenin geçimi konusundaki eril öncelik 

durumu kendi savunusunu da otomatik olarak ortaya koymuş olur. Kadının kamusal 

alandaki yokluğu ve(ya) varlığının değersizleştirilmesi durumunun süre gidişi aile 

içindeki erkek (kadının babası ya da kocası) tarafından üretilebildiği gibi temeldeki 

asıl neden; kamusal alanın işleyişinin dinamiklerinin de ataerkil nitelikte olmasıdır. 
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Ev ve aile içerisine konumlandırılanın kadın olmasına karşın,  ekonomik 

ilişkilerin üretiliş şeklinden dolayı aileye sahip olan,  başka bir deyişle; aile içindeki 

egemen,  erkek olarak tanımlanır. Çocuğu doğuranın kadın olmasına rağmen 

toplumsal kimliğini babadan alıyor olması ve halihazırdaki ataerkil akrabalık sistemi 

bu egemenliğin en tipik ve genel göstergelerinden biridir. Kamusal alandaki 

varlığının niteliği her ne olursa olsun özel alandaki öncelikli sorumlu olarak işaret 

edilen kadın,  özel alanda ortaya koyduğu somut üretime karşın ailenin sosyal 

temsilinde edilgen ve ikincil bir konuma oturtulmakta ve tüketicilik özelliğiyle 

tanımlanmaktadır,  ki; bu,  kapitalist sistemin başından beri ürettiği bir ironidir. “Ev 

kadınları olarak hizmet gören kadınların gerçek yaşamsal işlevleri ve en önemli 

rolleri ev için daha çok şey satın almaktır”(Fridean,  s.206;aktaran, Rakow,  1986:22). 

Kadının sosyo-ekonomik açıdan geçersizliğinin nedenlerinden bir diğeri ise 

ücretlendirilmiş iş gücünün karşılığında elde ettiği değer üzerinde karar verici 

olmayışıdır. Kazandığı paranın nasıl değerlendirileceği ve(ya) ne için harcanacağı 

konusunda özerkliğini kullan(a)mayan kadınların ekonomik özgürlüğünden 

bahsetmek anlamlı olmayacaktır. Bu hakkı zaman zaman kadınlar kendileri başka 

birine (genellikle en yakın ilişkide oldukları erkeğe) devretseler de tercihin bu yönde 

yapılmasının temelinde kadının para kazanması ve parayı değerlendirişi ile ilgili 

işaret edilen model bulunmaktadır. Bu modele göre,  genellikle karı-koca ailesi 

içerisinde hem kadının hem de erkeğin para kazanması durumunda dahi ailenin 

geçimini sağlamak öncelikli olarak erkeğe aittir. Bu durumun işleyişi ya kadının 

kazandığı para üzerindeki karar vericinin erkek olması ya da kadının kazandığı parayı 

kendi kişisel ihtiyaçları,  çocukların lükse kaçabilecek veya küçük ihtiyaçları,  evle 

ilgili ufak tefek gereksinimler v.s. için ayrılması ve genel ve temel gereksinimler 
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(kira,  çocukların okul masrafları,  faturalar,  yiyecek-içecek masrafları v.s.) için 

erkeğin kazancının kullanılması yoluyla sağlanır. 

Dilek Hattatoğlu’un “Ev eksenli çalışma stratejileri: Kadın özgürleşmesi 

açısından bir tartışma” adlı araştırmasında ev eksenli ve(ya) kamusal alanda çalışan 

kadınlarla yaptığı derinlemesine mülakatların bulgularını değerlendirirken ortaya 

koyduğu gibi; kadının özgürleşmesi hatta güçlenmesi ile çalışması arasında kurulan 

olumlu bağ farz edilen geçerlilikte olmayabilir. Araştırmada, “kadının bağımsızlık 

koşullarına sahip olması ve erkeğin kadına ekonomik bağımlılığının artması 

durumunda,  kadınların üzerindeki ataerkil denetimin gevşeyecek yerde 

güçlenmesinin dahi beklenebileceği” (Hattatoğlu,  2001:174) ön görüsü dile 

getirilmektedir. Bu araştırmaya göre mülakat yapılan kadınların çoğunluğu sadece ev 

eksenli çalışmakta ancak; ev eksenli ya da kamusal alanda çalışıp çalışmamalarıyla 

ilgili karar vericinin erkek (koca) olduğu ifade edilmektedir. Karar,  hangi yönde 

olursa olsun ve temeldeki nedeni ne olursa olsun,  tartışma konusu,  ev ve aileyle 

ilgili işlerin aksatılıp aksatılmaması üzerine yoğunlaşmakta ve kadınlar,  çalışma 

isteklerini anlatırken de evdeki işlerin aksatılmaması gerekliliğini zaten var olan bir 

doğru olarak gördüklerini ortaya koymaktadırlar. Kadının özgürleşmesini sağlayacağı 

ön görülen çalışma (ev eksenli ve(ya) kamusal alandaki ücretlendirilmiş emeği),  bir 

bakıma özel alanla ilgili yerini sağlamlaştırmakta ve ev ve aile içerisindeki 

konumlandırılışını ‘doğal’ göstermektedir. 

Kadının özel alana,  ev ve aile içine,  erkeğin ise; kamusal alana,  ağırlıklı 

anlamıyla iş yaşamına ait kılınmasının işaret ettiği çok daha geniş bir açılım vardır. 

Kadının özel alanda bulunmasının gerekliliği ve doğallığı onun doğurganlığı ileri 

sürülerek savunulur. Bu özelliği nedeniyle çocuğun bakımı,  korunması,  büyütülmesi 
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konularında erkekten daha yetenekli olduğu ileri sürülür ve bu işin mekanı olarak da 

‘doğallıkla’ özel alan işaret edilir. Böylelikle; erkeğin de ‘doğal olarak’ ekmek parası 

kazanmak üzere kamusal alanda bulunması gerekliliği meşrulaştırılır. Ancak; bu,  

basitçe yapılmış bir görev dağılımı değildir; özellikle günümüz evlilik ve aile yapısı 

içerisinde işlevseldir. Günümüzdeki geçerililiğiyle evliliğin anlamı içerisinde,  kadın 

ve çocuklara bakmak (maddi ihtiyaçları karşılamak anlamında),  erkeğin doğal ve 

zorunlu görevi olarak tanımlanır ve bu yapı,  hukuk ve din tarafından da desteklenir. 

Kadın-özel alan ve erkek-kamusal alan olarak ortaya koyulan kapitalizmin bu miti,  

anlamları doğanın bir parçası gibi sunmakla onların tarihsel kökenlerini gizler ve son 

kertede bu anlamları evrenselleştirir. Böylelikle; bu anlamlar yalnızca değişmez değil,  

aynı zamanda adil de görünürler.  

Ayrıca; özel alan ve kamusal alanın “birbirine karşıt olarak kurgulanması ve 

kamusal yaşamın aile ve özel yaşam içinde konumlandırılması,  bireysel erkeğin 

özgürlüğüne anlamını kazandıran şeydir” (Berktay,  2003:38). “Erkeğin özgürlüğüne 

anlamını kazandıran şey” ifadesiyle ortaya konmak istenen unsurlardan biri de özel 

alanın da belirleyicisi olarak gösterebileceğimiz kamusal alanın ataerkil işleyişinin en 

önemli dinamiklerinden biri olan,  hatta en önemlisi diyebileceğimiz,  ataerkil dildir. 

Kadınların kurulu simgesel düzenden dışlanmışlığı sonucunu doğuran bu egemen 

ataerkil dil,  kadınlar açısından bir nevi toplumsal görünmezlik ortaya çıkarmaktadır. 

Zira; bir toplumdaki geçerli iletişim sistemini belirleyenin o toplumdaki egemen 

gruplar olduğu göz önüne alındığında erkeğin özgürlüğüyle ilgili dilsel niteliği 

anlamak daha kolay olacaktır.”Ataerkil kültür,  genelde simgesel üretimle ve özelde 

de kitle kültürüyle ilgili son zamanlardaki feminist çözümlemelerin de gösterdiği gibi,  

kadınların kamusal alandaki ‘konuşma’ hakkını yadsıyarak,  yani,  simgesel söylemin 
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araçlarını kendi amaçları doğrultusunda yönlendirerek,  birey kadını 

suskunlaştırmaktan daha fazlasını yapmıştır. Kendi konuşma biçimiyle kadın 

öznelliği için gerçekte onu nesneleştiren bir konum inşa etmeyi de 

başarmıştır”(Radway,  1986:46). Belirli bir dönemde ve kültürde genel ve geçerli 

olan dilin onu konuşan kimselerin hepsine eşit oranda hizmet etmemesi,  yani; 

ataerkil kapitalist sistem içerisinde geçerli olan dilin hem erkekler hem de kadınlar 

açısından aynı oranda işlevsel olmaması kadınları ‘suskun grup’ durumunda 

bırakmaktadır. Dil,  yapılı bir sistemdir; sonradan yapılmış olduğundan sonuç 

itibariyle de istence bağlı nedensizlik niteliğindedir ve dolayısıyla da ideolojiktir. 

“Dil,  hem bir toplumsal kurumdur,  hem de bir değerler dizgesidir. Özü bakımından,  

toplumsal bir sözleşmedir dil,  bildirişim sağlayabilmek için tümüyle uymak gerekir 

ona”(Barthes,  1979:4).  

Family (aile) kelimesinin kökenine baktığımızda da dil üzerindeki hegemonik 

mücadeleyi görebilmek mümkündür. Engels “Ailenin Kökeni”nde kelimenin nasıl 

ortaya çıktığını ve ideolojik anlamda neyi tanımlamak için kullanıldığını şu şekilde 

anlatır: “Famulus,  ev kölesi demektir,  familia ise tek bir adama ait olan kölelerin 

tümü… Bu söz Romalılar tarafından yeni bir toplumsal organizmayı adlandırmak için 

icat edilmişti. Bu organizmanın başındaki adamın bir karısı,  çocukları ve emrinde 

çok sayıda köle vardı. Roma yasalarına göre de bu insanların ölüm kalım hakkı onun 

elindeydi” (Reed,  1985:26). Kadının içinde konumlandırıldığı ‘aile’nin,  tarihsel 

süreç içerisinde anlamlandırılışı değişikliğe uğrasa da,  kavramın işlevsel tanımının 

bu şekilde anlamlandırılmış olması genel anlamda özel alan-kamusal alan,  özel 

anlamda ise; kadın-erkek bağlamının ideolojik boyutunu oldukça net bir şekilde 

ortaya koymaktadır. “Öyleyse,  karı-koca ailesinde,  -tarihsel kökeninin izini 
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koruduğu ve erkek ile kadın arasındaki çatışmayı,  erkeğin salt egemenliği aracıyla 

kendini gösterdiği biçimde açıkça ortaya çıkardığı durumlarda,  - sınıflara bölünmüş 

toplumun,  uygarlığın başlarından beri,  çözebilme,  ya da üstesinden gelebilme 

başarısını gösterebilme başarısını göstermeden içinde devinip durduğu karşıtlık ve 

çelişkilerin indirgenmiş bir imgesine sahip bulunuyoruz” (Engels,  1985:89). 

Kadın-erkek eşitsizliğinin sürekli yeniden üretildiği evlilik/aile kurumunun,  

kadınların birincil arzusu olarak işaret edilmesi,  ailenin özellikle de çocuk sahibi 

olmanın kutsallığa yakın bir değerle anlamlandırılması ataerkil sistem içerisindeki eril 

kodlamalardır. Dolayısıyla,  diyebiliriz ki; ev,  aile,  evlilik,  çocuk sahibi olmak gibi 

özel alanla ilgili dilsel öğeler kadınlar ile erkekler açısından aynı derece ve şekilde 

işlevsel değildir ve ağırlıklı olarak erkeğe hizmet eder. Kadınlar,  hem kamusal alanda 

hem de ağırlıklı ve öncelikli şekilde ait olduğu yer olarak işaret edilen özel alanda,  

eril  bir dilsel kodlamayla karşı karşıya olduğundan toplumsal görünürlüğü az  ve 

görece suskun bir grubu oluştururlar. 

Genel söylemin aksine evrensel ve ezeli değil; kapitalizmin ve genel olarak da 

sınıflı toplumun doğurgularından biri olan cinsiyet eşitsizliği bağlamında yaratılan 

kadın mitinin,  ilk bakışta bir çelişkiymiş gibi görünen niteliklerinden biri,  kadının 

toplumsal görünmezliğinin yanı sıra onu ‘seyredilen’ olarak nitelemesidir. Gerçi bu 

iki olgu birbirine bütünüyle zıt değillerdir; kadının toplumsal görünmezliği daha çok 

onun kişiliğinin,  zihinsel varlığının yadsınmasını ifade ederken,  ‘seyredilen’ olarak 

işaret edilişi ise; kadını görüntüden ibaret kılan,  estetiği yüceleştiren eril gözün,  bir 

nevi aynadan yansıyan imgeyi tanımlayışını içerir. “Her ne kadar, erkekler kadınları 

önemli Ötekiler olarak,  kadınlar da erkekleri önemli Ötekiler olarak içselleştiriyorsa 

da,  kadının dış görünümüne erkeklerden daha fazla önem vermesine neden olan bazı 
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kültürel etkenler vardır. …kimlik,  ‘benim bakışım’ ile algılanan erkek Ötekinin 

bakışı arasında bir yerdedir” (Tseelon,  2002: 117). Seyredilen olarak bir nevi 

nesneleştirilen kadının toplumsal görünmezliği,  özünde,  kadının seyredilen nesne 

olması mitini desteklemektedir. Berger,  kadın olmanın erkeklerin mülkiyetinde olan,  

sınırları belirli bir yerde doğmak anlamına geldiğini söyler. Ancak,  toplumsal 

kişiliklerinin gelişmesine sebep olan bu durumun aynı zamanda kadının öz varlığının 

ikiye bölünmesini de beraberinde getirdiğini belirtir. Çünkü; erkeğe ait kodlarla 

anlamlandırılmış bir yaşam alanında bulunan kadın,  hiç durmadan kendisini 

seyretmek zorunda kalır. Hemen hemen her zaman kendi imgesiyle dolaşan kadının 

içinde gözleyen ve gözlenen kişilikleri,  kadın olarak onun kimliğini oluşturan ama 

birbirinden ayrı iki öğe  olarak görmeye başlar. 

Sürekli kendini seyreden kadının bir diğer seyircisi de elbette ki erkektir. 

Özellikle post-modern dönemde önemi,  önceliği ve vurgusu her alan ve anlamda 

artan ‘estetik’in kadına yansıyışında da ataerkil kapitalist sistemin kendi çıkarları 

doğrultusunda yaptığı tanımın toplumsal dayatmaları belirleyicidir. Estetik,  

“genellikle dayanak olacak veya özelleşmiş terimlerin sağlanmasıyla oluşturulmuştur; 

hem ‘güzellik’ gibi genel terimlerle hem de ‘uyum’,  ‘oran’,  ‘form’ gibi daha özel 

terimlerle”(Williams,  1993:122). Kadının özellikle fiziksel görünüşü ve anne 

olmasıyla ilgili yaratılan mit onun kişilik özelliklerinin önüne geçirilmiş böylelikle 

hem toplumsal görünürlüğü azaltılmış hem de bu mite uyulması durumunda vaat 

edilen mutluluk,  gençlik ve huzur sayesinde adil gösterilmiştir.  

Kadının fiziksel görüntüsüyle ilgili üzerinde kurulan baskı,  bir açıdan,  kadın 

ile erkek arasında bir ‘öteki’lik ilişkisi kurulmasından kaynaklanır. “Ötekileri,  bizim 

ait olmadığımız somut bir toplumsal grup olarak kurabiliriz. Bu grup dahil 
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olduğumuz toplumun içinde yer alabilir. Örneğin,  erkekler için kadınlar,  fakirler için 

zenginler,  ‘normaller’ için deliler” (Todorov,  1982:11, aktaran; Tutal,  2001:35). Bu 

açıdan,  ‘ataerkil nitelikteki sistemin,  kadın ve erkeği ‘karşı cins’ olarak 

konumlandırışı,  aynı zamanda aralarında bir ötekilik bağlamı da kurar’ demek yanlış 

olmayacaktır. Kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyet açısından birbirinin olumsuzu 

niteliklerle tanımlanması iki cinsiyeti birbirinin ötekisi olarak ilişkilendirir. Kadın,  

erkek olmayan; erkek de kadın olmayandır; bu anlamlandırma,  kadın ve erkeğin 

sadece farklı iki cins olmalarının ötesinde tanımlanmalarının doğurgularından 

birisidir. “Ötekinin sırrı,  kendim olma imkanının bana asla verilmemiş olmasıdır ve 

ancak dışarıdan gelenin kaçınılmaz saptırmasıyla var olurum” (Baudrillard,  

1998:169). Ötekilik’i bu şekilde yorumladığımızda,  karşı cinsi öteki olarak 

algılamanın,  kadının hayatında daha baskın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Çeşitli bilimsel araştırmalar,  sosyolojik ve psikolojik kuramlar,  çoğunlukla 

da kitle iletişimiyle aracılandırılmış popüler söylemler,  hem kadınlar hem de erkekler 

için yapılan tanımlara  -daha geniş anlamıyla cinsiyet ayrımına neden olan 

yapılanmayla ilgili normlara-  uyum sağlama ideolojisine meşruiyet kazandırmaya 

yarayan,  toplum normlarına uymanın psikolojik yararları üzerinde duran bir savunma 

öne sürerler. Örneğin; fiziksel çekiciliğin,  dış görünüş güzelliğinin toplumsal açıdan 

avantajlarına değinen araştırmalar vardır. Bu savın dayanak noktası,  algının 

tamamlayıcılık özelliğidir. Olumlu herhangi bir özelliğin başka olumlu özellikleri de 

çağrıştırması bu yüzdendir; elbette ki,  tam tersi de geçerlidir. “Algılamanın diğer 

önemli bir özelliği de bütünselliğidir. Bu özellik sayesinde,  birey çevresinden aldığı 

uyarımları belirli bir düzen ve bütünlük içinde algılar. Algılamanın bu özelliği ile 

yakından ilişkili olan bir başka özellik de,  algılamanın tamamlayıcılık özelliğidir” 
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(Teker,  2003:74). Algı üzerine yapılan bir çok deneyde de kanıtlandığı gibi, güzel 

olan bir insanın diğerinde yarattığı izlenim, mutlu, başarılı, zeki gibi olumlu 

özelliklerin etrafında yoğunlaşmaktadır. Elbette ki; algıdaki bu çağrışım istisnasız 

değildir, ancak; bir kişinin diğeriyle ilgili en kolay ve ilk önce edindiği izlenim dış 

görünüşle ilgili olduğu için en yaygın değerlendirme kriteridir. 

Goffman (1979) erkek karakteristiğinin nasıl baskın, bedenen üstün, uzman ve 

inisiyatifli, buna karşılık kadınların ikinci sınıf, kuvvetsiz, bilgisiz, pasif ve bedenleri 

elde edilebilir olarak düzenlendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca kadının güzel, genç, 

sağlıklı, neşeli, bakımlı görünmesi ve bu görüntüyü elde etmenin kendisi için 

öncelikli olması yönünde bir yaptırımdan söz etmek mümkündür. Her iki cinsiyetin 

de yarattıkları izlenim ve dolayısıyla dış görünümü ile ilgili asıl olması gereken ise 

‘doğal’(mış gibi) görünmesidir. Ancak bu ‘doğallık’ yaptırımı kadının üzerinde daha 

baskın ve çelişkili bir hal alır. Baskın olmasının nedeni; kadının doğaya daha yakın ve 

yatkın olduğuna dair söylemdir. Bu söylemin doğru olmamasının yanı sıra, çelişkinin 

bir diğer nedeni ise; kadının güzelliği ve gençliği ile ilgili bir stereotip yaratılmış 

olmasıdır. Tüm kadınların, belirlenmiş olan bir stereotipe uygun olması 

beklenemeyeceğine göre ondan beklenmesi gereken o tipe ulaşabilmek için 

çabalamasıdır. Kadınların erkeklere oranla alışverişe ve görünüşü için hazırlığa daha 

fazla zaman ayırdıkları ve alışverişle daha ilgili olduklarına dair genel bir görüş 

mevcuttur (Goffman,  1979:51). Kadının, özellikle de tüketimden geçerek, ideale 

ulaşmaya çabalaması sistem için en fazla faydayı sağlayacak davranış olacaktır. 

Böylelikle kadının tüketici olarak gösterilmesi de makul görünecektir. Sonradan 

oluşturulmuş ve zaman içerisinde değişen bir güzellik tanımına uymaya çalışmanın 

kadının doğası gereği olduğu miti,  kadının bu çabayı, tüketimle aracılandırmasını da 
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makul, hatta; gerekli göstermektedir. “Günümüz reklamlarında yer alan kadın, 

bireysel kimliğini bedeniyle özdeş kılan kadındır. Zayıf,  atletik ve güzel kadın 

toplumsal bir ideal olarak sunulurken, bu bedene sahip olmak için kullanılan tüketim 

ürünleri aracılığıyla yaratılan ‘her yaşta genç kadın’ imajı, bireysel başarının da bir 

anahtarını oluşturmaktadır” (Timisi,  1997:40). 

İzlenim yönetimine ilişkin ilk sistematik çalışmayı yapmış olan sosyolog Erving 

Goffman’ın gazete ve dergi reklamlarının fotoğrafları üzerine çalıştığı Gender 

Advertisements(1979) adlı kitabında, görüntüsü medyada yer alan herhangi birisinin 

sürece katılmış olacağı ve böylelikle tıpkı profesyonel bir model gibi görüntüsünün 

kamusal alanda yer alacağı belirtilir (Goffman,  1979:24). Buradan yola çıkarak 

diyebiliriz ki, medyada yer alan herhangi bir kişi de örnek model olarak işlev 

görebilmektedir. Görüntünün kamusal alanda yer almasıyla birlikte, görüntünün işaret 

ettiği model toplum içerisinde dolaşıma girer. Böylelikle görüntünün işaret ettiği 

modelin taşıdığı anlam yeniden üretilir ve toplum içerisinde yerleştirilir. Ancak 

Goffman adı geçen eserinde, medyada yer alan herhangi kişilerden ziyade karakter 

kullanılan reklamların fotoğrafları üzerinde durmuştur.  

Reklamlar üzerine yaptığımız içerik analizinde elde ettiğimiz toplumsal 

cinsiyetin temsili ile ilgili veriler, Goffman’ın tanıtım materyallerinin analizi 

konusundaki sözsüz ifadelerle ilgili araştırmasında ortaya koyduğu verilerle yakınlık 

göstermektedir. Örneklemimiz dahilindeki reklamlarda en çok vaat edilen ilk altı 

doyum arasında fiziksel güzellik de bulunmaktadır. Fiziksel güzellik vaadinin en çok 

kullanıldığı kozmetik ve kişisel temizlik ve hijyen ile ilgili reklamların öncelikli 

hedef kitlesi, büyük bir farkla,  kadın olarak işaret edilmiştir. Ayrıca; reklam metni 



 48 

içerisinde kadın karakterin fiziksel güzelliğiyle ilgili vurgu,  erkek karakterlerden çok 

daha fazladır.  

Gençlik, daha çarpıcı bir anlatımla; ölümsüzlük arzusu, hem kadında hem de 

erkekte var olagelmiştir. Ancak; kadının toplumsal görünürlülüğünün kriterlerinden 

birinin de fiziksel görüntü güzelliği olmasından dolayı, hem güzelliğini koruması 

durumunda gençliğin bir ödül gibi ona sunulması, hem de genç kalmanın (en azından 

buna çabalamanın) kadın için bir zorunluluk olarak hissettirilmesi söz konusudur. Her 

iki cins de yaşlanmaktan korkmuş fakat bunu önlemesi gerektiği düşünülen taraf 

kadın olmuştur. 

Genç, mutlu, güzel, ev işlerinde ve aile ilişkilerinde başarılı ve özverili 

kadının, geleneksel rollerini terk etmeden, kamusal alanda da kendini göstermesi, iş 

yaşamında başarılı olması, farklı bir kadınlık rolünü karşımıza çıkarmaktadır. 

“Modern kadın imgesinin temel unsurları,  toplumsal hayatın her alanında aktif rol 

üstlenmek, ev, aile ve iş yaşamı arasında denge tutturmak, bilim ve teknolojiye açık,  

aynı zamanda sağlıklı ve güzel olmaktır” (Mcdonald,  1995, aktaran; Timisi,  

1997:39). Tarif edilen modern kadın, ‘süper kadın’dır. Toplumsal hayatın her 

alanında denge kuran bu uzlaşmacı ‘süper kadın’ı geleneksel kadından ayıran özellik, 

geleneksel rollerinden soyunmuş olması değil; gelişen ev içi tüketim teknolojisiyle 

ilişkisi sayesinde, ev dışında geçirdiği zamanın artmış olmasıdır. Başka bir değişle; 

kadın, özel alanla ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirmeye ve toplumsal 

görünürlülüğü için koşul gösterilen fiziksel görünüm kriterlerine uymaya devam eder. 

Ancak; teknolojinin ona sunduğu imkanlar sayesinde tüm bunları yerine getirirken 

daha az zaman ve emek harcar; geriye kalan zamanını özel alanın dışında geçirme, 

kamusal alana katılma lüksü vardır. Hatta; kadın, iş hayatına katılmalıdır ki, yeni 
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teknolojileri denemek ve kullanmak için gerekli maddi kaynağı rahatlıkla 

kullanabilsin. Bu noktada ilginç bir kısır döngü ortaya çıkmaktadır: kadının kamusal 

alana katılışını kolaylaştıran / sağlayan, ev içi tüketim teknolojileridir. Ancak; 

genellikle kadın, kamusal alanda elde ettiği ekonomik özgürlüğü, bu özgürlüğü 

devam ettirebilmek açısından, geleneksel rolünün sorumluluklarını yerine getirmekte 

zaman ve emek kazancı sağlayacak teknolojilere yönlendirmektedir. Özgürleşmiş 

kadın olarak gösterilen ‘süper kadın’, aslında, geleneksel rollerinden kurtulamamış ve 

kamusal alanın ataerkil yapısı içerisinde kendine bir var oluş yaratmaya çalışırken, 

eril kodlamaların kısıtlayıcılığıyla, bir başka tutsaklığın içine çekilmiştir. 

D) SOUÇ 

İnsanın, toplumsal etkileşimden geçerek benliğinin ortaya çıkışını, toplumun 

bir üyesi haline gelişini, bu süreç içerisinde genelleştirilmiş diğerlerini oluşturmasını,  

beklenti geliştirmesini, kendinden beklenileni algılayışını, benliğin oluşumunda 

dolaylı algının işlevselliğini, toplumsal rolü simgesel etkileşimciliğin bakış açısıyla 

ele aldık. Bu alandaki çalışmaları temel olarak alınan Mead’in ileri sürdüğü gibi; 

benliğin oluşabilmesi, toplumla etkileşime muhtaçtır. Bu zorunluluğun ilk anlamdaki 

gerekçesi, ben’in, diğerlerinden farklılığa dayanması ve insanın, var olan toplumsal 

yapının içine doğmasıdır. Bu nedenle, öncelikle var olan yapıyı algılayıp bu yapı 

içerisindeki toplumun diğer üyelerinden ayrı bir var oluşu algılayabilmek gerekir. 

Benliğin farkındalığının doğal getirisi olan diğerlerinin varlığının farkındalığı,  

kişiyi, diğerlerinin hayatında (toplumun içerisinde) kendini, kendi hayatında da 

diğerlerini konumlandırmaya yöneltir. Bu nedenle, bir yandan toplumun bir üyesi 

haline gelen kişi, diğer yandan da kendi hayatının öznesi olduğunu duyumsamaya 

ihtiyaç duyar. Böylelikle; toplumsal yapının içine doğduğu gibi onun yapıcısı da olur. 
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Ancak; kişinin benliği ve toplumsal üyeliği arasında kurması gereken denge, bu 

yapıcılığın da gerek koşuludur. Çünkü; kişi benliğini oluştururken, toplumsal 

etkileşimden geçtiği için, diğerleriyle arasında belirli bir uyumu sağamaya çalışır. 

Toplumun diğer üyelerince onaylanmak, kişinin, hem toplumsal ilişkilerinin hem de 

benlik yapısının sağlıklı olması için önemlidir. Bu nedenle; ‘genelleştirilmiş diğerleri’ 

bilgisine ihtiyaç duyar. 

Genelleştirilmiş diğerleri bilgisi, beklenti geliştirmek ve beklenileni ön 

görebilmek açısından işlevseldir ve hiçbir şekilde basit tahminlere dayanmaz. 

Diğerlerini genelleştirmek, algılananların bilgiye dönüştürülmesine, öğrenilip 

hafızada tutulmasına dayanır. Böylelikle; sadece üstlendiği rolün gereğini değil; 

kendinden beklenileni de öngörme yeteneğine sahip olur ve davranış, tutum, 

alışkanlık, hatta inançlarını düzenlerken basitçe bir deneme-yanılma yöntemiyle 

hareket etmez. Bu noktada dolaylı algının işlevselliği göz önüne serilmektedir.  

Diğerlerinin kişi hakkındaki düşüncesinin kişideki düşüncesi anlamında 

kullandığımız dolaylı algı, kişinin başkalarının zihninde oluştu(rdu)ğunu düşündüğü 

hayali imaja dayanır. Benliğini temsil edişinin sağlıklı olması açısından, bu hayali 

imajla kendi benliği arasında mümkün olduğunca yüksek dizeyde bir örtüşme 

sağlamaya çalışır. Örtüşmenin oto kontrolünü sağlayabilmek amacıyla, kişi, kendi 

kendisinin seyredeni haline gelir. Kendine dönüşük düşünebilme yetisi anlamında 

kullanılan ‘refleksiflik’, kişinin kendisini dışına çıkmışçasına görebilmesi ve bir 

nesneymişçesine değerlendirebilmesidir. Kişinin aynı anda hem katılımcı hem de 

gözlemci olabilme becerisi, yani; refleksif bilinçlilik, simgesel etkileşim açısından 

mükemmel bir var olma biçimi olarak tanımlanır ve refleksif bilinç, davranışın 

sonuçlarının farkındalığını içerir. Kendine dönüşük düşüncede etken olan, hem 
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kişinin kendini algılayışına, yani; benliğinin farkındalığına, hem de dolaylı algıya, 

yani; kişinin diğerleri tarafından nasıl algılandığının bilgisidir. 

İçine doğulan toplumsal yapı içerisinde belirlenmiş, tanımlanmış çeşitli roller 

mevcuttur. Belirli davranış ve beklentileri, belirli pozisyon etiketlerine bağlayan 

toplumsal roller aynı zamanda belirli zorunlulukları da isteğe çevirir. Bu anlamda, 

hem sistem açısından hem de kişinin toplumun bir üyesi haline gelmesi sürecinde 

işlevseldir. Toplumsal roller, bizi, kadın ya da erkek, anne ya da baba, ebeveyn ve(ya) 

çocuk, egemen ya da boyun eğen olarak tanımlar. Bizim araştırmamızın dahilinde 

olduğundan, kadın ya da erkek olmanın getirdiği toplumsal rolün tanımlanışı üzerinde 

odaklandık. 

 “Toplumsal cinsiyet, verili değildir. Toplumsal cinsiyet, hepimizin gündelik 

eylemlerimizde, gece gündüz, ‘oluşturmak’ zorunda olduğumuz bir şeydir”(Giddens,  

2000:120). Kadınlık ve erkeklik, tanımlanmış toplumsal rollerdir. Tanımlama eylemi,  

tanımlanan şeyin doğasını belirlediğinden kadınlık ve erkeklik, sonradan 

oluşturulmuş, tarihsel süreç içerisinde bir takım değişikliklere uğramış, üretim 

ilişkilerindeki egemenliğinden dolayı düşünsel üretimde de egemen olanın 

oluşturduğu, ideolojik olgulardır. Cinsiyetlerin anlamlandırılışını, toplumsal rol 

olarak ortaya koyuluşunu sağlıklı bir şekilde irdeleyebilmek için egemenin, var olan 

sistem için en fazla faydayı sağlayacak şekilde kadını ve erkeği nasıl 

işlevselleştirdiğini anlayabilmek gerekir. Çünkü; genel söylemin aksine, toplumsal 

cinsiyet rolleri, cinslerin doğası gereği değildir. 

Kadınlık ve erkeklik, bir karşıtlık ilişkisiyle kurulur. Kadın, özel alana ait,  

doğaya yakın, seyredilen, edilgen, tüketen, bağımlı (özellikle ekonomik anlamda) 

kavramlarıyla anlamlandırılırken, erkek; kamusal alana ait, kültür ve teknolojiye 
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yakın, seyreden, etken, üreten ve özgür kavramlarıyla anlamlandırılır. Ancak; üretilen 

bu anlam, sistemin ataerkil yapısından kaynaklanan eril kodlamalara dayanır ve 

kadının tarihsel görünürlüğünü azaltan neden de budur. Bu karşıt özellikler, daha çok 

geleneksel cinsiyet tanımının öğeleridir. Post-modern dönemin cinsiyet tanımındaki 

en büyük farklılık, hem kadını hem de erkeği tüketici olarak konumlandırması ve 

kadının kamusal alandaki varlığını daha fazla kabullenmesidir. Öne sürülen bu 

koşullar nedeniyle; kadının kamusal alanda varoluşunda dolaylı algı, erkekte 

olduğundan çok daha belirleyicidir. 

Toplumsal cinsiyet üzerine yapılan araştırmalar ve bizim araştırmamız 

dahilinde yapmış olduğumuz analizlerin de ortaya koyduğu gibi, cinsiyet tanımlarıyla 

ilgili gerçekleşen değişim, kadının daha özgür olması sonucunu doğurmamaktadır. 

Çünkü; post-modern dönemin kadınına tanınan haklar, geleneksel rolünün ona 

üstlendirdiği sorumlulukların azalmasına neden olmamıştır. Özellikle kamusal alanda 

var olabilme hakkını elde edebilmesi için geleneksel sorumluluklarını yerine 

getirdikten sonra, ayrıca eril alanın gerekliliklerini yerine getirme sorumluluğu 

yüklenmiştir. Böylece ortaya çıkan yeni bir kategori söz konusudur: süper kadın. 

Süper kadın, ev, aile, çocuk bakımı, işle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine 

getirebilen, dönemin güzellik tanımına uygun ölçülerde olan kadın olarak tanımlanır. 

Süper kadın olabilmek için, sistemin öğüdü, tüketimdir. Kadının zaten doğasında var 

olduğu iddia edilen tüketimciliğini, kamusal alanda yer edinebilmek için 

yönlendirmesinin makul hatta gerekli gösterilmesi aynı zamanda bir kez daha kadının 

geleneksel rolünü onaylamaktadır. 
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İKİCİ BÖLÜM 

 

II-REKLAMLARDA SUULA DEĞERLER ve KADI 

 

A)TÜKETİM ve REKLAMLARI İŞLEYİŞİ 

Teknolojinin üretim,  dağıtım ve tanıtım alanlarındaki kullanımından geçerek,  

pazarda çok sayıda ürün ve hizmetin yer alması,  bir ürün ve(ya) hizmetin benzer 

özellikteki bir çok alternatifinin bulunması ve bu ürün ve hizmetlerin kolay 

ulaşılabilir olmaları tüketiciliği,  ekonomik sistem içerisinde belirleyici etken 

konumuna getirmiştir. Bu durum,  “tüketici davranışları”nı,  pazarlama yönetimi 

açısından araştırılması ve bilinmesi gereken önemli bir araştırma verisi konumuna 

oturtmaktadır. Tüketici davranışlarının bilinmesi,  günümüzde,  potansiyel tüketicinin 

ihtiyaçlarına uygun üretim yapılmasından çok tüketimin üretilmesine anlamında 

gereklidir. Üretilen,  bir meta ya da hizmetten öte tüketimin kendisidir. “Şimdi 

kapitalist rasyonalite açısından önemli olan,  nicelik ve niteliği önceden 

hesaplanabilir bir tüketici kitlesine yönelik üretim değil; öncelikle,  hesaplanmış 

nicelik ve niteliklerde bir tüketici kitlesinin bizzat kendisinin üretimidir” (Argın,  

1998:88).  

Günümüz insanının “tüketici” kimliği üzerine bir çok yorum yapılmaktadır. 

Modernleşme döneminde toplum geneli ve bireyler üzerine yapılan “üretim” odaklı 

araştırmalar post-modern dönemde yerini “tüketim” odaklı araştırmalara bırakmıştır. 

Modern toplum,  “üretim toplumu” olarak nitelendirilirken post-modern toplum,  

“tüketim toplumu” olarak adlandırılmaktadır. “O tür modern topluma ‘üretim 

toplumu’ denmesinin sebebi üyelerini esasen üreticiler olarak kullanıyor olmasıydı; 
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bu toplumun üyelerini şekillendirme tarzı,  bu rolü oynamaları gereksinimince 

belirlenmişti ve toplumun üyelerine örnek olarak gösterdiği norm bu rolü oynama 

yeteneği ve arzusuydu. Bu günkü geç-modern,  ikinci-modern ya da post-modern 

aşamasında,  toplum üyelerini –yine esasen- tüketici yetenekleriyle kullanır. 

Günümüz toplumunun üyelerini şekillendirme biçimi her şeyden önce tüketici rolünü 

oynama gereksinimince belirlenir ve toplumumuzun üyelerine gösterdiği örnek norm,  

bu rolü oynama yeteneği ve arzusudur” (Bauman,  1999:40). 

Dikkat edilmesi gereken nokta; bu dönüşümün,  toplumun geçirdiği doğal bir 

değişimin sonucu olmadığıdır. Değişim sebebi,  ekonomik sistemin,  kendi 

toplumunun üyelerini nasıl işlevselleştirdiği temelinde aranmalıdır. Toplum,  tarihsel 

süreç içerisinde kendiliğinden üretici kimlikten tüketici kimliğe evrimleşmemiştir. 

Kişilerin tüketiciliği içselleştirmiş olmaları,  süreci doğal göstermekte ve neden-sonuç 

ilişkisini silikleştirmektedir. Böylelikle,  kişilerin tüketici kimliğiyle 

anlamlandırılmasının altında yatan,  üretim ilişkilerindeki egemenin doğurgusu olan 

ideolojik yapı gözle görülemeyecek şekilde bulanıklaştırılır. Bu günün toplumunun 

tüketiminde doğal olan hiçbir şey yoktur,  çünkü; günümüzde tüketim,  sonradan 

kazanılan,  öğrenilen,  insanların arzu duymaları için toplumsal olarak eğitildikleri bir 

olgudur (Bocock,  1997). 

Kişilerin tüketmek için duydukları arzu,  ‘bir türlü doyuma ulaşmayan ve 

dolayısıyla da sürekli olarak doyurulması gereken’ bir olguymuş gibi oluşturulan bir  

kısır döngünün merkezine yerleştirilmiştir. Böylelikle; arzu asla giderilemediği için 

tüketimin sürekli yeniden tekrarlanması gerekçelendirilmiş olur. Tüketici,  ürün 

ve(ya) hizmetin tüketimi durumunda vaat edilen doyumu neden elde edemediği 

sorusunu ürün ve(ya) hizmete değil,  kendi tatminsiz arzularına yöneltir. “Mark C. 
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Taylor ve Esa Saarinen’in ifade ettikleri gibi,  ‘arzu tatmini arzulamıyor. Tersine arzu 

arzuyu arzuluyor’ yine de ideal bir tüketicinin arzusunu” (Bauman,  1999:42). Arzu 

ve tatminsizlik kişinin içinde hissettiği duygular olduğundan,  sistem içerisindeki 

ideolojik yapılanmasının fark edilebilirliği azalmaktadır. Böylece; tüketim,  zaten var 

olan bir dizi gereksinim üzerine kurulmuş bir süreç,  hatta,  insan biyolojisinde var 

olan bir ihtiyaçmış gibi doğallaştırılır. 

Kişilerin tüketime duydukları arzu ve içlerinde hissettikleri tatminsizlik 

duygusunu sürekli kılmak,  tanımlamak ve kontrol altında tutmak,  aynı zamanda,  

potansiyel tüketicinin talebini üretmek anlamına da gelecektir. “Advertising Age’e  

verdiği söyleşide,  Revlon’ın başkanı Mitch Epstein bu gerçeği oldukça açık bir 

şekilde belirtmektedir: ‘Biz lideriz,  kadının ne isteyeceğine biz karar veririz. Bazen 

kadınlara sorarız,  fakat onlar bize parlak göz farı istediklerini söyleyemezler,  çünkü 

böyle bir şeyi görmemiş,  duymamışlardır. Dolayısıyla,  biz yaptık,  onlara bildirdik, 

göz farı için arzuyu,  talebi yarattık”(Erdoğan,  1997:299). Doğal gereksinimlerden 

öte,  üretilmiş,  yapay gereksinimleri ve beraberinde bunları giderme yollarını sunan 

ekonomik sistem,  özünde toplumu tüketim ilişkileri içerisinde göreceli bir 

edilgenliğe sürekler. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımında savunulduğu gibi,  

kişiler ihtiyaçları doğrultusunda tüketirler ve belli bir doyum elde ederler söylemiyle 

tüketicinin karar verici pozisyonda ve dolayısıyla etken gösterilmesi yanıltıcıdır. 

 Tüketici,  ürünün,  hizmetin ve talebin üretilmesi sürecine katılamamakta 

sadece kendisine sunulan seçenekler arasından görece bağımsız tercihler 

yapabilmektedir. Yapılan tercihlerin sınırlılıklarını belirleyen büyük ölçüde gelir 

düzeyi ve zenginliktir. “Tüketim özgürlüğü tüketim toplumunun tabakalaşma 

merdivenini ve ayrıca üyelerinin,  yani tüketicilerin,  yaşamsal isteklerini 
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belirledikleri çerçeveyi – kendini geliştirme çabalarının yönünü belirleyen ve ‘iyi 

yaşam’ imajını çevreleyen bir çerçeve- tayin eder. Tercih özgürlüğü ne kadar geniş ve 

özellikle özgürce yapılan tercihlerin sayısı ne kadar çok olursa,  kişinin toplumsal 

hiyerarşide edindiği yer o kadar yüksektir,  umduğu toplumsal saygı ve öz saygı o 

kadar fazladır ve ‘iyi yaşam’ idealine o kadar yaklaşmıştır” (Bauman,  1999:50). 

Modern dönemde zenginliğin birincil anlamı sermayeyle ilişkilendirilirken post-

modern dönemde zenginlik alım gücüyle ve tercih etme sınırlılıklarını 

genişletmesiyle ilişkilendirilmektedir. 

Gelir düzeyi ve zenginlikle ilgili bu anlamsal değişim bireyin de toplum 

içinde aldığı yerin farklı kriterlerle tanımlanmasıyla paralellik göstermektedir. Üretim 

sürecinde yer alış şekli,  üretim araçlarına sahipliği,  neyi nasıl ürettiği,  sürece etkide 

bulunma hakkının ya da olasılığının oranı gibi kriterlerle değerlendiren ve 

değerlendirilen birey günümüzde neyi,  nasıl ve ne kadar tükettiği ile 

değerlendirmekte ve değerlendirilmektedir. Elbette ki,  söz konusu olan üretimin 

belirleyiciliğinin ve bireylerin üretici kimliklerinin bütünüyle ortadan kalkmış olması 

değildir,  zira; herhangi bir şekilde tüketimin olabilmesi için ön koşul üretimin 

varlığıdır. “Tüketimi etkileyen en önemli değişkenlerin başında üretim sisteminde 

meydana gelen değişmeler gelmektedir. Bu nedenle de tüketimin olduğu her konu,  

üretimle açıklanmaya muhtaçtır” (Orçan,  2004:9). Tüketimin ve tüketici kimliğinin 

birincil kriter olarak değerlendirilmesinin temelinde de yine üretimin ve üretim 

ilişkilerinin geçirdiği değişim bulunmaktadır. Söz konusu olan,  bireylerin tüketici 

kimliklerinin ön plana çıkmış olmasıdır. Toplumun bireyi değerlendirirken sorduğu 

“sen kimsin?” ve bireyin kendini toplum içerisinde tanımlarken hatta içsel iletişimi 

sürecinde kendisine yönelttiği “ben kimim?” sorusuna aranan cevap,  kişinin üretim 
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sürecine katılış şekli değil,  büyük ölçüde üretim sürecine katılış şekli tarafından 

belirlenen tüketim tarzı ve alışkanlıklarıdır. “Bu koşullar altında parası olan herkes, 

çalıştığı iş koluna veya bağlı olduğu statü grubuna bakmaksızın,  en ünlü 

tasarımcıların etiketlerine sahip olabilmektedir” (Bocock,  1997:40). Göz önünde 

bulunanın tüketim olması üretimi ve üretim ilişkilerini silikleştirmiştir. 

“Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçiş bir çok köklü değişimi 

gerektirdi; bunların en belirleyicisi yine de,  insanların,  sosyal kimliklerinin 

taleplerini karşılamak için hazırlanma ve eğitilme tarzıdır (yani,  kadınların ve 

erkeklerin sosyal düzenle ‘bütünleşme’ ve onun içinde bir yer elde etme tarzları)” 

(Bauman,  1999:41). Günümüzde kişilerin düzenle bütünleşmeleri,  bu doğrultuda 

zorlanmaları ya da sınırlanmalarıyla mümkün görünmemektedir. İhtiyaç duyulan,  

kişilerin rızası ve  düzenle ilgili dinamikleri içselleştirmeleridir. Toplum,  kendi 

kararlarını verdiğine inan(dırıl)an atomize bireylerden oluşturulmaktadır. Modern 

dönemde görülen üretimin kollektif yapısı tüketimde görülmemekte,  topluca yapılan 

tüketim eylemleri bile bireyselliğini korumaktadır. 

Tüketimin bireysel bir eylem olarak kendini tanımlaması tüketilen ürün ve(ya) 

hizmetin,  tüketim tarzının ve tüketim süreciyle ilgili diğer her türlü eylem ve koşulun 

da bireysel anlamlar taşıdığı sonucunu doğurmaz. Zira; tüketim süreci,  toplum ya da 

daha dar anlamıyla grup tarafından paylaşılan,  üzerinde anlaşılmış bir takım 

değerlere gereksinir. Tüketimden geçerek tanımlamak ve tanımlanmak,  tüketimle 

ilgili her türlü olguya -eylemin kendisinin dışında da- çeşitli anlamların yüklendiği ve 

bu anlamların paylaşıldığı bir yapıyı gerektirir. “Modern tüketimcilik” (Bocock,  

1997),  kendine has bir dizi değerin yeterli çoğunlukta insan grubu arasında geçerli ve 

anlaşılabilir hale gelmesine ve böylece tüketim ürün ve hizmetlerinin satışının 
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yapılabilmesine bağlıdır. Tüketime yönelik bu değerler arasında,  sunulan mal ve 

deneyimlerin satın alınmasını ya da bunlara sahip olmanın etkili şekilde 

özendirilmesini sağlayan değerlerin de bulunması gerekir. 

Sembollerle çevrelenen tüketim süreci,  tüketilen ürün ve(ya) hizmetlerin 

kullanım değerlerinin ötesinde toplumsal anlamlarla donatılmasını ve bu anlamlar 

çerçevesinde çeşitli ürün ve(ya) hizmet imajlarının oluşturulmasını doğurmaktadır. 

“… mallara toplumsal bir anlam verir; öyle ki, bu iki gereksinim kesişir ve hiç biri de 

yeterli ölçüde karşılanmaz. Gereksinim duyduğumuz maddi şeyler,  başka şeyleri,  

gereksinim duyduğumuz maddi olmayan şeyleri temsil eder hale getirilir; ikisi 

arasındaki değişim noktası ‘anlamın’ yaratıldığı yerdir” (Williamson,  2001:14). 

Yaratılan bu anlamın temsilinin ürün ve(ya) hizmetle yapılıyor olması,  bireyin 

toplum içerisindeki algılanışını da tüketimle aracılandırmaktadır. Giyimden kullanılan 

arabaya, yeme içme alışkanlıklarından tüketimi nerelerde gerçekleştirdiğine kadar her 

türlü tercih bireyin temsili olarak değerlendirilmektedir. 

 Tüketimden geçerek temsil etmenin iki yönlü yorumu söz konusudur. 

Bunlardan ilki; bireyin tükettiği gibi olduğu,  ikincisi ise; bireyin nasıl biri olduğunun 

tüketimini etkilediği yönündedir. Başka bir anlatımla; kişi,  kendini olmak istediği 

gibi ya da olduğu gibi temsil etmek,  üyesi olduğu topluma istediği yönde iletiler 

verebilmek için tüketimi,  tükettiği ürün ve(ya) hizmetleri kullanmaktadır. “Modern 

insan,  markaları pratik yararından çok,  kendini konumlamak,  kullanım eşyasına bir 

anlam katmak ya da statüsünü belirlemek gibi nedenlerle tercih etmektedir” 

(Güngören,  1995:19). Daha önce de belirtildiği gibi,  tüm bu tercihlerin bireyin 

kendisini temsili için işlevsel olabilmeleri,  tüketim sürecinin üzerinde anlaşılmış,  

paylaşılan,  geçerli anlamlar içermesine bağlıdır. 
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Ancak,  açıktır ki; kişinin sadece kendini olduğu gibi yansıtmak için ve(ya) 

sadece maddi ihtiyaçları doğrultusunda tüketmesi günümüzde kapitalizmin 

merkezindeki çark olan tüketimi yavaşlatır hatta aksatır. Bu nedenle,  kişilerin bir 

türlü ulaşamadıkları ama yaklaştıkları bir hayalin varılacak nokta olarak işaret 

edilmesi gerekir. Yaratılan arzular tam da bu noktada işlevseldir. “Modern tüketimde 

arzunun rolü önemlidir. Çünkü tüketiciler ya da potansiyel tüketiciler,  modern 

tüketimin mal ve deneyimlerini tüketme arzularını doyurmanın yollarını araştırmak 

üzere toplumsal olarak eğitilmedikleri sürece,  modern kapitalizmin ekonomik 

sistemini destekleyen sosyal ve kültürel ilişkiler bozulacaktır” (Bocock,  1999:81). 

Net olmayan,  hiçbir zaman tamamlanmayan,  bir kesinlik arz etmeyen ama 

ulaşılması bir gereklilik ve(ya) ihtiyaçmış gibi yaratılan bu hayal bir gelecek hayalidir 

ve bir yandan sürekli tatminsizliği beslerken bir yandan da tüketimin sürekli kendini 

yineleyen ve yenileyen devinimini sağlar. Dolayısıyla,  umulan ve arzulanan kimlik,  

statü her ne olursa olsun,  esneklik niteliğine sahip olmalıdır. İlk uyarıyla ya da hiç 

uyarısız değiştirilmeye uygun olmalı ve tüm tercihlere,  yeni seçeneklere ya da en 

azından mümkün olduğu kadar çoğuna açık olmalıdır. Gelecek sürprizlerle dolu 

olmazsa,  insan kendini yoksun hissedebilir: Eşsiz ve umulmadık hayat önerileri ve 

yazgının gelecekteki akışının getireceği henüz bilinmeyen,  sadece umulan ve 

sezilebilen imkanları engellenir (Bauman,  1997). 

Tüketici,  üretim sürecinin çıktısıyla ilişkilidir ve tüketim de doğası gereği 

hazır olanı gerektirir. Geleceği kurgulayan arzunun yarattığı eksiklik hissinin nasıl 

giderileceği hazır bulunan ürün ve(ya) hizmetlerle işaret edilir. Ancak,  bu anlamda 

tüketicilerin hiçbir zaman doyuma ulaşmaları mümkün olmadığı için tüketim sadece 

daha fazla tüketimin zeminini hazırlar. Tüketiciler sadece ihtiyaçların ve bu 
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ihtiyaçların giderilme yollarının üretim hızına ayak uydurmakla yetinmelidirler. 

“Küresel müşteri tipini yaratan tüketim kültüründe yaşamın ritmi hızlıdır. Her şeyin 

çok sayıda ve çabucak tüketilmesi esastır” (Bıçakçı,  1998:254). Tüketim malları,  

kalıcı nitelikte değildir; kullanılmak ve yok olmak zorundadırlar,  tanımları geçicilik 

düşüncesini içerir. Bauman,  post-modern dönemin bu hızlı tüketim alışkanlığını 

betimlerken modern dönemle karşılaştırır ve simge olarak kullandığı fotoğraf 

albümleriyle video kasetlerini bir karşıtlıkmış gibi anlatır. O’na göre, modern dönem 

fotoğraf albümleriyken post-modern dönem video kasetlerdir. Fotoğraf albümleri 

zamanla oluşur,  birikir ve kronolojiyi takip etmeye izin verir. Oysa video kasetler,  

herhangi  bir şeyin saklanması (kayıtlanması) için eskisinin atılması,  yok edilmesi 

(silinmesi) esasına dayanan bir teknolojinin ürünüdür. Hızla oluşur ve hızla yok olur. 

Bauman,  fotoğraf albümleriyle video kasetleri karşılaştırırken önce fotoğraf 

albümlerini betimler ardından da video kaseti şöyle tanımlar: “bir de daima 

silinebilen ve yeniden kullanılabilen,  hiçbir şeyi sonsuza dek tutmaya göre 

ayarlanmamış olan,  bu günün olaylarını yalnızca dünküleri silme koşulu ile kabul 

eden ve kaydetmeye değer olduğuna inanılan her şeyin ‘anlığı’ mesajını veren video 

kaseti düşünün” (Bauman,  2001:112). 

Bu gün saklanmaya,  kaydedilmeye değer bulunan şeyin yarın da aynı değeri 

taşıyacağının garantisinin olmaması pratiği,  günümüz potansiyel tüketicisinin genel 

zihniyeti olarak da görülebilir. Bu hız ve geçicilik,  sistemin ideal bir durum olarak 

tanımlayacağı,  hiçbir şeyin sonsuz bağlılığa layık olmaması,  hiçbir arzunun kesinlik 

taşımaması ve dolayısıyla da hiçbir gereksinimin tam olarak karşılanmış 

görünmemesi durumudur. 
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Tüketimle ilgili değerler sisteminin,  tüketim toplumunun içerisinde ortaya 

çıkan ve aynı zamanda bu toplum içerisinde paylaşılan simgelerin en etkin 

kullanımını,  bir medya öğesi olan,  reklamlarda görüyoruz.  Özellikle televizyon 

reklamlarının,  her defasında o an yaşanıyormuş hissi vermesi,   saniyelerle sınırlı 

süreleri boyunca sürekli akan görüntü ve seslerden oluşuyor olması ve bu 

özelliklerinden dolayı tüketim olgusunun ruhunu paylaşıyor olması,  sistem açısından 

en işlevsel araçlardan birinin televizyon reklamı olmasını sağlamıştır. 

Ticaretin ilk ortaya çıkışından itibaren satılmak istenilen ürünlerin tanıtılması,  

duyurulması basit anlamda kullanılan bir pazarlama yöntemi olmuştur. Günümüze 

gelinceye kadar elbette ki reklamların işlevleri ve işlevlerine göre de formatları,  

üretim ve tüketim ilişkilerine paralel olarak çeşitli değişimlere  uğramıştır. Chaney 

(1999),  bireylerin tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişimi McKendrick’ten 

yaptığı alıntıyla anlatır: “Toplumsal rekabetin ustaca kullanımıyla insanların eskiden 

‘gereksinim’lerini satın alırlarken,  daha sonra ‘kalite ve beğeni’ satın almaya,  ‘kalite 

ve beğeni’ satın alırlarken,  şimdi nasıl ‘lüks’ peşinde koşmaya” (McKendrick,  

1983:98) başladıkları görülmektedir. Bu değişimin reklama yansıyışını evreler 

halinde göstermek istediğimizde karşımıza çıkan sonuç şu şekildedir: 1925-45 yılları 

arasında ürün ya da hizmetle ilgili imajların verildiği reklam formatları kullanılırken,  

1945-65 yılları arasında duygular,  65’ten sonra ise günümüz de dahil olmak üzere 

yaşam tarzı sunumları kullanılmaktadır (Leiss,  1990; aktaran,  Dağtaş, 2003:14). 

Günümüz reklamlarının etkililiği konusunda günümüze kadar pek çok 

araştırma yapılmış,  toplumsal,  kültürel,  ekonomik etkileri konusunda da çeşitli 

görüşler ortaya koyulmuştur. Çoğunluk tarafından kabul gören,  reklamların genel 

gerçekliğin tanımında rol oynaması görüşünün yanında bu iddiayı destekleyen 
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kanıtların zayıflığını savunanlar da vardır. Örneğin Sutherland ve Sylvester 

reklamların bizi nasıl etkilediğini anlamanın zor olduğunu çünkü onlarda büyük 

etkiler aradığımızı savunurlar(2000). Oysa Williamson reklamı,  bugün yaşamımızı 

şekillendiren ve yansıtan en önemli kültürel faktörlerden biri olarak değerlendirir 

(2000). “Her yerde hazır ve nazır,  herkesin yaşamının kaçınılmaz bir parçasıdırlar: 

Gazete okumasanız ve televizyon izlemeseniz bile,  kentsel ortamımıza egemen 

kılınan imgelerden kaçınamazsınız. Bütün medyayı kaplayan ve hiçbir sınırı 

bulunmayan reklamcılık,  açıkça özerk bir varoluşa ve muazzam bir etkileme gücüne 

sahip geniş bir üstyapı oluşturur”(Williamson,  2000:11). Reklamların, yaşamımızda 

etkin gücü olduğunu savunan görüşlere katılan  Kilbourne, Killing Us Softly:Gender 

Roles In Advertesing makalesinde “Reklamların özgül ürün imgeleri kadar başarı,  

normallik,  cinsellik ve aşk imgeleri de sattığını; ideal fiziksel güzellik ve beden dili 

imgeleriyle pekiştirilen toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin basmakalıp yargıların hem 

erkekler,  hem de kadınlar üzerinde olumsuz etkilerde bulunduğunu belirtmektedir” 

(Mutlu,  2004:243). 

Reklamın hayatımızdaki etkisini tartışabilmek için öncelikle yapısal 

özelliklerinin anlaşılması yararlı olacaktır. Televizyon reklamlarının görsel ve işitsel 

özelliklerinin,  reklamın üç temel özelliği ve işlevi olarak tanımlanan bilgi verme,  

ikna etme ve akılda kalma nitelikleri (Küçükerdoğan,  2005:9) açısından kullanımları 

aynı zamanda reklamın gündelik yaşam pratiklerine dahil edilme ve öğrenme 

üzerindeki etkilerini de belirler. Ürün ve(ya) hizmetin reklamı,  potansiyel tüketicide 

satın alma davranışı geliştirmeyi amaçlar. Bu nedenle,  öncelikle,  ürün ve(ya) 

hizmetin kullanımı,  ulaşılabilirliği ve piyasadaki benzerlerinden farklılıklarıyla ilgili 

bilgi verilmesi gereklidir. Ancak; reklamın izleyicisi ve potansiyel tüketiciyi reklamı 
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yapılan ürün ve(ya) hizmete ihtiyacı olduğuna ikna etmek gerekecektir. Bir davranış 

olarak tüketimin temelinde ikna yatmaktadır,  çünkü; ikna,  bireyin ihtiyacıyla ürün 

ve(ya) hizmet arasında kurduğu olumlu ilişkiyi içerir. Akılda kalıcılık ise; marka 

bilinirliği yaratma ya da daha basit bir süreç olan,  reklamda kullanılan her hangi bir 

öğenin ürün ve(ya) hizmeti çağrıştırmasıdır. 

Bir reklamın işlevlerini başarıyla yerine getirmek,  başka bir değişle,  ürün 

ve(ya) hizmet lehine tüketim davranışı geliştirilmesini sağlamak amaçlı kullandığı 

çeşitli görsel ve işitsel öğeler söz konusudur. Animasyon,  reklam müziği,  

karakterler,  mekan,  renkler,  yazılı ve işitsel sloganlar reklam metni içerisinde 

kullanılan görsel ve işitsel öğelerdir. 

Reklam metni içerisinde,  genellikle insan biçiminde kullanılan animasyonlar 

ürüne de bir takım insani nitelikler ekler. Görsel insanbiçimsellik (Yücel Altınel,  

2003) olarak da adlandırılan ürünün bir insan imgesiyle özdeşleştirilmesine daha çok 

deterjan reklamlarında rastlanmaktadır. “Kimi deterjanların küçük işçilerle,  yeşil 

giysili süpermeni anımsatan bir erkek imgesiyle ya da küçük bir melek imgesiyle 

özdeşleştirilmesi bunun bir örneğidir”(Yücel Altınel, 2003:112). Deterjan 

reklamlarından sonra animasyonlar en çok,  öncelikli hedef kitlesi olarak çocukları 

gösteren,  dondurma,  cips,  kahvaltılık gevrek gibi ürünlerin reklamlarıdır. Ancak bu 

reklamlarda,  deterjan reklamlarında olduğu kadar çok insan animasyonları yer almaz. 

Genellikle kullanılan hayvan animasyonlarıdır. 

Reklamda müzik kullanımı,  etkililiği artıran öğelerden biridir. Müziğin üç 

türlü kullanımından bahsetmek mümkündür. Birinci kullanım,  reklamların oldukça 

büyük bir çoğunluğunda rastlayabileceğimiz,  sözsüz,  reklam için oluşturulmuş ve 

sadece fonda duyulan kullanımıdır. Çoğu zaman reklamın izleyicisi tarafından bilinçli 
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bir şekilde fark edilmese de reklam iletilerinin daha kolay anlaşılması ve hatırlanması 

açısından etkilidirler. İkinci kullanım,  popüler olan bir müziğin reklam metni 

içerisinde kullanılmasıdır. Bilinen bir melodinin bir reklama dahil edilmesi dikkat 

çekmekte yardımcı olabildiği gibi,  uygun ruh halini belirleyip bir “hafıza koşucusu 

rolünü üstlenebilir”(Sutherland ve Sylvester,  2004:149). Üçüncü kullanım ise; jingle 

olarak da adlandırılan sözlü reklam müziğidir. Jingle,  reklamın mesajının ya önceden 

var olan sözlü bir müziğe göre ayarlanmasıyla ya da reklam için özel bestelenmiş 

reklam müziğidir. Müziğin reklam içerisindeki en etkin kullanımı,  sözlü reklam 

müzikleridir. Hafızalarda yer etmiş bir çok kampanya,  uzun ömürlerini kelimelerin 

müziğe göre ayarlanmış olmasına borçludur. Müziğin üç kullanımı da reklamın uzun 

vadede hafızada yer etmesinde oldukça işlevseldir. 

Reklam metni içerisinde kullanılan mekanın özellikleri,  daha çok potansiyel 

tüketicinin demografik bazı özelliklerini ve yaşam tarz ve koşullarını yansıtması ve 

böylelikle belli bir öncelikli hedef kitle betimlemesinin yapılmasında etkilidir. 

Özellikle gelir seviyesi hakkında iletiler içeren mekan kullanımı,  birebir ürün ve(ya) 

hizmetle ilişkilendirilmese bile (ki,  genellikle ilişkilendirilmez),  bilinç dışı da olsa 

algılanır. 

Renk kullanımı da genellikle bilinç dışı algılara göre düzenlenir. “Ekinsel bir 

nitelik de taşıyan renkler,  bireylere çağrıştırdıklarına,  bireylerin algılamalarına göre 

anlam kazanıyorlar. Renklerin algılanmaları ve anlamlandırılmaları sürecinde,  

‘anlam,  biçimle koşut olarak bulunuyor. Renklerin anlamı,  göstergesel biçimi 

çağrıştırdıkları ile anlam kazanıyor. Toplumsal,  ekinsel,  ruhsal ve bireysel 

çeşitlemelerde anlam biçimler değişebiliyor’(Yengin,  1997.197)” (Zeybek,  

2002:816). Reklamın ikna gücünü arttırmak için renklerin son derece işlevsel olduğu 
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görülmektedir. Dikkat çekicilik yaratmak ve(ya) görüntünün okunmasını 

kolaylaştırmak amaçlı kullanılabilen renkler kimi zaman da ürünün cinsini belli 

etmeye yardımcı olurlar. Renklerin kullanımı,  reklamın ulaşmaya çalıştığı hedef 

kitlesinin demografik özelliklerine göre de seçilebilmektedir.  

Dikkat çekicilik,  anımsanabilirlik açısından oldukça önemli olan ve genellikle 

kısa,  tek cümlelik ve şiirsel ifadeler kullanılan sloganlar,  “reklam kampanyasına 

kişilik kazandıran ve reklam iletisinde görsel,  dilsel öğeleri birleştirici işlevi” 

(Küçükerdoğan,  2005:46) üstlenirler. Özellikle markalaşmış ürün ve(ya) hizmetlerin 

sloganları,  “markanın,  kimliğinizi bir grubun parçası olarak nasıl yansıttığıyla ilgili 

ince fakat açık imalarını ve o markayı tüketmenin sizinle ilgili nasıl şeyler ifade 

ettiğini” (Sutherland ve Sylvester,  2004:103) değişmez ve çarpıcı anlatımlarla 

iletirler. Reklam metni içerisinde sloganlar,  genellikle reklamın sonunda,  hem yazılı 

olarak gösterilir hem de bir arka ses tarafından seslendirilerek izleyiciye işitsel olarak 

aktarılır. 

Reklamların genelinde bir arka ses kullanılır. Bu arka ses (dış ses olarak da 

adlandırılıyor),  çoğunlukla ürün ve(ya) hizmetin niteliklerinin anlatıcısıdır. Reklam 

metni içerisindeki yazılı iletiyi seslendirerek de reklamın okunabilirliğini ve 

anlaşılırlığını kolaylaştırır. Aynı zamanda,  reklamın ikna ediciliğini arttırmak için,  

referans olarak işaret edilen,  gösterilmeyen ama sesi duyulduğu için metin içindeki 

varlığı bilinen bir karakter gibi işlev görür. Barokas (1994),  Reklam ve Kadın adlı 

çalışmasında ilginç bir araştırma bulgusundan bahseder: “O’Donnel ve 

O’Donnel’lerin yapmış olduğu bir araştırmada incelenen reklamların %93’ündeki ses 

erkek sesi,  görüntülerde ise kadın vardı. Bu reklamlarda erkeklerin daha inanılır,  
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daha güvenilir,  daha bilinçli ve daha inandırıcı olduğu fikrini savunuyordu” (a.g.e, 

s.127). 

Reklamın etkinliğini en fazla etkileyen öğe,  kullanılan karakterlerdir. 

Reklamlarda kullanılan karakterlerin,  ürün ve(ya) hizmetle ilişkileri açısından,  üç 

ayrı gösteriminden bahsetmek mümkündür. Birincisi; ürün ve(ya) hizmetle ilişkisi,  

görsel açıdan doğrudan izleyiciye iletilen karakter(ler),  ikincisi; ürün ve(ya) hizmetle 

ilişkisi doğrudan izleyiciye yansıtılmayan ancak,  işaret edilen karakterler,  üçüncüsü 

ise; ürün ve(ya) hizmetle ilişkisine hiç değinilmeyen karakterler. Bir reklam metni 

içerisinde  her üç karakter gösterimi de kullanılabilirken, sadece biri ya da bir kaçına 

da yer verilebilir. Kullanılan karakter(ler)in ürün ve(ya) hizmetle ilişkileri,  

genellikle,  kullanıcısı olmaları haliyle kurulmasına rağmen,  ürün ve(ya) hizmetin 

üreticisi,  tanıtıcısı ya da satıcısı olarak da kurulabilmektedir.  

Elbette ki,  karakter kullanılmayan reklamlar da reklamlar da vardır. Sadece 

ürün ve(ya) hizmetin özelliklerinin anlatıldığı,  bilgi verici ve hard sell (sert satış) 

olarak adlandırılan reklamlarda karakter kullanımına pek yer verilmemektedir. 

Ancak; soft sell (yumuşak satış) reklamlarının kullanımları çok daha yaygındır. Bu 

reklamlarda,  ürünün kullanımının ve ürünü kullananın kazançlarını yansıtan imajlar 

yer alır. Ürün ve(ya) hizmetin sembolik ve psiko-sosyal çağrışımlarını yansıtan imaj 

yönelimli reklamlar,  ürünün kendisi kadar,  ambalajının ve sunuluşunun da önemli 

olduğu anlayışına göre düzenlenirler. Görsel açıdan dikkat çekici olan bu reklamlar 

ürün ve(ya) hizmeti kullanan karakterler üzerinde yoğunlaşarak izleyicisine ürün 

ve(ya) hizmeti tüketmesi durumunda elde edeceği doyumları vurgularlar. Özellikle bu 

tarz reklamlar,  mini dram öykü örgüsüne yakın bir anlatımla,  “tüketiciye,  

sorunlarının ürün tarafından nasıl çözüleceğini gösterir. Ancak sorun öncelikle açık 
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ve net bir biçimde ortaya konmalıdır. Aksi takdirde reklam,  tüketicileri amaca hizmet 

etmeyen konularda bilgilendirmiş olur. Tüketicinin sorununun varlığından haberdar 

olmadığı durumlarda ise,  reklam önce soruna dikkat çeker,  sonra bir çözüm önerir” 

(Kocabaş ve Elden,  1997:30). 

Reklamda karakter kullanımı son derece dikkat ve özen gerektirir. Çünkü,  

reklamın izleyicisi karakter(ler)in deneyimine tanık olmaktadır. Deneyime tanık 

olmanın önemi,  reklamın izleyicisine,  bir bakıma,  kendi benliğinin dışında bir 

deneyim,  kısa bir süre için  bir başkası olma şansı sunmalarıdır. Reklamın izleyicisi,  

kullanılan karakterle kendisini ne derece özdeşleştirirse o derecede reklamın içine 

girebilecektir. Böylelikle izleyici (reklamın tüketicisi),  ürün ve(ya) hizmetin tüketimi 

davranışına daha rahatlıkla yönlendirilecektir. 

Ürün ve(ya) hizmetle ilişkisi doğrudan gösterilen ve(ya) işaret edilen 

karakterler,  aynı zamanda ürün ve(ya) hizmetin öncelikli hedef kitlesini de işaret 

ederler. Örneğin; bir şampuan reklamında kadın karakterin gösterilmesi,  ürün hem 

kadınlara hem de erkeklere yönelik olmasına rağmen,  reklamın öncelikle kadınları 

hedef aldığı,  potansiyel tüketici olarak öncelikle kadınlara seslendiği anlamındadır. 

Reklamda tanınmış,  ünlü kişilerden yararlanılması da izleyici üzerinde 

olumlu etki bırakan yöntemlerden biridir. “Reklamlarda ünlü kişilerden 

yararlanılırken bu kişiler ya kendi alanlarıyla ilgili bir ürün veya hizmeti bizzat 

deneyerek tanıklık edecek (testimonial),  ya kendi alanlarıyla ilgili olsun ya da 

olmasın ürün,  hizmet ya da kuruluşu onaylayacak (endorsement),  reklamlarda bir 

karakter olarak oyunculuk gösterecekler ya da kurumun sözcülüğünü (spokesman) 

yapacaklardır” (Kocabaş ve Elden,  1997:136). Hangi rolde olursa olsun,  önemli olan 

kullanılan ‘ünlü’ kişinin genel imajının reklamın izleyicisinin zihninde olumlu 
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çağrışımlarının olmasıdır. Genel olarak toplum tarafından olumlu bir imajla algılanan 

ünlü bir kişinin reklamda kullanılması iletinin güvenilirliğini ve ikna ediciliğini 

arttıracaktır. Ancak; bu son derece hassas bir seçimdir. Çünkü,  yapılacak yanlış bir 

seçim reklamın etkisini azaltmaktan öte dikkate alınırlığını da riske atabilecek 

sonuçlar doğurabilir. 

Bir ürün ve(ya) hizmetin reklamının,  izleyicisinin hafızasında kalması,  

günlük yaşam pratiğine dahil olması,  o reklamın ne kadar tekrar edildiğiyle de 

yakından ilişkilidir. Reklamın iletisiyle sık karşılaşmak kişide o iletinin doğru olduğu 

hissini uyandırır; kişi,  o iletiyi bir gerçeklik olarak değerlendirir. “Genellikle,  eğer 

herhangi bir şey doğru değilse bir şekilde o konunun tartışılması gerektiğini 

düşünürüz. Eğer sürekli olarak tekrarlanıyor ve tartışılmıyorsa,  zihnimizde bunu 

muhtemelen doğru olduğu yönünde aksi ispatlanıncaya kadar geçerli olan bir kanıt 

olarak görmeye başlarız. Tekrarın etkisi,  bu ‘doğruluk/gerçeklik’ çıkarımında ufak 

fakat kümülatif artışlar yaratmaktadır”(Sutherlend ve Sylvester,  2004:28,29). Bir 

bakıma,  insanların genele uyma eğilimleri de süreç içerisinde işlevselleşir. Reklamın 

iletisinin,  tekrarlarıyla birlikte,  geniş bir kitleye ulaştığının bilinmesi ve bu iletiyle 

ilgili her hangi bir karşı çıkış gösterilmiyor olması,  bireyin de toplumun diğer 

üyelerine uyarak,  reklamın iletisine direnç göstermemesine yol açacaktır. 

B) REKLAMLARLA PAZARLAA ÜRÜ: YAŞAM TARZLARI ve 

REKLAMLARDA SUULA DEĞERLER 

Tüketim ve tüketim toplumuyla ilgili yapılan araştırma ve yorumlarda en sık 

değinilen söylemlerden biri ‘yaşam tarzı’dır. Mal ve hizmetlerin üretimi ile tüketimi 

arasında konumlanan pazarlama süreci içerisinde ‘yaşam tarzları’nın iki türlü 

kullanımı söz konusudur. Kullanımlardan biri; pazar bölümlemesinde kullanılmak 
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üzere potansiyel tüketicilerin halihazırdaki yaşam pratiklerinin tanımlanması,  

sınıflandırılması ve başlıklar altında toplanmasıdır. Bu verileri elde etmek için 

yapılan araştırmalar,  pazarlamacılara ve reklamcılara tanımlanmış hedef kitleler 

sunar. “Satılabilmeleri için çoğu paketlenerek pazarlanan malların kullanımı ile ilgili 

olduklarından,  toplumsal ilişki sistemleriyle ilgili ampirik araştırmaların yapılması 

pazarlama organizasyonları açısından özellikle önemlidir. … Bunlar,  ürünler için 

farklı türlerde kullanıcıların topografisini çıkarmamıza olanak sağlarlar” (Chaney,  

1999:36). Kullanımlardan diğeri ise; tüketilmeye hazır olan ürün,  hizmet,  zaman ve 

mekanın çeşitli yaşam tarzı sunumlarıyla pazarlanmasıdır. Böylelikle ürün,  hizmet,  

zaman ve mekana belli bir grubun yaşam tarzının çeşitli özellikleri simgesel olarak 

atfedilir. Bu aşamadan sonra,  pazarlanan ve tüketilen,  çeşitli göstergelerdir. Mal 

ve(ya) hizmete sahiplik,  tüketicisine bu göstergeleri üzerinde taşıma ve üyesi olduğu 

toplumdaki diğerlerine iletme olasılığını hatta hakkını verir. “… metalar geniş bir 

kültürel çağrışımlar ve yanılsamalar silsilesini üstlenebilecek şekilde özgürleşir. 

Özellikle reklamlar bu durumu sömürüye muktedir olup sabun,  bulaşık makineleri,  

otomobiller ve alkollü içecekler gibi sıradan tüketim mallarına romantik sevde,  

egzotiklik,  arzu,  güzellik,  doyum,  ortaklaşacalık,  bilimsel ilerleme ve iyi hayat 

imgeleri iliştirmektedir” (Featherstone,  1996:39). Tüketimciliğin bireysel karakteri,  

yaşam tarzı kullanımlarıyla tanımlanmış bir grup aidiyeti de sağlar. 

Belirli bir grup aidiyeti,  bir sınıfa ait olmakla karıştırılmamalıdır. Zira; 

tüketimden geçerek elde edilen aitlik hissinin yöneldiği tanımlanmış grubun üyeleri,  

bir arada olma,  yandaş olma,  bir arada hareket etme gibi,  daha çok sınıf üyeliğine 

ait özellikler göstermezler. Buradaki aitlik ve(ya) grup üyeliğinin temeli ve tek 

göstergesi benzer ya da aynı yaşam tarzının ve yaşam kalitesinin paylaşılmasıdır. 
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“Satın alabildiğimiz şeylerle toplumda yükselip alçalabileceğimizi duyumsar hale 

geliriz; ve bu,  hala toplumsal konumun temeli olan fiili sınıf temelini anlaşılmaz 

yapar” (Williamson,  2000:13). Bu durumu yaratan,  tüketim eyleminin kendisi değil,  

tüketimin anlamlandırılmasıdır. Tüketim,  yalnızca gereksinimlere değil,  gittikçe 

artan bir şekilde,  arzulara dayanan bir olgu haline gelmiştir. Öyle ki; tüketim eylemi,  

tüketim fikrinin gösterişli duruşunun gölgesinde kalır olmuştur. Tüketim,  çağımızda 

neredeyse,  gerçek üstü,  sembolik bir düzeye erişmiş,  böylece satın alma eylemi 

kadar satın alma fikri de ücretli işlerde çalışan birçokları için bir güdü haline 

geldiğidir (Bocock,  1997:57). Var olan seçenekler arasında yaratılan sınırsız tüketim 

kombinasyonlarının yanı sıra,  yeni seçeneklerin üretimi sürecindeki potansiyel 

tüketicinin edilgen konumu kişinin tüketim yapma beklentisini tüketim eylemine 

yeğlediği bir durumu ortaya çıkarır. 

Kitle iletişim araçlarıyla vasıtalanan tüketim iletileri -tüketim yapma 

beklentisinin çekiciliğini de kullanarak- potansiyel tüketiciye sürekli bir gelecek düşü 

gördürür. Bu düşün geniş anlamdaki içeriği,  yine,  ‘yaşam tarzı’yla ilgilidir. 

Yaşadığımız dönemde yaşam tarzlarının tüketimle ilişkilendirilmesinin nedeni,  

günümüzdeki statü gruplaşmasının nedeninin üretime katılış şekillerinden,  

mesleklerden ve ortak yararlanılacak ayrıcalıklardan çok ayrıcalıkların kullanılış 

şeklerinden kaynaklanıyor olmasıdır. “Birey üst statü gruplarının tüketim kalıplarını 

benimsemeye veya bu statü sembollerini kendi reel statülerini saklayabilmek için 

kullanmaya özendirilmektedir”(Enzensberger,  1980:18). 

 Tüketerek içinde yaşamayı arzuladığı hayata kavuşabileceği inancı,  

potansiyel tüketici konumundaki bireyin,  tüm tüketim mal ve(ya) hizmetleri için 

ortak bir doyum vaadini içselleştirmesidir. Ancak bu inancı sağlayan tüketimin 
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kendisi değildir. “Tüketim,  ihtiyaç,  istek,  arzu gibi taleplerle ve bu taleplerin 

karşılanması için gerekli olan mal ve hizmet gibi üretim çeşitlerine ve paraya ya da 

bunun yerini alacak bir değere dayalı,  ayrıca zamana ve mekana bağlı olan,  sosyal 

ve ekonomik bir ilişki biçimidir. Taleplerin nereden doğduğu ve tüketimin 

yönlendirilmesi söz konusu olduğunda kültürler,  değerler,  yönetimler ve psikolojiler 

devreye girer” (Orçan,  2004:13). 

Bauman,  devreye giren kültür,  değer,  yönetim ve psikolojilerin yarattığı bir 

modern zihniyet tanımı yapar. Bu zihniyet,  devreye giren etmenlerin bireyler 

tarafından içselleştirilmesinin yansımasıdır. Bu zihniyetin düşlediği yaşam tarzını 

sadece bir kelimeyle tanımlamak isteseydik,  bu kelime,  ‘gelecek’ olurdu. Çünkü; 

arzulanan yaşam tarzlarının ortak özelliği bu günkü yaşantıdan daha iyi olması 

arzusudur. Tüketim sürecinde üretilen asıl ürünlerden birinin ‘tatminsizlik’ olduğunu 

göz önüne alacak olursak,  övülen yaşam tarzının da sürekli olarak gelecekte 

gösterilmesi ilginç gelmeyecektir. “…kendisini rahatsız/huzursuz hisseden ve fakat 

buradan kaçışın bulunabileceğine inanan,  şeyleri şu anda bulundukları halden farklı 

kılma yetisi ile sarhoş olan (ve dolayısıyla da şeyleri oldukları gibi almanın/kabul 

etmenin geçerli hiçbir mantığının var olduğunu düşünmeyen) ve de gayretle 

çalışıldığı takdirde mevcut gerçekliğin sokulabileceği hal adına bu mevcut 

gerçekliğin otoritesini inkar eden modern zihniyet” (Bauman,  2001:107). Kevin 

Robins (1999),  imaj ve yeni teknolojilerle ilgili çalışmasında,  ‘şu anki verili 

gerçekliğin ağırlığından kaçma eğilimini’,  modernitenin dinamiği olarak nitelendirir. 

Robins,  şöyle devam eder; “Modern hayal gücünün ihtiyacını karşılamak için bir 

yerlerdeki gerçek alanlar tükendiği zaman yeni yerler ve yeni sınırlar bulmak gerekir” 
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(Robins,  1999:38). Bu,  tüketim sürecinin sürekli kendi kendisini doğuran yapısını 

tanımlıyor. 

Tüketim süreci,  sürekli kendi kendisini doğuruyor,  çünkü; sistemin işleyişi 

bunu gerektiriyor. “İşlerin normal ve yolunda gittiğinin başlıca modern ölçüsü,  bir 

toplumun gerektiği gibi işlediğinin göstergesi olan ‘iktisadi büyüme’,  tüketim 

toplumunda ‘ulusun üretici gücü’nden (sağlıklı ve bereketli emek gücü,  mal sahipleri 

ve yöneticilerin dolu kasaları ve cesur girişimcileri) ziyade tüketicilerin şevk ve 

kuvvetlerine bağlı gözüküyor” (Bauman,  1999:44). Her birey,  potansiyel tüketici 

rolüyle sistem içerisinde işlevselleştiriliyor ve şevkleri,  bir türlü doyuma ulaşmayan 

ve nihai olmayan arzularının gelecekte tatmin olacağı ihtimaliyle,  kuvvetleri ise; bu 

ihtimalin bir hak olarak elde edilmesi gerekliliğinin sezdirilmesiyle canlı tutuluyor. 

Sürecin bu şekilde işlemesi,  tüketim toplumu içerisinde, yapay bir ‘eşitlik’ 

söyleminin ortaya çıkmasını sağlar. Yeterince çalışıldığında,  yeterince istendiğinde 

ve oyunun kurallarına göre oynandığında arzuların tatminine maksimum derecede 

yaklaşılacağı yaygın söylemi,  bireyin zihninde,  tüketim mallarının ulaşılabilirliğini 

(ulaşılabilirlikten kasıt,  bireylerin satın alma güçleri değil mal ve hizmetlerin 

tüketime hazır bir şekilde günlük hayatlarımızda var oluşlarıdır),  eşitlik durumuyla 

özdeşleştirmesini sağlamaktadır. Bu eşitlik söyleminin en büyük savunusu da 

reklamlar aracılığıyla yapılmaktadır. “Reklamcılık,  tüketimi demokrasinin yerine 

geçen bir şeye dönüştürmüştür. İnsanın yiyeceklerini (giysilerini,  abrasını) seçmesi 

çok önemli siyasal seçmenin yerine geçmektedir. Reklam toplumda demokratik 

olmayan her şeyi örtbas etmeye,  bu eksikliklerin bedelini ödemeye de yardım eder. 

Üstelik dünyanın geri kalan kesiminde yer alan olayları da gözlerden siler” (Berger,  

1986:149). Ancak; açıktır ki,  bu son derece sembolik bir eşitliktir. Bu demokratik 
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toplumun üyeleri,  statü farklarını,  bu farkların nasıl ve neden oluştuğunu hiç sorun 

etmeyerek sadece satın alma güçlerinin izin verdiği son sınara kadar ‘tüketme 

hakkına’ sahip olmalarının yarattığı güven ortamında yaşamaktadırlar. Böylelikle; 

sosyal hiyerarşi gittikçe bulanık bir görünüm almaktadır. “Bir zamanlar,  modernizm 

koşulları altında sosyal hiyerarşi içindeki ‘yerlerini bilmek’ zorunda olan insanlar,  

post-modernizm koşullarında,  böyle bir sosyal hiyerarşi içinde düşünmekten 

vazgeçmekteler. Post-modernizmde ‘üst’ sosyal statü gruplarının yaşam tarzlarını ve 

tüketim kalıplarını taklit etmek yerine,  kendi tarzını bulma,  eğlence,  heyecan,  işte 

veya oyunda sıkıntıdan kaçma,  insanın kendisi ve başkaları için çekici olması gibi 

konular en önemli yaşam kaygıları haline geliyor ve tüketim kalıplarını etkiliyorlar” 

(Bocock,  1997:87). Bu kaygı,  gelir düzeyi,  satın alma gücü her ne olursa olsun,  her 

bireyin tüketime katılmasını destekliyor.  

Günümüzün sanal eşitlik ortamında modernitenin bireye yüklediği,  ‘kendini 

inşa etme’ görevi,  demografik özellikleri her ne olursa olsun,  tüketimden geçerek 

yerine getirilmektedir. Bir nevi,  satın alınarak sahip olunan ve satın alınan şeyler gibi 

tüketilebilen kimlikler söz konusudur. Bu durumda,  “satın alınabilir,  uzun süre 

dayanmayan,  kolaylıkla sökülebilen,  tamamıyla değiştirilebilir olan sembollerden 

gevşekçe oluşturulmuş ve genellikle mağazalardan elde edilebilen ‘toptan kimlikler’,  

çağdaş yaşamın meydan okumalarına karşı koymak isteyen birinin kesin olarak 

ihtiyacı olan şey gibi gözüküyor” (Bauman,  1999:47).  

Belli bir ürünün temsil ettiği kişi veya gruba yakınlığını hatta bir bakıma 

özdeşliğini ve kendi kimliğinin bir ifadesini çevresindeki diğerlerine göstermek 

amacıyla kişiler,  belli bir ürünü tercih edişini sembol olarak kullanır. Belli bir ürünü 

tüketmek,  kişinin kimliğini ifade etmesinin bir yolu haline gelebilir ~ kim olduğu,  
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nasıl biri olduğu,  ne gibi endişeleri olduğu,  neler yapmaktan zevk aldığı,  neye değer 

verdiği,  kimlerle arkadaşlık ettiği v.s. Kişinin kimliğini oluşturmak ve temsil etmek 

için tüketimden yararlanıyor olması,  toplum tarafından da onaylanan bir davranış 

olduğundan,  kullanılan semboller toplum üyelerince karşılıklı paylaşıldığından bu 

pratikle ilgili bireyin geliştirdiği herhangi güçlü bir direnç söz konusu olmamaktadır. 

Bu,  kişinin toplumsal yaşam içerisinde varlığını sürdürebilmek için uyma 

davranışına yönelmesinin sonuçlarından biridir. “Bu toplumdaki yerleşik kurallar,  

üyelerden veya üye olacaklardan (çocuklardan),  toplumun atmosferinde 

yaşayanlardan uyum bekler. Uyum,  kültürel ürünlerin özellikle ölçütlenmiş oranları 

ve mobilya biçimleri,  mutfak eşyaları,  giysi,  dil,  evler v.b. her gün karşılaşılan 

dışsal nesnel özellikleri veya istemlerle,  azarlayarak,  örnekle,  öğretimle,  işbirliği 

ile,  akranlarla,  büyüklerle,  yasal kurumlarla ve grup durumlarıyla kabul ettirilir” 

(Şerif,  1984:124,125).  

Toplumun yerleşik kurallarının öğrenilmesi sürecinde reklamın da etkinliği 

azımsanamaz. Reklamlar,  belli ideolojileri ve(ya) hayat tarzlarını tüketicilerine kabul 

ettirmek amacıyla kullanılmaya başlanmış bir kitle iletişim aracı öğesi değildir; en 

başından beri bu yetiyle donatılmamıştır. Ancak; tüketimin ve kitle iletişim 

araçlarının anlamlandırılmasının süreç içerisindeki değişimi elbette ki hem tüketim 

kültürünün hem de kitle iletişim araçlarının en etkili öğesi olan reklama da 

yansımıştır. Temelde,  reklamların iki işlevi söz konusudur; bunlardan birincisi 

satılmaya çalışılan ürün ya da hizmetin doğasında varolan nitelik ve özellikleri 

anlatmaları,  ikincisi ise; bu mal ve hizmetlerin bizim için bir şey ifade eder hale 

gelebildiği biçimi dikkate almalarıdır. Reklamların bahsettiğimiz bu ikinci 

işlevlerinden dolayı ‘şeylere’,  insani olarak simgesel bir ‘değişim değeri’ verilir. “... 
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genellikle,  reklamlar insanlara nasıl giyineceklerini,  bir evi nasıl döşeyeceklerini,  

doğru şarabı nasıl seçeceklerini kısaca; yaşam tarzlarını yeni statülerine uygun hale 

getirmeyi öğretir” (Qualter,  1991:41,42). Halloran da (1983),  reklamlarla ilgili 

görüşünü onların “insanların sahip oldukları şeylerden memnun olmamalarını 

sağlamak ve ekonomik,  maddi imkanları ne olursa olsun,  onları daha fazlasını 

istemeye özendirmek olduğunu biliyoruz”(a.g.e :68) şeklinde ortaya koymaktadır. 

Nokta Dergisi’nin 1001’inci sayısında ünlü reklam yazarı Frédéric 

Beigbeder’in,  bizdeki adıyla ‘3.900.-TL’ kitabından bir bölüm alıntılanır. Bu kitabın 

kahramanı da tıpkı yazarı gibi bir reklamcıdır ve yazar kahramanının dilinden bazı 

itiraflarda bulunur: 

“…Adım Octave ve APC’den giyiniyorum. Reklamcıyım: evet,  kainatı 

kirletiyorum. Ben size boku satan adamım. Asla sahip olamayacağınız o şeylerin 

hayalini kurduran. Hep mavi gökyüzü,  daima güzel kadınlar. PhotoShop’ta 

rötuşlanmış kusursuz bir mutluluk. Kılı kırk yararak yaratılmış görüntüler,  moda 

müzikler. Zar zor biriktirdiğiniz paralarla,  son kampanyamda kakaladığım 

rüyalarınızın arabasını satın almayı başardığınızda,  ben onu çoktan demode etmiş 

olacağım. Ben üç model önden gidiyorum ve kendimi daima sizi hüsrana uğratacak 

şekilde ayarlıyorum. Glamour (cazibe,  büyüleyicilik) attığınız her adımda sizden 

biraz daha uzaklaşan o masal ülkesidir. Sizi yenilik bağımlısı yapıyorum. Yeniliğin 

avantajı,  hiçbir zaman yeni kalmaması. Her zaman bir öncekini eskitecek bir yenilik 

vardır. Salyalarınızı akıtmak,  işte benim kutsal görevim bu. Benim mesleğimde 

kimse mutlu olmanızı istemez,  çünkü mutlu insanlar tüketmezler” (Beigbeder,  

aktaran; Ayyıldız,  2001:59). 
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Tüketimcilik,  tüketim toplumu,  yaşam tarzları,  gelecek düşü,  reklamın 

kendi büyüsünü yaratışı hakkında şimdiye kadar söylemeye çalıştıklarımız Octave 

isimli bir roman kahramanı tarafından çarpıcı bir şekilde özetlenmiş gibi. Reklamın 

yapısal öğelerinin bir araya gelerek izleyicisinin üzerinde nasıl böylesi etkin bir güce 

sahip olduklarının ve neredeyse bir büyü ya da hipnoz etkisi yarattıklarının cevabını 

tüm bu öğelerin bir araya getirilişinde aramak gerekecektir. 

Reklamlarda anlamlar,  yapısal olarak,  bir görüntüler,  sesler ve yazılımlar 

toplaşmasından ve her bir öğenin bütünle ve diğer öğelerle ilişkisinden doğar. 

Anlamın,  doğasından getirdiği özellikler bu noktada da geçerliliğini korur: “a) anlam 

durağan değil,  hareketli ve devamlı değişen bir kavramdır. … b) anlam doğası 

itibariyle tartışmaya açık olduğu için politik bir kavramdır” (Chaney,  1996:84,85). 

Ayrıca; reklamların,  izleyicisinin günlük yaşamına girebilme yetisi nedeniyle kişinin 

zihnindeki tüm anlamar sistemiyle,  reklamın algılanan anlamının ilişkisi önemlidir. 

Çünkü; reklam iletisinin,  hem ürün ve(ya) hizmetin tanıtımıyla ilgili hem de ürün 

ve(ya) hizmete verilen simgesel değişim değeriyle ilgili anlamların hedeflenen kitle 

tarafından algılanıp çözümlenebilmesi satın alma davranışının ortaya çıkarılması 

açısından gereklidir. Aralarında doğal bir ayrımın olmadığı pek çok ürünün,  

potansiyel tüketicinin zihninde,  birbirlerinden farklılıklarıyla yer almasını sağlamak 

için reklamlar,  kendi metinleri içerisinde bu ürün ve hizmetlerle ilgili anlamlar 

oluştururlar. Renkler,  müzik,  mekan,  karakterler ve diğer yapısal öğelerin 

arasındaki ilişki içinde oluşturduğu anlam için olağan dünyadan öğeleri,  şeyleri ya da 

insanları seçer ve bir ürün ve(ya) hizmet miti gereğince düzenler. Gerçek yaşamdan 

istediği herhangi şeyi alabilmesi ve onu keyfi bir şekilde düzenleyebilmesi,  reklamın 

anlam oluşturmadaki sınırsızlığı sonucunu doğurmaktadır. “Reklamcılıkta 1960’ların 
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başından itibaren iletilerde görülen artış,  bu iletilerin düzenlenmesine olanak veren 

anlatım biçimlerini,  içeriklerini ve tekniklerini ortaya çıkarmıştır. Bu anlatı biçimleri,  

ürünü dolaysız doğrudan anlatı denkleminden,  sınırsız düşsel anlatıya kadar 

değişmektedir” (Yolcu,  2001:38). 

“Artık adlar ve sıfatlar keyfi bir düzen içinde,  yalnızca çağrışım güçleriyle,  

istenilen yerde alıntılanabilecektir. Burada ilginç olan,  reklamcılığın ve basının 

kışkırttığı bu hayali dilin,  bu keyfi söz düzeninin,  hakikat arayışıyla bütün bağlarını 

koparmış bu söz oyununun kendisini bu kadar kısa bir zaman dilimi içinde bu kadar 

sahici kılabilmesi,  kısa sürede bir çok alanda birden yeniden üretebilmesiydi” 

(Gürbilek,  1992:22). Reklamların,  kendi metinleri içerisinde kullanamayacakları şey 

yok gibidir. Sosyal,  kültür,  psikoloji,  ekonomi,  politika,  ekoloji,  sanat,  teknoloji,  

bilim v.s. her türlü alandan her türlü değer,  olgu,  ilişki,  meta v.s. reklamın 

yaratacağı anlamın malzemesi olabilir. Reklamların,  yaşamımızın farklı alanlarına ait 

değerlerin birbirinin yerine geçebilir hale getirildiği geniş bir meta-sistemi meydana 

getirebilmesini sağlayan,  anlam sistemleri arasında sürekli tercüme yapıyor 

olmalarıdır. Bu meta sisteminin işleyişindeki temel dinamiklerden biri de ‘estetik’tir. 

Reklamlar,  her şeyi estetikleştirirler. İmgesel,  simgesel bir evren ve belli bir düşünce 

yapısı,  bir anlayış,  sürekli mutluluk,  zenginlik,  yaşam ve güç vaatleri sunulan 

reklamlarda kullanılan rahatsız ve tehdit edici unsurlar bile estetize edilmiş şekliyle 

kullanılır. “Bizim tanık olduğumuz şey,  ticaretin maddi kurallarının ötesinde,  

reklamlar,  medya ve görüntüler aracılığıyla her şeyin bir gösterge sanayisine 

(semiurgie) dönüşmüş olmasıdır. En marjinal veya en sıradan veya en müstehcen şey 

bile estetikleşiyor,  kültürelleşiyor,  müzelik bir hal alıyor. Her şey söyleniyor,  her 

şey ifade ediliyor,  her şey bir gösterge gücüne ya da tavrına bürünüyor. Sistem,  
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ticaretin artık-değerinden çok göstergenin estetik artık-değerine göre işliyor” 

(Baudrillard,  1998:22). 

Estetikleştirme için reklamların en sık kullandıkları iki yöntem düzdeğişmece 

ve eğretilemedir. Düzdeğişmece,  aynı düzlemdeki anlamları birbirleriyle 

ilişkilendirir,  bir parçanın bütünü temsil etmesini sağlar (Fiske,  1996:127). Genelde 

gizlenen bir keyfi seçime dayanmasıyla,  düzdeğişmece,  sorgulanmasına gerek 

olmayan gerçeklik görüntüsü alır. Eğretileme ise; bilinmeyen bir şeyi,  bilinen bir şey 

açısından ifade etmek ve bilinmeyenin ‘anlamını’ bilinenlerin ‘araçları’ aracılığıyla 

ortaya koymaktır. Eğretileme yaparken anlam ve aracın eş zamanlı kullanılabilmesi 

için ikisi arasında hem yeterli benzerlik hem de yeterli farklılığın olması gerekir. 

Benzerlik,  birbirlerinin yerine geçebilmeleri için,  farklılık ise; karşılaştırma 

yapabilmek için gereklidir. “Düzdeğişmeceler gerçekçi etki yaratmak için dizimsel 

olarak işlerlerken,  eğretilemeler imgesel ya da gerçeküstücü etki yaratmak için 

paradigmasal olarak çalışırlar” (Fiske,  1996:131). Örneğin,  bir bankanın hayat 

sigortası reklamında,  karakter olarak yetişkin bir adınla erkek bir çocuğun anne-oğul 

ilişkisi içerisinde gösterilmesi ürünle annelik arasında eğretileme yapılarak 

kullanılabilmektedir. Anneliğin koruyuculuğu ürüne aktarılır. Eğretilemeler,  “asla 

doğal değildir: daima nedensizdir,  daima toplumsal olarak üretilmiştir” (Fiske,  

1996:127). Düzdeğişmecenin kullanımı ise çok daha       kolay anlaşılır bir yöntemdir. 

Özellikle reklamlarda kullanılan mekanlarla ilgili ayrıntılar düzdeğişmece için 

elverişlidir. Bir margarin reklamında geniş bir evin ve dolu bir buzdolabının 

kullanılması zenginliği çağrıştıracaktır. Parça,  dolu bir buzdolabıyken düzdeğişmece 

yapılan bütün,  zenginliktir. Düzdeğişmece,  sembol ve göstergelerden yararlanılarak,  

eğretileme ise iletilerin yan anlamlarıyla işlevselleşir. 
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Reklamların iletileri basitçe izleyicisinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmez. İletilerin yan anlamsal düzeyi,  reklam verenin,  kitle iletişim aracı 

sahipliğinin,  egemenin ve en geniş anlamıyla kapitalist sistemin çıkarları 

doğrultusunda üretilir. Çok geniş kitlelere ulaştığı için,  kitle iletişim araçlarıyla 

aracılandırılmış reklamlar,  toplumun ilgisini,  görüş açısını,  inanç ve yaşam 

pratiklerini büyük ölçüde etkiler. “…reklamcılığın,  duygularımıza ve anti-sosyal 

hislerimize hitap eden irrasyonel bir sistem olduğunu ve reklamların,  bireysel 

kazanımın yani bir şeye sahip olmanın,  sosyal başarının ve mutluluğun tek yolu 

olduğunu telkin ettiğini söylemek mümkündür” (Çetinkaya,  1992:105). Böylece,  

toplumun temel sınıfsal yapısı üzerinde bir cila gibi işlev gören başka bir toplumsal 

farklılık sistemi yaratırlar. Reklamcılık,  sadece tüketime,  dolayısıyla da gerçekte çok 

az insanın fiilen sahip olduğu bir tür sürekli boş zamana baş vurur. Satın alınan şeyi,  

satın alacak parayı kazanmak için daha çok çalışmak zorundayızdır ve aslında bu 

zorunluluk bir şekilde işaret edilir.. “Toplumun bu günkü durumunda parayla ve onun 

kazanılma biçimiyle ilgili temel konular,  parayla değil,  ürünlerle satın alınacak 

‘anlamlar’,  ‘imgeler’,  ‘yaşam tarzları’ içinde billurlaştırılır” (Williamson,  2000:47). 

Bu durum,  tam da sistemin ihtiyacı olan şeydir: üretim ilişkilerini sorgula(ya)mayan 

toplum. 

“Gündelik anlam dağarcığının profesyonellerin eline geçmesi,  kitle 

beklentilerinin istenen amaçlarla yönlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Bunun diğer 

anlamı da kitlelerin zihninde oluşturulan yapay evrenin bütün kodlarını reklamcılara 

borçlu olmasıdır; dahası bireysel ihtiyaç ve fantezilerin imgelerle 

yönlendirilmesidir”(Topçuoğlu,  1996:169). Zamanında ve belli bir ürünü tercih 

ederek tüketmek zor bir karar süreci gerektirmektedir. Potansiyel tüketici,  kendisini 
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diğerlerinden farklılaştıracak ürünü benzerlerinden ayırt ederek seçmek 

durumundadır. Bu konudaki en geniş ve önemli bilgi kaynağı olan reklamlarda bazı 

imge,  düşünce ve duygular –diğer anlam sistemlerinin göstergelerinden yararlanarak- 

ürüne ve(ya) hizmete aktarılır. Kullanılan göstergenin başka bir sisteme ait olduğu,  

ürünün kendisinde bulunmadığı izleyicinin algılamasında atlanır. Reklamda yaratılan 

ve ürüne verilen anlam,  aslında başka bir sistemin göstergesiyle sağlanmış olmasına 

rağmen,  ‘zaten var olan’ gibi görünmesi istenir. İmge ve(ya) duygulanımla ürün 

arasında izleyicinin zihninde,  bilinç dışı bir ilişkilendirme gerçekleşir. 

Sorgulanmayan bu ilişkilendirme sayesinde yaratılan ‘ürünün farklılığı’ niteliğinin 

bilgisi,  potansiyel tüketicinin belirli bir ürüne yönelmesini kolaylaştırmaktadır. “Hiç 

kuşku yok ki,  reklamcıların satışları yalnızca ürünler,  hizmetler ya da soyut fikirler 

değildir. Onlar ayrıca ürünlerin birbirleriyle etkileşim halindeki imajlarını kuşatan,  

yorumlayan,  tasarlayan bütünsel ve çok katmanlı düşünsel sistemleri de satarlar” 

(Lull,  2001:24). 

İdealize edilmiş tüketici,  üretime katılış şeklinden dolayı toplumsal ve sınıfsal 

statüsü ne olursa olsun,  reklamlar tarafından sembolik olarak ödüllendirilir. Bu ödül,  

bir gelecek düşü de olabilir,  kazancı kadar tüketim hakkı da. Böylece,  sistem daha 

da meşrulaştırılır. 

Reklamcılık,  yalnızca var olan ideolojilerin,  anlamlandırmaların savunucusu,  

göndericisi ve pekiştiricisi misyonuyla çalışmaz. Olası direnç ve alternatif üretme 

davranışını da kendi sınırları dahilinde tutabilmek için daha iyi bir dünya yaratma 

adına ürünlerin ve hizmetlerin katkıda bulunduklarını savunur. Bu iddianın temelde 

ne denli çelişkili olduğu,  reklamların ve tüm medya iletilerinin,  tüketicisinin 

gündelik yaşamı içinde kavranıp,  yorumlanıp,  kullanılmakta olması nedeniyle,  
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gözle görülür durumda değildir. “Nasıl alt kültürler egemen kültürün simgelerini çalıp 

aykırı bir simgeler sistemi oluşturmaya çalışırlarsa,  tüketim toplumu da aynı 

simgeleri sınıfsal ya da tarihsel içeriklerinden arındırıp piyasaya iade eder. Piyasa ise,  

kendi ilkeleri işlediği sürece,  muhalif simgelerin serbest dolaşımına izin verecektir” 

(Gürbilek,  1992:34). Teknoloji,  bilim,  bilim adamları ve araştırmaların,  belli 

kurumlaşmalar vasıtasıyla,  reklam verene,  kitle iletişim aracı sahibine toplumu genel 

bir potansiyel tüketici sıfatıyla izleyebilme ve sınıflandırabilme imkanı verir. Kendi 

hastalıklarını avantaja çevirebilen bir sistem olan kapitalizm,  araştırma bulgularını da 

adeta birer ürüne çevirir ve piyasaya sürer. Bireylerin duygulanımları,  eksiklikleri,  

zaafları,  mutlulukları,  üzüntüleri,  heyecanları hatta özürleri bile metalaşır ve 

tüketime sunulur. İmgelemlerle ürün ve(ya) hizmete yüklenen insani özellikler 

nedeniyle,  neredeyse,  içinde insanın olmadığı bir yaşam tarzı kurgulanabilir hale 

gelmiştir. 

Tüketicinin şimdiki zamanının yapılan araştırmalarla,  gelecek zamanının 

yaşam tarzı ve yaşam kalitesi söylemleriyle beslenen gelecek düşüyle,  geçmiş 

zamanının da kurulan keyfi anlam ilişkileriyle silikleştirilmesi ve ‘yeni’yi dayanak 

gösterip kötülenmesiyle reklamın tüketicisi olan bireyin tüm hayatı işgal edilir. Öyle 

ki,  pazarlanan,  tüketicinin kendisi haline gelir. 

“Bir yandan reklamı yapılan mal ve hizmetlerin tüketilmesi aracılığıyla kitle 

iletişim araçları toplumsal kontrolü sağlarken,  diğer yandan da reklamlarla üretilen 

imgeler aracılığıyla belli bir hayat tarzının yaygınlaştırılması sağlanır” (Timisi,  

1997:35). Potansiyel tüketicinin gündelik hayatının kontrolü ve belli bir hayat tarzının 

yaygınlaştırılması bütünlüklü düşünülmesi gereken bir olgu olduğundan,  açıktır ki,  

bu hayat tarzları tanımlanmış cinsiyet rollerini de barındırır. 
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C) REKLAM VE KADI 

Reklamlarda gönderge sisteminin öğesi ile ürün arasında temelde iki bağ 

kurulur: karşıtlık (zaman zaman sadece farklılık) ve çağrışım. Reklamlarda 

kullanılan,  bilinmeyen bir şeyi bilinenle anlatmak anlamındaki eğretileme için de 

ürün ve(ya) hizmetle arasında yeterli benzerlik ve yeterli farklılık bulunan nesne,  

kişi,  olgu ya da durum kullanıldığına daha önce de değinmiştik. 

 Tüketim toplumunun içerisinde ortaya çıkan kültürel ve sosyal anlamların,  

kitle iletişim teknolojileriyle aracılandırılmış hızlı yayılımında reklamların hayati rolü 

oldukça açıktır. Anlam,  medya veya onun bir öğesi olan reklam tarafından üretilmez; 

var olan anlam sistemlerinden yararlanarak ve aralarında çeşitli ilişkiler kurarak 

anlamın çeşitlenmesine ve yayılmasına yardımcı olur. Semboller,  göstergeler,  yan 

anlamlar zaten var olan anlamlara ihtiyaç duyarlar. “Medya, bir kültürdeki tutumları 

ve değerleri yetiştirir. Medya bu değerleri yaratmaz – değerler önceden varolmak 

zorundadır; ancak bu değerleri besler,  yayar ve kendi değerlerini sürdürmesi,  üyeleri 

arasında yayması ve böylece üyelerini herkesin paylaştığı bir oydaşma, bir özneler 

arasılık etrafında tutabilmesi için kültüre yardımcı olur” (Fiske,  1996:194). Sorun,  

medya öğelerinin büyük çapta topluluklara ulaşımını sağlayan kitle iletişim 

araçlarının üretim ve kullanım gücünün kimlerin elinde toplandığı noktasında 

yatmaktadır. Böylelikle,  anlamların ve değerlerin kullanımlarının ve izleyicilerin 

tüketimine sunumlarının neden belirli simge ve kodları içerdiği sorusuna daha 

gerçekçi bir yanıt bulunabilecektir. “Gösterge dizgelerinin çoğunda dili oluşturan 

‘konuşan topluluk’ değil,  karar verici bir çevredir. Bu bakımdan, göstergebilimsel 

dillerde göstergenin gerçekten ‘buyrultusal’ olduğunu söyleyebiliriz: Çünkü,  tek 

yanlı karar uyarınca yapay bir biçimde belirlenmiştir. ... Kullanıcı bu dilleri izler,  
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onlardan bildiriler (sözler) alır,  ama oluşturulmalarına katkıda bulunmaz. Dizgenin 

ve dizgedeki değişimlerin kaynağında yer alan karar verici çevre az ya da çok dar 

olabilir” (Barthes,  1979:22). 

Medya ve kitle iletişim araçlarının üretim ve kullanım gücü iletilerin akışı ve 

içeriği konusunda da büyük oranda bir belirleyicilik ve söz hakkı tanımaktadır. 

Dolayısıyla,  medyada ve onun bir öğesi olan reklamlarda kullanılan iletiler ve 

yaratılan anlamlandırma ilişkileri,  genel anlamda ‘egemen’ olarak 

adlandırabileceğimiz sınıfa hizmet etmek,  en azından egemenin çıkarlarına ters 

düşmemek zorundadır. Her türlü imge,  gösterge,  sembol,  anlam ve tanımın 

süregidişi,  geniş anlamıyla kapitalist sistemin çıkarlarını tehdit etmemesine bağlıdır. 

Ancak,  sıklıkla gözden kaçırılan bir nokta söz konusudur: günümüzün ekonomik 

sistemi ve kitle iletişimi sayesinde oluşturulan yaşam koşullarında,  egemenlik sadece 

kamusal alanda veya temel konularda değil,  bilakis; her bireyin gündelik hayatının 

ayrıntılarında bile hükmünü sürmektedir. Çünkü; kitle iletişim araçları ve özellikle de 

televizyon insanların evlerine,  yatak odalarına,  iş yerlerine,  arkadaş sohbetlerine 

hatta cep telefonları ile aracılandırılarak her yere ve her ana yayılmış durumdadır. 

Y’nin X’i nasıl gördüğünün imgesi hayatlarımızın tüm alanlarında varlığını 

hissettirmektedir. 

Bizim özellikle üzerinde durmak istediğimiz konu ise,  araştırmamızla ilgisi 

açısından,  kadın ve erkek imgeleminin reklamlarda nasıl yaratıldığı ve yayıldığıdır. 

“Reklam ortak deneyim ve kimlikleri kuran ve tüketiciyle en kısa yoldan iletişim 

kuran bir araçtır. Bu anlamda kadın ve çocuklar reklamın doğrudan yöneldiği kitleyi 

oluşturur. Aynı zamanda reklam cinsiyet kalıp yargıları aracılığıyla toplumsal 

ilişkilerin yeniden üretilmesinde etkili bir rol oynar” (Timisi,  1997:35). 
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Kadınlık tanımının yapılması elbetteki erkeklik tanımının da sınırlarını 

belirlemektedir. Çünkü,  her iki cinsiyet aslında bir karşıtlık ilişkisiyle kurulmakta ve 

ne olmadıklarıyla tanımlanmaktadır. “Kavramlar ayrımlıdır ve olumlu içerikleriyle 

değil dizgenin diğer öğeleriyle olan bağlantılar aracılığıyla,  olumsuz biçimleriyle 

tanımlanırlar. Anlamı belirleyen –içerik- değil,  bir dizgenin içindeki bağlantılardır. 

Bu kavramların özelliği diğerinin olmadığında varolmaktır” (Saussure,  1966:117,  

aktaran; Berger,  1993:15). Erkeklik ve kadınlık arasındaki karşıtlık,  reklamlar 

açısından kullanımlarını cazip kılmaktadır. Daha öncede değindiğimiz gibi anlam,  

ilişkiler kurmaya dayanır ve dildeki en önemli ilişki karşıtlık ilişkisidir. Reklam metni 

içerisinde de bir şeyin ne demek istediğini algılayışımızı büyük ölçüde etkileyen,  

öyküdeki öğelerin düzenlenişi,  yani; reklamın kurgusudur. Kurgu içerisinde kadınlık 

ve erkeklik imgelerinin karşıtlık ve çağrışım gücünün kullanımı bir yandan,  öykünün 

anlatımını kolaylaştırırken bir yandan da cinsiyet temsilleri nedeniyle varolan kalıp 

yargıları beser,  yerleştirir ve yayar. Reklamlar,  izleyicisine,  kadınlık ve erkeklik 

rolleriyle ilgili bir takım kalıp yargıları öğretirler. 

“Reklamlar önceden varolan farklılık sistemlerinin biçimsel ilişkilerini 

kendilerine mal ederler. Ürünler arasında ayrımlar yaratmak için toplumsal 

mitolojilerde varolan ayrımları kullanırlar” (Williamson,  2000:27). Doğa-teknoloji,  

seyredilen-seyreden,  özel alan-kamusal alan,  edilgenlik-etkenlik,  görünen-davranan 

karşıtlıkları kadın erkek karşıtlığının çağrışımlarıyla öykülenir. Bu yolla yaratılan 

anlam ürüne aktarılır ve öyle ki,  bazı ürün ve(ya) hizmetler kadınlaştırılır ya da 

erkekleştirilir. 

Genel anlamıyla insanbiçimselleştirme olarak adlandırılan bu yöntemle 

“özellikle kadınların kullanımına yönelik,  ev işleriyle ilgili ürünlerin reklamlarında,  
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insanbiçimselleştirilen ürünün cinsiyetinin erkek olduğu ileri sürülebilir”(Altınel,  

2003:112). Bu durum hiçbir şekilde rastlantısal değildir; daha çok kadınlara yönelik 

ve(ya) kadınların kullanımında olan bir ürünün erkek imgeleriyle konumlandırılması 

bütünüyle erkeğin toplumdaki ve kadının hayatındaki konumlandırılmasıyla 

ilişkilidir. Bu,  nesnelerin anlam taşımalarıyla ilgilidir. “Nesne,  insanın dünyayı 

etkilemesine,  dünyayı değiştirmesine,  dünyada etkin bir biçimde varolmasına yarar; 

nesne,  eylem ile insan arasında bir tür aracıdır. İşte bu noktada da zaten şöyle bir 

gözlemde bulunulabilir: Boşuna yaratılmış bir nesne yok gibidir. … oysa gerçekte 

bunlar,  başka eyler taşırlar,  kendileri de başka şeylerdir : Anlam taşırlar. Bir başka 

deyişle,  nesne gerçekten bir şeye yarar,  ama bilgileri iletmeye de yarar: biz bunu her 

zaman için nesnenin kullanımını aşan bir anlam vardır diyerek tek cümlede 

özetleyebiliriz” (Barthes,  1993:169). Reklam metni içerisinde,  kullanılan 

ilişkilendirmelerle ürüne yüklenen anlam,  ürün bireyin hayatına bir tüketim nesnesi 

olarak girdiğinde anlamı yayan bir ajan gibi işlev görebilmektedir. Çünkü; reklamlar 

sadece bir ürün ve(ya) hizmeti,  niteliklerini sıralayarak,  satmakla değil aynı 

zamanda bu ürün ve(ya) hizmetlerin bizim için bir şey ifade etmelerini 

kurmaktadırlar. 

“Bütün medya metinlerinde olduğu gibi reklamlar da dünyaya,  topluma,  

rollere,  kimliklere ilişkin toplumsal söylemleri dolaşıma sokan ve bu yolla yeniden 

üreten anlamlandırma pratikleri olarak işlev görür” (Timisi,  2004:30). Bu açıdan 

bakıldığında kadının ve erkeğin reklam metni içerisinde nasıl sunuluyor olduğu 

önemlidir. 

Kadınların geleneksel rollerle temsil edilmeleri günümüzde yaygınlığını 

korumaktadır. Kadın anne,  eş,  ev kadını imgeleriyle ve genellikle iç mekanlarda 
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gösterilir. Ya rolünün gereğini zaten iyi yapıyordur,  çünkü; reklamı yapılan ürün 

ve(ya) hizmeti kullanıyordur ya da rolünü iyi yapabilmesi için ürün ve(ya) hizmet bir 

çözüm önerisi olarak önerilir. Ancak; kadın,  tüm reklamlarda sadece geleneksel 

rollerle ve iç mekanda gösterilmez. Toplumsal yaşantıda çalışma hayatında da 

varlığını gösteren adın,  reklamlarda da ev dışında gösterilmeye başlanmıştır. Bu tarz 

reklamlardaki vurgu,  kadının çalışma hayatı değil kamusal alanda varoluş tarzıdır. 

Kadının tüketim aracılığıyla ev dışında bir özgürleşim alanı oluşturduğu imgesi 

kullanılır. Çizilen modern kadın tiplemesinde,  kadının çalışıyor olması sadece daha 

çok tüketebilme olanağıyla ilişkisi açısından ele alınır. Yine de geleneksel rolün 

dışına çıkılmıştır. “Medyada kadının temsili en çok anne, eş ve cinsel nesne olarak 

karşımıza çıkar. Ancak, az olmakla birlikte kadının medyada meslek sahibi olarak 

farklı yaşantılarla temsil edildiği durumlar da vardır. Bu durumlarda bile genellikle 

medya farklı kadın tiplerini ve farklı kadın yaşamlarını “dişilik” paydası altında 

ortaklayarak, erkek egemen ideolojinin “ideal” kadın imgesini yeniden üretir. Bu 

kadının en önemli özelliği, dış görünüşüdür” (Gencel Bek ve Binark,  2000:12). 

Tüketimin ve tüketim kimliğinin egemen olması,  reklamcılar açısından 

kadınlık ve erkeklik kodlamalarının tartışmalı hale gelmesi durumunu yaratmıştır. 

Tüketimin sınırlarının ve tarzının uğradığı değişim,  modern kapitalizmin on 

dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren yapmaya başladığı,  üretim ve tüketim ikili 

ilişkisini kadın ve erkek olarak ikiye ayırarak yaptığı üretim erkek için,  tüketim kadın 

için tanımlamasının da değişimine neden olmuştur. Tüketim toplumu kadınlardan ve 

erkeklerden oluşur,  çünkü; artık sistemin ihtiyacı olan her iki cinsin de tüketmesidir. 

“Erkeklik kavramları yirminci yüzyılın ikinci yarısında değişmiş,  böylece kitle 

iletişim araçlarında,  özellikle reklamlarda,  erkekler de tüketici olarak ‘selamlanır’ 



 87 

olmuşlardır” (Bocock,  1997:107). Bocok’un  ‘Tüketim’ adlı önemli çalışmasında 

erkeğin tüketimciliğin parçası haline gelişini anlatırken kadınla kıyaslıyor olması,  

cinsiyete bağlı toplumsal roller her ne kadar değişse de,  kadınların tüketimin ve 

elbette ki reklamların öncelikli hedef kitlesi olmaları ve geçmişten getirdikleri yaşam 

pratikleri nedeniyle kendilerini tüketimden geçerek tanımlamaya daha yatkın olarak 

anlamlandırılmaları geleneğinin devam ettirildiğini işaret ediyor. 

Sınırsız ve tekrarlanan tüketim davranışı için tüm insanlara kendi kimliklerini 

kurmak (cinsiyetlerinden kaynaklanan ve toplumsal süreç içerisinde oluşturulan ama 

sonuç olarak egemenin söylemini destekleyecek şekilde oluşturulan roller de dahil 

olmak üzere) için yapılan çağrı,  satın almalarına yöneliktir. “Reklam,  hep aynı hiç 

değişmeyen o genel öneriyi yapmak için kendi başına kullanılan bir dildir. 

Reklamlarda şu kremle bu krem,  şu arabayla bu araba arasında bir seçme yapmaya 

çağrılırız; oysa dizgesel olarak ele alındıklarında reklamlar bir tek şeyi önerir her 

zaman. Reklamlarla her birimize bir nesne daha satın alarak kendimizi ya da 

yaşamlarımızı değiştirmemiz önerilir” (Berger,  1986:131). Bu çağrı kadınların 

günlük yaşamlarında daha hissedilir şekilde görülmektedir. Bunun nedenlerinden biri 

erkek-üretim-etkinlik ilişkilendirmesine karşın kadın-tüketim-edilgenlik 

ilişkilendirmesinin,  üzerine yapılan vurgu azalmış olsa bile,  geçmişten beri 

süregetirilmiş olmasıdır.  

“Reklamlar,  kadını emel olarak iki biçimde konumlar ve kadınlara da böyle 

seslenir: Eksiklik ve suçluluk” (Timisi,  2004:35). Reklamlarda,  doğru ürün ve(ya) 

hizmeti kullanmakla kadının sorumluluğu arasında kurulan ilişkiyle yaratılan anlam,  

kadının eksiklik ve suçluluk hissini besler. Bu hissin beraberinde kendine varolma 

alanı açan duygu,  ‘seyredilme’dir. “Erkekler kadınları seyrederler. Kadınlarsa 
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seyredilişlerini seyrederler. Bu durum,  yalnız erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkileri 

değil,  kadınların kendileriyle ilişkilerini de belirler. Kadının içindeki gözlemci erkek,  

gözlenense kadındır” (Berger,  1986:47). Kadın,  içinde bulunduğu her durumu,  

yaptığı her şeyi gözler. Kadın,  bir başkası tarafından beğenilme duygusuyla kendi 

varlığını algılayışını  tamamlar. 

Kapitalist sistemin ataerkil dili tarafından tanımlanan ‘ideal’e ulaşmak,  

beğenilme arzusunun hatta ihtiyacının temel gerekliliğidir. Kadın için öngörülen 

idealin en çarpıcı örneklerinden bir zayıflıktır. “Şişman bir beden her zaman bir 

kusur,  çirkinlik ve komedi unsuru olarak kullanılır. Kadın bedenini denetim altına 

almak,  bireysel bir başarı olarak sunulmakla kalmamakta,  aynı zamanda toplumsal 

bir sorumluluk olarak da konumlandırılmaktadır. Güzel ve bakımlı bir beden,  başarılı 

bir iş kadını,  iyi anne ve iyi eş için bir kriter olarak kullanılmaktadır” (Timisi,  

2004:35). 

Güzellik ve gençlik de uygun beden ölçülerine göre değerlendirilen ve özel ve 

kamusal alandaki başarının göstergelerinden sayılan kriterlerdir. Kadının,  erkeğe ait 

yapılandırılan kamusal alanda takdir edilebilmesinin ön şartlarından biri gibi 

kullanılır güzellik özelliği. “Bu güzellik düşkünlüğünün temeli,  kendine saygı 

umududur,  hatta öteki insanlar üzerinde –özellikle erkekler üzerinde- etkili 

olmaktadır” (Rutherford,  2000:141). Ancak,  kadına verilen sorumluluk bu kadarla 

sınırlı değildir. Kendi bedenini hiçbir zaman tamamlanamayacak bir proje gibi 

değerlendirmeye,  sürekli kontrol etmeye,  ilgilenmeye,  üzerinde uğraşmaya zorlanan 

kadın,  kamusal alanda yer alırken öncelikle geleneksel rolünün gereklerini yerine 

getirmiş olması beklenir. İyi bir anne,  iyi bir eş ve iyi bir ev kadını olduktan sonra 

eğer isterse iyi bir iş kadını da olabilir. Her şeyi bir arada yürütebilmesi için reklamlar 
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özellikle ev içi teknolojik aletleri çözüm önerisi olarak ileri sürer. Kadın,  para 

kazanarak elde ettiği daha fazla satın alma gücüyle bu yeni ürünleri denemeye 

gönüllüdür; öte yandan,  bu ürünleri kullanmaya ihtiyaç duymasının nedeni de 

çalışıyor olmasıdır. 

Ortaya çıkan ve reklamlarda da gösterimleriyle sıklıkla karşılaşılan bu tipleme 

‘süper kadın’dır. “Süper kadın,  evindeki ve mesleğindeki bütün işlerini başarıyla 

sürdürmektedir. Ancak,  bu başarı bir ürünün yardımıyla olmakta ve kocasından hiç 

bahsedilmemektedir. Bu yeni kadın imajı zaman zaman ‘Özgür Kadın’ olarak 

sunulmakta ve kadın özgürlüğü ile kendine karşı olan sevgi saygısını kullandığı ürüne 

borçlu olduğu imajı sergilenmektedir” (Barokas,  1994:128). Reklamlarda kullanılan 

kadın karakterlerin iş sahibi,  özgür,  kendi ayakları üzerinde durabilen yeni kuşak 

modern kadın imgesiyle kullanılması,  kadınların tüketimle özdeşleştirilmelerini ve 

yapılan ‘seyredilen’ konumlandırılmasını da değiştirmiş değildir. Çünkü; geleneksel 

modern kadın arasındaki fark, ‘yapması gerekenler’ olarak belirlenen toplumsal 

rollerinde değil sadece teknolojinin kullanımına açıklık ve bu teknolojiyi satın 

alabilme gücüyle ortaya koyulur. Reklamlardaki modern kadın imgesi,  sadece giyim,  

saç biçimi gibi yüzeysel ve dış görünümle ilgili bazı göstergeler kullanılarak temsil 

edilmektedir. Bu anlamda; reklamların sosyal statüler açısından mevcut olanı sarsmak 

bir yana,  varolanı yansıtmaya dahi niyetli olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

D) SOUÇ  

Yapısal özelliklerinden dolayı, en basit anlamıyla ürünün satışını hedefleyen 

herhangi bir reklam metni içerisinde kullanılan göstergelerin anlam ifade etmesi o 

reklamın tüketicisi için de anlam ifade etmesine ve anlam aktarımındaki işbirliğine 
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bağlıdır. Modern anlamda tüketimcilikten bahsedebilmek için,  tüketim ürünlerinin 

satışının yapılabilmesini sağlayan,  toplumun geneli ya da bir grup tarafından 

üzerinde anlaşılmış,  geçerli kılınmış,  tüketimciliğin kendisine has bir takım değerin 

varlığı ön koşuldur. Dolayısıyla; tüketimle ilgili semboller dizisinin hedef kitle/ 

potansiyel tüketici açısından anlaşılır olması hayati önem taşır. Semboller ve 

sembollerle ilgili anlamlar üzerinde,  düşüncenin üretimi üzerindeki,  sahiplik 

ilişkilerinin belirleyiciliği yadsınamaz,  ancak; bu semboller,  reklam metinleriyle de 

aracılandırarak,  potansiyel tüketiciye zorla kabul ettiril(e)mez. Sistem için asıl 

gerekli olan,  kitlelerin rızasıdır,  bu nedenle de,  sembollerin etkin olmaları,  

potansiyel tüketicinin yaşam tarzına uymasına da bağlıdır. O halde,  çok da basit 

olmayan bir etkileşimden bahsetmek yanlış olmayacaktır ki; bu etkileşimin en 

belirgin öğeleri,  ürün ve(ya) hizmetin tasarımı,  etiketlenmesi,  reklamın yapılması 

ile reklamın izleyicisi olan potansiyel tüketicilerin sahip olduğu değişken alt kültür 

değerleridir. 

Daha çok reklam iletilerinin nasıl üretildiği,  bu iletilerin temelde kime ve(ya) 

neye hizmet ettiği üzerinde durduk. Medyanın ve özellikle reklamların,  büyük 

kitlelere ulaşabilmeleri ve tekrarları sayesinde de öğrenme üzerinde etkili olmaları 

nedeniyle taşıdıkları iletiler dolaylı bir toplumsallaştırma ajanı haline gelmiştir. 

Günümüzde,  “reklam,  pek çok araştırmacı tarafından ‘kolektif düş gücü’ olarak 

nitelenmekte,  yani kamu zihnine girmenin en etkili yolu olarak 

görülmektedir”(Timisi,  2004:29). 

Elbette ki reklamın iletisinin,  izleyicisi tarafından çözümlenmesi de 

önemlidir. Reklam kendi başına anlam üretmez. Varolan anlam sistemleri arasında 

kurduğu ilişkilerle oluşturduğu anlamı iletiye çevirir. Bu nedenle öncelikle 
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tüketimcilik ve tüketim toplumunun karakteristikleri üzerinde durduk. Bu toplum 

içerisinde oluşturulan ve paylaşılan değerler,  reklamlar aracılığıyla yerleşir ve 

yayılır,  kitleler üzerinde gerçeklik hatta doğruluk hissi yaratır. 

Tüketimin ve reklamların öncelikli hedef kitlesini hala kadınlar 

oluşturmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalara göre,  kadınların toplumsal etkileşimde 

daha uyum yönelimli oldukları ve ikna edilebilirlikleri erkeklerden daha fazla olduğu 

sonuçları ortaya konulmuştur. Ancak; iletişimden etkilenme ve cinsiyet arasında 

kurulan bu bağ,  cinslerin doğal özelliklerinden kaynaklanmaz,  aksine; toplumsal 

etkenlerden kaynaklanır ve son noktada ideolojik anlam içerir. “Televizyonda 

tanımlanan yaşam biçiminde ise,  erkeklerden metalaşmış dünyanın emirlerini,  

çalışarak yerine getirmeleri beklenirken,  anneler ve çocuklar tüketicilik ahlakının en 

gözde müşterileri haline getirilmişlerdir. Tanımlanan bu dünyada,  ev yaşamı erkekler 

için çalışma dünyasından uzaklaşmayı gösterirken,  evdeki melek için ev,  tüketim 

kurallarına göre yaşanması gereken bir yer haline gelmiştir”(Aydoğan,  2004:43). 

Ekonomik sistemin dinamiklerinden biri olan reklam doğaldır ki,  sistemin 

özendirdiği bir yaşam tarzı imgesi iletir. Tüm tüketim toplumuna,  kadın ve(ya) 

erkek,  tüketimden geçerek kendi kimliğini,  yaşamını,  geleceğini kurma çağrısı 

yapar. Ancak; bununla beraber sistemin dili ataerkil olduğundan reklamların iletileri 

de ataerkil bir dilin dizgesi aracılığıyla oluşturulur. Kadın izleyici de bu iletilerin 

alıcısı olduğundan,  bir nevi erkek bakış açısını içselleştirir. Çünkü; reklam dilinin 

ataerkil olmasının dışında reklamcıların çoğunun da erkek olması nedeniyle,  

yaratılan reklam imgeleri,  erkek gözünün gördüğünü yansıtmaktadır. 

Geleneksel,  modern ya da süper kadın,  toplumsal rol açısından hangisi 

övülürse övülsün her üç rolün de temel şartları vardır. En önemlisi,  istenilen 
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karakteri oluşturmak için tüketimden geçilmesidir. Diğer belirleyici şart ise rollerin 

içeriklerinin sistemin devamlılığına hizmet etmesidir. Her üç rol arasındaki fark,  

reklamlarda,  karakterlerin tüketim alışkanlıklarındaki farkla temsil edilir. 

Reklamda erkeklerden daha çok kadınların ‘seyredilen’ olarak gösterilmesi,  

kadının içindeki gözlemciyi de erkek kılmaktadır. Reklamın ideal seyircisinin erkek 

olarak kabul edilmesi,  kadının temsilinin erkeğin gururunu okşayacak şekilde 

kurgulanmasından dolayıdır ki; kadınlar erkeklerden çok değişik bir biçimde 

gösterilir. Kadının,  kendini yerine koyduğu karakter,  erkeğin bakışıyla yansıtılır. 

Kadın,  kendine bir erkek gibi bakabilmeyi içselleştirir. 
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ÜÇÜCÜ BÖLÜM  

III- TV REKLAMLARII DOLAYLI ALGI İLETİLERİ ve KADI 

TEMSİLLERİ AÇISIDA İCEL ve İTEL AALİZLERİ 

Araştırmamızda,  televizyon reklamlarının nicel ve nitel analizleri üzerine 

çalışılacaktır. 01.04.2005 – 27.04.2005 tarihleri,  başlangıç ve bitiş tarihleri de dahil 

olmak üzere örneklemimizin kayıtlanacağı tarihlerdir. Bu tarihler,  araştırmanın 

belirlenen tamamlanma süreci içerisindeki en güncel verilere ulaşabilmek için 

seçilmiştir. Ayrıca zaman,  maddi olanaklar ve güvenilirlik unsurları da gözönüne 

alındığında televizyon reklamları kayıtlarının,  tarafımızdan yapılması daha uygun 

görülmüştür. Bu nedenle; geçmişe dönük,  arşivlenmiş veriler çalışmamız açısından 

uygun görülmemiştir. Kanal seçimleri;  ‘reklamların kişilere eğitim ve ekonomik 

durumu her ne olursa olsun belli bir yaşam tarzını içselleştirmelerini amaçlayan 

iletiler sunduğu’ savımızı tartışabileceğimiz zemini sağlayacak şekilde belirlenmiştir. 

Mümkün olduğunca farklı ilgi alanları olan reklam kullanıcılarını araştırmamız 

dahilinde tutabilmek için belirlenen kanallar Kanal D,  NTV,  TRT 1 ve TGRT’dir. 

Kanal D,  en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu’nun televizyon kanalı 

olduğu için; NTV,  haber ve ekonomi kanalı olduğu için; TRT 1,  kamusal yayın 

yapan bir kanal olduğu için; TGRT ise, ağırlıklı olarak dini ve sağ görüşlü olarak 

tanımlanan İhlas Holding’e ait olduğu için seçilmiştir.Yedişer günlük dört periyodu 

barındıran bu süreçte her bir periyotta örneklem için seçmiş olduğumuz dört kanaldan 

biri kayıtlanacaktır. Kanalların program akışları sabah kuşağı,  öğleden sonra kuşağı 

ve akşam kuşağı olarak bölümlendiği için her kuşaktan ayrı ayrı örneklem alınacaktır. 

Sabah kuşağında; 10:00-11:00,  öğleden sonra kuşağında; 14:00-15:00,  akşam 

kuşağında ise; 20:00-21:00 saatleri arasında yayınlanan reklamlar kayıtlanacaktır. 
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Herhangi bir ürün veya hizmetin üretimi,  onun bir ihtiyaca cevap vermesi 

yani tüketimine karşılık gelmesi durumunda söz konusudur. Üretim ve tüketim 

üzerine kurulu ekonomik bir sistemden,  insanlık tarihinin ilk üretiminden itibaren 

bahsedilebilir. Tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen toplumsal,  yasal,  maddi ve 

düşünsel değişimlerin sebep ve sonucu olarak gösterilebilecek olan üretim 

ilişkilerinin dinamikleri de elbette ki süreç içerisinde değişmiştir. Ticaretin ilk ortaya 

çıkışından itibaren ise satılmak istenilen ürünlerin tanıtılması,  duyurulması basit 

anlamda kullanılan bir pazarlama yöntemi olmuştur. “Üretim faaliyetleri öncelikle 

sahiplerin ihtiyaçlarını sağlamak için yapılması nedeniyle,  bugünkü anlamda 

reklamcılığın çıkışı pazar ekonomisinin gelişmesi sırasında pazarda ölçme ve 

hesaplama gereğinin belirmesiyle oluştu. Bu da 19’uncu yüzyılın yarısından sonra 

belirdi. İlk reklam ajansı 1840’da Philadelphia’da V.B. Palmer tarafından 

kuruldu”(Erdoğan, 1997:295). Günümüze gelinceye kadar elbette ki reklamların 

işlevleri ve işlevlerine göre de formatları çeşitli değişimlere  uğramıştır.  

Reklamlarda anlamlar,  bir görüntüler,  sesler ve yazılımlar toplaşmasından 

doğar. Reklam iletisinin hedeflenen kitle tarafından algılanıp çözümlenebilmesi için,  

iletinin içindeki öğelerin toplumsal süreçte üzerinde anlaşılmış kavramlardan 

oluşması gerekir. Dilbilim incelemeleri açısından da bu görüş desteklenir: “Dil,  hem 

bir toplumsal kurumdur,  hem de bir değerler dizgesidir. Özü bakımından,  toplumsal 

bir sözleşmedir dil,  bildirişim sağlayabilmek için tümüyle uymak gerekir 

ona”(Barthes,  1979:4). Bir tek bireyin,  toplumsal bir kurum olan dili değiştirme yeti 

ve gücü yoktur;  doğaldır ki kişilerden etkilenir ve onları etkiler,  ancak sözleşmeye 

dayanan dilin buyrultusal bir yönü de vardır. Barthes,  buyrultusal kavramını istence 

bağlı olan nedensizlik olarak açıklar (1979:5). Anlam, tarihsel bir konuma sahiptir, 
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dolayısıyla; süreç içerisinde değişebilir. Her ne kadar dıştan zorlayıcı bir özelliğe 

sahip olsa da bu anlamsal sözleşme kullanıcıları tarafından izlenir;  sınırsız bir 

buyrultusal özgürlüğe sahip değildir. Toplumların gelişmesi sonucunda yeni 

gereksinimlerin ortaya çıkması,  bazı gereçlerin iktisadi zorunluluk gereği ortadan 

kalkması veya yaygınlaşması gibi durumlarda anlamsal sözleşmelerde toplumun 

belirleyici etkisi görülür (Barthes, 1979:23). 

Toplumsal iletişim sürecinde aynı kodlar, aynı göstergeler sistemi 

kullanıldıkça yapılan anlamlandırmalar da birbirine yakınlaşacaktır. “Dilbilim,  

tarihsel değişimin nedenlerini,  öncelikle söyleyişteki kaymalarda,  kendiliğinden 

çağrışımlarda ve örnekseme eyleminde bulmaya çalışır” (Barthes,  1979:3). 

Merkezinde göstergelerin olduğu göstergebilim; “anlamın metinlerde nasıl 

düzenlendiği ile ilgilidir”(Berger,  1982:11). Bir gösterge kendisinden başka bir şeye 

gönderme yapan,  duyularımızla kavrayabileceğimiz fiziksel bir şeydir ve varlığı 

kullanıcıların onu bir gösterge olarak kabul etmelerine bağlı olmaktadır (Fiske,  

1996:63). Bu anlamlandırma önemlidir, çünkü; gösteren ve gösterilen arasındaki 

ilişki,  dilbilim araştırmalarında da kabul edildiği gibi,  nedensiz ve yapaydır. 

Kapitalist sistemin kendi faydası gereği yaptığı ‘kadın’ tanımının sürekli 

yeniden üretimini destekleyici kadın ve kadının tüketim davranışları temsillerinin 

reklam metinlerindeki yer alışını irdeleyebilmek için iki yöntemden yararlanılacaktır. 

Birinci teknik, içerik çözümlemesidir. “İçerik çözümlemesi,  özünde iletişimin 

düzanlamsal düzeyi ile ilgilenirken,  bu düzey içerisindeki değerlerin ve tutumların 

ifade ediliş sıklıklarını ve bunlarla ilgili modelleri de ortaya çıkarabilir ve 

çıkarmaktadır da. ... Biz,  düzanlamsal düzeydeki içerik çözümlemesini toplumsal 

değerlerin yananlamlarına ilişkilendirerek bazı genel yasalar ortaya 
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koyabiliriz”(Fiske,  1996:187). İçerik çözümlemesi,  niçin sorusuna cevap bulabilmek 

için yeterli veriye sahip olmamıza yardımcı olmaz. Bu sorunun yanıtı,  her türlü 

metinle kullanıcısının buluştuğu anda ortaya çıkan ‘anlamlandırma’ sürecinde,  

kullanıcının başvurduğu deneyim ve kültürün toplumsal alandaki tarihsel gelişimi ve 

değişiminin ortaya koyulmasıyla bulunacaktır. Dolayısıyla;  kullanılan dil,  gösterge 

ve mitlerin üretici ve tüketicisinin kim olduğunu belirlemek oldukça önemlidir. Bu 

nedenle; araştırmamızın ikinci yöntemi olarak göstergebilim seçilmiştir. “Toplumsal 

göstergeler belirgin biçimde yananlamlıdır. Çünkü ya yücelik,  güç,  erk; ya da tersine 

siliklik,  önemsizlik anlatırlar. Bu değerlerin kaynağı da,  çoğunlukla toplumun 

bilinçaltında kökleşmiş bir simgecilik anlayışıdır” (Guiraud,  1990:89). 

Bu bağlamda araştırmanın evrenini,  günümüz reklamları oluşturmaktadır. 

Örneklem ise; televizyon reklamlarıdır. “Ömrümüzün sonuna geldiğimizde tahminen 

bir buçuk yıllık bir süreyi TV reklamları izleyerek geçirmiş olacağız” (William Lutz,  

op.cit.,s.74,  aktaran; Sutherland ve Sylvester,  2000:20). Televizyon,  en popüler ve 

kolay ulaşılır medya aracı olmasından dolayı seçilmiştir. Elde edilebilirliğinin 

kolaylığının yanı sıra televizyon,  diğer kitle iletişim araçlarına oranla gündelik 

hayatımıza çok daha rahatlıkla uyum sağlamaktadır. “Televizyonun gerçek yaşama 

benzerliği televizyon kodlarıyla gerçek yaşam kodlarının aynı olduğu yanlış sonucuna 

kolaylıkla yol açabilir” (Fiske,  1996:190). Reklamların seçilme nedenlerinden en 

önemlisi ise; teknik olarak ‘tekrarı’ çok sık kullanmalarıdır. Öğrenme kuramlarında 

kanıtlanmıştır ki ‘tekrar’, öğrenme sürecinin en önemli sacayaklarından biridir. ‘Çivi 

çakma yöntemi’ olarak adlandırılan; bir mesajın belleklere yerleşmesi için aynı veya 

farklı biçim ve içerikle tekrar tekrar verilmesi (İnceoğlu,  1985) öğrenmenin 

gerçekleşmesi için son derece işlevseldir. Her reklamın tekrarı da aynı 
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değerlendirmeye yeniden tabi tutulacaktır. Böylelikle iletinin tekrarının öğrenme 

üzerinde yarattığı pozitif etki araştırmamız dahilinde sonuca yansıtılmış olacaktır. 

Özellikle buyrultusal anlamsal sözleşmelerde,  iletinin toplum tarafından tanınması, 

algılanması,  karşıt ya da yandaş bir tutum takınılması açısından reklamların rolü,  

tüm kitle iletişim araçları öğelerinden daha etkindir. “Gösterenleri belirlediğinizde 

gösterileni yakalamış olursunuz. Reklam filmlerinin etkisi bu yönden de ele alınabilir. 

İnsanlar ‘doğru’ ürünleri satın alırlar ve bu ürünlerin belli bir toplumsal sınıfı,  

statüyü,  yaşam biçimini ya da ne isterseniz onu göstereceğini varsayarlar (umarlar). 

Bunun tümü,  öğrendiğimiz ve yanımızda taşıdığımız çağrışımlara dayalıdır” (Berger,  

1982:17). 

Ancak;  televizyon reklamlarının analiz edilmesinin çeşitli zorlukları da 

vardır. Öncelikle,  reklamların kayıtlanması için teknolojik donanım gerekmektedir. 

Teknolojiye sahip olmanın maddi,  teknolojiyi kullanmanın teknik zorlukları basılı 

medya reklamlarının elde edilmesinden çok daha fazladır. Ayrıca; analiz aşamasında 

da görüntülerin ve iletilen mesajın saniyeler içerisinde akıp gitmesi,  kayıt alma 

teknolojisinin sağladığı imkanla ileri geri gidilebilmesi ve görüntünün 

durdurulabilmesine rağmen,  yine de “bir önceki ve bir sonraki anları – kitapta olduğu 

gibi birlikte el altında bulundurabilme imkanını kaldırmaktadır” (Gürgen,  

1990:108,109). 

Reklamların sadece bir sektörle sınırlı tutulmak istenmemesinin nedeni; 

kişilerin hayatının her alanında tüketimine sunulan ürünlerin reklamlarında, yönetici 

kesimin gözleri aracılığıyla kendilerini görmeye ve anlamlandırmaya teşvik 

edildikleri iddiasını tartışabilecek zeminde kalabilmektir. Elbette ki reklamlar,  sadece 

sistemin araçlarından biridir,  sistemin egemen ideolojisine hizmet eder; o ideolojiyi 
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üretmez. “...modern kapitalizm,  toplumsal ve mahrem hayatın en ücra köşelerine,  

şimdiye kadar her nasılsa masuniyetini ve masumiyetini koruyabilmiş en kuytu yaşam 

alanlarına öylesine sızmış,  nüfuz etmiş ve buralara kendi mantığını öylesine 

dayatmıştır ki,  sistemi topyekün karşısına alabilen radikal bir eleştiri imkanı 

neredeyse ortadan kalkmış gibi görünmektedir” (Argın,  1998:88). 

Her iki cins de yöneten cinsiyetin gözleri aracılığıyla kendini 

anlamlandırmaya teşvik edilir. Bu anlamlandırma sürecinde iletilerin düzanlamlarının 

yanında yananlamları daha işlevsel ve görünmez bir görev üstlenirler. Daha 

işlevsellerdir çünkü; “yananlam,  göstergenin,  kullanıcıların duyularıyla ya da 

heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluştuğunda meydana gelen etkileşimi 

betimlemektedir” (Fiske,  1996:116). Yananlamlar,  her ne kadar öznellik içeriyor 

gibi görünse de özellikle aynı kültür içerisindeki insanların önemli bir bölümü 

tarafından paylaşılmasından dolayı özneler arası özellik taşır. Özellikle de kitle 

iletişim teknolojilerinin sağladığı,  çok sayıda insana ulaşma imkanı sayesinde benzer 

kültürel öğeleri paylaşan toplumun kişi sayısının arttığı yadsınamaz bir gerçektir. 

Yönetici sınıfın eril yapısından dolayı,  erkek kendini bu ataerkil yapı içerisinde,  

hemcinsinin gözüyle görürken; kadın,  yine aynı yapı içerisinde kendini karşı cinsin 

gözüyle tanımlamaya yönel(til)mektedir. “Kapitalist toplumun tüketim kültürüyle 

olan bağlantısı kadın üzerinde yeni tür bir ataerkil kontrolün de göstergesidir. Bu 

kültür içerisinde kadın bedeni eksik,  tamamlanmamış ve hiçbir zaman da 

tamamlanamayacak bir projedir. Bundan da önemlisi kadın bedenine ilişkin bu 

tanımlama kadının kamusal alanda,  iş yaşamında asıl kimliğini belirleyen bir nitelik 

olarak sunulmaktadır” (Timisi,  1997:40). Bu durumu analiz edebilmek amacıyla hem 
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erkeklere,  hem de kadınlara yönelik ürünlerin reklamları örneklemimiz içerisinde yer 

alacaktır. 

. “Toplumsal cinsiyet ilişkileri siyasaldır,  çünkü bu ilişkileri belirleyen doğa 

değil toplumsal güçlerdir. ... kadınların kültürel beğenilerini değersizleştirme onları 

toplumsal olarak ikincilleştirmenin başka bir yoludur. Burada işaret edilmesi gereken 

önemli bir nokta,  kadınların eril değerleri içselleştirmeleri ve kendi kültürel 

beğenilerini ‘işe yaramaz şeyler’ ya da ‘aptalca’ şeyler olarak nitelendirmeleridir. Bu,  

kadınların kendilerini ikincilleştiren ideolojiye katılımlarının bir örneğidir” (Fiske,  

1996:204,205).Kadının değişmeye başlayan sosyal konumu,  kamusal alanda daha 

çok yer alıyor olması,  daha fazla ekonomik özgürlüğe sahip olması kapitalist 

sistemin ataerkil yapısının tanımladığı ‘kadın’ kavramına çok fazla bir değişiklik 

getirmemiştir. “Gerbner ve Gross (1976),  televizyon dramlarında kadınların bir 

aileye sahip olmasının erkeklere oranla çok daha olası olduğunu ve aşk ya da cinsel 

konuların,  kadınların birincil rolleri arasında yer aldığını bulmuşlardır” (Fiske,  

1996:179). Kadının birincil olarak ev/aile içerisinde konumlandırılması,  kamusal 

alandaki konumunun ikincil olarak tanımlanması sistem açısından işlevsel 

olduğundan üretilmeye devam etmektedir. Bu nedenle; hem ev kadınlarına hem de 

çalışan kadınlara yönelik reklamlardaki dolaylı algı kullanımını ve aralarındaki olası 

farklılığı analiz edebilmek için örnekleme yayın kuşaklarının her birinden belirlenen 

birer saat boyunca yayınlanan reklamlar dahil edilmiştir. 

“Anlatılarda,  metinlerde anlamların nasıl birbiriyle eklemlenerek üretildiğini 

araştıran,  öncelikle de bu üretim sürecini ortaya koyabilecek bir kuramsal aygıt 

(düşünme modeli) geliştiren bir bilimsel tasarı”(Rıfat,  1992:14) olarak  tanımlanan 

göstergebilim,  insanların içinde yaşadıkları dünyayı anlamasını sağlayacak ya da 
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yardımcı olacak bir model geliştirir. “Her bildirinin,  bir anlatım ya da gösteren 

düzlemi ile bir içerik ya da gösterilen düzleminin birleşiminden oluştuğunu 

bilmekteyiz. Bir reklam tümcesini inceleyecek olursak (çözümleme daha uzun 

metinler için de aynı kalacaktır),  böyle bir tümcenin gerçekte iki bildiri içerdiğini ve 

reklam dilini kendi özelliği içinde oluşturanın da bu üste yığılma olduğunu hemen 

anlarız” (Barthes,  1993:162). Reklamların ideolojik yapılarının çözümlemesinde 

göstergebilimin düzanlam,  yananlam,  eğretileme,  düzdeğişmece ve göstergebilim 

yönteminin terminolojisine Barthes’ın eklediği mit kavramlarından yararlanılacaktır. 

Bilinmeyen bir şeyi,  bilinen bir şey açısından ifade ettiğimizde ‘eğretileme’ yapmış 

ve bilinmeyenlerin anlamını bilinenlerin araçları aracılığıyla ortaya koymuş oluruz. 

Gündelik eğretilemelerin fark edilmesi ve sorgulanması zordur,  doğal görünür,  ortak 

duyu oluşturur. Eğretilemeler doğal değillerdir. “... daima nedensizdir,  daima 

toplumsal olarak üretilmiştir. Dolayısıyla son kertede ideolojiktir: başat sınıflar 

iktidarlarını  kısmen kendi fikirlerini tüm sınıfların ortak duyusu haline 

getirebildikleri ölçüde sürdürürler” (Fiske,  1996:127). Düzdeğişmecede ise 

çağrışımlar kullanılır. “Düzdeğişmece bir söz biçimidir. Bu söz biçimi içinde,  bir 

düşünceyi çağrıştırmak ya da bir nesneyi temsil etmek için çağrışımlı bir ayrıntı ya da 

kavram kullanılır. Kökenbilimsel açıdan düzdeğişmece sözcüğü ‘yerine adlandırma’ 

anlamına gelir”(Monaco,  1987:135, aktaran; Berger,  1982:29). Mitler ise tarihi 

doğallaştırma konusunda özellikle işlevseldir. “Mitlerin aslında belirli bir tarihsel 

dönemde egemen olmayı başarmış toplumsal sınıfın  ürünü oldukları gerçeğine işaret 

etmektedir: mitlerin yaydıkları anlamlar bu tarihi beraberlerinde taşırlar,  ancak mit 

olarak işleyebilmeleri için yaydıkları anlamların tarihsel ya da toplumsal değil,  doğal 

olduğunu vurgulamaları gerekir” (Fiske,  1996:119). Böylelikle üretilen anlamların 
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siyasal ve toplumsal yönleri silikleşir,  sürecin üretim ilişkileri ve ekonomik yapıları 

gözden uzak tutularak anlamlar doğallaştırılır ve olması gereken,  doğa yasası 

şeklinde sunulur. İlkel mitlere baktığımızda ölümlü faniler ve ölümsüz tanrılar,  iyiler 

ve kötüler gibi karşıtlıkların öykülerini görürüz. Günümüz mitlerinde işlenen en 

yaygın karşıtlık ise erillik ve dişilliktir. Kadın hakkındaki çağdaş mitin özellikle 

medya aracılığıyla bir din haline dönüştüğünü öne süren Wolf,  bu mitin kadın 

bedenini idealleştirdiğini savunur: “Yaşadığımız yüzyılda medya aracılığıyla 

feminizme yönelik yeni bir şiddet yaşamaktayız. Bu şiddet kadının konumunun 

değiştiği günümüzde kadınsı güzelliğin politik bir silah olarak kullanıldığı imgelere 

dayanır. Ev içi alandan kendisini kurtaran kadın,  üzerinde yaratılan bu güzellik miti 

aracılığıyla yeni bir toplumsal kontrolün de içine çekilmektedir” (Wolf,  1990:2, 

aktaran; Timisi,  1997:40,41). Bu karşıtlık kullanılarak aile,  başarı,  doğurganlık gibi 

kavramlar öykülenir. Tüm bu kavramlar birbirinden bağımsız ele alınmaz. Tam 

aksine; Barthes’ın da belirttiği gibi,  mitler birbiriyle ilişkili bir kavramlar zinciridir. 

“Gerçek dünya,  bize sınıflamalar,  ilişkiler,  kavramlar sunmak için 

yapılmamıştır,  böyle bir niyeti yoktur. Dünyadaki ilişkileri araştıran,  ortaya çıkaran 

(bilimsellik derecesi arttıkça da daha doğru bir biçimde ortaya çıkaran),  model 

üreten,  anlamaya ve değiştirmeye çalışan,  dünyayı zihninde parçalara bölüp,  sonra 

bu parçaları ilişkiler zinciri içinde düzenlemeye,  dizgeleştirmeye çabalayan insandır” 

(Erkman,  1987:72). Kişi,  düzen kurabildiği ölçüde kendisini güvencede hisseder ve 

rahatlar; dengeyi arar. Bu kurulan ya da yakıştırılan düzen,  her zaman dış gerçeklikle 

birebir örtüşmeyebilir,  ama hep ihtiyaçlara cevap verme kaygısı gütmüştür. Dengeyi 

oluşturma sürecinde,  sosyal bir varlık olan insan için toplumun diğer üyeleri 

ödüllendirici veya cezalandırıcı konumdadır. Belirsizlikleri giderme eğilimiyle 



 102 

birlikte sosyal ve bireysel yaşamını sürekli ve yeniden üreten kişi için toplumun diğer 

üyelerinin ödül ya da ceza yönündeki tepkileri,  kişinin davranışlarını 

düzenlemesindeki en önemli etkenlerden biridir. İçerik çözümlemesi yaparken 

kullanacağımız birimi televizyon reklamları olarak belirlemiştik. Yapacağımız içerik 

analizinde reklamlar metinlerindeki karakterleri ürünle doğrudan ilişkili,  ürünle 

dolaylı ilişkili ve ürünle ilişkisiz olarak sınıflandırdık. Ürünle doğrudan ilişkili 

karakterleri,  ürünü kullanırken gördüğümüz;  ürünle dolaylı ilişikli karakterleri,  

ürünü kullanırken görmediğimiz ama kullanıcısı olduğu işaret edilen; ürünle ilişkisiz 

karakterleri ise ürünü kullanırken görmediğimiz ve ürünün kullanıcısı olduğu işaret 

edilmeyen karakterler olarak tanımladık. Ürünle ilişkisiz olmakla beraber reklam 

metni içerisinde konuşmayan veya karakter adına birinci tekil şahıs seslendirme 

yapılmayan karakterler incelememiz içine dahil edilmemiştir. Ürünle doğrudan ve 

dolaylı ilişkili karakterler,  reklamın tüketicilerinin,  reklamı yapılan ürün ya da 

hizmeti kullanmaları durumunda,  zihinlerinde oluşan başkaları tarafından nasıl  

algılanacakları düşüncesini,  yani dolaylı algının medyadaki temsilini 

irdeleyebilmemiz için elverişli bir araştırma alanı sağlaması açısından ayrıntılı bir 

şekilde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

İçerik analizi soru yönergesinde “ürün ya da hizmet tüketiminden vaat edilen 

doyum” sorusuna “başkalarının ilgisi ve(ya)  beğenisi” cevabı verilen ve(ya) 

karakterin başkaları tarafından bakılırken görülüp görülmediği,  karakterin aynada 

kendine bakarken görülüp görülmediği sorularına olumlu cevap veren reklamlarda 

içerik analizinin yanısıra göstergebilimsel analiz tekniği kullanılacaktır . 
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A) REKLAM METİLERİİ İCEL AÇIDA AALİZLERİ 

Dört hafta boyunca günde birer saatlik üç periodda alınan  kayıtlar sonucunda 

toplamda 385 çeşit,  tekrarlarıyla birlikte ise 1991 tane reklam örneklemimiz 

dahilinde analiz edilmiştir. Örneklemimizin içinden 28 adet reklam ayrıca 

göstergebilimsel analize tabi tutulmuştur. Bu reklamlar üç ayrı kriterin herhangi birini 

karşılamaları koşuluna göre seçilmişlerdir: birincisi ürün veya hizmetin tüketiminden 

vaat edilen doyum sorusuna  başkalarının beğenisi/ilgisi cevabının verilmiş olması,  

ikincisi; ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karaktere sorulan başkaları ona 

bakarken görülüyor mu sorusuna olumlu cevap verilmiş olması,  üçüncüsü ise;  

ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karakter aynaya bakarken görülüyor mu 

sorusuna olumlu cevap verilmiş olmasıdır. 

Reklamları kaydetmek için bilgisayardan yararlanılmıştır. Bilgisayara eklenen 

TV kartı sayesinde kayıtlar öncelikle bilgisayara sonrasında ise CD’lere aktarılmıştır. 

Her bir saatlik kayıt bir CD’ye aktarılmış ve tarih ve saat sırasına göre tüm kayıtlar 

tamamlandıktan sonra tek tek incelenmiştir. İlk incelemelerde öncelikle reklamların 

çeşitleri,  tekrar sayıları,  gösterildikleri kanallar ve yayın kuşaklarıyla ilgili istatistik’i 

bilgiler bir Excel dosyasına kaydedilmiştir. İkinci incelemede kayıtlanan reklamlara 

tek tek içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları öncelikle reklamların çeşitlerine 

göre sonrasında ise tekrar sayılarına göre spss’e girilmiştir. 

Öncelikle içerik analizi sonuçları değerlendirilecektir. Reklamların 

tekrarlarının analiz sonuçlarına olası etkisini göz ardı etmemek amacıyla spss ile 

yapılan analizleri hem sadece çeşit (385 tane) hem de tekrarları (1991 tane) üzerinde 

uyguladık. Her analiz sonucunu çeşit ve tekrar olarak iki ayrı tabloda 

değerlendireceğiz. 
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 1) Reklamın Yayın Kanalı ve Kuşağı 

Reklamın Yayın Kanalı (tekrar)   Reklamın Yayın Kanalı (çeşit) 

Kanal Frekans Yüzde  Kanal Frekans Yüzde 

1,2 ve 4 29 1,4  1,2 ve 4 5 1,3 

(1) trt 1 50 2,5  2,3 ve 4 6 1,5 

2,3 ve 4 50 2,5  hepsi 9 2,3 

1 ve 2 63 3,1  1,3 ve 4 9 2,3 

1,3 ve 4 75 3,7  1 ve 4 10 2,5 

2 ve 4 93 4,6  1 ve 2 14 3,5 

hepsi 98 4,8  3 ve 4 15 3,8 

3 ve 4 99 4,9  2 ve 4 17 4,3 

1 ve 4 131 6,5  (1) trt 1 22 5,5 

(4) ntv 162 8,0  1,2 ve 3 25 6,3 

2 ve3 170 8,4  2 ve3 32 8,0 

(3) tgrt 216 10,7  1 ve 3 37 9,3 

(2) kanal d 232 11,4  (4) ntv 45 11,3 

1,2 ve 3 242 11,9  (3) tgrt 65 16,3 

1 ve 3 281 13,9  (2) kanal d 74 18,5 

Toplam 1991 98,2  Toplam 385 96,5 

Tablo 1-a           Tablo 1-b 

Reklamların yayınlandıkları kanallara çeşit bazında ve tekrar bazında 

dağılımlarına baktığımızda çarpıcı bir farklılık göremiyoruz. Tekrar sayısı 

bakımından en fazla kanal d,  çeşit sayısı bakımından ise tgrt’yi görüyoruz. TRT 1 ve 

tgrt kanallarında yayınlanan reklamlar diğer kanallara oranla daha fazla benzerlik 

gösterirken,  bir reklamın en fazla hangi üç kanalda ortak gösterildiğine baktığımızda 

TRT 1,  kanal d ve tgrt’de yayınlanan reklamların hem çeşit hem tekrar anlamında 

diğer kombinasyonlara oranla çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Çeşit ve tekrar 

bakımından en az ntv’de reklam yayınlanıyor. Ayrıca  ntv’de yayınlanan reklamların 

diğer kanallarla benzerlik gösterme oranı da oldukça düşük. Seyredilen kanalların 

kişilerin ilgi alanları ve sosyolojik ve demografik özelliklerine göre farklılık 

gösterdiği varsayımından yola çıktığımızda,  reklam verenlerin hedef kitlesi 

yelpazelerini ağırlıklı olarak TRT 1,  kanal d ve tgrt  kanallarına yerleştirdikleri 

sonucuna varabiliriz. 
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Reklamın Yayınlandığı Kuşak (çeşit)   Reklamın Yayınlandığı Kuşak (tekrar) 

Kuşak Frekans Yüzde  Kanal Frekans Yüzde 

Sabah 
Kuşağı 

31 7,8  Sabah 
Kuşağı 

49 2,4 

1 ve 3 35 8,8  Öğleden 
Sonra 
Kuşağı 

112 5,5 

2 ve 3 46 11,5  1 ve 3 163 8,0 

Öğleden 
Sonra 
Kuşağı 

52 13,0  Akşam 
Kuşağı 

212 10,5 

1 ve 2 55 13,8  2 ve 3 219 10,8 

Akşam 
Kuşağı 

78 19,5  1 ve 2 327 16,1 

Hepsi 88 22,1  Hepsi 909 44,8 

Toplam 385 96,5  Toplam 1991 98,2 

Tablo 2-a                Tablo 2-b 

Tablo 2-a’yı incelediğimizde reklamların ağırlıklı olarak akşam kuşağında 

toplandığını,  sırasıyla da yoğunluğun öğle ve sabah kuşaklarında toplandığı 

görülmektedir. Ancak tekrara göre düzenlenen tabloda sıralamanın değiştiğini 

görüyoruz. Yoğunluk en fazla öğle kuşağında görülürken ikinci sırada akşam kuşağı 

ve üçüncü sırada da sabah kuşağı yer almaktadır. (kanalların öğle kuşağı ve akşam 

kuşağı programlarını örnekle.reklam yoğunluğuyla programlar arasında ilişki kur) 

 
2) Reklamın Müziği ve Arka Ses 

Reklam Müziğinin Türü (çeşit)           Reklam Müziğinin Türü (tekrar)  

Türü Frekans Yüzde  Türü Frekans Yüzde 

Yok 15 3,8  Yok 56 2,8 

Sözlü 134 33,6  Sözlü 707 34,9 

Sözsüz 236 59,1  Sözsüz 1229 60,6 

Toplam 385 96,5  Toplam 1992 98,2 

Tablo 3-a                 Tablo 3-b 

Reklamların yalnızca %3,8’inde müzik kullanılmamıştır, tekrar sayısına 

baktığımızda ise bu oran %2,8’e düşmektedir. Zaman zaman izlediğimiz reklamda 

müzik kullanıldığını fark etmeyiz. Ancak izlerken ayrıt edemesek de aynı melodiyi 

duyduğumuzda ürün ve (ya) hizmet aklımıza gelebilir. Melodi,  ritim öğrenmede son 



 106 

derece etkilidir,  çünkü; çağrışım yaptırarak akılda kalmayı kolaylaştırırlar. “Müzik,  

insanların içine işleyerek bir reklamın uzun vadede hafızalarda yer edinmesini sağlar. 

... Müziğin bir başka etkisi daha var gibidir. Bir reklamın sözleri müziğe göre 

ayarlanmış olduğunda,  bizi entelektüel olmaya davet etmek yerine ruhumuzun 

üzerinden akıp gider. ... Görünüşe göre şarkı sözleri ve müziği diğer iletişimlerden 

farklı şekilde işleme tabi tutarız. Ve bunu doğru mu yanlış mı yerine ‘keyif alınan/ 

keyif alınmayan’ tabirince yaparız. Deneyimi,  gerçek dünya gerçekliğinin sadık bir 

simgesi olması gereken bir öneriden ziyade,  bir deneyim olarak işleme tabi tutmayı 

öğreniriz” (Sutherland ve Sylvester,  2000:151, 152). 

 

Rek. Müz. Söyleyenin Cinsiyeti(çeşit)       Rek. Müz. Söyleyenin Cinsiyeti (tekrar) 

Cinsiyet Frekans Yüzde  Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kodlanamıyor 7 1,8  Kodlanamıyor 38 1,9 

Her  Ikisi 14 3,5  Her  Ikisi 85 4,2 

Erkek 32 8,0  Erkek 123 6,1 

Kadın 81 20,3  Kadın 461 22,7 

Yok 240 60,2  Yok 1241 61,2 

Toplam 374 93,7  Toplam 1948 96,1 

Tablo 4-a            Tablo 4-b 

Reklamların sadece yüzde kırklık bir oranında sözlü müzik kullanılmıştır. Bu 

rakam hem çeşit hem de tekrar analizlerinde %1’lik bir farkla aynı çıkmıştır. Sözlü 

müzik kullanılan reklamlarda %12 kadın sesi daha fazla kullanılmıştır. Tekrar 

oranlarına baktığımızda bu fark %16’ya çıkmaktadır. 
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Ekran Arkası Sesin Cinsiyeti (çeşit)         Ekran Arkası Sesin Cinsiyeti (tekrar) 

Cinsiyet Frekans  Yüzde  Cinsiyet Frekans Yüzde 

Her Ikisi 8 2,0  Her Ikisi 54 2,7 

Yok 60 15,0  Yok 299 14,7 

Kadın 79 19,8  Kadın 356 17,6 

Erkek 238 59,6  Erkek 1283 63,3 

Toplam 385 96,5  Toplam 1992 98,2 

 Tablo 5-a      Tablo 5-b 

Reklamların yüzde seksen beşinde arka ses kullanılmıştır. Arka sesi,  çok 

büyük bir oranda erkekler seslendirmiştir. Reklamlarda arka ses,  otorite olarak 

değerlendirilir. Oranın erkek ağırlıklı olması,  bizi tüketim alışkanlıklarımız üzerinde 

hedef kitle açısından otoritenin erkek olduğu sonucuna götürmektedir. Kadına,  neyi 

nasıl yapması gerektiğini akıl vererek ve(ya) soru soraral söyleyen  bir erkeğin 

(sadece ses olarak da olsa) varlığı söz konusudur. “Kadınlar kendi alanlarında bile 

aciz konumdadır. Uzmanlık alanları olan ev içi alanda da erkeğin gücüne 

muhtaçtır”(Büker ve Eziler Kıran,  1999:72). 

Ekran Arkası Sesin Cinsiyeti * Sesin Akıl Verme Durumu (çeşit) 

 
Cinsiyet 

Sesin Akıl Verme Durumu 
Toplam 

Akıl Veriyor Akıl Vermiyor 
Kadın 38 41 79 

Erkek 114 124 238 

Her Ikisi 5 3 8 

Yok 1 - 1 

Toplam 158 168 326 

Tablo 6-a 

Ekran Arkası Sesin Cinsiyeti * Sesin Akıl Verme Durumu (tekrar) 

Cinsiyet 

Sesin Akıl Verme Durumu 
 Toplam 

Akıl Veriyor Akıl Vermiyor 

Kadın 198 158 356 

Erkek 640 642 1282 

Her Ikisi 30 24 54 

Yok 16 2 18 

Toplam 884 826 1710 

Tablo 6-b 
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Arka sesin cinsiyeti ve akıl verme durumunu bir arada incelediğimizde de 

yukarıda belirttiğimiz çıkarsama desteklenmektedir. Arka sesin cinsiyeti büyük bir 

ağırlıkla erkek olmakla birlikte akıl veren ses de aynı ağırlıkla erkektir. Dolaylı algı 

açısından da bu sonuç oldukça anlamlıdır. Dolaylı algı,  diğerinin zihnindeki 

imajımızın bizdeki düşüncesidir ve akıl veren arka ses çoğunlukta erkek olduğu için 

hedef kitle (kadın ve erkek) erkeğin görüşünü içselleştirmeye yönlendirilmektedir. 

Arka sesin soru sorması izleyiciyi reklama katılımcı durumuna sokar. 

Seslendirmese bile izleyici bir cevap geliştirir. Bu cevap,  reklamın amacına uygun 

bir şekilde ürünün ve(ya) hizmetin tüketilmesinden taraf da olabilir,   ret de edebilir. 

Elbette tarafsız kalınması gibi bir seçenek de mevcuttur. Bu seçenek reklamın 

izleyicisine ulaşamaması olarak da yorumlanabilir. Ancak tablo 7-a ve 7-b’de 

görüldüğü üzere reklamlarda arka ses çok az sayıda soru sormaktadır. 

Ekran Arkası Sesin Cinsiyeti * Sesin Soru Sorma Durumu (çeşit) 

Cinsiyet 

Sesin Soru Sorma Durumu 
 Toplam 

Soru Soruyor Soru Sormuyor 

Kadın 4 75 79 

Erkek 25 213 238 

Her Ikisi 4 4 8 

Yok - 1 1 

Toplam 33 293 326 

Tablo 7-a 

Ekran Arkası Sesin Cinsiyeti * Sesin Soru Sorma Durumu (tekrar) 

Cinsiyet Sesin Soru Sorma Durumu Toplam 

 Soru Soruyor Soru Sormuyor  

Kadın 15 341 356 
Erkek 113 1169 1282 
Her Ikisi 47 7 54 
Yok - 18 18 

Toplam 175 1535 1710 
Tablo 7-b 
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Ekran arkası sesin cinsiyeti ve soru sorma durumunu bir arada 

incelediğimizde çeşit açısından da tekrar açısından da arka sesin soru sorma oranının 

oldukça küçük olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak kadın ve erkek yüzdelerine 

baktığımızda oldukça büyük bir farkla erkeklerin soru sorduğu görülmektedir. Analiz 

sorularına dahil edilmemesine karşın soruların onaylanmak amaçlı sorulduğu 

gözlemlenmiştir. Sorular ya izleyiciyi reklamın dünyasına çağırır ya da verilen 

bilgilerde hemfikirliği onaylatmak yönelimlidir. Bu,  reklamda gösterilen ortam 

ve(ya) reklamda vaat edilen doyumun işaret ettiği hayat tarzı ve(ya) gruba aitliği 

kolaylaştıran ürün ve(ya) hizmetle tüketici arasındaki mesafeyi azaltan bir yöntemdir. 

3) Yakın Çekim Beden Uzvu 

“Berger,  toplumsallaşma sürecinde kadın ve erkeğin kurulma biçimlerinden 

birinin bedene yönelik denetim olduğunu belirtirken,  kadınlar ve erkekler arasındaki 

farklılıkları vurgular. O’na göre erkekler davranır,  kadınlar görünürler. Erkekler 

kadınları seyreder; kadınlar,  seyredilişlerini seyreder. Bu,  yalnızca erkeklerle 

kadınlar arasındaki ilişkiyi değil,  kadınların kendileriyle olan ilişkisini de belirler. 

Kadının içindeki gözlemci erkektir; gözlenense kadın” (Timisi,  2004:34). 

Reklamlarda kullanılan yakın çekim beden uzuvlarını öncelikle cinsiyetle 

sonra ise ürün ve(ya) hizmetin türüyle ilişkilendirerek ele alacağız. Reklamların çeşit 

ve tekrar sayılarına göre ayrı ayrı analizler yapılacaktır. 
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Yakın Çekim Beden Uzvu * Beden Uzvunun Cinsiyeti (çeşit) 

Yakın Çekim Beden Uzvu 
 

Beden Uzvunun Cinsiyeti Toplam 

Kadın Erkek Her Ikisi Yok 
Baş Ve Uzuvları 30 21 16 - 67 

Vücudun Üst Kısmı Ve Uzuvları 11 23 5 - 39 

Vücudun Alt Kısmı Ve Uzuvları 1 4 2 - 7 

1 ve 2 32 10 17 - 59 

2 ve 3 6 1 1 - 8 
1 ve 3 1 2 3 - 6 

Hepsi 6 - 5 - 11 

Yok - - - 184 184 

Toplam 88 61 49 184 382 

Tablo 8-a 

Yakın çekim beden uzvu ve beden uzvunun cinsiyetini birlikte görebildiğimiz 

tablo 8-a’da veriler reklam çeşitlerine göre düzenlenmiştir. Reklamların yarısından 

fazlasında yakın çekim beden uzvu kullanılmıştır. Yakın çekim beden uzvu kullanılan 

reklamlarda en fazla,  kadına ait uzuvlar yer almıştır. Dağılıma baktığımızda ise 

vücudun üst ve alt kısmı ve ilgili uzuvların tek tek gösterildiği reklamlarda erkek 

uzuvları ağırlıktadır. Sadece kadın vücudu,  hem baş hem üst vücut hem de vücudun 

alt kısmı ve uzuvlarının ayrı ayrı ama aynı reklam metni içerisinde yakın çekimle 

gösterilmiştir. Yani; tüm vücut parçalara ayrılarak gösterilmiştir. 

Bedenin bazı bölümlerinin parçalara ayrılarak yakın çekimle gösterilmesinin 

ideolojik açılımları vardır. Gestalt teorisine göre tek tek parçaların anlamlarının 

toplamıyla bütünün anlamı aynı değildir. Bütün,  parçaların anlamlarının yanı sıra 

parçaların aralarındaki ilişkinin de anlamını içerir. Bu nedenle;  daha çok kadın 

vücudunun parça parça yakın çekim gösterilmesi kadının bütünlüksel anlamının 

kaybolması,  azalması ve(ya) anlamda kayma olması gibi durumları ortaya 

çıkarmaktadır.  

Yakın çekim gösterimlerde erkek bedeninin gösterilme oranı da 

azımsanmayacak orandadır. Ancak kadın vücudunun kullanımının ağırlıklı olması ile 
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bir kez daha,  kadın ve erkek tanımlarının uğradıkları değişimlere rağmen egemen eril 

söylemin varlığını sürdürdüğü iddiamız geçerlilik kazanmaktadır. 

 

Yakın Çekim Beden Uzvu * Beden Uzvunun Cinsiyeti (tekrar) 

Akın Çekim Beden Uzvu Beden Uzvunun Cinsiyeti Toplam 

Kadın Erkek Her Ikisi Yok  

Baş Ve Uzuvları 111 87 68 - 266 
Vücudun Üst Kısmı Ve Uzuvları 70 92 32 - 194 

Vücudun Alt Kısmı Ve Uzuvları 20 8 20 - 48 

1 ve 2 230 41 80 - 351 
2 ve 3 17 3 1 - 21 
1 ve 3 1 4 14 - 19 
Hepsi 20 - 34 - 54 
Yok - - 10 1021 1031 

Toplam 475 235 259 1021 1990 

Tablo 8-b 

Tekrarlarına göre reklamlarda kullanılan yakın çekim beden uzvu ve cinsiyet 

dağılımlarına baktığımızda tespit ettiğimiz durumun çok daha çarpıcı sonuçlarını elde 

ediyoruz. Tablo 8-b’deki toplama baktığımızda kadınların erkeklere oranla yakın 

çekim beden uzuvlarının iki kat daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca çeşide 

göre elde edilen tabloda vücudun alt kısmı ve uzuvlarının gösteriminde erkeklerin 

kadınlardan daha çok kullanıldığı verisi tekrara göre düzenlenen tabloda tam tersi bir 

duruma dönüşmüştür. 
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Ürün Veya Hizmetin Türü * Beden Uzvunun Cinsiyeti (çeşit) 

Ürün Ve(Ya)  Hizmetin Türü Beden Uzvunun Cinsiyeti Toplam 
 

Kadın Erkek Her Ikisi Yok 

Kozmetik 10 - 2 2 14 

Kişisel Temizlik Ve Hijyen 20 6 4 4 34 

Genel Temizlik Ürünleri 9 6 6 9 30 

Yiyecek Içecek 24 22 19 56 121 

Banka Ve Sigorta 1 4 4 11 20 
Giyecek 2 2 3 3 10 
Başka - - 1 4 5 
Araba - 6 1 6 13 

Ev Eşyası 9 3 4 43 59 

Cep Telefonu Ve Gsm Hatları 1 2 1 6 10 

Çocuk Bakım Ürünleri/Oyuncak 2 2 1 5 10 

Medya Ürünleri 2 3 1 16 22 

Laptop V.B. Kişisel Tek. Ürünler 4 2 - 6 12 

Inşaat Yapımalzemeleri 2 3 1 7 13 

Takı/Aksesuar 1 - 1 - 2 

Market 1 - - 6 7 

Toplam  88 61 49 184 382 

Tablo 9-a 

Ürün Veya Hizmetin Türü * Beden Uzvunun Cinsiyeti (tekrar) 

Ürün Ve(Ya) Hizmetin Türü 
 

Beden Uzvunun Cinsiyeti 
 

Toplam 
 

Kadın Erkek Her Ikisi Yok 
Kozmetik 43 - 12 8 63 

Kişisel Temizlik Ve Hijyen 141 21 6 25 193 

Genel Temizlik Ürünleri 56 20 19 63 158 

Yiyecek Içecek 130 84 97 272 583 

Banka Ve Sigorta 2 14 21 48 85 

Giyecek 21 3 36 10 70 
Başka - - 10 17 27 
Araba - 25 15 20 60 

Ev Eşyası 39 25 26 270 360 

Cep Telefonu Ve Gsm Hatları 1 3 1 32 37 

Çocuk Bakım Ürünleri/Oyuncak 2 3 4 20 29 

Medya Ürünleri 10 12 7 142 171 

Laptop V.B. Kişisel Tek. Ürünler 22 3 - 24 49 

Inşaat Yapımalzemeleri 3 22 4 53 82 

Takı/Aksesuar 1 - 1 - 2 
Market 4 - - 17 21 

Toplam 475 235 259 1021 1990 

Tablo 9-b 
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Tablo 9-a ve 9-b’de beden uzuvlarının cinsiyetlerinin ürün ve(ya) hizmet 

türlerine göre dağılımlarını görüyoruz. Erkeklerin kadınlara oranla daha sıklıkla 

gösterildikleri alanlar ‘banka ve sigorta’,  ‘araba’,  ‘cep telefonu ve gsm hatları’,  

‘medya ürünleri’ ve ‘inşaat ve yapı malzemeleri’dir. Geriye kalan tüm ürün türlerinin 

reklamlarında kadınlar daha fazla kullanılmıştır. Kozmetik ve takı/aksesuarla ilgili 

reklamlarda erkek vücudu uzuvları hiç tek gösterilmemiştir. 

En fazla yakın çekim beden uzvu kullanılan reklamlar,  hem çeşit hem de 

tekrar tablolarına göre,  yiyecek-içecek ve kişisel temizlik ve hijyenle ilgili ürünlerin 

reklamlarıdır. Her iki cinsin bir arada beden uzuvlarının yakın çekimle gösterilmediği 

tek reklam türü kişisel teknolojik ürünlerinkidir. Kadınlar en fazla kişisel temizlik ve 

hijyen ürünlerinin;  erkekler ise yiyecek-içecek ürünlerinin reklamlarında yakın 

çekimle gösterilmişlerdir. 

Her  iki cinsin bir arada yakın çekim uzuvlarının en fazla gösterildiği 

reklamlar yiyecek içecek ve giyecek ürünlerinin reklamlarıdır. Her iki ürünün 

reklamlarında sadece kadın bedenin uzuvları erkeklerinkine oranla daha fazla yakın 

çekimle gösterilmiştir. 

4) Hedef  Kitle 

Hedef Kitlenin Cinsiyeti (çeşit)                   Hedef Kitlenin Cinsiyeti (tekrar) 

Cinsiyet Frekans Yüzde  Cinsiyet Frekans Yüzde 

Erkek 84 21,1  Erkek 356 17,6 

Her Ikisi 87 21,8  Her Ikisi 460 22,7 

Kodlanamıyor 104 26,1  Kodlanamıyor 578 28,5 

Kadın 110 27,6  Kadın 597 29,4 

Toplam 385 96,5  Toplam 1991 98,2 

 Tablo 10-a      Tablo 10-b 
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Reklam metni içerisinde ürünün tüketicisi doğrudan ve(ya) dolaylı 

gösterilmiyorsa,  hedef kitlenin cinsiyetini belirtecek özel bir gösterge 

kullanılmıyorsa,  aynı zamanda reklamı yapılan ürün ve(ya) hizmet özellikle sadece 

bir cinse ait (hijyenik bağ,  prezervatif,  ağda gibi) değilse hedef kitlenin cinsiyeti 

kodlanmamıştır. Hedef kitlenin cinsiyetinin kodlanamadığı reklam sayısı oldukça 

fazladır. Bu tarz reklamlar,  genellikle sadece ürün veya hizmetle ilgili bilgi verici 

reklamlardır ve sert satış (hard selling) olarak isimlendirilirler. Örneklemimiz 

dahilinde kayıtlanan reklamların  %70’inde  hedef kitle kodlanabilmiştir. Aradaki 

fark çok olmamakla birlikte öncelikli hedef kitlenin kadınlar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Yedef Kitlenin Yaşı * Hedef Kitlenin Cinsiyeti (ÇEŞİT) 

Yaş 

Hedef Kitlenin Cinsiyeti 

Toplam Kodlanamıyor Kadın Erkek Her Ikisi 

Kodlanamıyor 100 8 5 6 119 

Çocuk 2 5 8 16 31 

Genç 1 22 13 11 47 

Yetişkin - 50 42 21 113 

Yaşlı - 2 3 - 5 

2,3 ve 4 - - 2 5 7 

2 ve 3 - 21 9 14 44 

hepsi 1 - - 5 6 

1 ve 3 - 2 2 7 11 

1,2 ve 3 - - - 2 2 

Toplam 104 110 84 87 385 

Tablo 11-a 
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Hedef Kitlenin Yaşı * Hedef Kitlenin Cinsiyeti (tekrar) 

Yaş 
hedef kitlenin cinsiyeti 

Toplam 
kodlanamıyor kadın erkek her ikisi 

kodlanamıyor 563 44 18 48 673 

çocuk 8 13 46 85 152 

genç 3 120 63 42 228 

yetişkin - 281 178 111 570 

yaşlı - 6 9 - 15 

2,3 ve 4 - - 4 27 31 

2 ve 3 - 119 24 93 236 

hepsi 4 - - 35 39 

1 ve 3 - 14 14 17 45 

1,2 ve 3 - - - 2 2 

Toplam  578 597 356 460 1991 

Tablo 11-b 

Hedef kitlenin cinsiyete göre yaş dağılımına baktığımızda erkek ve kadında 

yoğunluğun en fazla yetişkin ve gençlerde toplandığını görüyoruz. Hedef kitle yaşının 

genç ve yetişkinlerde toplanması şaşırtıcı bir sonuç değildir. Satın alma gücü ve karar 

verme yetisiyle doğru orantı gösteren bir sonuçtur. 

Yaşlı ve çocuk erkek sayısı kadınlara oranla daha fazla olmakla birlikte diğer 

tüm yaş gruplarında kadın sayısı daha fazladır. Yaşı kodlanamayan cins ise erkeklerin 

iki katı oranında kadınlardır. Günümüzde cinslerin benzeşmesi göstergesi sıklıkla 

kullanılmakla beraber gençlik hala ağırlıklı olarak kadına vaat edilir. Dolayısıyla 

gençleştirici ve(ya) gençliğin süresini uzatıcı ürünlerin dışında,  öncelikli hedef kitlesi 

kadın olan ürünlerin   reklamlarında yaş saptayıcılığı incelikli bir konu olma 

özelliğini korumaktadır. 

Her yaş grubunu ve her iki cinsi de hedef alan reklam sayısı 1991 tekrar 

içerisinde sadece 35’dir. En fazla tekrarlanan ürün reklamı yiyecek içecek olmasına 

ve bu tarz ürünler günlük kullanımda her iki cinse ve çoğunlukla tüm yaş gruplarına 
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hitap etmesine rağmen reklam metni içerisinde kullanılan bir veri olmadığı 

gözlemlenmektedir. Bu durumun bizi götüreceği sonuçlardan birisi; reklam metinleri 

içerisinde ürün ve(ya) hizmetin temel özelliklerinden kaynaklanan kullanım 

değerinden çok o ürün ve(ya) hizmetin simgelediği doyumların vurgulandığı,  hedef 

kitleye de bu doğrultuda mesajlar iletildiğidir. 

Ürün Veya Hizmetin Türü * Hedef Kitlenin Cinsiyeti (çeşit) 

Ürün Ve(Ya)      
Hizmetin Rürü 

Hedef Kitlenin Cinsiyeti 
Toplam 

 Kodlanamıyor Kadın Erkek Her Ikisi 

Kozmetik 2 10 1 1 14 
Kişisel Temizlik Ve 

Hijyen 
1 22 6 5 34 

Genel Temizlik 
Ürünleri 

6 22 - 2 30 

Yiyecek Içecek 18 25 42 36 121 

Banka Ve Sigorta 6 3 7 4 20 

Giyecek 1 2 4 4 11 
Başka 2 1 - 2 5 
Araba 4 - 7 3 14 

Ev Eşyası 28 14 4 13 59 
Cep Telefonu Ve Gsm 

Hatları 
5 - 2 3 10 

Çocuk Bakım 
Ürünleri/Oyuncak 

3 3 1 4 11 

Medya Ürünleri 12 1 3 6 22 

Laptop V.B. Kişisel 
Tek. Ürünler 

3 5 3 1 12 

Inşaat 
Yapımalzemeleri 

8 1 3 1 13 

Takı - 1 - 1 2 
Market 5 - 1 1 7 
Toplam  104 110 84 87 385 

Tablo 12-a 

Çeşide göre reklamların sektörsel dağılımlarına baktığımızda en fazla sayıda 

olan ilk beş sektör sırasıyla şöyledir: ‘yiyecek içecek’,  ‘ev eşyası’,  ‘kişisel temizlik 

ve hijyen’,  ‘genel temizlik’  ve  son olarak da ‘medya ürünleri’. Cinsiyet 

dağılımlarına baktığımızda ise kadınların da erkeklerin de en çok yiyecek içecekle 

ilgili reklamlarda gösterildiğini görüyoruz. Ancak kadınlar daha sonra en fazla kişisel 



 117 

temizlik ve hijyen,  sonrasında ise genel temizlik ürünlerinde gösterilirken erkekler 

sırasıyla banka ve araba reklamlarında yer almışlardır. 

Ürün Veya Hizmetin Türü * Hedef Kitlenin Cinsiyeti (tekrar) 

Ürün Ve(Ya) Hizmetin Türü 
 

Hedef Kitlenin Cinsiyeti 
Toplam 

 Kodlanamıyor Kadın Erkek Her Ikisi

Kozmetik 8 43 6 6 63 

Kişisel Temizlik Ve Hijyen 11 139 20 23 193 

Genel Temizlik Ürünleri 42 111 - 5 158 

Yiyecek Içecek 78 146 203 156 583 

Banka Ve Sigorta 15 6 42 22 85 
Giyecek 20 7 11 32 70 

Başka 14 2 - 11 27 

Araba 17  29 14 60 
Ev Eşyası 155 64 13 128 360 

Cep Telefonu Ve Gsm Hatları 20 - 3 14 37 

Çocuk Bakım Ürünleri/Oyuncak 5 15 2 8 30 

Medya Ürünleri 118 18 12 23 171 

Laptop V.B. Kişisel Tek. Ürünler 20 16 4 9 49 

Inşaat Yapımalzemeleri 43 29 6 4 82 

Takı - 1 - 1 2 

Market 12 - 5 4 21 

Toplam 578 597 356 460 1991 
Tablo 12-b 

Tekrar sayısına göre tabloyu incelediğimizde en fazla tekrarlanan reklamlar 

sırasıyla;  ‘yiyecek içecek’,  ‘ev eşyası’,  ‘kişisel temizlik ve hijyen’,  ‘medya 

ürünleri’ ve ‘genel temizlik ürünleri’dir. Kadın ve erkeklerin sektörlere göre 

dağılımları çeşitlere göre incelediğimiz tabloyla aynıdır. 

Araba ve cep telefonu reklamlarında hedef kitle olarak kadınlar hiç tek 

gösterilmemiştir. Bununla beraber lap top ve benzeri kişisel teknolojik ürünlerde 

kadınlar    erkeklerden daha çok hedef kitle olarak alınmıştır. Araba ve cep telefonu 

teknolojisiyle ilişkilendirilmemesine rağmen kişisel teknolojik ürünlerin öncelikli 

hedef kitlesi olarak kadınların gösterilmesinin temel nedeni,  bu ürün grubu 

reklamları içerisinde silk epil (vücuttaki tüylerin alınması için kullanılan,  kadınlara 
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yönelik basit teknolojili alet) reklamlarının oranının fazla olmasıdır. Dolayısıyla; 

kişisel teknolojik ürünlerin reklamlarında kadınların erkeklerden daha çok hedef kitle 

gösterilmesi teknolojinin erkekle ilişkilendirilmesi geleneğine karşıt bir veri 

oluşturmaz. 

Erkeğin hiç tek hedef kitle olarak gösterilmediği  sektörler,  ‘genel temizlik’ 

ürünleri ve ‘takı ve aksesuar’dır. Takı ile ilgili reklamların çeşit ve tekrarı sadece 

ikidir. Dolayısıyla bu durumdan sağlıklı bir çıkarsama yapabilmek için genel temizlik 

ürünleriyle ilgili reklamları baz almak daha doğru olacaktır. Zira bu sonuç kadının ev 

içinde konumlandırılması egemen söyleminin süre gidişini kanıtlamaktadır.  

Anlam,  bizzat insan (dolayısıyla toplum) tarafından kurulur ve tarihsel ve 

toplumsal değişkenliğe sahiptir. Bu nedenle anlam,  doğal değil politik ve ideolojiktir. 

Anlam,  içinde değer yargıları barındırır ve hegemonik mücadele alanıdır. “Kadınlık 

ve erkeklik kategorilerinin içi,  tarihsel ve toplumsal değerlerle bağımlıdır” (Timisi,  

2004:30). Kadın ve erkek tanımlarının ilerleyen zaman gereği bir takım değişikliklere 

uğramasına rağmen egemen sistemin kapitalizm,  dilinin de eril olmasından dolayı 

her iki cinse ait tanımlarının temelde aynı kaldığı savımızı bize en iyi gösteren ürün 

ve(ya) hizmetlerin sektörsel dağılımlarının cinsiyete bağlı analizidir.  

Her iki cinsin de hedef kitle olarak gösterildiği reklamlar hem çeşit hem de 

tekrar tablolarında öncelikle yiyecek içecek sonra da ev eşyası sektöründe 

yoğunlaşmaktadır. Yiyecek içecek reklamlarında erkekler,  ev eşyası reklamlarında 

da kadınlar ağırlıktadır. Hedef kitlenin cinsiyetinin kodlanamadığı reklamlar çeşit 

tablosuna göre yoğunluk sırasıyla; ‘ev eşyası’,  ‘yiyecek içecek’ ve ‘medya ürünleri’ 

reklamlarıdır. Tekrar tablosunda sektörler aynı kalmakla birlikte sıralama; ‘ev eşyası’,  

‘medya ürünleri’ ve ‘yiyecek içecek’ olarak değişmektedir. 
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‘Kozmetik’ ve ‘kişisel temizlik ve hijyen’ ürünleri reklamlarında hem kadınlar 

hem erkekler hem de her ikisi birlikte gösterilmesine rağmen kadınların en çok farkla 

erkeklerden fazla gösterildikleri sektörlerdir. 

Analizin ilginç sonuçlarından biri de ‘inşaat ve yapı malzemeleri’nin cinsiyete 

göre dağılımlarında ortaya çıkmıştır. Çeşit tablosuna göre bu reklamlarda daha  çok 

erkek hedef  kitle olarak gösterilirken tekrar tablosuna kadınlar azımsanamayacak 

oranda daha fazla yer almışlardır. Böylelikle; kadının evle ilişkilendirilmesinin 

analizlere yansıyan sonucunu bir kez daha gözlemleyebiliyoruz. 

5) Vaat Edilen Doyum 

1940’ların başında,  Roosser Reeves tarafından ortaya atılan ‘temel satış 

vaadi’ adlı yeni reklam stratejisi,  ürün ve(ya) hizmetin ve tüketicinin özelliklerini 

göz önüne alarak reklamın izleyicilerine vaatte bulunması temeline dayanır. Bu 

stratejide asıl önemli olan sadece reklamı yapılan ürün ve(ya) hizmetle ilgili bir 

özelliği vurgulamaktır. Daha sonra bu özellikten kaynaklanan bir tüketici yararı 

ortaya konur ki,  tüketici bu yarara ancak ürünü satın aldığında erişebilecektir. 

Reeves’in bakış açısına göre yapılacak bir başka iş de,  temelde her ürünün önerdiği 

bu vaadi,  ne kadar çok tekrar yapıldığına bakılmaksızın,  reklamda sürekli olarak 

vurgulamaktır” (Nelson,  1984:55,  aktaran; Kocabaş ve Elden,  1997:33). 

Ürün ve(ya) hizmeti pazardaki benzerlerinden farklılaştırmak amaçlı yaratılan 

imajlar,  üründen çok tüketicinin özellikleri dikkate alınarak oluşturulan vaatlere 

dayanır. Böylelikle hedef kitleye tüketimden geçerek sorunları çözme,  istekleri elde 

etme yolları işaret edilir. Bu nedenle; en az ürün ve(ya) hizmetin ne olduğu kadar 

neyi ne kadar vaat ettiği de önemlidir. Ürün ve(ya) hizmetle birlikte bir takım vaatleri 

de satın alırız. 
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Vaat edilen doyumu ele alırken reklamların görsel ve işitsel tüm iletileri göz 

önüne alındığından ve iletilerin olası ikincil anlamlarının da değerlendirmemiz 

dahilinde tutulmasını istediğimizden,  birden fazla seçeneğin işaretlenebileceği 

belirtilmiştir. Analizler bir denek grubunca değil de araştırmacının kendisi tarafından 

yapıldığı için ise işaretlenen seçeneklerin herhangi bir önem sırasına sokulması yanlı 

bir sonuca varılması riskini ortaya çıkarmıştır. Bu olumsuzlukları olabildiğince 

azaltmak,  ürün ve(ya) hizmetin tüketiminden vaat edilen doyum seçeneklerinin 

çeşitliliğini koruyabilmek ve verileri sağlıklı bir şekilde spss’e girebilmek için aynı 

soru beş ayrı değişkenmiş gibi incelenmiştir. 

Vaadedilen Doyum (tekrar) 

Vaadedilen Doyum Frekans Yüzde 

Iletişim Alanında Kolaylık 2 ,1 
Prestij 4 ,2 
Özgüven 6 ,3 

Iyi Eş Olmak 8 ,4 
Mutluluk 9 ,4 
Tazelik 16 ,8 
Pratiklik 18 ,9 
Romantizm 22 1,1 
Güvenlik 23 1,1 
Gençlik 26 1,3 

Fizyolojik Ihtiyaçlar 29 1,4 
Hijyen 29 1,4 

Iyi Anne-Baba Olmak 32 1,6 

Temizlik 38 1,9 
Kodlanamıyor 40 2,0 

Şıklık 41 2,0 
Sağlık 68 3,4 
Konfor 80 3,9 

Maddi Kazanç 82 4,0 
Bilgi 90 4,4 

Garanti-Güvence 94 4,6 
Başka 99 4,9 

Başkalarının Beğenisi/Ilgisi 102 5,0 
Kalite 125 6,2 
Eğlence 165 8,1 
Lezzet 227 11,2 

Fiziksel Güzellik 231 11,4 
Ekonomiklik 285 14,1 

Toplam 1991 98,2 

Tablo 13-a 
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Reklam çeşitlerine göre oluşan tabloda en fazla vaat edilen ilk altı doyum şu 

şekildedir: (1) ekonomiklik,  (2) lezzet,  (3) eğlence,  (4) fiziksel güzellik,  (5) maddi 

kazanç,  (6) başkalarının beğenisi/ilgisi. Tekrarlara göre elde ettiğimiz tablodaki 

sıralama ise şu şekildedir: (1) ekonomiklik,  (2) fiziksel güzellik,  (3) lezzet,  (4) 

eğlence,  (5) kalite,  (6) başkalarının beğenisi. 

Vaadedilen Doyum (çeşit) 

Vaadedilen Doyum Frekans Yüzde 

Iyi Eş Olmak 1 ,3 
Prestij 1 ,3 

Gençlik 2 ,5 

Iletişim Alanında Kolaylık 2 ,5 
Mutluluk 2 ,5 

Özgüven 2 ,5 
Güvenlik 3 ,8 

Tazelik 3 ,8 

Şıklık 5 1,3 
Romantizm 5 1,3 

Hijyen 6 1,5 

Iyi Anne-Baba Olmak 6 1,5 
Pratiklik 6 1,5 

Fizyolojik Ihtiyaçlar 7 1,8 

Kodlanamıyor 9 2,3 
Temizlik 10 2,5 

Konfor 11 2,8 

Kalite 14 3,5 
Sağlık 14 3,5 

Garanti-Güvence 17 4,3 
Bilgi 19 4,8 

Başkalarının Beğenisi/Ilgisi 21 5,3 

Maddi Kazanç 22 5,5 
Başka 23 5,8 

Fiziksel Güzellik 35 8,8 
Eğlence 40 10,0 

Lezzet 47 11,8 

Ekonomiklik 52 13,0 

Toplam 385 96,5 
Tablo 13-b 

Vaat edilen doyum sorusunda dolaylı algıyı direk ölçümleyebileceğimiz 

seçenek ‘başkalarının beğenisi/ilgisi’ seçeneğidir. Bu seçenek,  ürün ve(ya) hizmetin 

potansiyel tüketicisine reklam aracılığıyla tutulan ayna işlevi görür; diğerleri 
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tarafından onaylanan davranışların yansımaları iletilir. Ancak doyum seçeneklerinin 

bütünü ele alındığında hepsinin de pozitif anlamlı durum ve olgular olduğu rahatlıkla 

görülecektir. Bu kavramların pozitifliği toplum tarafından üzerinde anlaşılmış 

anlamların içeriğidir.Aynı zamanda belirlenen seçeneklerin hepsi az ya da çok sayıda 

reklam metinleri içerisinde yer almıştır. Bu veriler doğrultusunda,  reklam 

metinlerinde,  toplum tarafından onay görecek,  dolayısıyla diğerinin zihnindeki 

imajımızın da olumlu olacağını işaret edecek göstergeleri  kullandıkları sonucuna 

varabiliriz. 

Belirlenen ürün ve(ya) hizmet türlerini teker teker,  reklamlarında vaat edilen 

doyumla ilişkilendirerek ele almak reklam metniyle birlikte bize verilen ‘başkalarının 

zihnindeki imajımız’ göstergesini ortaya koymamızı kolaylaştıracaktır. Vaat edilen 

doyumu beş ayrı değişken olarak ele aldığımız için ‘ürün ve(ya) hizmet türü- vaat 

edilen doyum’ bölümünde yer alan tablolarda gösterilen doyumların toplamları 

gösterilecektir. 

5.a) Ürün ve(ya) Hizmetin Türü- Vaat Edilen Doyum 

Kozmetik  

Vaat Edilen Doyum Frekans 
Fiziksel güzellik 48 
Sağlık  22 
Romantizm  14 
Başkalarının beğenisi/ilgisi 12 
Gençlik 8 
Maddi kazanç/promosyon 4 
Şıklık  4 
Tazelik/ferahlık 4 
Tablo 14 

Kozmetik sektörüyle ilgili ürünlerin reklamlarında toplam sekiz farklı doyum 

iletilmiştir. En fazla vurgulanan doyum fiziksel güzelliktir. İkinci olarak vurgulanan 

doyum ise sağlık olmuştur. Kısaca en çok tekrarlanan iki doyum da ürünün kullanım 
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değeriyle ilgilidir. Ancak başkalarının beğenisi/ilgisi,  şıklık,  gençlik ve romantizm 

ürünün kendisinin sağlayabileceği doyumlar değildir. Vaat edilen bu doyumlar,  

bahsedilen özellikleri taşıyan reklam karakterleriyle reklamın izleyicisi arasındaki 

(izleyicinin kendisi tarafından kurulması istenen) özdeşliği anlatmaktadır. Ürünün 

tüketimi yoluyla reklam karakterine benzer bir imajı başkalarının zihninde 

oluşturabileceğimiz iletisi kullanılmaktadır. 

Kişisel Temizlik 

Vaat edilen doyum Frekans 
Fiziksel güzellik 130 
Sağlık  93 
Hijyen  41 
Temizlik  34 
Romantizm  33 
Mutluluk  26 
Başkalarının beğenisi/ilgisi 24 
Özgüven  24 
Lezzet  12 
Eğlence  9 
Tazelik  8 
Maddi kazanç/promosyon 5 
Ekonomiklik/ödeme kolaylığı 4 
Kalite  4 
Konfor  3 
Pratiklik  3 
Şıklık  3 
Garanti/güvence 1 
Tablo 15 

Kişisel temizlik ürünleriyle ilgili reklamlarda kozmetik ürünleri reklamlarıyla 

benzer bir şekilde en fazla vurgulanan doyum ilk olarak fiziksel güzellik,  ikinci 

olarak da sağlıktır. Başkalarının beğenisi/ilgisi doyumu kozmetik reklamlarından çok 

daha fazla tekrarlanmıştır. Toplamda kullanılan 18 doyumdan sadece hijyen,  sağlık,  

temizlik,  pratiklik ve fiziksel güzellik ürünün kullanım değerini yansıtan 

doyumlardır. 
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Genel Temizlik 

Vaat edilen doyum Frekans 

Temizlik  132 

Başkalarının beğenisi/ilgisi 39 

Pratiklik  35 

Eğlence  30 

İyi anne-baba olmak 23 

Hijyen  19 

Mutluluk  18 

Ekonomiklik/ödeme kolaylığı 17 

İyi eş olmak 13 

Kalite  12 

Garanti/güvence 9 

Başka  3 

Maddi kazanç 2 

Romantizm  2 

Sağlık  2 

Tablo 16 

Genel temizlik ürünleri reklamlarında toplamda 15 doyum tekrarlanmıştır. Bu 

tabloda ilgi çekici olan doyumlar başkalarının beğenisi/ilgisi,  iyi anne-baba  olmak,  

iyi eş olmak,  mutluluk ve romantizm tekrarlarıdır. Yani reklamın izleyicisine belli bir 

hayat tarzının ve(ya) belli bir sınıfın özellikleri işaret edilmektedir. 

  Hedef kitleyle ilgili analizlerde genel temizlik ürünü reklamlarında erkeklerin 

tek başlarına hiç hedef kitle olarak gösterilmediklerini belirtmiştik. Dolayısıyla; 

ürünün kullanım değeri dışındaki vaat edilen doyumların hedefinin kadınlar olduğu 

sonucuna varmak yanlış olmayacaktır. Ailenin ortak yaşam alanı olan evin ve ev 

halkının temizliği,  dolayısıyla; hijyen ve sağlığı kadının sorumluluğu altındadır. 

Doğru ürünü kullanmayıp aileyi riske sokmak da aynı şekilde kadının suçu olacaktır. 
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Genel temizlik ürünleriyle ilgili reklamlarda en sık tekrarlanan ürünün 

kullanım değeriyle doğrudan ilişkili olan temizlik doyumudur. Hijyen ve sağlık gibi 

temizlik doyumunu destekleyici diğer kavramlar da az sayıda olmakla birlikte 

tekrarlanmışlardır. 

Yiyecek içecek 

Vaat edilen doyum Frekans 

Lezzet  376 

Sağlık  191 

Mutluluk  75 

Eğlence  60 

Tazelik  60 

Ekonomiklik/ödeme kolaylığı 45 

Fiziksel güzellik 44 

İyi anne-baba olmak 38 

Başka  36 

Fizyolojik ihtiyaçlar 35 

Maddi kazanç/promosyon 33 

Pratiklik  33 

Gençlik  26 

Özgüven  24 

Garanti/güvence 16 

Başkalarının beğenisi/ilgisi 15 

İyi eş olmak 15 

Romantizm  10 

Kalite  9 

Başarı  7 

Tablo 17 

Yiyecek içecek reklamlarında en fazla ‘lezzet’ ve ‘sağlık’ doyumları 

vurgulanmıştır. Genel temizlik ürünleriyle ilgili reklamların vaat edilen doyum 
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analizinde olduğu gibi yiyecek içecekle ilgili ürün reklamlarında da başkalarının 

beğenisi/ilgisi,  iyi anne-baba olmak ve iyi eş olmak doyumları dikkat çekicidir. Her 

iki ürünün de ortak özelliği günlük hayatımızda geniş yer kaplamalarıdır. Özellikle 

yiyecek içecek ürünlerinin kolay ulaşılabilir ve çeşit yelpazelerinin geniş olması, 

reklamcılar açısından rekabeti zorlaştırmış ve ürünün imajı üzerine yoğunlaşan 

anlatımlara yönlendirmiştir. Vaat edilen doyumun çeşitlendirilmesi ve ürünün 

kişilerin hayatları içerisinde belli özelliklerle konumlandırılması bu nedenledir. 

Banka ve Sigorta 

Vaat edilen doyum Frekans  

Garanti/güvence  33 
Maddi kazanç/promosyon 23 
Konfor  14 
Sağlık  9 
Başka  5 
Ekonomiklik/ödeme kolaylığı 3 
Mutluluk  3 
Başkalarının beğenisi/ilgisi 2 
Fiziksel güzellik 2 
Gençlik  2 
İyi anne-baba olmak 2 
Başarı  1 
İletişim alanında kolaylık 1 

Tablo 18 

Banka ve sigorta’ sektörüyle ilgili reklamlarda maddi kazanç/promosyon ve 

garanti/güvence doyumları en fazla vurgulanan doyumlardır. Yine bu sektörle ilgili 

reklamlarda oldukça az tekrarla da olsa başkalarının beğenisi,  fiziksel güzellik ve iyi 

anne-baba olmak gibi doyum vaatleri kullanılmıştır. 
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Giyecek  

Vaat edilen doyum Frekans 
Şıklık  40 
Fiziksel güzellik 21 
Başka  16 
Özgüven  8 
Başkalarının beğenisi/ilgisi 7 
Eğlence  7 
Romantizm  7 
Ekonomiklik  5 
Mutluluk  2 
Tablo 19 

Tablo 19’da giyeceklerle ilgili reklamlarında vaat edilen doyum ‘şıklık’ ve 

‘fiziksel güzellik’ üzerinde yoğunlaşmıştır. Başkalarının beğenisi/ilgisi ve özgüven 

doyumlarının kullanılması,  giysiyle aracılandırdığımız (yani dış görünüşümüzle) 

yansımalarımızın göstergeleridir. Bu yansımalar,  hem aynadaki gözle görülür 

yansımalarımızı hem de diğerlerinin zihinlerinde oluşturduğumuzu düşündüğümüz 

hayali yansımalarımızı temsil etmektedir. 

Eğlence ve romantizm doyumları doğrudan ürünle ilişkilendiremeyeceğimiz 

doyumlardır. Dolayısıyla; ürün ve(ya) hizmetin reklam içerisindeki temsiliyle değil 

reklamdaki karakterin temsil edilişiyle ilgili doyumlardır. 

Araba  

Vaat edilen doyum Frekans 
Prestij  19 
Konfor  17 
Garanti/güvence 10 
Kalite  9 
Ekonomiklik/ödeme kolaylığı 8 
Mutluluk  7 
Romantizm  7 
Maddi kazanç/promosyon 6 
Başkalarının beğenisi/ilgisi 5 
Güvenlik  5 
Özgüven  5 
Zenginlik  4 
Başka  2 
Temizlik  1 
Tablo 20 
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Araba reklamlarında hedef kitle olarak kadın hiç tek başına gösterilmemiştir. 

Dolayısıyla araba reklamlarında en çok vurgulanan doyum olan ‘prestij’i erkeğin 

tanımlanmasıyla ilişkilendirmek yanlış olmayacaktır. ‘Prestiji’ takip eden diğer iki 

doyum ise; ‘konfor’ ve ‘garanti/güvence’dir. Bu üç doyum bir arada sadece araba ve 

ev eşyaları reklamlarında vurgulanmıştır. Ancak araba,  dışarıya,  yani; kamusal alana 

aittir ve teknolojik bir ürün olmasından dolayı bu üç doyumun bir aradalığı daha eril 

bir anlam içerir. 

Ev Eşyası 

Vaat edilen doyum Frekans 

Ekonomiklik  184 

Konfor  100 

Kalite  36 

Başka  32 

Pratiklik  29 

Maddi kazanç/promosyon 26 

Eğlence  24 

Şıklık  24 

İyi eş olmak 22 

Romantizm  15 

Özgüven  14 

Garanti/güvence 9 

Mutluluk  7 

Prestij  7 

Sağlık  6 

Hijyen  5 

Tazelik/ferahlık  4 

Zenginlik  4 

Tablo 21 

Ev eşyası reklamlarında en fazla ekonomiklik sonra ise konfor vaatleri 

vurgulanmıştır. ‘İyi eş olmak’,  ‘mutluluk’,  ‘özgüven’,  ‘romantizm’,  reklamı 
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yapılan ürüne sahip olan kişilerin yaşayışlarına,  hayatlarına ait doyumlardır ve –e 

gibi olmaya öykünmeye yönlendirici vaatlerdir. 

Cep Telefonu ve Gsm Hatları 

Vaat edilen doyum Frekans 
Ekonomiklik/ödeme kolaylığı 21 
Eğlence  20 
İletişim alanında kolaylık 18 
Erişim kolaylığı 10 
Bilgi  7 
Pratiklik  7 
Başka  5 
Kalite  5 
Maddi kazanç/promosyon 4 
Konfor  1 
Tablo 22 

Örneklemimiz dahilindeki reklamlarda kadının hiç tek başına hedef kitle 

olarak gösterilmediği ikici ürün cep telefonu ve gsm hatlarıdır. Ev eşyası 

reklamlarında da olduğu gibi en fazla ‘ekonomiklik/ödeme kolaylığı’ tekrarlanmıştır. 

Tablo 22’de elde ettiğimiz doyumlar,  ürünün gösterilen ya da potansiyel tüketicisiyle 

ilgili değil doğrudan ürünün ve(ya) hizmetin kendisiyle ilişkilendirilebilecek 

doyumlardır.  

Hedef kitle olarak kadınların hiç tek gösterilmediği bu reklamlarda daha çok 

ürün ve(ya) hizmetin kullanım değeriyle ilgili doyumların vurgulanmış olması,  

erkeklerin diğerlerinin zihninde oluşturdukları imajı daha az dikkate aldıkları,  

tüketim davranışlarına daha az yansıttıkları sonucunu akla getirmektedir. 
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Çocuk Bakım Ürünleri ve Oyuncak 

Vaat edilen doyum Frekans 

İyi anne-baba olmak  16 

Eğlence  13 

Maddi kazanç/promosyon 13 

Sağlık  3 

Hijyen  2 

Temizlik  1 

Tablo 23 

Çocuk bakım ürünleri ve oyuncakla ilgili reklamlarda aile ve aileyle ilgili 

kavramlara çok daha fazla yer verileceğini öngörmüştük. Ancak özellikle oyuncak 

reklamlarında ve bazı çocuk bakım ürünlerinde çocukların tek hedef kitle olarak 

gösterilmesi öngörümüzü haksız çıkarmıştır. ‘Eğlence’ ve ‘maddi kazanç/ 

promosyon’ doyumlarının da,  oransal olarak bakarsak,  oldukça sık tekrarlanmalarına 

rağmen direk aile olgusunu çağrıştıran ‘iyi anne-baba olmak’ en fazla vurgulanan 

doyum olmuştur. 

Medya Ürünleri 

Vaat edilen doyum Frekans 

Bilgi  80 

Kalite  72 

Eğlence  20 

Başka  13 

Maddi kazanç/promosyon 11 

Ekonomiklik/ödeme kolaylığı 9 

Özgüven  4 

Mutluluk  1 

Sağlık  1 
Tablo 24 

En fazla tekrarlanan doyumlar öncelikle ‘bilgi’ sonrasında ise ‘kalite’ 

olmuştur. Ağırlıklı olarak gazete reklamlarının yer almasına karşın dergi ve 
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televizyon paket kanallarıyla ilgili reklamlarda kullanılan doyumlar da tablo 24’e 

yansımıştır. Ancak en fazla tekrarlanan iki doyum hemen hemen bütünüyle gazete 

reklamlarıyla ilişkilidir. 

‘Özgüven’,  ‘sağlık’,  ‘mutluluk’  doyumları,  ürün içerisinde yer alan yazı 

dizisi v.s.  ya da ürünle beraber verilen ek ürünle ilgilidir. 

Takı / Aksesuar 

Vaat Edilen Doyum Frekans 
Fiziksel Güzellik 2 

Şıklık  2 

Tablo 25 

Takı ve aksesuarla ilgili kayıtlanan reklamlarda ürün olarak sadece güneş 

gözlüğü yer almıştır ve örneklem içerisinde yalnızca iki tane ürünle ilgili reklam 

bulunmaktadır. Yalnızca güneş gözlüğü ile ilgili olduğu için tanımlanabilen doyum 

sayısı da sınırlı olmuştur. Ürünle ilgili reklamda yer alan vaat edilen doyum,  eşit 

yoğunlukla,  ‘fiziksel güzellik’ ve ‘şıklık’tır. 

Lap Top v.b. Kişisel Teknolojik Ürünler 

Vaat edilen doyum  Frekans  
Ekonomiklik/ödeme kolaylığı 15 
Pratiklik  12 
Fiziksel güzellik 10 
Romantizm  9 
Başka  7 
Kalite  5 
Maddi kazanç/promosyon 5 
Temizlik  4 
Bilgi  3 
Konfor  3 
Eğlence  2 
Erişim kolaylığı  2 
Garanti/güvence 2 
Sağlık  1 
Tablo 26 
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Kişisel teknolojik ürünler başlığı altında topladığımız ürünler lap top,  silkepil,  

saç kurutma makinesi,  tıraş makinesi,  tansiyon ölçme aleti v.b.’dir. Vaat edilen 

doyum sayısının fazla olmasının nedenlerinden biri,  ürün çeşitliliğinin fazla olması 

iken diğeri de her ürünün tek tek spesifik bir hedef kitlesi olmasıdır. 

En fazla kullanılan doyum ‘ekonomiklik/ödeme kolaylığı’ olurken sonrasında 

onu takip edenler ise; ‘pratiklik’,  ‘fiziksel güzellik’ ve ‘romantizm’dir. Geriye kalan 

doyumların tekrar sayıları ise oldukça azdır. 

İnşaat ve Yapı Malzemeleri 

Vaat edilen doyum Frekans 

Mutluluk  31 
Garanti/güvence 30 

Güvenlik  18 
Maddi kazanç/promosyon 18 
Şıklık  15 
Konfor  9 
Kalite  7 

Romantizm  6 

Başka            4 

Pratiklik  3 

Tablo 27 

İnşaat ve yapı malzemeleriyle (dış cephe kaplamaları,  boya,  yer döşemeleri,  

pencere v.b.) ilgili reklamlarda en fazla vurgu yapılan    doyumun ‘mutluluk’ olması,  

bu ürünlerin reklamlarının evle ilişkilendirilmiş anlatımlarından kaynaklanmaktadır. 

Sonrasında tekrarlanan ‘garanti/güvence’ ve ‘güvenlik’ doyumları ürünün kullanım 

değerleriyle ilgilidir. 

Tablo 27’de ilgi çekici olan bir diğer doyum ise ‘romantizm’dir. Tekrar sayısı 

az olmakla birlikte ‘romantizm’ de ‘mutluluk’ gibi ürünün tüketimiyle değil  ürünün 

tüketicisi olarak gösterilen karakterlerle ilişkilendirilebilecek bir doyumdur. 
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‘Şıklık’ doyumunun kullanılması da ürünün kendisiyle ilgili görüntüsel bir 

özellik olmasına karşın ürünü kendimize ait kıldığımızda (ürünün tüketicisi 

olduğumuzda) kendimizle ilişkilendirdiğimiz bir yansımaya çevirebileceğimizin 

göstergesi olarak iletilmektedir. Ne de olsa nasıl tükettiğimiz,  neyi tükettiğimiz kim 

olduğumuzu anlatan evrensel gösterge sistemlerinden biridir. Bu gösterge sistemine 

göre,  sadece kişinin kendisi değil,  kendisiyle ilişkilendirdiği her şey de,  olan ya da 

olmasını istediği görüntüyü yansıtabilmelidir. 

Market  

Vaat edilen doyum Frekans 

Ekonomiklik/ödeme kolaylığı 13 

Maddi kazanç/promosyon 13 

Başka  5 

Tablo 28 

Market reklamlarının anlatımlarında genellikle kredi kartları da yer 

almaktadır. Taksitlendirme ve ek puan gibi kartların sağladığı iddia edilen kolaylıklar 

nedeniyle marketlerle ilgili reklamlarda en fazla yer alan iki doyum 

‘ekonomiklik/ödeme kolaylığı’  ve ‘maddi kazanç/promosyon’ olarak tablo 28’e 

yansımıştır.  

6) Reklamda Kullanılan Karakterler 

“Siz de böyle sağlıklı olmak,  şık giyinmek,  güzel bir evde oturmak 

istiyorsanız çaresi gördüğünüz gıda maddesini tüketmek,  şu kumaşı ya da markayı 

seçmek veya şu inşaat şirketine başvurmaktır. Çünkü izlemiş olduğunuz kişi öyle 

yapmıştır. Özlediğiniz sağlıklı yaşam,  şıklık veya konfor size tanıtılan mal veya 

hizmetin ürünüdür” (Karafakioğlu,  1998:17). 
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Yaptığımız analizde reklamda kullanılan karakterleri ürünle ilişkilerine göre 

sınıflandırdık. Ürünle ilişkisini reklam metni içerisinde gördüğümüz karakterleri 

‘ürünle doğrudan ilişkili karakterler’,  ürünle ilişkisini görmediğimiz ama bu ilişkiyi 

işaret eden göstergelerin kullanıldığı karakterleri ‘ürünle dolaylı ilişkili karakterler’ 

ürünle ilişkisi hiç bir şekilde gösterilmeyen karakterleri de ‘ürünle ilişkisiz 

karakterler’ olarak tanımladık. 

Sınıflandırmayı bu şekilde yapmayı tercih etmemizin birinci sebebi,  

reklamların amacının,  karakterlerin vurgulanan özelliklerinin ürünle ilişkili olarak 

algılanmasını sağlamak olmasıdır. Karakterleri algılarken kendimizle onların 

arasındaki benzerlik ve farklılıklar konusunda kararlar veririz. Reklamların amacı ise; 

bu olası benzerlik ve(ya) farklılıkların sebebi ile izleyicisinin o ürünü tüketmesi veya 

tüketmemesi arasında ilişki kurması etkisini yaratabilmektir. İkinci sebebimiz bu 

noktada ortaya çıkıyor: ürünün kullanımı sonucunda kişinin diğerlerinin zihninde 

yaratacağını düşündüğü imajın hayali yansımasını değerlendirebilmek. 

 

Karakterin Rolü (tekrar)             

KARAKTERİ  ROLÜ FREKAS YÜZDE 
Başka 6 ,3 
Hepsi 54 2,7 

2 ve 3 81 4,0 

1 ve 2 121 6,0 

Ürünle Ilişkisiz 137 6,8 

Ürünle Dolaylı Ilişkili 170 8,4 
1 ve 3 262 12,9 

Ürünle Doğrudan Ilişkili 517 25,5 

Yok 636 31,4 

Toplam 1984 97,8 

Tablo 29-a 
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Karakterin Rolü (çeşit)     

KARAKTERİ ROLÜ FREKAS YÜZDE 
Başka 1 ,3 
Hepsi 11 2,8 
2 ve 3 14 3,5 

Ürünle Ilişkisiz 22 5,5 
1 ve 2 22 5,5 

Ürünle Dolaylı Ilişkili 28 7,0 
1 ve 3 69 17,3 

Ürünle Doğrudan Ilişkili 94 23,6 
Yok 120 30,1 

Toplam 381 95,5 
Tablo 29-b 

Tablo 29-a ve tablo 29-b’de de açıkça görüldüğü gibi reklamların yaklaşık % 

70’lik bir bölümünde karakter kullanılmıştır. Tekrar ve çeşit tablolarında karakterlerin 

rollerinin yüzdelik dağılımları arasında çok küçük farklar göze çarpmaktadır. 

Reklamlarda en fazla ürünle doğrudan ilişkili karakterlere yer verilmiştir. 

Sonrasında ise; sırasıyla ürünle dolaylı ilişkili ve ürünle ilişkisiz  karakterlere yer 

verilmiştir ancak çeşit ve tekrar yüzdeleri oldukça düşüktür. Karakterlerin bir arada 

kullanımlarına baktığımızda da %17’lik bir yoğunluk oranıyla ürünle doğrudan 

ilişkili ve ürünle ilişkisiz karakterlerin birlikte kullanımı olduğunu görüyoruz. 

Karakterlerin reklamlarda hangi özelliklerinin ön plana çıkarıldığını ürünle 

ilişkileri ve cinsiyet dağılımlarına göre analiz edeceğiz.    

Tablo 30-a ve 30-b’de ürün ve(ya) hizmetin türüyle karakterin ürünle ilişkisi 

arasındaki ilişkinin analizi yer almaktadır. En fazla yiyecek-içecek ve kişisel temizlik 

ve hijyenle ilgili ürünlerin reklamlarında ürünle doğrudan ilişkili karakter 

kullanılmıştır. Ürünle dolaylı ilişkili karakterlerin gösterilme yoğunluğu ise çeşit ve 

tekrar analizlerine göre faklılık göstermektedir. Reklamların tekrar sayılarına göre 

düzenlenen tabloda ürünle dolaylı ilişkili karakterler en fazla ‘genel temizlik’,  ‘inşaat 

ve yapı malzemeleri’ ve ‘kişisel temizlik ve hijyen’ ile ilgili ürünlerin reklamlarında 

yer alırken çeşide göre düzenlenen tabloda ‘kişisel temizlik ve hijyen’,  ‘genel 

temizlik’,  ‘yiyecek içecek’ ve ‘ev eşyası’ ürünlerinin reklamlarında ve eşit 
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yoğunlukla yer aldıkları görülmektedir. Ürünle ilişkisiz karakterler ise; en fazla 

‘yiyecek içecek’ ve  ‘ev eşyası’ ürünlerinin reklamlarında kullanılmıştır. 

Ürün Veya Hizmetin Türü * Karakterin Rolü (tekrar) 

Ürün ve(ya) 

Hizmetin Türü 

Karakterin Rolü Toplam

Ürünle 

Doğrudan 

Ilişkili 

Ürünle 

Dolaylı 

Ilişkili 

Ürünle 

Ilişkisiz 

1 ve 2 1 ve 3 2 ve 3 Hepsi Yok Başka 

Kozmetik 17 21 - - 17 - - 8 - 63 

Kişisel Temizlik ve 

Hijyen 

85 22 - 17 51 5 1 12 - 193 

Genel Temizlik 

Ürünleri 

25 39 12 - 40 20 13 9 - 158 

Yiyecek Içecek 211 12 37 75 76 27 18 127 - 583 

Banka ve Sigorta 34 - 11 - 13 11 - 16 - 85 

Giyecek 23 - - - 10 - 14 23 - 70 

Başka 1 11 10 - - - - 5 - 27 

Araba 16 - 5 - 7 7 4 20 - 59 

Ev Eşyası 51 13 33 29 32 10 - 185 - 353 

Cep Telefonu ve 

Gsm Hatları 

2 11 2 - 1 - - 21 - 37 

Çocuk Bakım 

Ürünleri/Oyuncak 

9 - - - - 1 2 18 - 30 

Medya Ürünleri 8 6 9 - 7 - - 135 6 171 

Laptop v.b. Kişisel 

Tek. Ürünler 

17 2 - - 6 - 2 22 - 49 

Inşaat 

Yapımalzemeleri 

12 29 18 - 2 - - 21 - 82 

Takı/Aksesuar 1 - - - - - - 1 - 2 

Market 5 4 - - - - - 12 - 21 

Toplam 517 170 137 121 262 81 54 635 6 1983 

Tablo 30-a 
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Ürün Veya Hizmetin Türü * Karakterin Rolü (çeşit) 

Ürün ve(ya)  Hizmetin 
Türü 
 

Karakterin Rolü Toplam
 Ürünle 

Doğrudan 
Ilişkili 

Ürünle 
Dolaylı 
Ilişkili 

Ürünle 
Ilişkisiz 

1 ve 2 1 ve 3 2 ve 3 Hepsi Yok Başka 

Kozmetik 5 3 - - 3 - - 2 - 13 
Kişisel Temizlik ve 

Hijyen 
12 4 - 3 11 1 1 2 - 34 

Genel Temizlik 
Ürünleri 

6 4 1 - 10 3 3 3 - 30 

Yiyecek Içecek 38 4 8 15 21 3 3 28 - 120 
Banka ve Sigorta 5 - 1 - 5 2 - 7 - 20 

Giyecek 4  - - 3 - 1 3 - 11 
Başka 1 2 1 - - - - 1 - 5 
Araba 3 - 1 - 2 2 1 3 - 12 

Ev Eşyası 5 4 6 4 8 2 - 30 - 59 
Cep Telefonu ve Gsm 

Hatları 
1 1 2 - 1 - - 5 - 10 

Çocuk Bakım 
Ürünleri/Oyuncak 

5 - - - - 1 1 4 - 11 

Medya Ürünleri 1 2 1 - 1 - - 16 1 22 
Laptop v.b. Kişisel 
Tek. Ürünler 

2 2 - - 3 - 1 4 - 12 

Inşaat 
Yapımalzemeleri 

4 1 1 - 1 - - 6 - 13 

Takı/Aksesuar 1 - - - - - - 1 - 2 
Market 1 1 - - - - - 5 - 7 
Toplam  94 28 22 22 69 14 11 120 1 381 

Tablo 30-b 

Ürünle ilişkisiz karakterlerin (bir bakıma figüran olarak da adlandırabiliriz) 

diğer karakterlerle birlikte kullanılması yoğunlukları tablo 30-a ve 30-b’de paralellik 

göstermektedir. Ürünle ilişkisiz karakterin ürünle doğrudan ilişkili karakterle birlikte 

en fazla gösterildiği reklamlar ‘yiyecek içecek’   ve ‘kişisel temizlik ve hijyen’ 

ürünlerinin reklamlarıdır. Ürünle dolaylı ilişkili karakterlerle birlikte gösterildiği 

reklamlar ise; ‘yiyecek içecek’ ve ‘genel temizlik’ ürünlerinin reklamlarıdır. Ürünle 

doğrudan ve dolaylı ilişkili karakterler sadece üç ürün türü reklamlarında birlikte 

kullanılmıştır : ‘yiyecek içecek’,  ‘kişisel temizlik ve hijyen’ ve ‘ev eşyası’. 

Üç karakterin de bir arada en fazla yer aldığı reklamlar çeşit tablosuna göre 

‘yiyecek içecek’ ve ‘genel temizlik’ ürünleri reklamlarıyken tekrar tablosuna göre 

‘yiyecek içecek’ ve ‘giyecek’ reklamlarıdır. Herhangi bir karakter en az, tekrar 
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tablosuna göre ‘çocuk bakım ürünleri ve oyuncak’ çeşit tablosuna göre ise; ‘cep 

telefonları ve gsm hatları’ ürünlerinin reklamlarında kullanılmıştır. 

‘Başka’ olarak kodladığımız,  yani; ürünle ilişkisini görmemize rağmen onu 

kullanırken görmediğimiz karakterler sadece  medya ürünleri reklamlarında 

kullanılmıştır. 

6.a) Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterler 

Ürünle Doğrudan İlişkili      Ürünle Doğrudan İlişkili    
Karakterin Cinsiyeti (tekrar)      Karakterin Cinsiyeti (çeşit) 
 
CİSİYET FREKAS YÜZDE  CİSİYET FREKAS YÜZDE 

her ikisi 178 8,8  her ikisi 28 7,0 

erkek 375 18,5  erkek 90 22,6 

kadın 439 21,6  kadın 91 22,8 

Toplam 992 48,9  Toplam 209 52,4 

 Tablo 31-a        Tablo 31- 

 

Ürünle doğrudan ilişkili karakterlerde kadınlar erkeklere oranla daha çok 

kullanılmıştır. Bu fark reklamların tekrar sayılarına  göre düzenlenen tabloda daha 

gözle görülür bir hal almaktadır. Reklam metni içerisinde kullanılan karakterleri,  

hedef kitlenin cinsiyetini belirlemek için veri olarak kullandığımızı daha önce de 

belirtmiştik. Ürünle doğrudan ilişkili kadın karakter sayısının fazlalığı öncelikli hedef 

kitlenin kadın olmasının yanı sıra tüketimden geçerek varoluşu da öykülemektedir. 

“Alışkanlıkları,  tarihi,  psikolojisi köklü bir biçimde çalışılarak,  kadın,  reklamlar 

aracılığı ile kendi kimliğini tüketimle tanımlayacak,  kendisini tüketimle ifade edecek 

ve tüketimle rahatlamasını sağlayacak şekilde ikna edilmeye çalışılır” (Timisi,  

2004:31). 



 139 

Ürünle Doğrudan İlişkili          Ürünle Doğrudan İlişkili 
Karakterin  Gösterildiği An (çeşit)                      Karakterin Gösterildiği An (tekrar) 
 
GÖSTERİLDİĞİ A FREKAS YÜZDE  GÖSTERİLDİĞİ  A FREKAS YÜZDE 

Kullanımdan Önce 6 1,5  Kullanımdan Önce 17 ,8 

2 ve 3 7 1,8  2 ve 3 25 1,2 

1 ve 3 7 1,8  1 ve 3 31 1,5 

Kullanımdan Sonra 7 1,8  Kullanımdan Sonra 49 2,4 

Hepsi 12 3,0  Hepsi 57 2,8 

Başka 22 5,5  Başka 83 4,1 

1 ve 2 23 5,8  1 ve 2 121 6,0 

Kullanım Sırasında 125 31,3  Kullanım Sırasında 609 30,0 

Toplam 209 52,4  Toplam 992 48,9 

Tablo 32-a          Tablo 32-b 

Karakterlerin çoğunluğu,  ürünün ve(ya) hizmetin kullanımı sırasında 

gösterilmektedir. Tablolarda ‘başka’ olarak kodlanan değişken,  ürünle doğrudan 

ilişkili karakterin ürünün ve(ya) hizmetin tanıtıcısı ve(ya) satıcısı olarak gösterildiği 

durumları içermektedir. Ürünün kullanımından önce ve ürünün kullanımından sonraki 

durumların tek başına gösterildiği reklamlar çeşit ve tekrar bakımından son derece 

azdır. 

Karakterleri genellikle ürünün kullanımı sırasında görüyor olmak ürünün 

özellikleriyle kullanılan karakterin özelliklerini algılarken aralarında bir bağlam 

oluşturmayı pekiştirir ve kolaylaştırır. 
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Ürünle Doğrudan Ilişkli Karakterin Gösterildiği An * 
Ürünle Doğrudan Ilişkli Karakterin Cinsiyeti (tekrar) 

Gösterildiği An 
 

Üdi Cinsiyeti 
 Toplam 

 
Kadın Erkek Her Ikisi 

Kullanımdan Önce 1 3 13 17 
Kullanım Sırasında 277 195 137 609 
Kullanımdan Sonra 38 11 - 49 

1 ve 2 44 49 28 121 
1 ve 3 17 14 - 31 
2 ve 3 16 9 - 25 
Hepsi 35 22 - 57 
Başka 11 72 - 83 
Toplam 439 375 178 992 

Tablo 33 -a 

 

Ürünle Doğrudan Ilişkli Karakterin Gösterildiği An * 
Ürünle Doğrudan Ilişkli Karakterin Cinsiyeti (çeşit) 

Gösterildiği An 
 

Üdi Cinsiyeti Toplam 
 Kadın Erkek Her Ikisi 

Kullanımdan Önce 2 2 2 6 

Kullanım Sırasında 49 54 22 125 
Kullanımdan Sonra 5 2  7 

1 ve 2 11 8 4 23 
1 ve 3 5 2 - 7 
2 ve 3 4 3 - 7 
Hepsi 9 3 - 12 
Başka 6 16 - 22 
Toplam  91 90 28 209 

Tablo 33-b 

Tablo 33-a ve 33-b’de ürünle doğrudan ilişkili karakterin gösterildiği an ve 

cinsiyeti arasındaki ilişkinin dağılımını yansıtmaktadır. Bu tablolarda ‘karakterlerin 

cinsiyet dağılımı’ ve ‘karakterlerin gösterildikleri an’ın frekans dağılımı 

analizlerindeki sonuçlarla uyumlu veriler elde ediyoruz. Frekans dağılımı tablolarında 

karakterlerin çoğunluğunun kadın ve gösterildikleri anın da ürünün kullanımı 

sırasında olduğunu görmüştük. Tekrara göre düzenlenen tabloda da yoğunluğun en 

fazla kadın karakterin ürünün kullanımı  sırasında gösterilmesi üzerinde toplandığını 

görüyoruz. Ancak çeşide göre düzenlenen tabloda yoğunluğun kadının değil erkeğin 

ürünün kullanımı sırasında gösterilmesi üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ürünle 

doğrudan ilişkili kadın ve erkek karakterlerin bir arada en fazla gösterildikleri an ise 
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ürünün kullanımı sırası anıdır. Ürünün kullanımından sonra anında reklam 

metinlerinde hiç birlikte yer almamışlardır. 

 

Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Ürünle İlişkisi * 
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Cinsiyeti (tekrar) 

Ürünle Ilişkisi 
 

Üdi Cinsiyeti Toplam 
 Kadın Erkek Her Ikisi 

Tüketici 420 306 169 895 

Üretici - 4 - 4 

Satıcı- Sunucu 14 62 - 76 

Tüketici ve Satıcı 4 - 9 13 

Üretici ve Tüketici 1 1 - 2 

Başka - 2 - 2 

Toplam  439 375 178 992 

Tablo 34-a 

 

Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Ürünle İlişkisi * 
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Cinsiyeti (çeşit) 

Ürünle Ilişkisi 
 

Üdi Cinsiyeti 
Toplam 

Kadın Erkek Her Ikisi 
Tüketici 87 72 27 186 
Üretici - 1 - 1 

Satıcı- Sunucu 2 15 - 17 

Tüketici ve Satıcı 1 - 1 2 

Üretici ve Tüketici 1 1 - 2 

Başka - 1 - 1 
Toplam 91 90 28 209 

Tablo 34-b 

Ürünle doğrudan ilişkili karakterin cinsiyeti ve ürünle olan ilişkisinin 

analizleri sonucunda elde edilen sonuçlar erkek ve kadının anlamlandırılması 

açısından oldukça ilgi çekicidir. Kadınlar, özellikle tekrara göre alınan kayıtlarda,  

erkeklerden daha fazla tüketici olarak gösterilmiş ve hiç üretici olarak 

gösterilmemiştir. Kısacası kadın üretim süreci içerisinde karar verici olarak 

gösterilmemiştir. Oysa erkekler üretici ve satıcı-sunucu rollerinde de 
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gösterilmişlerdir. Yoğunluğu az olmakla birlikte erkekler üretim süreci ve ilişkileri 

içerisinde kadınlardan daha aktif konumlandırılmışlardır. 

Sistem eril dilini korumaktadır ancak sistemdeki egemenlik daha dar bir sınıfa 

ait hale geldiğinden kadınla erkeğin konumlandırılışı arasındaki fark da daha belirsiz 

bir görüntü arz etmektedir. 

 

Ürünle Doğrudan Ilişkili Karakterin Gösterildiği An * 
Ürünle Doğrudan Ilişkili Karakter Şikayetçi Mi (tekrar) 

Gösterildiği  
an 
 

üdi şikayetçi mi 
Toplam 

 kodlanamıyor biraz 
şikayetçi 

ne şikayetçi ne 
hoşnut 

biraz hoşnut çok hoşnut 

kullanımdan 
önce 

- - 3 1 13 17 

kullanım 
sırasında 

7 5 102 76 410 600 

kullanımdan 
sonra 

- - 6 - 43 49 

1 ve 2 - 13 17 28 63 121 
1 ve 3 9 - 10 6 6 31 
2 ve 3 - - 4 - 21 25 
hepsi - 16 1 18 22 57 
başka - - 38 30 15 83 
Toplam 16 34 181 159 593 983 

Tablo 35-a 

 

Ürünle Doğrudan Ilişkili Karakterin Gösterildiği An * 
Ürünle Doğrudan Ilişkili Karakter Şikayetçi Mi (çeşit) 
Gösterildiği  

an 
 

üdi şikayetçi mi Toplam 
kodlanamıyor biraz şikayetçi ne şikayetçi ne 

hoşnut 
biraz hoşnut çok 

hoşnut 
kullanımdan 

önce 
- - 2 2 2 6 

kullanım 
sırasında 

2 2 26 17 78 125 

kullanımdan 
sonra 

- - 1 - 6 7 

1 ve 2 - 2 2 6 13 23 
1 ve 3 2 - 2 2 1 7 
2 ve 3 - - 2  5 7 
hepsi - 2 1 1 8 12 
başka - - 9 7 6 22 
Toplam  4 6 45 35 119 209 

Tablo 35-b 
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Ürünle doğrudan ilişkili karakterler en çok ürünün kullanımı sırasında ‘çok 

hoşnut’ gösterilmişlerdir. Karakterler hiç bir reklamda çok şikayetçi 

gösterilmemişlerdir. Ürünün hem kullanımı sırasında hem de kullanımından sonra 

gösterilen karakterler sadece ‘çok hoşnut’ ve ‘ne şikayetçi ne hoşnut’ olarak 

yansıtılmışlardır.Toplamda en az ‘biraz şikayetçi’ daha sonra sırasıyla ‘biraz hoşnut’,  

‘ne şikayetçi ne hoşnut’ ve ‘çok hoşnut’ yansımalar yer almıştır. Tekrar ve çeşit 

tabloları yakın oranda paralellik göstermektedir. 

 

Ürünle Doğrudan İlişkili Karakter Başarılı Görülüyor Mu * 
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Cinsiyeti *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Başarılı-Başarısız Gösterildiği Alan (tekrar) 
üdi başarılı-başarısız 
gösterildiği alan 

üdi başarılı görülüyor mu üdi cinsiyeti 
 

Toplam 
 

kadın erkek her ikisi 
kodlanamıyor kodlanamıyor - - 9 9 

 çok başarılı 13 - - 13 
ev işi çok başarılı 8 - - 8 

biraz başarılı 34 - 12 46 
ne aşarılı ne başarısız 2 - - 2 

biraz başarısız 4 - - 4 
mesleği çok başarılı 4 24 - 28 

biraz başarılı 14 8 - 22 
ne aşarılı ne başarısız 8 - 7 15 

çok başarısız - 3 - 3 
aile ilişkileri kodlanamıyor - - 2 2 

çok başarılı - 3 - 3 
biraz başarılı 5 5 - 10 

arkadaşlık ilişkileri biraz başarılı 2 3 - 5 
ne aşarılı ne başarısız - - 1 1 

özel ilişkiler çok başarılı 4 - - 4 

biraz başarılı - 1 3 4 
biraz başarısız - 10 - 10 
çok başarısız 2 - - 2 

başka çok başarılı 8 5 - 13 

biraz başarısız - 9 - 9 

Tablo 36 

Tablo 36,  reklamların tekrarları bazında ürünle doğrudan ilişkili karakterin 

cinsiyeti, başarılı görülüp görülmediği ve başarılı/başarısız gösterildiği alanın 

analizidir. 
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Tablo 36’ya göre kadınların en başarılı olarak gösterildikleri alan ev işleriyken 

erkekler mesleklerinde başarılı olarak gösterilmiştir. Bu veri erkeğin kamusal 

kadınınsa özel alanda konumlandırılışıyla ilgili söylemi doğrulamaktadır. 

Erkeklerin tek başlarına ev işleriyle ilgili başarılı ya da başarısız olmaları 

durumu hiç kodlanmamıştır. Ancak kadınların meslekleriyle ilgili başarıları 

ölçümlere yansımıştır. Kadın sadece özel ilişkiler konusunda ‘çok başarısız’ 

gösterilirken erkek sadece  meslek konusunda ‘çok başarısız’ gösterilmiştir. Her iki 

karakter bir arada hiç bir alanda ‘çok başarılı’ veya ‘çok başarısız’ yansıtılmamıştır. 

 

Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Cinsiyeti *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakter Başarılı Görülüyor Mu *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakter Fiziksel Olarak Güzel Görülüyor Mu (tekrar) 
 

üdi fiziksel 
olarak güzel 
görülüyor 

mu 

 
Üdi cinsiyet

üdi başarılı görülüyor mu Toplam 
 Kodlanamı-

yor 
çok başarılı biraz 

başarılı 
e başarılı 
ne başarısız

biraz 
başarısız 

çok 
başarısız 

kodlanamıy
or 

kadın 3 - - - - - 3 
erkek 5 - - - - - 5 
her ikisi 8 - - - - - 8 
Toplam  16 - - - - - 16 

çok güzel kadın 169 8 28 8 4 - 217 
erkek 28 4 - - 9 - 41 
her ikisi 79 - - - - - 79 
Toplam  276 12 28 8 13 - 337 

biraz güzel kadın 129 29 18 2 - - 178 
erkek 128 13 7 - 8 - 156 
her ikisi 25 - 15 1 - - 41 
Toplam  282 42 40 3 8 - 375 

ne güzel ne 
çirkin 

kadın 20 - 6 - - - 26 
erkek 124 6 10 - 2 3 145 
her ikisi 43 - - 7 - - 50 
Toplam  187 6 16 7 2 3 221 

biraz çirkin kadın 1 - 3 - - 2 6 
erkek 18 9 - - - - 27 
Toplam  19 9 3 - - 2 33 

Tablo 37 

“1980’li yıllardan itibaren,  iyi anne ve iyi eş,  uzlaşmacı kadın kategorisi 

devam etmekle birlikte,  belirginleşen bir diğer kategori süper kadındır” (Timisi,  
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2004:33). Kadının kamusal alanda daha fazla yer alıyor olması,  cinslerin eşitliğinden 

çok ‘süper kadın’ olgusunu ortaya çıkarmıştır. Yani; kadın kamusal alanda yer 

almaktadır ama bu durum onun ev ve aile ile ilgili sorumluluklarını azaltmayacaktır. 

Kadın tanımının değişimi elbette ki erkek tanımının da değişimi sonucunu 

ortaya   çıkarır. Çünkü; kadınlık ve erkeklik birbirinin karşıtlıklarına dayanan 

kavramlardır. Kadının kamusal alanda yer almaya başlaması,  erkeğin de özel alanda 

konumlandırılmasını arttırmıştır. 

Reklamlarda da yansımasını rahatlıkla görebildiğimiz bu durum,  yine de 

cinslere göre toplumsal görev dağılımlarını temelden değiştirmemiştir. Her ne kadar 

erkeği özel alanda görsek de evde iş yaparken ya da çocuğun bakımıyla ilgilenirken 

görünme oranları oldukça azdır. Ayrıca kadınlar da kamusal alanda çalışmalarına 

rağmen teknolojinin nimetlerinden faydalanarak ev ve ile ilgili görevlerini eksiksiz 

yerine getirebilmekte ve yine teknolojiden geçerek elde ettiği zaman artırımını 

güzelleşmek ve fiziksel bakımını yapmak için kullanabilmektedir. 

Başarı ve fiziksel güzellik derecelerinin cinslere göre dağılımının analizini 

gördüğümüz tabloda da kadınların başarılı gösterildikleri durumlarda aynı zamanda 

erkeklerden daha fazla güzel gösterildikleri ortaya çıkmaktadır. Kadınlar,  ‘çok 

başarılı’ ve ‘biraz başarılı’ gösterildikleri reklamlarda ya ‘çok güzel’ ya da ‘biraz 

güzel’ olarak yansıtılmışlardır. Kısaca,  güzellik,  kadınlar için erkeklere oranla daha 

fazla tanımlayıcı öğe olarak kullanılmaya devam etmektedir diyebiliriz. 

Tablo 37’deki  analizin de bize gösterdiği gibi kadın karakterin başarısı ve 

güzel görünmesi arasında ilişki kurulmuştur. ‘Çok başarılı’ gösterildiği reklamlarda 

aynı zamanda güzel de gösterilirken,  sadece ‘çok başarısız’ gösterildiği durumlarda 

‘biraz çirkin’ olarak gösterilmiştir. Reklam metinlerindeki kadın,  “Ne çok kadınsı,  
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ne de çok feminist olan,  geleneksel ile modern arasında mutlu bir denge kuran,  

ancak nihai olarak ev ve çocuklarını kamusal alana tercih edebilecek olan kadındır. 

Bu tür anlamlandırma biçimi,  kadınların kamusal rollerinin başarısını tüketim,  

kozmetik,  moda endüstrisiyle eşitlemektedir. ... Başarının ölçüsü,  fiziksel güzellik 

ve çekiciliktir” (Timisi,  2004:33). 

6.b) Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter 

Şimdiye kadar reklamlardaki ürünle doğrudan ilişkili karakterlerle ilgili 

analizlere yer verdik. Karakterlerin ev ortamında görülüp görülmediği,  bakımlı 

görülüp görülmediği,  aktif olup olmadıkları gibi tipleştirilmelerine yönelik cinsiyete 

göre dağılımlarını göz önüne alarak yapacağımız analizlere geçmeden önce ürünle 

dolaylı ilişkili karakterlerin ürünle ilişkilerine yer vereceğiz. 

     Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti (tekrar) 

CİSİYET FREKAS YÜZDE 

Erkek 126 6,2 

Her Ikisi 150 7,4 

Kadın 156 7,7 

Toplam 432 21,3 

Tablo 38-a 

 

Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti (çeşit) 

CİSİYET FREKAS YÜZDE 

Kodlanamıyor 1 ,3 

Her Ikisi 21 5,3 

Erkek 22 5,5 

Kadın 33 8,3 

Toplam 77 19,3 

Tablo 38-b 

Ürünle dolaylı ilişkili olarak kadınlar erkeklerden daha fazla kullanılmıştır. 

Çeşit ve tekrar tabloları arasındaki tek fark,  tekrar tablosunda erkeğin ürünle dolaylı 

ilişkili gösterilme sıklığının her ikisinin bir arada gösterilme sıklığından daha az 

olmasıdır. 
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Ürünle Dolaylı İlişkili Karakterin Gösterildiği An (çeşit) 

GÖSTERİLDİĞİ A FREKAS YÜZDE 
2 ve 3 1 ,3 
hepsi 1 ,3 

kodlanamıyor 2 ,5 
kullanım sırasında 4 1,0 

1 ve 3 4 1,0 
kullanımdan önce 9 2,3 
kullanımdan sonra 13 3,3 

başka 43 10,8 
Toplam 77 19,3 

Tablo 39-a 

 

Ürünle Dolaylı Ilişkili Karakterin Gösterildiği An (tekrar) 

GÖSTERİLDİĞİ A FREKAS YÜZDE 
2 ve 3 5 ,2 
hepsi 8 ,4 

kullanımdan önce 27 1,3 
1 ve 3 27 1,3 

kodlanamıyor 36 1,8 
kullanım sırasında 41 2,0 
kullanımdan sonra 45 2,2 

başka 239 11,8 
Toplam 428 21,1 

Tablo 39-b 

Ürünle dolaylı ilişkili karakterlerin ürünle ilişkileri açısından gösterildikleri 

anın sağlıklı bir şekilde kodlanması konusunda ortaya çıkan sıkıntıdan dolayı ‘başka’ 

kodu sıklıkla kullanılmıştır. Ürünle dolaylı ilişkili karakterler en fazla ürünün 

kullanımından sonra gösterilmişlerdir. Çeşide göre düzenlenen tabloda rakamlar daha 

açık bir saptamaya gitmemize yardımcı olurken tekrar tablosunda karakterin 

gösterildiği anların frekanslarının birbirlerine çok daha yakın olduğunu görüyoruz.
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Ürünle Dolaylı İlişkili Karakterin Ürün Veya Hizmetle İlişkisi *  

Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti (çeşit) 
Ürünle ilişkisi 

 
ürünle dolaylı ilişkili kar. cinsiyeti Toplam 

kodlanamıyor kadın erkek her ikisi 

kodlanamıyor - - 1 - 1 
tüketici 1 31 15 17 64 

satıcı-sunucu - - 4 - 4 

tüketici ve satıcı - - - 3 3 
üretici ve satıcı - 1 - - 1 

başka - - 1 1 2 
kullanıcı - 1 1 - 2 
Toplam  1 33 22 21 77 

Tablo 40-a 

 

Ürünle Dolaylı İlişkili Karakterin Ürün Veya Hizmetle İlişkisi *  
Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti (Tekrar) 

Ürünle  Ilişkisi Ürünle Dolaylı Ilişkili Kar. Cinsiyeti Toplam 
 

Kadın Erkek Her Ikisi 
Kodlanamıyor - 1 - 1 

Tüketici 151 73 88 312 
Satıcı-Sunucu - 47 - 47 

Tüketici Ve Satıcı - - 48 48 
Üretici Ve Satıcı 5 - - 5 

Başka - 1 14 15 
Toplam  156 122 150 428 

Tablo 40-b 

Ürünle dolaylı ilişkili karakterlerin hiç biri ürün ve(ya) hizmetle ilişkisi üretici 

bağlamında değildir. Sadece bir reklamda kadın karakter ‘üretici ve satıcı’ rolüyle 

yansıtılmıştır. Ürünle dolaylı ilişkili olmak,  ürün ve(ya) hizmetin bitmiş haliyle 

ilişkide konumlanmayı yansıtan bir durumu doğurmaktadır. Ancak kadınlar bu 

konumda erkeklere oranla hemen hemen iki kat daha fazla gösterilmiştir. Yani hem 

kadın hem de erkek üretici rolde gösterilmemesine rağmen kadının çok daha fazla 

tüketici rolünü yansıtması onu üretim süreci ve ilişkileri içinde daha edilgen bir 

konumda göstermektedir. 
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Ürünle Dolaylı Ilişkili Karakterin Gösterildiği An *  
Ürünle Dolaylı Ilişkili Karakter Şikayetçi Mi (çeşit) 
Gösterildiği An 

 
Üdi Şikayetçi Mi Toplam 

 
Kodlanamıyor Çok 

Şikayetçi 
Biraz 

Şikayetçi 
e 

Şikayetçi 
e Hoşnut 

Biraz 
Hoşnut 

Çok 
Hoşnut 

Kodlanamıyor - - - 2 - - 2 

Kullanımdan Önce 1 - - 3 1 4 9 

Kullanım Sırasında 1 - - 1 1 1 4 

Kullanımdan Sonra 2 - 1 1 1 8 13 

1 ve 3 - 1 1 1 1 - 4 

2 ve 3 1 - - - - - 1 

Hepsi - - - 1 - - 1 

Başka 1 2 2 14 8 16 43 

Toplam 6 3 4 23 12 29 77 

Tablo 41-a 

 

Ürünle Ddolaylı Ilişkili Karakterin Gösterildiği An *  
Ürünle Dolaylı Ilişkili Karakter Şikayetçi Mi (tekrar) 
Gösterildiği An 

 
Üdi Şikayetçi Mi Toplam 

 Kodlanamıyor Çok 
Şikayetçi 

Biraz 
Şikayetçi 

e 
Şikayetçi 
e Hoşnut 

Biraz 
Hoşnut 

Çok 
Hoşnut 

Kodlanamıyor - - - 36 - - 36 

Kullanımdan Önce 2 - - 6 5 14 27 

Kullanım Sırasında 18 - - 9 10 4 41 

Kullanımdan Sonra 5 - 2 2 1 35 45 

1 ve 3 - 9 14 2 2 - 27 
2 ve 3 5 - - - - - 5 
Hepsi - - - 8 - - 8 
Başka 9 16 4 83 53 73 238 
Toplam 39 25 20 146 71 126 427 

Tablo 41-b 

Tablo 41-a ve 41-b’de ürünle dolaylı ilişkili karakterin hoşnutluğuyla ilgili 

ölçümleri sıklıkla ‘başka’ olarak kodlanmıştır. Çünkü; ürün ve(ya) hizmetle dolaylı 

ilişkili karakterin kullanıldığı reklamlarda çoğunlukla karakterin zaten o ürün ve(ya) 
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hizmeti kullanıyor olduğu anlatımı mevcuttur. İzleyiciye de karakterin yaşantısından 

ürün ve(ya) hizmetle ilişkili bir kesit sunulur. 

Ürünle doğrudan ilişkili karakterlerden farklı olarak dolaylı ilişkili karakterler 

az sayıda olmakla beraber ‘çok şikayetçi’ olarak da gösterilmişlerdir. Karakterin ‘çok 

şikayetçi’ gösterildiği reklamlarda karakter,  ürün ve(ya) hizmetle olan ilişkisini 

öyküler. Karakter o ürün ve(ya) hizmeti kullanmaya başlamasını geçmişte ‘çok 

şikayetçi’ olduğu bir nedene bağlar. 

Karakterin ‘ne şikayetçi ne hoşnut’ olarak gösterildiği reklamlarda ise; ürün 

ve(ya) hizmet karakterin yaşantısının doğal bir uzantısıymış gibi bir anlatım aktarılır. 

Tablo 41-a ve 41-b arasında şikayet ölçeğinin frekans dağılım yoğunluğu 

açısından fark vardır. Çeşide göre düzenlenmiş olan tablo 41-a’da en fazla yoğunluk 

‘çok hoşnut’ ölçeğinde toplanmışken,  tekrar sayısına göre düzenlenen tablo 41-b’de 

bu yoğunluk ‘ne şikayetçi ne hoşnut’ ölçeğinde görülmektedir. 

 
Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Başarılı Görülüyor Mu *  
Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti *  
Ürünle Dolaylı İlişkili Karakterin  Başarılı-Başarısız Gösterildiği Alan (çeşit) 

 
Üdi Başarılı-
Başarısız 
Gösterildiği 

Alan 

Üdi Başarılı Görülüyor Mu 
 

Ürünle Dolaylı Ilişkili Kar. Cinsiyeti 
Toplam 

 Kadın Erkek Her Ikisi 

Kodlanamıyor Kodlanamıyor - - 1 1 

Ev Işi 
Çok Başarılı 3 1 - 4 

Biraz Başarısız 1 - - 1 

Mesleği 
Çok Başarılı - 2 - 2 

Biraz Başarılı - 1 - 1 

Aile Ilişkileri 

Çok Başarılı 1 - - 1 

Biraz Başarılı 1 - - 1 

Biraz Başarısız 1 - - 1 

Arkadaşlık 
Ilişkileri 

Biraz Başarılı - - 1 1 

Özel Ilişkiler Biraz Başarılı - 1 - 1 

Başka 
Çok Başarılı - - 1 1 

e Başarılı e Başarısız 1 - - 1 

Tablo 42 
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Ürünle dolaylı ilişkili karakterin cinsiyeti,  başarılı gösterilip gösterilmediği ve 

başarılı/başarısız gösterildiği alanın analiz edildiği tablo 42’de ürünle doğrudan 

ilişkili karakterle ilgili yapılan analize paralel sonuçlar elde edilmiştir. Kadın,  sadece 

ev işi ve aile ilişkileri alanında ‘çok başarılı’ olarak gösterilirken erkek,  ev işi ve 

meslek alanlarında ‘çok başarılı’ olarak kodlanmıştır. Ancak kadının başarı 

yoğunluğu ev işi alanında toplanırken erkeğinki meslek alanında toplanmaktadır. 

 
Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti *  
Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Başarılı Görülüyor Mu *  
Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Fiziksel Olarak Güzel Görülüyor Mu (tekrar) 

 
Üdi Fiziksel 
Olarak Güzel 
Görülüyor Mu 

Iüdi Cinsiyet 
 

Üdi Başarılı Görülüyor Mu 
 

Toplam 
 

Kodlanamıyor Çok 
Başarılı 

Biraz 
Başarılı 

e Başarılı 
e 

Başarısız 

Biraz 
Başarısız 

Kodlanamıyor Erkek 1 4 - - - 5 
Her Ikisi 31 - - - - 31 
Toplam  32 4 - - - 36 

Çok Güzel Kadın 41 - - 2 - 43 
Erkek 29 - 1 - - 30 
Her Ikisi 24 9 - - - 33 
Toplam  94 9 1 2 - 106 

Biraz Güzel Kadın 36 - - - 9 45 
Erkek 17 2 14 - - 33 
Her Ikisi 24 - - 11 - 35 
Toplam  77 2 14 11 9 113 

e Güzel e 
Çirkin 

Kadın 46 8 10 - 4 68 
Erkek 32 - - - - 32 
Her Ikisi 43 - 7 - - 50 
Toplam  121 8 17 - 4 150 

Biraz Çirkin Erkek 18 4 - - - 22 
Toplam  18 4 - - - 22 

Tablo 43 

Ürünle dolaylı ilişkili karakterlerin başarılı ve fiziksel olarak güzel 

gösterilmelerinin cinsiyetlere göre dağılımlarına baktığımızda hem kadın hem de 

erkek karakterlerin tek başlarına hiç hem ‘çok güzel’ hem de ‘çok başarılı’ 

gösterilmediklerini görüyoruz. Kadınların güzelliklerinin kodlanıp başarılarının 

kodlanamama oranı erkeklerinkinden daha fazladır. Ancak yine de ürünle dolaylı 

ilişkili kadın karakterler için süper kadın olgusundan bahsetmek zordur. 
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7) Karakterlerin Özellikleri 

Ürün-kullanıcı ilişkisi yaklaşımında “markanın spesifik bir kullanıcı ya da 

kullanıcı sınıfı ile birleştirilmesi öngörülmektedir” (Engel,  Warshaw,  Kinnear,  

1991:231,  aktaran; Kocabaş ve Elden,  1997:75). Bu kişiler (ürünün kullanıcısı,  

yani; reklam karakteri),   hedef kitle tarafından sevilen hatta tanınan ayrıca yaşam 

tarzlarına da özenilen ve arzulanan bir şekilde olmalıdır. 

Karakterlerin reklam metni içerisinde hangi özelliklerle konumlandırıldıkları 

son derece önemlidir,  çünkü; izleyicinin ve dolayısıyla potansiyel tüketicinin 

zihninde bir bakış açısı,  imaj ya da pozisyon yaratılır. “Reklam,  ortak deneyim ve 

kimlikleri oluşturan ve tüketiciyle en kısa yoldan iletişim kuran bir ortamdır. ... Aynı 

zamanda reklam,  cinsiyet kalıp yargıları aracılığıyla,  toplumsal ilişkilerin yeniden 

üretilmesinde de etkili bir rol oynar” (Timisi,  2004:29,30). 

Bu bölümde karakterlerin kişilik ve dış görünüm özelliklerinin nasıl yansıtıldıklarını 

reklamların tekrar sayılarına göre analiz edeceğiz. 

 

Üdi Ev Ortamında Gösteriliyor Mu                  Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti  
Üdi Cinsiyeti (tekrar)     Üdi Ev Ortamında Gösteriliyor Mu (tekrar) 

Ev  ortamında 
görülüyor mu 

 

üdi cinsiyeti 
 

Toplam 
 
Cinsiyet 

 
üdi ev ortamında 
gösteriliyor mu Toplam 

kadın erkek 
her 
ikisi   görülüyor görülmüyor  

kodlanamıyor 28 8 1 37  kadın 75 81 156 

görülüyor 221 126 72 419  erkek 15 107 122 

görülmüyor 190 241 105 536  her ikisi 26 124 150 

Toplam  439 375 178 992  Toplam  116 312 428 

Tablo 44-a                        Tablo 44-b 

 Tablo 44-a’da ürünle doğrudan ilişkili,  44-b’de ise ürünle dolaylı ilişkili 

karakterlerin ev ortamında gösterilip gösterilmediğinin analiz sonuçlarını görüyoruz. 

Her iki tabloda da kadınların erkeklere oranla çok daha fazla ev ortamında 

görüldükleri ortaya konuluyor. Ürünle dolaylı ilişkili kadın karakterlerin                                   
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erkeklere göre ev ortamında gösterilme oranları ürünle doğrudan ilişkili 

karakterlerden çok daha yüksektir. 

Toplamda her iki tabloda da karakterlerin ev ortamında gösterilme sıklıkları 

gösterilmemelerinden daha azdır. 

 

Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Evde İş Yapıyor Mu *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Cinsiyeti (tekrar) 
Evde Iş Yaparken 
Görülüyor Mu 

 

Üdi Cinsiyeti Toplam 
 Kadın Erkek Her Ikisi 

Kodlanamıyor - 1 - 1 

Görülüyor 68 17 12 97 
Görülmüyor 371 357 166 894 

Toplam 439 375 178 992 
Tablo 45-a 

 

Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti * 
Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Ev Ortamında İş Yapıyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet 
 

Üdi Ev Ortamında Iş Yapıyor Mu Toplam 
 Kodlanamıyor Görülüyor Görülmüyor 

Kadın 7 24 125 156 

Erkek - 2 120 122 

Her Ikisi 18 - 132 150 

Toplam  25 26 377 428 

Tablo 45-b 

Tablo 45-a ve 45-b’de ürünle doğrudan ilişkili ve dolaylı ilişkili karakterlerin 

ev ortamında iş yaparken gösterilip gösterilmediklerinin cinsiyetlere göre 

dağılımlarını görüyoruz. Her iki tabloda da kadın karakterlerin erkek karakterlere 

oranla çok daha fazla ev ortamında iş yaparlarken görüldükleri sonucunu elde 

ediyoruz. Kadın ve erkek karakterlerin kendi içlerinde ev ortamında iş yaparlarken 

görülüp görülmediklerine baktığımızda ise ağırlıklı olarak görülmedikleri sonucunu 

elde ediyoruz. 
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Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Cinsiyeti *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakter İş Ortamında Gösteriliyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet 
 

Üdi Iş Ortamında Gösteriliyor Mu Toplam 
 Kodlanamıyor Görülüyor Görülmüyor 

Kadın 38 48 352 438 
Erkek 12 97 266 375 
Her Ikisi 24 7 147 178 
Toplam 74 152 765 991 

Tablo 46-a 

 
ürünle dolaylı ilişkili kar. cinsiyeti * 
ürünle dolaylı ilişkili karakter iş ortamında görülüyor mu (TEKRAR) 

Cinsiyet 
 

Üdi Iş Ortamında Görülüyor Mu Toplam 
 Kodlanamıyor Görülüyor Görülmüyor 

Kadın - 5 151 156 
Erkek 17 9 96 122 
Her Ikisi 48 - 102 150 
Toplam  65 14 349 428 

Tablo 46-b 

Tablo 46-a ve 46-b’de ürünle doğrudan ilişkili ve dolaylı ilişkili karakterlerin 

iş ortamında görülüp görülmediklerinin analizleri yer almaktadır. Her iki tabloda da 

erkek karakterlerin kadınlara oranla daha fazla iş ortamında gösterildikleri sonucu 

elde edilmektedir. Kadın ve erkek karakterlerin kendi içlerinde iş ortamında gösterilip 

gösterilmediklerinin dağılımına baktığımızda ise; ağırlıklı olarak her iki cinsin de iş 

ortamında gösterilmediklerini görüyoruz. 

Ürünle doğrudan İlişkili kar. mesleği *  
Ürünle doğrudan ilişkili karakterin cinsiyeti (tekrar) 

Meslek 
 

Üdi Cinsiyeti 
 
 

Toplam 
 

Kadın Erkek Her Ikisi 
Kodlanamıyor 365 245 155 765 

Doktor - 2 - 2 
Manken 8 - - 8 
Öğrenci 15 31 7 53 

Iş Adamı-Kadını - 24 - 24 
Yok - 9 8 17 
Başka 8 51 - 59 
Sporcu - 8 - 8 

Ev Kadını 7 - - 7 
Sanatçı 36 5 8 49 
Toplam  439 375 178 992 

Tablo 47-a 
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Ürünle Dolaylı Ilişkili Karakterin Meslek   
Ürünle Dolaylı Ilişkili Kar. Cinsiyeti (tekrar) 

Meslek Ürünle Dolaylı Ilişkili Kar. Cinsiyeti 
 

Toplam 
 

Kadın Erkek Her Ikisi 
Kodlanamıyor 151 75 139 365 

Yok - 1 11 12 
Başka 5 4 - 9 
Sporcu - 12 - 12 
Sanatçı - 30 - 30 
Toplam  156 122 150 428 

Tablo 47-b 

Tablo 47-a ve 47-b’de ürünle doğrudan ilişkili ve dolaylı ilişkili karakterlerin 

meslek ve cinsiyet analizleri yer almaktadır. 

Ürünle doğrudan ilişkili kadın karakterler,  manken,  öğrenci,  ev kadını ve 

sanatçı (yerine ünlü mü desek?) olarak gösterilmekteyken erkek karakterler doktor,  

öğrenci,  iş adamı,  sporcu ve sanatçı olarak gösterilmiştir. Ağırlıklı olarak 

karakterlerin meslekleri kodlanamamıştır. Her iki cinsin birlikte kodlanabildikleri 

meslekler öğrenci ve sanatçı olmuştur. 

Ürünle dolaylı ilişkili kadın karakterler sadece ‘başka’ olarak 

kodlanabilmiştir. Erkek karakterler ise sporcu ve sanatçı olarak gösterilmiştir.  

 ‘Başka’ olarak kodlanan meslekler,  site yöneticiliği,  terzilik,  boyacılık ve 

tezgahtarlık/satıcılık meslekleridir. Ürünle dolaylı ilişkili 0-3 yaş arası karakterlerin 

meslekleri ise ‘yok’ olarak kodlanmıştır. 

 

Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Cinsiyeti *  
Ürünle Doğrudan Ilişkili Karakter Anne-Baba Rolünde Görülüyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet 
 

Üdi Anne-Baba Rolünde Görülüyor Mu Toplam 
 Kodlanamıyor Görülüyor Görülmüyor 

Kadın 5 57 377 439 
Erkek - 17 358 375 
Her Ikisi 9 5 164 178 
Toplam  14 79 899 992 

Tablo 48-a 
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Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti * 
Ürünle Dolaylı Ilişkili Karakter Anne-Baba Rolünde Görülüyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet 
 

Üdi Anne-Baba Rolünde Görülüyor Mu Toplam 
 Kodlanamıyor Görülüyor Görülmüyor 

Kadın 7 46 103 156 
Erkek - 2 120 122 
Her Ikisi 31 19 100 150 
Toplam 38 67 323 428 

Tablo 48-b 

Tablo 48-a ve 48-b’de karakterlerin anne-baba olarak görülüp 

görülmediklerinin cinsiyetlere göre dağılımı yer almaktadır. Her iki tabloda da kadın 

karakterlerin anne rolünde gösterilmelerinin erkek karakterlerin baba rolünde 

gösterilmelerinden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Her iki karakterin bir arada 

anne-baba rolünde gösterilme oranları ürünle dolaylı ilişkili karakterlerin kullanıldığı 

reklamlarda daha fazladır. 

Ürünle doğrudan ilişkili ve dolaylı ilişkili karakterler ağırlıklı olarak anne-

baba rolünde gösterilmemişlerdir. 

Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Cinsiyeti *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakter Çocuk Bakımıyla İlgileniyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet 
 

Üdi Çocuk Bakımıyla Ilgileniyor Mu Toplam 
 Görülüyor Görülmüyor 

Kadın 30 20 50 
Erkek 4 15 19 
Her Ikisi - 5 5 
Toplam 34 40 74 

Tablo 49-a 

Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti * 
Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Çocuk Bakımıyla İlgileniyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet 
 

Üdi Çocuk Bakımıyla Ilgileniyor Mu Toplam 

Kodlanamıyor Görülüyor Görülmüyor 
Kadın 7 22 26 55 
Erkek - - 2 2 

Her Ikisi 9 14 9 32 

Toplam  16 36 37 89 
Tablo 49-b 

Tablo 49-a ve 49-b’de anne-baba rolünde gösterilen karakterlerin çocuğun 

bakımıyla ilgilenirken gösterilip gösterilmediklerinin cinsiyetlere göre dağılımları yer 
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almaktadır. Ürünle doğrudan ilişkili kadın karakterler erkeklere oranla çocuğun 

bakımıyla ilgilenirken daha fazla gösterilirken ürünle dolaylı ilişkili erkek karakterler 

çocuğun bakımıyla ilgilenirken hiç gösterilmemişlerdir. Bununla birlikte ürünle 

dolaylı ilişkili karakterlerin kullanıldığı reklamlarda her iki cinsin birlikte çocuğun 

bakımıyla ilgilendiği gösterilirken ürünle doğrudan ilişkili karakterlerin 

kullanıldıkları reklamlarda böyle bir veri kodlanmamıştır. 

Ürünle doğrudan ilişkili kadın karakterlerin çocuğun bakımıyla ilgilenirken 

gösterilme oranları gösterilmeme oranlarından daha fazladır. Ürünle dolaylı ilişkili 

kadın ve erkek karakterlerin birlikte çocuğun bakımıyla ilgilenirken gösterilme 

oranları da gösterilmeme oranlarından fazladır. 

 

Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Cinsiyeti *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakter Çocukla Oynuyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet 
 

Üdi Çocukla Oynuyor Mu 
 

Toplam 
 

Görülüyor Görülmüyor 
Kadın 15 35 50 
Erkek 10 7 17 
Her Ikisi 5 - 5 
Toplam 30 42 72 

Tablo 50-a 

 

Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti * 
Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Çocukla Oynuyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet 
 

Üdi Çocukla Oynuyor Mu Toplam 

Kodlanamıyor Görülüyor Görülmüyor 
Kadın 7 21 25 53 
Erkek - 2 -- 2 
Her Ikisi 11 14 7 32 
Toplam  18 37 32 87 

Tablo 50-b 

Tablo 50-a ve 50-b’de ürünle doğrudan ilişkili ve dolaylı ilişkili karakterlerin 

anne-baba rolünde gösterildikleri reklamlarda çocukla oynarken görülüp                  

görülmediklerinin cinsiyetlere  göre dağılımlarına yer verilmiştir. Her iki tabloda da 

kadın karakterin çocukla oynarken görülme oranı görülmeme oranından düşükken 



 158 

erkek karakterlerde tam tersidir. Bunun yanı sıra kadın karakterler erkek karakterlere 

göre çocukla oynarken daha fazla gösterilmiştir. 

 

Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Cinsiyeti *  
Ürünle Doğrudan Ilişkili Karakter Eş Rolünde Görülüyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet Üdi Eş Rolünde Görülüyor Mu 
 
 

Toplam 
 

Kodlanamıyor Görülüyor Görülmüyor 
Kadın 5 39 395 439 
Erkek - 13 362 375 
Her Ikisi 10 66 102 178 
Toplam  15 118 859 992 

Tablo 51-a 

 

Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti * 
Ürünle Dolaylı Ilişkili Karakter Eş Rolünde Görülüyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet 
 

Üdi Eş Rolünde Görülüyor Mu 
 
 

Toplam 
 

Kodlanamıyor Görülüyor Görülmüyor 
Kadın - 3 151 154 
Erkek - - 122 122 
Her Ikisi 31 20 99 150 
Toplam  31 23 372 426 

Tablo 51-b 

Tablo 51-a ve 51-b’de karakterlerin eş rolünde gösterilip gösterilmediklerinin 

cinsiyetlere göre dağılımını görüyoruz. 

Ürünle doğrudan ilişkili karakterlerin kullanıldıkları reklamlarda eş rolünde 

görülme yoğunluğu kadınlarda erkeklere oranla daha fazla iken yoğunluk en fazla her 

iki cinsin bir arada eş rolünde gösterilmeleri üzerinde toplanmıştır. 

Ürünle dolaylı ilişkili erkek karakterler hiç tek başlarına eş rolünde 

gösterilmemişlerdir. Kadın karakterlerin de eş rolünde gösterilme oranları oldukça 

düşüktür. 

Kadın ve erkek karakterlerin ayrı ayrı ve bir arada eş rolünde gösterilip 

gösterilmediklerinin kodlanamamasının nedeni reklam metni içerisinde bir arada 

gösterilmelerine rağmen aralarındaki ilişkinin tanımlanmamış olmasıdır. 
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Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Bakımlı Görülüyor Mu *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Cinsiyeti  (tekrar) 

Bakımlı Mı 
 

Üdi Cinsiyeti 
 

Toplam 

Kadın Erkek Her Ikisi 
Kodlanamıyor 2 - - 2 
Çok Bakımlı 167 46 46 259 
Biraz Bakımlı 178 159 84 421 

e Bakımlı e Bakımsız 68 118 48 234 
Biraz Bakımsız 19 52 - 71 
Çok Bakımsız 5 - - 5 

Toplam 439 375 178 992 
Tablo 52-a 

 

Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Bakımlı Görülüyor Mu * 
Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti  (tekrar) 

Üdi Bakımlı 
Görülüyor Mu 

Ürünle Dolaylı Ilişkili Kar. Cinsiyeti 
 
 

Toplam 
 

Kadın Erkek Her Ikisi 
Kodlanamıyor 8 5 31 44 
Çok Bakımlı 38 26 32 96 
Biraz Bakımlı 74 73 71 218 
e Bakımlı e 
Bakımsız 

22 5 16 43 

Biraz Bakımsız 14 13 - 27 
Toplam  156 122 150 428 

Tablo 52-b 

Tablo 52-a ve 52-b’de karakterlerin ne derece bakımlı görüldüklerinin analizi 

yer almaktadır. 

Ürünle doğrudan ilişkili kadın  karakterlerin ‘çok bakımlı’ ve ‘biraz bakımlı’ 

gösterilme sıklıkları erkeklerden daha fazla iken,  ‘ne bakımlı ne bakımsız’ ve ‘biraz 

bakımsız’ gösterilme sıklıkları daha azdır. Ürünle doğrudan ilişkili erkek karakterler 

hiç ‘çok bakımsız’ gösterilmemişlerdir. 

Ürünle dolaylı ilişkili kadın karakterler bakımlılıkla ilgili her ölçekte 

erkeklerden daha sık gösterilmişlerdir. Ürünle dolaylı ilişkili erkek ve kadın 

karakterler hiç ‘çok bakımsız’ gösterilmemiştir. 
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Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Cinsiyeti *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakter Başkaları Ona Bakarken Görülüyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet Üdi Başkaları Ona Bakarken Görülüyor Mu 
 

Toplam 
 

Görülüyor Görülmüyor 

Kadın 42 397 439 
Erkek 40 335 375 
Her Ikisi 21 157 178 
Toplam 103 889 992 

Tablo 53-a 

 

Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti* 
Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Başkaları Ona Bakarken Görülüyor Mu(tekrar) 

Cinsiyet Üdi Başkaları Ona Bakarken Görülüyor Mu Toplam 

Görülüyor Görülmüyor 
Kadın 19 137 156 
Erkek 35 87 122 
Her Ikisi 9 141 150 
Toplam  63 365 428 

Tablo 53-b 

Tablo 53-a ve 53-b’de karakterlerin başkaları onlara bakarken görülüp 

görülmediklerinin cinsiyetlere göre dağılımları görülmektedir. 

Ürünle doğrudan ilişkili kadın karakterler erkeklere oranla az bir farkla daha 

fazla başkaları onlara bakarken görülmektedir. Oysa ürünle dolaylı ilişkili 

karakterlere baktığımızda bu durumun tam tersi olduğunu,  erkeklerin başkaları 

onlara bakarken kadınlara oranla çok daha sık gösterildiklerini görüyoruz. 

Her iki tabloda da erkeklerin başkaları onlara bakarken görülmeme oranları 

kadınlarınkinden daha azdır. “Cinsiyet,  küçük yaşlardan itibaren toplum tarafından 

dış görünüş yoluyla belirlenir. Tüm yaşam boyunca fiziksel çekicilikle benlik algısı 

arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğu,  hem erkeklere hem de kadınlara iletilen bir 

mesajdır. (bkz. örn. Adams,  1985). Buna karşın güzellik,  cinsiyete bağlı bir 

sınıflandırma gibi görünmektedir. Dış görünümü erkek için önem taşır fakat 

belirleyici değildir. Oysa başkalarının kendisine vereceği tepkileri ve kendisini 

algılayışını belirlemesi açısından dış görünüş kadın için tanımlayıcı bir nitelik taşır. 
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(örn. Bar-Tal ve Saxe,  1976a, 1976b; Unger,  1985; Mazur,  1986)” (Tseelon,  

2002:121). 

Reklam metni içerisinde ürün ve(ya) hizmetin kullanıcısına,  başkaları 

tarafından bakıldığının gösterilmesi, reklamın izleyicisinde/ürünün potansiyel 

tüketicisinde,  ürünün kullanımından geçerek kendisine de bakılmasını 

sağlayabileceği iletisinin verilmesidir. “ Bu koşullar altında,  başkalarının hakkınızda 

ne düşündüklerini merak etmeye ve onlara nasıl görünmeniz gerektiğini düşünmeye 

başlarsınız” (Freedman ve arkadaşları,  2003:128). 

 

Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Cinsiyeti *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakter Aynaya Bakarken Görülüyor Mu (tekrar) 

Cinsiyet Üdi Ayanaya Bakarken Görülüyor Mu 
 

Toplam 
 

Görülüyor Görülmüyor 
Kadın 49 390 439 
Erkek 19 356 375 
Her Ikisi 3 175 178 
Toplam  71 921 992 

Tablo 54-a 

Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti* 
Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Aynaya Bakarken  Görülüyor Mu(Tekrar) 

Cinsiyet 
 

Üdi Aynaya Bakarken  Görülüyor Mu Toplam 

Görülüyor Görülmüyor 
Kadın 10 146 156 
Erkek - 122 122 
Her Ikisi - 150 150 
Toplam  10 418 428 

Tablo 54-b 

Tablo 54-a ve 54-b’de karakterlerin aynaya bakarken görülüp görülmedikleri 

yer almaktadır. 

Ürünle doğrudan ilişkili kadın karakterler erkeklerden  çok daha fazla aynaya 

bakarken görülürken ürünle dolaylı ilişkili erkek karakterler aynaya bakarken hiç 

gösterilmemişlerdir. Karakterler aynaya bakarken gösterilseler de gösterilmemeleri 

üzerine yapılan vurgu çok daha baskındır. 
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Reklam metinleri içerisinde ayna kullanımı dolaylı algıyı ölçümlediğimiz 

kriterlerden biridir. Aynaya baktığımızda kıyafetlerimizin,  saçımızın,  bedenimizin 

nasıl göründüğünün,  (aynanın karşısındaki biz olduğumuza göre),  bize nasıl 

yansıdığına dair bilgi ediniriz. Ancak yansımamızın karşısında bir ölçüde ‘diğeri’ 

konumundayızdır. Yani kendi görüntümüz karşısında diğerlerine nasıl 

göründüğümüz,  diğerleri tarafından nasıl algılandığımız konusunda bir fikir ediniriz. 

“Biz her zaman kendimize diğerlerinin bizi gördüğü gibi bakmaya çalışırız”(Miller,  

1982:163). 

Kadın karakterlerin erkeklere oranla daha sıklıkla aynaya bakarken 

görülmeleri,  bizi,  kadınların dolaylı algının etkilerine de daha açık oldukları 

sonucuna götürmektedir. 

Ürünle Doğrudan Ilişkili Kar. Aktif Görülüyor Mu *  
Ürünle Doğrudan Ilişkili Karakter Cinsiyeti (tekrar) 
Aktif Görülüyor Mu 

 
Üdi Cinsiyeti Toplam 

Kadın Erkek Her Ikisi 
Kodlanamıyor 8 - - 8 

Çok Aktif 28 49 2 79 
Biraz Aktif 108 132 104 344 

e Aktif e Pasif 70 63 29 162 
Biraz Pasif 183 94 31 308 
Çok Pasif 42 37 12 91 
Toplam  439 375 178 992 

Tablo 55-a 

 

Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Aktif Görülüyor Mu* 
Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti(tekrar) 
Üdi Aktif Görülüyor 

Mu 
Ürünle Dolaylı Ilişkili Kar. Cinsiyeti Toplam 

 Kadın Erkek Her Ikisi 
Kodlanamıyor - - 18 18 
Çok Aktif 19 20 32 71 
Biraz Aktif 29 21 70 120 

e Aktif e Pasif 13 33 17 63 

Biraz Pasif 83 44 10 137 
Çok Pasif 12 4 3 19 
Toplam  156 122 150 428 

Tablo 55-b 
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Tablo 55-a ve 55-b’de karakterlerin aktif görülüp  görülmediklerini ‘çok 

aktif’ten başlayıp ‘çok pasif’le biten beşli ölçeğe göre değerlendirilmesinin 

cinsiyetlere göre dağılımını görüyoruz. 

Ürünle doğrudan ilişkili kadın karakterler beşli ölçeğin son üç kriterinde,  

yani; ‘ne aktif ne pasif’,  ‘biraz pasif’ ve ‘çok pasif’ gösterimlerinde erkeklerden daha 

sık yer almışlardır. ‘Çok aktif’ ve ‘biraz aktif’ olarak görülme sıklıkları erkeklerde 

kadınlardan daha fazladır. Kadın ve erkek karakterlerin birlikte gösterilmelerinde en 

fazla tekrarlanan ise ‘biraz aktif’ olarak yansıtılmalarıdır. 

Ürünle dolaylı ilişkili kadın karakterlerin ‘biraz aktif’,  ‘biraz pasif’ ve ‘çok 

pasif’ gösterimleri erkeklerden daha fazladır. Bu tabloda da kadın ve erkek 

karakterlerin bir arada gösterilmelerinde en fazla tekrarlanan ‘biraz aktif’ olarak 

yansıtılmalarıdır. 

Her iki tabloda da ‘biraz pasif’ ölçeğinin tekrar sayıları diğer ölçeklerden daha 

fazladır ve kadın karakterler bu ölçek içinde erkeklerden çok daha sıklıkla 

gösterilmişlerdir. Kısaca; reklam izleyicisinin en sık karşılaştığı karakter tipi biraz 

pasif kadın karakterler olmaktadır. 

 

Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Fiziksel Olarak Güzel Görülüyor Mu *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Cinsiyeti (tekrar) 
Güzel Görülüyor 

Mu 
Üdi Cinsiyeti 

 
 

Toplam 
 

Kadın Erkek Her Ikisi 
Kodlanamıyor 3 5 8 16 
Çok Güzel 217 41 79 337 
Biraz Güzel 178 156 41 375 

e Güzel e Çirkin 26 146 50 222 
Biraz Çirkin 6 27 - 33 
Toplam  430 375 178 983 

Tablo 56-a 
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Ürünle Dolaylı İlişkili Karakter Fiziksel Olarak Güzel Görülüyor Mu* 
Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti (tekrar) 

Üdi Fiziksel 
Olarak Güzel 
Görülüyor Mu 

Ürünle Dolaylı Ilişkili Kar. Cinsiyeti Toplam 
 

Kadın Erkek Her Ikisi 

Kodlanamıyor - 5 31 36 

Çok Güzel 43 30 33 106 
Biraz Güzel 45 33 35 113 
e Güzel e 

Çirkin 
68 32 49 149 

Biraz Çirkin - 22 - 22 
Toplam 156 122 149 427 

Tablo 56-b 

Tablo 56-a ve 56-b’de ürünle doğrudan ilişkili ve dolaylı ilişkili karakterlerin 

fiziksel olarak güzel gösterilip gösterilmedikleri ve beşli ölçeğe göre ne derece güzel 

gösterildiklerinin cinsiyete göre dağılımı yansıtılmıştır. Kodlama yapılırken,  reklam 

metni içerisinde güzellikle ilgili herhangi bir vurgunun yapılıp yapılmadığından yola 

çıkılmıştır. Her iki tablodan da karakterlerin hiç birinin ‘çok çirkin’ gösterilmedikleri 

görülmektedir. 

Ürünle doğrudan ilişkili kadın karakterlerin ‘çok güzel’ gösterilme oranları 

erkek karakterlerden çok daha fazladır. Erkekler ise ‘ne güzel ne çirkin’ ve ‘biraz 

çirkin’ gösterimlerinde kadınlardan daha sık kullanılmışlardır. 

Ürünle dolaylı ilişkili kadın karakterler ‘çok güzel’,  ‘biraz güzel’ ve ‘ne güzel 

ne çirkin’ ölçeklerinde erkeklerden daha sıklıkla kullanılırken hiç ‘biraz çirkin’ olarak 

gösterilmemişlerdir. Ayrıca; ürünle dolaylı ilişkili tüm kadın karakterlerin güzellik 

ölçütü belirlenmiştir. 

Kadınların fiziksel görünüşlerinin güzel olup olmaması ile ilgili vurgunun 

erkeklere oranla daha sıklıkla yapılıyor olması ve hiç ‘çok çirkin’ gösterilmemeleri,  

kadınların seyredilen olarak konumlandırılmasının ötesinde anlamlar da taşımaktadır. 

Reklam metinlerinde kadın ister ev kadını,  ister başka bir meslek sahibi,  isterse anne 

olarak gösterilsin fiziksel güzelliği ile ilgili vurgu erkek karakterlere oranla daha fazla 
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yapılmaktadır. “Güzellik modeli,  kadını dış görünüşüyle tanımlayıp değerlendirerek,  

aslında onu iki kat daha utandırıcı bir konuma sokmaktadır. İlk olarak,  kadın 

genellikle ulaşamadığı ve sonunda çiğnemeye mahkum olduğu ideal bir ölçüte göre 

değerlendirilmektedir. İkinci olarak ise,  kadının vücudu,  doğal,  çıplak ve kontrol 

edilmemiş haliyle kabul görmemektedir. ... Goffman’a ve ideolojik çözümlemelere 

(örn. Althausser, 1970/1976) göre,  ‘güzellik sistemi’ cinsiyet farklılıkları 

ideolojisinin sayesinde,  doğal ve kadınlara özgü bir olgu olarak algılanmaktadır” 

(Tseelon,  2002:139). 

Ürünle Doğrudan İlişkili Kar. Seksi Görülüyor Mu *  
Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Cinsiyeti (tekrar) 
Seksi Görülüyor Mu 

 
Üdi Cinsiyeti 

 
 

Toplam 

Kadın Erkek Her Ikisi 
Kodlanamıyor 63 123 43 229 

Çok Seksi 18 6 5 29 
Biraz Seksi 87 12 27 126 
Seksi Değil 262 234 103 599 
Toplam 430 375 178 983 

Tablo 57-a 

Ürünle Dolaylı Ilişkili Karakter Seksi Görülüyor Mu* 
Ürünle Dolaylı Ilişkili Kar. Cinsiyeti(tekrar) 

Üdi Seksi 
Görülüyor Mu 

Ürünle Dolaylı Ilişkili Kar. Cinsiyeti Toplam 
 Kadın Erkek Her Ikisi 

Kodlanamıyor 60 21 60 141 

Çokseksi 4 - 6 10 
Biraz Seksi 6 14 - 20 
Seksi Değil 86 87 83 256 
Toplam 156 122 149 427 

Tablo 57-b 

Tablo 57-a ve 57-b’de ürünle doğrudan ilişkili ve dolaylı ilişkili karakterlerin 

seksi görülüp görülmediklerinin cinsiyetlere göre dağılımlarını görüyoruz. 

Ürünle doğrudan ilişkili erkek karakterlerin seksi görülüp görülmedikleri ile 

ilgili kodlama kadın karakterlerden çok daha az yapılabilmiştir. Kadın karakterler,  

‘çok seksi’,  ‘biraz seksi’ ve ‘seksi değil’ ölçeklerinin her birinde erkeklerden daha 
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sıklıkla gösterilmişlerdir. Kadın ve erkek karakterlerin bir arada kullanıldıkları 

reklamlarda ise en çok vurgu ‘seksi değil’ üzerine yapılmıştır. 

Ürünle dolaylı ilişkili erkek karakterler hiç ‘çok seksi’ gösterilmezlerken 

kadın karakterlerin seksi gösterilip gösterilmedikleriyle ilgili kodlama erkeklere 

oranla daha az yapılabilmiştir. Ayrıca; erkek karakterler ‘biraz seksi’ ve ‘seksi değil’ 

gösterimlerinde kadınlardan daha fazla kullanılmıştır. 

Ürünle Doğrudan İlişkili Karakterin Cinsiyeti * Ürünle Dolaylı İlişkili Kar. Cinsiyeti *  
Dolaylı İliş. Kar.’İn Doğrudan İliş. Kar.’Le İlişkisi (tekrar) 

 
Dolaylı İliş. 
Kar.’İn 

Doğrudan İliş. 
Kar.’Le Ilişkisi 

 
Ürünle 

Doğrudan 
Ilişkili Kar. 
Cinsiyeti 

Ürünle Dolaylı Ilişkili Kar. Cinsiyeti 
 
 

Toplam 
 

Kadın Erkek Her Ikisi 

Aile Kadın - 2 18 20 
Erkek 29 - - 29 

Akraba Kadın 4 - - 4 
Arkadaş Kadın 3 - - 3 

Erkek - 1 2 3 
Her Ikisi 12 8 - 20 

Mesleki Kadın - 14 - 14 
Alıcı-Satıcı Kadın 8 - - 8 

Erkek 5 - 3 8 
Sevgili Kadın - 1 - 1 

Erkek 12 - - 12 
Yok Kadın - - 1 1 

Erkek - - 15 15 
Her Ikisi - 4 - 4 

Başka Her Ikisi - - 23 23 
Tablo 58 

Tablo 58’de ürünle dolaylı ilişkili karakterin ürünle doğrudan ilişkili 

karakterle ilişkisi cinsiyet dağılımına göre değerlendirilmiştir. En fazla yoğunluk,  

ürünle doğrudan ilişkili erkek karakterle ürünle dolaylı ilişkili kadın karakterin 

arasındaki ilişkinin aile olarak gösterilmesi üzerinde toplanmıştır. Mesleki ilişki, 

sadece,  kadının ürünle doğrudan,  erkeğin ise; ürünle dolaylı ilişkili gösterildiği 

reklamlarda tanımlanırken sevgili ilişkisi ise; sadece,  erkeğin ürünle doğrudan,  

kadının ise; ürünle dolaylı ilişkili gösterildiği reklamlarda tanımlanmıştır. 
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Ürünle dolaylı ilişkili karakterin ürünle doğrudan ilişkili karakterle bir 

ilişkisine dikkat çekilmesi durumunda,  çoğunlukla,  bu ilişki karşı cinsle 

gösterilmiştir. 

8) Ürünle İlişkisiz Karakterler 

Ürünle doğrudan ya da dolaylı ilişkisi gösterilmeyen karakterlerle ilgili iki 

analiz yapılmıştır. Bu analizlerle öğrenmek istediğimiz,  reklamı yapılan ürünle 

herhangi bir ilişkisi olmamasına rağmen karakter kullanımının cinsel metalaştırma 

yönünde özel bir amaca yönelik olup olmadığıdır. 

Ürünle İlişkisi Olamayan Kar. Cinsiyeti(tekrar) 

Cinsiyet Sayı Yüzde 
Kodlanamıyor 2 ,1 

Kadın 144 7,1 
Erkek 187 9,2 
Her Ikisi 226 11,1 
Total 559 27,6 

Tablo 59 

Tablo 59,  ürünle ilişkisi olmayan karakterlerin cinsiyet dağılım oranlarını 

göstermektedir. Bu tabloya göre,  ürünle ilişkisiz karakter kullanılan reklamlarda 

erkekler kadınlardan daha fazla gösterilmişlerdir. Bunun nedeni; erkeklerin kozmetik,  

hijyenik kadın bağı,  tüy dökücü krem gibi doğrudan kadınlarla ilgili ürünlerin 

reklamlarında,  kadın karakteri seyreden,  değerlendiren,  onaylayan ve(ya) reddeden,  

kısaca; karar verici otorite olarak gösterilmeleridir. Örnek olarak;  blendax canlı 

renkler,  braun silk epil,  orkid ultra,  eti form,  veet tüy dökücü krem,  max factor 

mascara v.s. gösterilebilir. 
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Ürünle İlişkisi Olamayan Kar. Cinsiyeti * Ürünle İlişkisi Olmayan Kar.Fiziksel Özelliğine Dikkat 
Çekiliyor Mu (tekrar) 

Ürünle İlişkisi 
Olamayan Kar. 

Cinsiyeti 

Ürünle İlişkisi Olmayan Kar.Fiziksel Özelliğine Dikkat 
Çekiliyor Mu? 

 
 

Toplam 
 

Kodlanamıyor Çekiliyor Çekilmiyor 
Kodlanamıyor - - 2 2 

Kadın - 33 111 144 
Erkek - 20 167 187 
Her Ikisi 4 35 187 226 
Toplam 4 88 467 559 

Tablo 60 

Tablo 60,  reklamda kullanılan ürünle ilişki olmayan karakterlerin fiziksel bir 

özelliğine dikkat çekilip çekilmediğinin cinsiyetlere göre dağılımını yansıtmaktadır. 

Karakterin fiziksel bir özelliğine dikkat çekiliyor mu sorusundan kasıt; karakterin 

özellikle güzel ve(ya) seksi ve(ya) siyah ve(ya) çirkin ve(ya) şişman gösterilip 

gösterilmediğidir. Yani; karakterin, reklam metni içerisinde,  herhangi bir yan anlam 

oluşturacak her hangi bir özelliğinin gösterge olarak kullanılıp kullanılmadığı sorduk. 

Ürünle ilişkisiz karakterlerin cinsiyetlere göre dağılımını gördüğümüz tablo 

61’de erkeklerin kadınlardan daha fazla gösterildikleri ortaya çıkmasına rağmen, 

tablo 62’de ürünle ilişkisiz erkek karakterlerin fiziksel bir özelliklerine kadın 

karakterlerden daha az dikkat çekildiği görülüyor. Bu da bize kadınların nasıl 

göründüklerinden geçerek toplumsal varoluşlarının değerlendirilmesinin erkeklerden 

daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Ancak; ürünle ilişkisiz karakterlerin özellikle fiziksel bir özelliklerine dikkat 

çekilmeme oranları her iki cinste de dikkat çekilme oranlarından daha fazladır. 

Çünkü; sistemin asıl ihtiyacı,  kişilerin neyi nasıl tükettiklerinden geçerek kendilerini 

ifade etmeleridir. 
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B) İCEL AALİZİ DEĞERLEDİRİLMESİ 

Araştırmamızın örneklemi dahilinde  yer alan 385 çeşit televizyon reklamına,  

reklamda dolaylı algı ve kadının tüketim davranışının temsilini tartışabilmek 

amacıyla hazırladığımız içerik analizi sorularını sorduk. İçerik analizi soru 

yönergesinde izlediğimiz yol,  öncelikle reklamın künyesini ve yapısal özelliklerini 

ortaya çıkarmak;  reklamın,  izleyicisine tanıttığı ürün ve(ya) hizmetle ve vaat ettiği 

doyumla ilgili metnin öyküsel özelliklerini sınıflandırmak ve metin içerisinde 

kullanılan karakterlerin (ürün ve(ya) hizmetin hedef kitlesinin kullanılan karakterle 

temsil edildiğini kabul ettiğimiz için) ürünle doğrudan ya da dolaylı ilişkili ya da 

ilişkisiz gösterilmelerine dayanarak yaptığımız bir gruplandırma doğrultusunda, 

özelliklerini ortaya koyabilecek kapalı uçlu soruları belirlemekti. 

Reklamların çeşitleri baz alınarak,  her bir reklama,  hazırlamış olduğumuz 

içerik analizi soruları yöneltilmiş ve gerekli kodlamalar yapılmıştır. Bu kodlamaları 

spss’e geçirirken reklamların çeşit ve tekrarlarına göre iki ayrı veri tabanı hazırlamayı 

tercih ettik. Böylelikle,  daha önce de değinmiş olduğumuz gibi,   tekrarın öğrenme ve 

var olan anlam sistemlerinin yerleşmesi üzerindeki etkinliğini ve çeşit ve tekrara göre 

analiz sonuçlarının farklı çıkabilme ihtimalini göz önünde tutmayı amaçladık. Analiz 

sonuçlarıyla ilgili tabloları hem 385 çeşit hem de 1991 tekrara göre düzenledik. 

Yaptığımız analizler sonucunda elde ettiğimiz veriler tezimizin varsayımlarını 

destekleyici yöndeydi. Hazırladığımız soru yönergesinde,  araştırmamız açısından en 

hayati önem taşıyan sorulardan biri,  reklam metni içerisinde,  ürün ve(ya) hizmetin 

tüketiminden elde edilecek doyumla ilgili vaat iletisinin ne olduğuna  ilişkindi. Bir 

pilot çalışma sonucunda belirlediğimiz 32 doyum seçeneğinden,  öncelik 

belirtilmeden,  uygun olan bir ya da birden fazlasının kodlanması yöntemiyle,  
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reklamın vaadinin ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde irdeledik. Hem tekrar hem de 

çeşide göre hazırlanan “ürün ve(ya) hizmetin tüketiminden vaat edilen doyum” 

analizlerinde de açıkça görülebildiği gibi,  örneklemimiz dahilindeki reklamların 

toplamında altıncı sırada yer alan doyum “başkalarının ilgisi / beğenisi” olmuştur. 

Reklamın izleyicisine,  ürün ve(ya) hizmetin potansiyel tüketicisine vaat edilen,  ürün 

ve(ya) hizmetten geçerek başkalarının zihninde kendisiyle ilgili yaratacağı imajın 

olumlu olacağıdır. Vaat edilen doyum seçeneklerinden biri olarak belirlediğimiz 

“başkalarının ilgisi / beğenisi”  dolaylı algıyı direkt ileti olarak kullanan reklamları 

belirlememizi sağlamıştır,  ancak; ilk altı doyum arasına giren “fiziksel güzellik” 

vaadi de reklamın izleyicisinin dolaylı algısını kullanan iletileri işaret etmektedir. 

Çünkü,  ekranın karşısındaki potansiyel tüketici,  her defasında o anda yaşanıyormuş 

hissi uyandıran reklam filmindeki karakterle ilgili bir düşünce geliştirir. Reklamın 

sağlamak istediği şey ise,  izleyicisinin karakterle ve karakterin deneyimiyle kendisi 

arasında bir benzerlik,  özdeşlik ya da kıyas ilişkisi kurmasıdır. Bu ilişkiden geçerek,  

kişinin (reklamın izleyicisinin) ürün ve(ya) hizmeti tüketmesi durumunda,  

diğerlerinin zihninde oluşturacağını düşündüğü kendi imajını –reklam karakteri 

hakkında düşünüşüne dayanarak- tahmin eder.  

Vaat edilen doyum seçenekleri arasında,  ‘fiziksel güzellik’ gibi doğrudan bir 

dolaylı algı iletisi olmasa da dolaylı algının kullanıldığı,  ‘iyi anne-baba olmak’,  ‘iyi 

eş olmak’,  ‘şıklık’,  ‘özgüven’ gibi,  başka doyum seçenekleri de yer almaktadır. 

Burada özellikle ‘başkalarının ilgisi / beğenisi’ ve ‘fiziksel güzellik’ doyumlarına 

değinmemizin nedeni,  analiz sonuçlarına göre ilk altı doyum arasında yer almış 

olmalarıdır. 
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Ürün ve(ya) hizmetin,  daha geniş anlamıyla tüketimin hedef kitlesinin 

ağırlıklı olarak hangi cinsiyeti işaret ettiği,  dolayısıyla reklam metninin iletilerinin de 

öncelikli hedef kitlesinin cinsiyetinin ne olduğu araştırmamız açısından önemli bir 

veridir. İçerik analizinde sorduğumuz,  hedef kitlenin cinsiyeti sorusunun cevabını,  

reklamda kullanılan,  ürünle doğrudan ve(ya) ilişkili gösterilen karakterin cinsiyetinin 

ürün ve(ya) hizmetin öncelikli hedef kitlesini işaret ettiğini varsayarak kodladık. 

Örneğin ürün olarak bir şampuanın tanıtımının yapıldığı bir reklamda kullanılan 

karakter kadınsa -ürünün,  her iki cinsin de kullanabileceği bir ürün olmasına rağmen- 

öncelikli hedef kitlenin de kadın olduğunu varsaydık,  çünkü; tüketim davranışının 

temsilini gördüğümüz karakterin cinsiyeti kadındır. Yaptığımız çeşit ve tekrar 

analizlerine göre,  birinci sırada kadın tek başına öncelikli hedef kitle olarak 

gösterilmiştir. İkinci olarak kadın ve erkek bir arada,  üçüncü olarak ise; erkek tek 

başına gösterilmiştir. Verilerin bu şekilde çıkmasının nedeni reklamlarda daha çok 

sadece kadına yönelik ürün ve(ya) hizmetlerin tanıtımının yapılması değil (ürün ve 

hizmetlerin çok büyük bir bölümü her iki cinse de hitap etmektedir),  kadının daha 

çok tüketimle ilişkilendirilerek anlamlandırılmasıdır. Bu noktada anlaşılması gereken,  

var olan anlam sistemlerini kullanan reklamın,  kadın-tüketim özdeşleşmesini de 

yeniden üreterek dolaşıma sokuyor olmasıdır; reklam kadını tüketici olarak 

konumlandırır. 

Reklam,  bir taraftan kadını tüketici olarak konumlandırırken diğer taraftan da 

tüketimiyle ilgili akıl veren,  yönlendiren,  soru soran olarak erkeği işaret eder. Bunu, 

arka seste erkek sesini kullanarak yapar. Reklamların çeşidine göre yapılan 

analizlerde %59,6 oranında erkek arka ses,  %19,8 oranında ise kadın arka sesin 

kullanıldığını gördük. Reklamların tekrarına göre yapılan analizde bu sonuç daha 
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çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 1991 tane reklamın %63,3’ünde erkek sesi,  

%17,6’sında ise kadın sesi arka ses olarak kullanılmıştır. Tüketimle ilgili otorite 

olarak erkeğin işaret edilmesi,  aynı zamanda erkeğin bakış açısının hem erkek hem 

de kadın tarafından içselleştirildiği yargısına varmamıza neden olmaktadır. Ancak,  

öncelikli hedef kitle olarak kadının erkekten çok daha fazla gösterilmesi,  yani; daha 

çok kadın karakterin bulunduğu reklamlarda erkek arka sesin kullanılması,  erkeğe 

oranla kadının daha çok karşı cinsin,  erkeğin bakış açısını içselleştirdiğini 

göstermektedir. 

Reklamlardaki iletilerin önemli bir kısmının kişilerdeki dolaylı algıya 

dayanıyor olması ve öncelikli hedef kitle olarak daha çok kadının işaret ediliyor 

olmasıyla ilgili elde ettiğimiz analiz sonuçlarını bir araya getirdiğimizde,  dolaylı 

algının kadının tüketim davranışlarının temsilinde,  erkeklere oranla,  daha etkin bir 

şekilde kullanıldığı sonucuna varmak yanlış olmayacaktır. Bu noktada,  reklamlarda 

kadın ve erkeğin temsil edilişiyle ilgili veriler elde edebilmek amacıyla ürün ve(ya) 

hizmetle doğrudan ve dolaylı ilişkili karakterlerle ilgili sorduğumuz soruların 

cevaplarının analizleri doğrultusunda,  toplumsal cinsiyetin anlamlandırılışının 

reklam metinlerinde yeniden üretilişini irdeledik. Bu bağlamda elde ettiğimiz verileri 

gözden geçirecek olursak: 

▪ Ürünle doğrudan ilişkili karakterin cinsiyeti ve ürünle olan ilişkisinin 

analizleri sonucunda elde edilen sonuçlar erkek ve kadının anlamlandırılması 

açısından oldukça ilgi çekicidir. Kadınlar, özellikle tekrara göre alınan kayıtlarda,  

erkeklerden daha fazla tüketici olarak gösterilmiş ve hiç üretici olarak 

gösterilmemiştir. Kısacası kadın üretim süreci içerisinde karar verici olarak 

gösterilmemiştir. Oysa erkekler üretici ve satıcı-sunucu rollerinde de 
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gösterilmişlerdir. Yoğunluğu az olmakla birlikte erkekler üretim süreci ve ilişkileri 

içerisinde kadınlardan daha aktif konumlandırılmışlardır. Aynı şekilde,  ürünle 

dolaylı ilişkili karakterlerin hiç biri ürün ve(ya) hizmetle ilişkisi üretici bağlamında 

değildir. Sadece bir reklamda kadın karakter ‘üretici ve satıcı’ rolüyle yansıtılmıştır. 

Ürünle dolaylı ilişkili olmak,  ürün ve(ya) hizmetin bitmiş haliyle ilişkide 

konumlanmayı yansıtan bir durumu doğurmaktadır. Ancak kadınlar bu konumda 

erkeklere oranla hemen hemen iki kat daha fazla gösterilmiştir. Yani hem kadın hem 

de erkek üretici rolde gösterilmemesine rağmen kadının çok daha fazla tüketici rolünü 

yansıtması onu üretim süreci ve ilişkileri içinde daha edilgen bir konumda 

göstermektedir. 

▪ Erkeklerin tek başlarına ev işleriyle ilgili başarılı ya da başarısız olmaları 

durumu hiç kodlanmamıştır. Ancak kadınların meslekleriyle ilgili başarıları 

ölçümlere yansımıştır. Kadın sadece özel ilişkiler konusunda ‘çok başarısız’ 

gösterilirken erkek sadece  meslek konusunda ‘çok başarısız’ gösterilmiştir. Her iki 

karakter bir arada hiç bir alanda ‘çok başarılı’ veya ‘çok başarısız’ yansıtılmamıştır. 

Ürünle dolaylı ilişkili karakterin cinsiyeti,  başarılı gösterilip gösterilmediği ve 

başarılı/başarısız gösterildiği alanın analizinde de ürünle doğrudan ilişkili karakterle 

ilgili yapılan analize paralel sonuçlar elde edilmiştir. Kadın,  sadece ev işi ve aile 

ilişkileri alanında ‘çok başarılı’ olarak gösterilirken erkek,  ev işi ve meslek 

alanlarında ‘çok başarılı’ olarak kodlanmıştır. Ancak kadının başarı yoğunluğu ev işi 

alanında toplanırken erkeğinki meslek alanında toplanmaktadır. 

▪ Ürünle doğrudan ilişkili kadın karakterler,  manken,  öğrenci,  ev kadını ve 

sanatçı olarak gösterilmekteyken erkek karakterler doktor,  öğrenci,  iş adamı,  sporcu 

ve sanatçı olarak gösterilmiştir. Ağırlıklı olarak karakterlerin meslekleri 
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kodlanamamıştır. Her iki cinsin birlikte kodlanabildikleri meslekler öğrenci ve sanatçı 

olmuştur. 

▪ Anne-baba rolünde gösterilen karakterlerin çocuğun bakımıyla ilgilenirken 

gösterilip gösterilmediklerinin cinsiyetlere göre dağılımlarına baktığımızda; ürünle 

doğrudan ilişkili kadın karakterler erkeklere oranla çocuğun bakımıyla ilgilenirken 

daha fazla gösterilirken ürünle dolaylı ilişkili erkek karakterler çocuğun bakımıyla 

ilgilenirken hiç gösterilmadiğini görmekteyiz. Bununla birlikte ürünle dolaylı ilişkili 

karakterlerin kullanıldığı reklamlarda her iki cinsin birlikte çocuğun bakımıyla 

ilgilendiği gösterilirken ürünle doğrudan ilişkili karakterlerin kullanıldıkları 

reklamlarda böyle bir veri kodlanmamıştır. 

▪ Ürünle doğrudan ve dolaylı ilişkili karakterlerin ev ve iş ortamında 

gösterilmelerinin cinsiyetlere göre dağılımına baktığımızda,  kadının ev ortamında 

gösterilişinin erkekten çok daha fazla olduğunu,  buna karşın erkeğin de iş ortamında 

gösterilmesinin kadından daha fazla olduğunu gördük. 
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C) REKLAM METİELRİİ İTEL AÇIDA AALİZLERİ  

Bu bölümde 385 çeşit reklamdan oluşan örneklemimiz içerisinden seçilmiş 

olan reklamların nitel analizleri yer almaktadır. Metin analizleri için seçilmiş olan 28 

adet reklamın seçim kriterleri: 

1-) Ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karakterin aynaya bakarken 

görülüp görülmediği sorusuna olumlu cevap vermeleri,  

2-) Ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karakterin,  başkaları ona bakarken 

görülüp görülmediği sorusuna olumlu cevap vermeleri, 

3-) “Ürünün ve(ya) hizmetin tüketiminden vaat edilen doyum”un ne olduğu 

sorulduğunda “başkalarının ilgisi/beğenisi” olarak cevap vermeleri, durumunun en az 

birini karşılamalarıdır. 

Analitik gerekçelerle reklamları,  aralarındaki benzerliklere ve nitel analiz 

yapılacak reklamların seçim kriterlerine dayanarak üç ana başlık altında 

gruplandırdık: (1) Ayna ve kendine bakış,  (2) Dikkat çekicilik,  (3) Başkalarının 

beğenisi. Bir reklam metni içerisinde,  belirlenen kriterlerin hepsinin ya da birden 

fazlasının bulunması durumunda,  öykü içerisindeki zaman ve(ya) dikkat çekicilik 

açısından,  en ağırlıklı öğenin hangisi olduğu dikkate alınarak reklamlar başlıklar 

altına yerleştirilmiştir.  “Ayna ve kendine bakış” başlığı altında toplanan reklamlar,  

“aynada kendini seyredenler” ve “banyodaki ayna”;  “dikkat çekicilik” başlığı altında 

toplanan reklamlar,   “karşı cinsin ilgisi” ve “diğerinin ilgisi”;  “başkalarının 

beğenisi” başlığı altında toplanan reklamlar ise; “beklenti geliştirenler” ve 

“ödüllendirilenler” alt başlıklarıyla sınıflandırılmışlardır.  

‘Ayna ve kendine bakış’ bölümünde yer alan reklamların metinlerinde 

kullanılan ileti,  ürünün ve(ya) hizmetin tüketilmesinin,  tüketicisine,  kendinden 
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hoşnutluk duymasını sağlayacağı vaadini içermektedir. Bu reklamların metinlerinde 

öykülenen,  ürün ve(ya) hizmetin tüketicisinde yarattığı olumlu bir değişikliktir ve 

reklamın izleyicisine,  metin içerisinde kullanılan karakterin aynadaki görüntüsüne 

gülümseyişi aktarılarak,  olumlu değişiklikten duyulan hoşnutluk hissettirilir. ‘Dikkat 

çekicilik’ bölümünde yer alan reklamlarda ürünün tüketilmesinden dolayı,  

tüketicisinin dikkat çekici olması öykülenir. Bu başlık altında toplanan reklamların 

bir kısmında,  ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili olarak kullanılan karakterin karşı 

cinsinin dikkatini çekmesi öykülenirken,  geriye kalan reklamlarda hem karşı cinsinin 

hem de hemcinslerinin dikkatini çekmesi öykülenir. ‘Başkalarının beğenisi’ başlığı 

altında topladığımız reklamlarda ise; ürünü tüketmeleri durumunda,  tüketicisinin,  

başkalarının beğenisini alacağı vaadi,  ileti olarak kullanılır. Metin içerisinde,  

kullanılan karakterin ya beğeni kazanmak için bilinçli bir şekilde ürünü ve(ya) 

hizmeti kullanımı,  ya da beğeni kazanma amacı gütmeden ürün ve(ya) hizmeti 

tüketmesi ve bu tüketimle dolaylandırılmış beğeniyi bir ödül gibi kazanışı öykülenir. 

Nitel analizini yaptığımız örneklemimiz içerisinde,  birden fazla başlığın altına 

girebilecek olan reklamlar bulunmaktadır. Bu reklamlarda,  belirlemiş olduğumuz 

kriterlerden hangisinin daha dikkat çekici bir şekilde kullanıldığına ve reklam metni 

içerisindeki kullanım süresinin uzunluğuna göre sınıflandırma yapılmıştır. 

Nitel analiz yaptığımız örneklemimiz içerisindeki reklamların sektörel 

dağılımı; ‘araba ve ilgili malzemeler’,  ‘banka ve sigorta’,  ‘genel temizlik ürünleri’,  

‘giyecek’,  ‘yiyecek-içecek’,  ‘kişisel temizlik ve hijyen’ ve ‘kozmetik’ ürünleri 

şeklinde olmuştur. Toplamda on çeşit ‘kişisel temizlik ve hijyen’ ürünü,  altı çeşit 

‘yiyecek-içecek’,   beş çeşit ‘kozmetik’,  dört çeşit ‘genel temizlik’,  birer çeşit de 

‘araba ve ilgili malzemeler’,  ‘banka ve sigorta’ ve ‘giyecek’ ürünlerinin reklamları 
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örnekleme girmiştir. Ancak bu reklamların tekrar sayılarına baktığımızda sıralama şu 

şekilde değişmektedir: 58 tekrar ‘kişisel temizlik ve hijyen’,  40 tekrar ‘genel 

temizlik’,  25 tekrar ‘yiyecek-içecek’,  15 tekrar ‘kozmetik’,  7 tekrar ‘giyecek’,  5 

tekrar ‘araba ve ilgili malzemeler’,  2 tekrar ‘banka ve sigorta’ ürünleri.  

Reklamların analizleri yapılırken öncelikle reklam öyküleri anlatılmış,  

sonrasında ise; reklamda kullanılan mekan ve karakter,  reklamı yapılan ürün ve 

ambalajı ele alınmış ve ardından analizlere geçilmiştir. 

1) Ayna ve Kendine Bakış 

Ayna,  kişiye diğerleri tarafından nasıl görüleceği bilgisini verir. 

Kıyafetlerinin uyumlu görünüp görünmediği,  saçlarının düzgün görünüp 

görünmediği gibi doğrudan yansımayla ilgili bilgilerin yanı sıra; çekici,  mutlu,  

yorgun,  sağlıklı,  neşeli görünüp görünmediği gibi,  başkaları tarafından nasıl 

algılanacağı,  ön bilgisini de edinebilir. Kişi,  edindiği ön bilgilerden yola çıkarak 

beklentiler oluşturabilir. Örneğin; aynadaki yansımasından güzel ve çekici 

algılanacağı bilgisini edinen kişi,  çevresinden hatta özellikle karşı cinsten iltifat 

beklentisi içerisine girebilir. 

Kişi,  aynadaki yansımasıyla,  diğerlerinin zihninde oluşturduğunu düşündüğü 

hayali imaj arasında bağlantı kurar. Buradan yola çıkarak; kişinin aynayla 

vasıtalandırdığı algı süreci içerisinde dolaylı algısını oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Diğerinin,  kişinin kendisini nasıl algıladığına ilişkin bir algı geliştirir. “Nesnel 

özbilincini artırmanın en yalın ve şaşırtıcı yolu,  bir ayna önüne oturmaktır. 

Kuşkusuz,  ayna  kendinizin gerçek bir imgesini sağlar ve nasıl göründüğünüzü ve ne 

yaptığınızı gerçekten görebilirsiniz. Bir başkasına nasıl göründüğünüzü hayal 
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etmenize gerek yoktur,  çünkü bir anlamda,  siz kendiniz bir başkası olabilir ve kendi 

imgenizi seyredebilirsiniz” (Freedman ve diğerleri,  2003:128). 

Bu bölümde,  iki alt başlık altında toplam,  12 reklam yer almaktadır. İki 

yiyecek ve bir banka reklamı dışındaki 9 reklam,  kozmetik ve kişisel temizlik ve 

hijyen ürünleridir. Ayna ve kendine bakış bölümündeki reklamların büyük bir 

çoğunluğu direkt dış görünüşle ilgili ürünlerin (makyaj malzemeleri,  saç boyası,  diş 

macunu,  şampuan vb.) reklamlarıdır ve metin içerisinde ürünle ilişkili karakter,  

çoğunlukla kadın olarak gösterilmiştir. Bu iki veri ışığında diyebiliriz ki; reklamlarda 

kadınların dış görünümleriyle ilgilenirken temsil edilişlerinin yoğunluğu,  

erkeklerinkinden çok daha fazladır. Aynı zamanda,  ayna,  diğerleri tarafından nasıl 

görünüldüğünün de bilgisini verdiğinden kadınların,  erkeklere oranla,  daha fazla 

ayna karşısında gösterilmeleri,  diğerlerinin zihninde oluşturacakları imaja da 

erkeklerden daha fazla önem veriyorlarmış gibi temsil edilmeleri sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. 

1.a) Aynada Kendini Seyredenler 

Ayna karşısındaki kişi için yansıma,  her ne kadar kendine de ait olsa,  

kendisinin dışındadır ve bir bakıma yansımayı nesneleştirir;  dışsal bir olgu gibi 

değerlendirir. Bu bölümde,  aynadaki kendi görüntüsünü bir nesneyi incelermiş gibi 

seyreden karakterlerin kullanıldığı reklamların analizleri yer almaktadır. Bu bölümde 

yer alan 8 reklamın ikisi yiyecek,  biri ise,  bankacılık hizmetiyle ilgilidir. Geriye 

kalan 5 reklam,  kozmetik ve kişisel temizlik ve hijyen ürünlerine aittir. 

Reklamların hepsinde iç mekan kullanılmış sadece bir reklamda hem iç hem 

de dış mekan kullanılmıştır. 6 reklamda ürünle ilişkili gösterilen karakter kadın iken,  
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1 reklamda erkek,  1 reklamda ise; hem kadın hem de erkektir. 7 reklamda kullanılan 

arka ses erkektir.  

 

1- Doritos cep cips 

 

Öykü-1: Reklam,  genç bir erkeğin yüzünün yakın çekim gösterimiyle 

başlıyor. Ürünle doğrudan ilişkili karakteri bir yere doğru bakarken görürüz ama 

nereye baktığı gösterilmez. Sonra; karakterin tüm vücudu gösterilir. Karakter,  

kotunun ön cebindeki (üzerinde bir kot pantolon vardır) doritos paketini çıkarır. Bu 

arada biz,  karakterin bir giyinme kabinin içerisinde bir boy aynasının karşısında 

kendine ve reklamı yapılan ürün olan doritos paketine baktığını anlarız. Ardından 

karakter arkasını döner ve aynadan kotunun arka cebinde ürünün nasıl durduğunu 

görmeye çalışır. Kamera,  kotun arka ceplerini ve cepteki ürünü yakın çekimle alır. 

Sonra karakter kotunu düzeltir (ürün hala arka cebindedir) ve kabinden çıkar. 

Kabinden çıktığında  oranın bir bakkal dükkanı olduğunu anlarız. Karakter tezgaha 

doğru yaklaşır ve tezgahın arkasındaki orta yaşın biraz üzerindeki bakkala bakıp 

ürünü göstererek,  “bunu alıyorum” der. Para ödemez ve bakkaldan çıkar. Ekrana,  

siyah bir fonun üzerindeki ürün paketi gelir,  paketin dışına cips taneleri çıkmıştır. 

Paketin sol tarafında mavi harflerle “yeni”,  sağ tarafında ise; yine mavi harflerle 

“yemeyen bilmez” yazısı vardır. Paketin gösterildiği karelerde erkek arka ses,  “yeni 



 180 

doritos cips,  yemeyen bilmez” der. Reklam filmi  boyunca erkek sesiyle 

seslendirilmiş,  İngilizce sözlü bir müzik duyulur. 

Mekan-1: Reklamın büyük bir bölümü bir giyinme kabininde geçmektedir. 

Kırmızı perdeyle kapatılmış,  perdenin karşısında bir boy aynası bulunan oldukça dar 

bir kabindir. Karakter kabinden çıkıp da bakkalın iç kesimi gösterildiğinde bu 

kabinlerden iki tane daha olduğunu anlarız. Bakkal dükkanı,  biraz karışık ve 

kalabalık malzemelerin bulunduğu küçük ve loş bir yer olarak yansıtılmıştır. 

Bakkalda,  herhangi bir şekilde herhangi bir kıyafetin satıldığına dikkat 

çekilmemesine rağmen giyinme kabinleri bulunmaktadır. Karakter,  bakkaldan 

çıkarken gösterildiğinde bakkalın ön kısmında meyve sebzelerin bulunduğu küçük bir 

manav kısmının da olduğunu görürüz. 

Karakter-1: Reklamda biri ürünün tüketicisi,  diğeri ürünün satıcısı olan iki 

karakter görürüz. Ürünün satıcısı olarak gösterilen karakter,  orta yaşın biraz 

üzerinde,  başında kasketi olan,  hafif kilolu bir erkektir. Reklam metni içerisinde hiç 

repliği yoktur. Ürünün tüketicisi olarak gösterilen karakter,  genç ve yakışıklı bir 

erkektir. Bir sweetshirt ve bol,  düşük bel bir kot pantolon giymektedir. Her iki 

karakterin kıyafetlerinde ve mekan gösterimlerinde koyu ve pastel renkler 

kullanılmıştır. 

Ürün-1: Doritos cep cips,  bir yiyecek maddesidir. Ürünün özelliği,  küçük 

ambalajlar kullanılarak cepte taşınabilecek boyutlara getirilmiş olmasıdır. Ürün 

paketinin ana rengi siyahtır. Üzerinde mavi bir kot cebi resmi bulunmaktadır. Ürün 

paketinin  üzerinde beyaz harflerle yazılmış “doritos” ve “cep” yazıları 

bulunmaktadır. Ayrıca paketin üzerinde kırmızı renk de kullanılmıştır. Paket üzerinde 

kullanılan mavi ve kırmızı renklerin tonları enerji ve canlılığı çağrıştırmaktadır. Bir 
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kot cebinin resminin kullanılmış olması ise ürünün daha çok genç kesime hitap 

etmesinin gösterenidir. Ana rengin siyah olması ise;  ciddiyet ve resmiyetten çok,  

paket üzerindeki diğer öğelerle birlikte düşündüğümüzde,  başkaldırıyı ve aykırılığı 

işaret etmektedir. 

Analiz-1: Reklamda kullanılan karakterin,  bir yiyecek maddesi olan ürünü 

yerken değil de üzerinde taşırken gösterilmesi,  ürünün tüketiminden geçerek bir 

imaja sahip olunacağının,  bir gruba ait olunacağının vaatlerinin iletileridir. Zira; 

ürünle doğrudan ilişkili karakterin üzerindeki düşük bel ve  bol kot pantolon ve 

sweetshirt de genellikle rap ve(ya) metal müzik dinleyicilerinin,  asi duruşlarının 

göstergesi olarak kullandıkları tarz kıyafetlerdendir. Yani bu kıyafetler belli bir 

duruşu simgelemektedir. Ürün de böyle bir grup üyeliğini vaat etmektedir. 

Ürünün bir bakkalda satıldığının gösterilmesi kolay ulaşılabileceğini,  

bakkalın içerisinde giyinme kabinlerinin bulunması ise (kıyafet satışı 

gösterilmemesine rağmen),  ürünün tüketicisinin üzerinde nasıl duracağının müşteri 

tarafından merak edilmesini “doğal” ve “zaten varolan” olarak algılamamızı sağlar. 

Ayrıca reklamda gösterilen karakterler de durumu yadırgamamaktadır. Bir yiyecek 

maddesiyle bile kişinin diğerlerinin zihninde bir imaj oluşturacağı iddiasını 

gördüğümüz bu reklam filminde,  her nerde olursanız olun,  nasıl bir çevrede 

yaşarsanız yaşayın her türlü davranışınızla diğerlerinde oluşturacağınız kanıya özen 

göstermelisiniz iletisi bulunmaktadır. 
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2- Voila saç boyası 

 
 

Öykü-2: Reklam filmi boyunca değişik saç rengi ve modelleriyle gördüğümüz 

kadın karakter bir aynanın karşısında kıyafet denerken gösterilir. İlk olarak siyah,  

düz ve açık saçları ve üzerinde mavi bir tişörtle gördüğümüz kadın karşıya bakarak 

elindeki açık pembe elbiseyi üzerine tutar. Bir sonraki karede karakterin,  kadın 

vücudunu andıran bir aynada kendine baktığını anlarız. Ardından ekrana ürünün 

kutusu gelir. Ambalajın üzerinde reklam karakterinin fotoğrafını görürüz. Kutu 

kameraya doğru yaklaşırken fotoğraf canlanır ve siyah saçlı olan karakter başını 

önüne eğer. Başını tekrar kaldırdığında ise; karakterin bu sefer de kızıl saçlı olduğunu 

görürüz. Bu sefer karakterin üzerinde sarı renkte bir kıyafet vardır. Karakter dans 

ederek aynada kendine saçına ve kıyafetine bakar. Üzerinde mavi bir bluzla ve kızıl 

saçlıyken gördüğümüz bir sonraki kareden sonra yine ürünün kutusu ekranda yer alır. 

Ambalajın üzerinde karakteri kahverengi ve toplu saçlarla görürüz. Ambalaj 

kameraya yaklaştıkça karakterin fotoğrafı yine canlanır. Ardından,  karakteri aynı saç 

rengi ve modeliyle aynanın karşısında mavi bir gömleğin düğmelerini iliklerken 

görürüz. Sonra yine aynı saç rengi ve modeliyle üzerinde beyaz ceket ve pembe bir 

pantolonla aynanın karşısında poz verir. Sonraki karede karakter eğdiği başını kaldırır 

ve bu sefer saçları siyah,  düz ve açıktır. Üzerinde ise; kırmızı bir kazak vardır. 

Ardından yine kahverengi toplu saçlarıyla aynanın karşısında kıyafet dener ama 
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beğenmeyip yatağın üzerine atar. Karakteri bir sonraki karede kızıl saçlı ve pembe bir 

bluzla dans ederek mavi bir bluzu üzerine tutarken görürüz. Ardından karakter yine 

kızıl saçlıdır ama kameraya arkası dönüktür. Kameraya doğru döndüğünde üzerinde 

son derece abiye bir kıyafet olduğunu görürüz. Karakter,  aynada sırtına ve kıyafetine 

baktıktan sonra yüzünde bir gülümsemeyle kıyafetini düzeltir ve aynada kendisine ve 

bakış açımız dolayısıyla da kameradan reklamın izleyicine öpücük gönderir. Sonraki 

karede,  ardarda dizilmiş ürünün dört ambalajını görürüz. En arkada ise; gölge 

şeklinde bir kadın hala kıyafet denemektedir. En üstte “Değiştir beni...” yazısı yer 

alır. Bu arada kadın arka ses “saçımın rengi voila. Değiştir beni voila” der ve bir 

kadın gülümsemesi duyarız. Reklamın başından sonuna dek reklam müziği 

kullanılmıştır. Arka ses konuşuncaya kadar müziğin sözlerini duyarız. Müzik kadın 

sesi tarafından seslendirilmiştir ve sözleri şu şekildedir: “Bazı gün eva,  bazı gün vita. 

Değiştir beni değiştir voila. Her yeni saçta,  başka bir kadın. Değiştir beni değiştir 

voila.” 

Mekan-2: Reklam bütünüyle iç mekanda çekilmiştir. Mekanın içinde 

kullanılan mobilyalardan oranın bir yatak odası olduğu anlaşılmaktadır. Açık ve 

pastel renklerin kullanıldığı mekan genellikle flu gösterilmiştir. Odanın içerisinde bir 

boy aynası (kadın vücudunu anımsatan bir şekli vardır),  iki kişilik yatak,  koltuk,  

sehpa,  komodin ve duvarlarda da çeşitli tablolar görünmektedir. Mekandaki hakim 

renkler; beyaz ve ahşap rengidir. Mekan biraz loş ve bir abajur yanmaktadır,  

dolayısıyla; zamanın gece olduğunu anlarız. 

Karakter-2: Reklamda sadece bir kadın karakter kullanılmıştır. Genç,  

bakımlı ve güzel bir kadın gösterilmiştir. Karakterin hiç repliğinin olmamasıyla 
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beraber hareketli ve neşeli bir tipleme yaratılmıştır. Karakter,  değişik kıyafetler ve 

değişik saç renkleriyle birlikte aynanın karşısında farklı pozlar vermektedir. 

Ürün-2: Ürün bir saç boyasıdır. Ancak ürünün bu ve diğer reklamlarından ve 

ambalajında kullanılan fotoğraflardan hedef kitlesinin sadece kadınlar olduğu 

anlaşılmaktadır. Ürünün ambalajında beyaz zemin üzerinde farklı kadınların farklı saç 

renkleriyle portreleri yer almaktadır. Üst kısımda mavi ve büyük harflerle “voila” 

yazısı yer almaktadır ve ürünün markası içerisinde geçen “i” harfinin noktası kırmızı 

renktir. Ambalajın alt kısmında ise ürün hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı yeşil bir 

bölüm bulunmaktadır. Ürünün marka ismi için kullanılan koyu mavi renk,  

sonsuzluğa,  yani; ürünün kalıcılığına işaret etmektedir. Kadın portrelerinin beyaz 

zemin üzerinde olması ise; saflık,  genç kızlık ve doğanın tazeliğini anımsatmakta ve 

bu özellikleri fotoğraflardaki kadınlara aktarmamızı kolaylaştırmaktadır. Ürünün 

çeşitli özelliklerinden bahsedilen bölümün yeşil zemin üzerinde yer alması hem 

ürünün doğallığı hem de doğal bir görüntü yaratması vaadini desteklemektedir. 

Analiz-2: Reklamın ilk karesinden arka ses duyuluncaya kadar devam eden 

reklam müziğinin sözleri oldukça ilgi çekicidir. Hem sloganda hem de şarkının 

sözlerinde kullanılan “değiştir beni voila” cümlesiyle,  tüketicisinin üründen kendisi 

için bir şey yapmasını istediğini görüyoruz. Üstelik istenen şey kişinin kendisinin 

değişimidir. Yani; ürün kişinin kendisiyle ve daha geniş anlamda hayatıyla ilgili 

sorunları çözebilecek güçte algılatılmak istenmektedir. 

“Her yeni saçta başka bir kadın” sözü ise kadını sadece dış görünüşüne 

indirgeyen bir yaklaşımdır. Kadınların kişilikleri,  meslekleri,  toplumsal rollerine 

karşılık gelen/gelmesi gereken çeşitli görünümler vardır. Eğer hayatınızda memnun 

olmadığınız bir şeyler varsa öncelikle görünüşünüzü değiştirmelisiniz. Olmak 
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istediğiniz şeyi olamıyorsanız,  işe,  olmak istediğiniz şey gibi görünmekle 

başlayabilir,  hatta sadece bununla da yetinebilirsiniz. 

Reklam boyunca,  karakterin ayna karşısında olması,  nasıl göründüğü başka 

bir deyişle başkalarının onu nasıl göreceği konusunda bir fikir oluşturmaya 

çalışmasını anlatmaktadır. Şarkı sözlerinde saç boyası sayesinde kadınların 

kendilerini ve kendilerini hissedişlerini değiştirebilecekleri iletileri kullanılırken, 

karakterin ayna karşısında konumlandırılmasıyla kadının kendini hissedişinin 

başkalarının bakışından geçtiği,  diğerlerine nasıl göründüğüne bağımlı olduğu iletisi,  

yan anlamı yer almaktadır. 

Karakterin reklamın sonunda aynadaki yansımasına öpücük göndermesi ve 

bunu biraz şuh ve işveli bir şekilde yapması,  bize,  yansımasını karşı cins olarak 

anlamlandırdığını iletmektedir. Yani; aynadaki görüntüsü aslında,  erkeğin zihninde 

yatacağını düşündüğü görüntüdür. Erkeğin onu görüş şeklidir. 

3- Koleston saç boyası 

 

Öykü-3: Reklam iç mekanda çekilmiştir. Mekan,  bir evdir ancak evin hangi 

odası olduğu anlaşılmamaktadır. Koyu kahverengi,  dalgalı ve uzun saçlı,  eflatun bir 

bluz giymiş olan bir kadın karakterin gülümseyerek vestiyerde aslı olan bir şapkayı 

almasıyla başlar. Ardından karakter kameraya arkasını dönerek yürümeye başlar ve 

elinde şapkayla bir boy aynasının önünde durur. Aynanın karşısında elleriyle saçlarını 

düzeltir. Yüzünde son derece memnun bir gülümseme vardır. “Saçımda boya 
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olduğunu anlamanız mümkün değil. Çünkü; hiç boyanmamış gibi yumuşak ve 

capcanlı” der. Elindeki şapkayı denemez. Karakter aynanın karşısındayken kamera 

yüzünü ve saçlarını yakın çekimle gösterir. Ardından karakter kameraya arkası dönük 

yürürken gösterilirken aniden döner ve kameraya doğru gülümser. Bu arada,  “hem 

istediğim imrendiren renge sahibim hem de sağlıklı görünen saçlara” der. Sonraki 

karede ürünün kutusu yer alır. Yavaş yavaş kameraya doğru yaklaşırken aynı kadın 

sesi “hepsi sadece koleston’da” der. Birden bire cam bir kabın içerisindeki beyaz bir 

sıvının içine badem tanelerini düşerken görürüz. Ardından karakterimizi,  saçlarına 

boyayı uygulamış halde görürüz. Saçları toplu ve beyaz kremsi bir şeyle (boyayla) 

kaplıdır. Eflatun ve mor arası tonlarla oluşturulmuş arka fonun önünde omuzdan 

yukarısını görmekteyizdir. Ardından ekranda sadece saç vardır ve “mükemmel 

denge” yazısı saçların arasından belirir. Sonra karakter kameraya doğru dönerken 

saçları havalanır ve bu sefer de saçların arasından “renk ve bakım” yazısı belirir. 

Ardından karakteri yeniden aynanın karşısında yüzünde memnun bir gülümseme 

ifadesiyle kendisini seyrederken görürüz. bu kareler boyunca arka sesi duymaya 

başlarız: “koleston’un içerdiği badem özleri saçınızın bakımını yaparken siz de 

istediğiniz rengi saçlarınızı yıpratmadan elde edersiniz” der. Sonra;  ekranda 

öncelikle sadece üç sonra ise beş farklı çeşidiyle ürün kutuları gösterilir. Aynı 

zamanda ekranda “% 100 beyaz kapatma” yazısı vardır. Karakter tekrar saçlarını 

savurarak kameraya doğru döner. Reklamın son karesinde kestane ve düz saçlarla tüm 

ekran kaplanır ve saçların arasında  “Wella”  etiketi görürüz. bu karelerin geçişi 

sırasında ise arka ses,  “koleston. Boya ve bakımın mükemmel dengesi. Wella’dan” 

der. Reklamın başından sonuna kadar müzik kullanılmıştır. 
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Mekan-3: İç mekanda çekilen reklamda,  biraz loş ve çok mobilya bulunan 

bir ev kullanılmıştır. Evdeki hakim renk,  bej ve çok uçuk eflatundur. Ancak bir takım 

ahşap mobilyalar ve duvarda ahşap çerçeveler bulunmaktadır. Odanın içerisinde 

karakterin sıklıkla bakarken gösterildiği bir boy aynası bulunmaktadır. 

Karakter-3: Sadece bir tane kadın karakter kullanılmıştır. Yetişkin,  son 

derece güzel,  bakımlı ve oldukça feminen görünen bir kadın kullanılmıştır. 

Karakterin üzerindeki bluzun renginin eflatun olması da kadın cinselliğini 

çağrıştırmaktadır. Karakter,  reklam boyunca hiç konuşmamakla birlikte adına birinci 

tekil şahıs seslendirilmesi yapılmıştır. Karakterin neşeli,  hareketli ve kendinden 

memnun bir tarzı vardır. 

Ürün-3: Bir kozmetik ürünü olan koleston saç boyası markasıdır. Ürünün 

hedef kitlesi kadınlardır. Ürünün ambalajında fon mor ve morun eflatuna kadar olan 

tonlarından oluşmaktadır. Ürün kutularının üzerinde farklı kadınların farklı saç rengi 

ve modelleriyle portreleri bulunmaktadır. Ürünün markası (koleston),  portrenin 

altında beyaz ve büyük harflerle yazılıdır.  Ürünün ambalajında kullanılan mor renk,  

“toplumsal açıdan,  daha önceden bilinen içinde güvenle yaşanan bir dünyadan,  

bilinmeyen fakat merak ve heyecan uyandıran bir dünyaya geçişi ifade eder” (Teker,  

2003:84). Daha açık olan eflatun tonlar,  daha önce de belirttiğimiz gibi;  kadın 

cinselliğini çağrıştırmaktadır. Kullanılan renkler ürünü bütünüyle kadın dünyasına ait 

kılmaktadır. 

Analiz-3: Reklam  metni içerisinde en ilgi çekici noktalardan biri,  karakter 

adına birinci tekil şahıs konuşan kadın sesinin  “istediğim imrendiren renge sahibim” 

repliğidir. Bu cümleden yola çıkarak karakterin ve dolayısıyla potansiyel tüketicinin 

istediği,  belirli bir renk değil başkalarını kendine imrendirecek herhangi bir renge 
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sahip olmaktır. Karakterin kendisinden memnuniyeti başkalarının onu algılayışından 

geçmektedir. Üstelik beğenilmekle yetinmektense imrenilmesini istemektedir. Bu 

reklamdaki ‘diğerleri’,  başka kadınlardır. Saç renginden geçerek hem cinsler 

arasındaki rekabet öykülenmiştir. 

Karakterin ayna karşısında,  son derece memnun bir ifadeyle kendini 

seyrederken gösterilmesi narsizmi çağrıştırmaktadır. Bu durum kozmetik 

reklamlarının genelinde gözlemlenebilmektedir. “Kadın bedeninin mükemmelliğine 

duyulan arzu,  reklamların sıkça başvurduğu sembol yaratma stratejilerinden biridir. 

Kadın,  varlığının özü olarak gördüğü bedenini daha da mükemmel kılacak ürünlere 

yönelir. Kendini seyrederken,  başkalarının da onu seyrettiğinin bilincindedir. 

Kozmetik reklamları,  özellikle kadının kendi bedeniyle kurduğu narsistik ilişkiyi 

örneklemektedir” (Timisi,  2004:35). 

Nasıl görünüldüğü kadar bu görüntünün,  üzerinde uğraşılmamış,  zaten 

varolan,  doğalmış gibi görünmesi de önemlidir. Doğallık,  aynı zamanda masumiyet 

ve saflığı da çağrıştırır. Bir bakıma,  baştan çıkartıcı ve(ya) güzel bir görüntüye sahip 

olmak tehlikelidir ve siz bunu doğalmış gibi gösterirseniz suçu üstlenmeniz de 

gerekmez.   “Beden ve aklın: tutku,  düşünce,  konuşma ve bakış gibi her türlü 

durumda saf,  temiz ve iffetli olması gerekir. Bu durum,  öznenin kendi bilincinin de 

ötesinde bir şeydir. İffetli olma kadar iffetli görünme zorunluluğunda,  iffet yalnızca 

kadında değil diğerlerinin onu algılayışında da aranan temel özelliktir. Kadın yalnızca 

kendinden değil,  ona cinsel bir nesne olarak bakan gözlerden de 

sorumludur”(Tseelon,  2002:23). 
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4- Bonus Kart/Garanti Bankası  

 

 

 

 

 

Öykü-4: Reklamın başında kadın karakteri (Aysel Gürel) bir muayenehanede 

doktorla konuşurken görürüz görürüz. Başında pembe,  kıvırcık bir peruk vardır. 

Böylelikle; ilk karede bunun garanti bankası bonus kart reklamı olduğunu anlarız. 

Doktor rolündeki erkek karakterin masasına arkasına dönerek yaslanır ve sol bacağını 

dizden bükerek hafifçe kaldırarak “vücudumun hiç bir yerinde kusur yok” der. Sonra 

koltuğa oturur ve “yalnız şöyle ufak bir şikayetim var” diyerek burnuna dokunur. 

Ardından kamera erkek karakteri, yani; doktoru gülümseyerek kadını dinlerken 

gösterir. Bu arada kadın karakter,  “burnumun ucundan hoşnut değilim” der. Kamera 

tekrar kadın karakteri gösterir,  kadın,  “şöyle hafif kaldırmak istiyorum” der. Kamera 

erkek karakteri gösterir,  karakter gülümseyerek “sizi mutlu edecekse neden 

olmasın”der. Kadın karakter,  masaya doğru eğilir,  şuh bir sesle  “evet evet 

istiyorum” der ve birden ekran kararır. Ardından ekranda, yüzü tamamen bandajlı biri 

gelir,  estetik ameliyat yapılmıştır. Bir erkek eli yavaş yavaş bandajları açar. Önce 

gözlerin üzerindeki bandaj açılır. Gözlerin rengi mavidir ve hiç bir kırışıklık 

kalmamıştır. Kadın karakterin sesini duyarız,  şaşırarak “agh” der. Böylelikle bu 

gözlerin reklamın başındaki kadın karaktere olduğunu anlarız. Bandaj açılmaya 

devam eder,  bu sefer dudakları ve çeneyi görürüz. kadın,  yine aynı şaşırma tepkisini 

verir. Görüntüye erkek karakter gelir,  yaptığı işten hoşnut bir ifadeyle gülümseyerek 

kadına bakmaktadır. Kadın aynaya bakarak,  “burnum,  dudaklarım” der. Artık tüm 
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bandajlar açılmıştır. Kadın tüm vücudunu görebilmektedir. Bonus kart reklamlarının 

reklam müziği duyulmaya başlar. Kadın,  eğilerek bacaklarına ve ayaklarına bakar. 

Sonra doktor olan erkek karaktere dönerek  “ben size sadece burnum ucu demiştim. 

Ay siz neler yapmışsınız böyle” der. Kamera yukarıdan aşağıya doğru kadının 

vücudunu gösterir. Erkek karakter gülümseyerek,  “birikmiş bonusunuz vardı,  o 

bakımdan” der. Kamera kadın karaktere geçer ve karakter “ne yani bu kadar mı bonus 

birikir?” diye cevap verir. Resim 17’deki görüntüyle reklam sona erer. 

Mekan-4: Reklam,  bir muayenehanede geçmektedir. Beyaz,  büyük,  üstü 

cam kaplı masa,  büyük gömme bir akvaryum,  masanın üzerinde beyaz bir lap top,  

parke yer döşemesi,  siyah deri koltuk ve duvarda asılı olan iki tane diplomayla 

oldukça modern ve şık bir muayenehane gösterilmektedir. Reklamın ikinci 

bölümünde (estetik ameliyattan sonrası) kullanılan mekanla ilgili bilgi verecek 

görüntü yoktur. Bir oda kullanılmıştır. Odadaki boy aynasından ve çiçeklerden dolayı 

oranın bir hasta odası olduğunu düşünürüz. 

Karakter-4: Reklamda üç ayrı kişi ama iki karakter kullanılmıştır. Erkek 

karakter,  doktor rolüyle gösterilir,  genç ve yakışıklıdır. Reklam metni boyunca 

beyaz gömlek,  siyah pantolon,  siyah kravat ve doktor gömleğiyle görürüz erkek 

karakteri. Kadın karakter olarak iki ünlü isim kullanılmıştır; Aysel Gürel ve Deniz 

Akkaya. Reklam metninin hikayesine göre,  yaşlı ve çirkin karakter (Aysel Gürel),  

estetik ameliyat olur ve genç ve güzel bir kadına (Deniz Akkaya’ya) dönüşür. Aysel 

Gürel (yaşlı çirkin karakter),  kendini beğenen ama bu beğenisiyle gülünç duruma 

düşen bir tiplemedir. Üzerinde yeşil ve pembe çiçekli mini bir etek,  yeşil tül çoraplar,  

koyu yeşil sandaletler,  koyu pembe,  dekolte bir bluz ve parlak yeşil bir hırka vardır. 

Koyu makyaj ve takılarıyla gülünç bir görüntü sergiler. Başında pembe,  kıvırcık bir 
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peruk vardır. Bu peruğun bonus kart reklamlarında kullanılanlardan tek farkı siyah 

değil pembe renk olmasıdır. Aysel Gürel’in ameliyattan sonraki hali olarak gösterilen 

Deniz Akkaya,  yani; genç ve güzel karakter,  üzerinde uçuk pembe bir ameliyat 

gömleğiyle gösterilir. Yüzünde pembe tonlarda hafif bir makyaj vardır. Bu haliyle,  

Aysel Gürel’in tam aksine,  oldukça sade,  duru ve güzel görünmektedir. Ancak sesi,  

hala Aysel Gürel’in sesidir. 

Ürün-4: Ürün,  Garanti bankasına ait bir kredi kartıdır. Ürünün 

kullanılmasıyla birlikte para puan biriktirilmesiyle ilgili bir promosyon 

anlatılmaktadır. Bu reklamda ürün,  kadın karaktere ait gösterilir. Ancak; ürünün 

kullanım şekli ve miktarına karar veren reklamdaki erkek karakterdir. Dolayısıyla 

öncelikli hedef kitle kadın olarak gösterilmesine rağmen ürün daha çok erkeğe ait 

gösterilmiştir. Kredi kartı,  beyazdır ve üzerinde yeşil harflerle “bonus” yazısı ve yeşil 

renk yoğunluklu çeşitli küçük resimler vardır. Yeşil renk,  genellikle doğayı ve doğal 

olanı simgelemekle birlikte burada aslında,  paraya gönderme yapılmaktadır. 

Analiz-4: Reklamda ilk dikkati çeken,  yaşlı ve çirkin karakterin,  kıyafet,  

takı ve makyajıyla oldukça gülünç ve abartılı hareketlerle gösterilmesi,  genç ve güzel 

karakterin ise; metin içerisinde aynı kadınmış gibi kurgulanmasına rağmen,  

sadeliğiyle duru ve daha oturaklı,  ölçülü gösterilmesidir. Kısacası; karakterin dış 

görünüşü,  diğerlerinin onu nasıl algıladığıyla beraber kişiliğini de değiştirmiştir.  

Üstelik bu değişimin şeklini ve oranını belirleyen kişi kadın karakter değil 

erkek karakter olmuştur. Doktor rolündeki erkek karakter,  bir kadın yaratır,  tam da 

görmek istediği gibi bir kadın. Kadın karakter aynada bu yeni görüntüsüne bakarken 

erkek karakter de aynanın yanında durarak kadına bakmaktadır. Yaptığı işten hoşnut 
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ve gurur duyar bir hali vardır. Kadının aynada gördüğü yansıma,  bir bakıma,  erkeğin 

de onu gördüğü ya da görmek istediği halidir. 

Kadın,  kendi isteği dışında da olsa bu yeni görüntüsünden oldukça hoşnuttur. 

Tüm vücudu değişmiştir. Mutluluk dolu bir şaşkınlıkla aynadaki yansımasına ve 

eğilerek bacaklarına,  kollarına bakar. Kredi kartında ne kadar bonus biriktiğinden 

habersizdir. Bu,  ne kadar çok kredi kartıyla alışveriş yaparsanız o kadar çok bonus 

biriktirirsiniz mantığına dayanan bir promosyonun reklamıdır. Reklamdaki karakter 

de baştan aşağı değiştiği bir estetik ameliyatı karşılayacak kadar çok bonus 

biriktirmiştir. Yani; karşımızda kredi kartıyla çok fazla alışveriş yapan, ama,  parasını 

yönetmeyi bilmeyen bir kadın tiplemesi durmaktadır. Onun bilgisi dışında 

bonuslarının fazlasıyla kullanılmış olmasına aldırış etmemesi de bu tiplemeyi 

pekiştiren unsurlardandır. 

Reklamda kullanılan iki tanınmış karakterden Aysel Gürel,  başarılı bir şarkı 

sözü yazarıdır. Son yıllarda medyada özellikle magazinsel haber yönüyle yer 

almaktadır. Ancak; üretmeye,  şarkı sözü yazmaya devam etmektedir. Deniz Akkaya,  

mankendir. Medyada bütünüyle magazinsel yönüyle yer almaktadır. Ayrıca; sahip 

olduğu görünümün,  bir dizi estetik ameliyat sonucu olduğu bilinmektedir. Mizahi bir 

anlatım için kullanılan bu iki karakter,  başka bir bakış açısıyla; üreten ama çirkin ve 

yaşlı bir kadın olmaktansa üretmeyen,  toplumsal saygınlığı daha az olan ama güzel 

ve genç olmanın kadının kendisi için de daha tercih edilir olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca; bu değişikliği yapanın bir erkek olduğunu göz önüne aldığımızda da erkeğin 

kadını nasıl görmeyi tercih ettiğinin iletisi de verilmektedir. 
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5-Rejoice Şampuan 

 

Öykü-5: Ekranda ilk olarak küçük,  loş ve koyu renkler kullanılarak döşenmiş 

bir mutfakta yemek pişiren bir kadın karakter görülür. Üzerinde bir mutfak önlüğü 

vardır. Ocağın üzerindeki tavayı karıştırmaktadır. Biz bu sahneyi izlerken erkek arka 

ses,  “hayat hep böyle aynı düzende gidiyorken” der. Kadın karakter tavayı eline alır 

ve sanki yürüyen bir platformun üzerindeymiş gibi hareket ettirilir. Yani; karakterin 

kendisi yürümez ama duruyor gösterilirken mutfak olarak gösterilen mekandan 

yemek odası olarak gösterilen mekana geçişi gösterilir. Bu arada karakterin yüzü hep 

kameraya dönüktür ama kameraya doğru bakmaz. Yemek odası olarak gösterilen 

mekana geçildiğinde,  masanın başında yetişkin bir erkek karakterle çocuk bir erkek 

karakteri görürüz. Masada oturmuş yemek beklerlerken aynı zamanda televizyon 

seyrediyorlardır. Arka ses bu sırada,  “ve siz bundan pek de mutlu değilken” der. 

Kadın karakter önce erkek çocuk karaktere servis yapar,  yetişkin erkek karaktere 

servis yapmadan önce onun yüzüne bakar. Yetişkin erkek karakter,  o sırada seyrettiği 

televizyonda kanal değiştirir. Kadın karakterin varlığının farkında değil gibidir. Bunu 

fark eden kadın karakter,  tavayı masaya bırakır,  arka ses,  “durup da bir saniye 

kendinize bakmalısınız belki de” der. Görüntü ekrandan yavaş yavaş uzaklaşır ve 

beyaz ahşap bir çerçevenin içerisinde gösterilir. Bir kadın eli çerçevenin üst kısmına 

doğru uzanır ve çerçeveyi tutarak çevirir,  arka ses,  “bir şeyleri değiştirmek için bir 

yerden başlamak lazım,  değil mi?” diye sorar. Çerçeve bütünüyle çevrildiğinde 
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bunun bir ayna olduğunu anlarız. Karakter,  aynaya bakarak saçındaki tokayı 

çıkarmaya çalışır. Bu sırada arka ses kendi sorusuna yine kendisi cevap verir: “evet. 

Mesela saçınızdan”. Bir sonraki karede bir duş başlığı ve bu başlıktan suyun akışı 

gösterilir. Kadın karakter,  saçlarını açmış suya doğru bakarken arkasında yavaş 

yavaş ürünün bir ambalajı belirir. Kadın karakter ambalajı eline alarak bakar. Bu 

sırada arka ses,  “rejoice ile pırıl  pırıl” der. Bir sonraki karede kadın karakter,  bir 

boy aynasının karşısında,  üzerinde şık bir elbiseyle saçlarını tararken gösterilir. 

Güzel,  bakımlı ve mutlu görünmektedir. Arka ses sözüne devam eder: “yumuşacık ve 

kolay taranan saçlara işte kavuştunuz”. Kadın karakter sağına ve soluna doğru 

dönerek aynada kendisini seyreder. Ardından kadın karakteri reklam filmi içerisinde 

daha önce görmüş olduğumuz yemek odasında görürüz. yemek masasında yetişkin 

erkek karakter oturarak gazete okumaktadır. Masanın üzeri boştur. Kadın karakter 

abartılı hareketlerle televizyon kumandasını masanın üzerinden alır ve televizyonu 

kapatır. Arka ses,  “tabii bu sadece bir başlangıç,  bir vesile” derken yetişkin erkek 

karakter okuduğu gazeteyi indirerek kadın karaktere bakar. Kadın,  gülümseyerek 

elini erkeğe doğru uzatır. Erkek yerinden kalkmaz ama kadının elini tutar. Sonra,  

ekrana ürünün ambalajı gelir. Arka ses,  “rejoice,  hayatınızı değiştirmeye saçınızdan 

başlayın” der. Ürünün sol tarafında da “hayatınızı değiştirmeye saçınızdan 

başlayın...” yazısı yer alır. Ardından yazı değişir: “rejoice 3.90 YTL’den başlayan 

fiyatlarla...” arka ses,  “rejoice şimdi üç doksandan başlayan fiyatlarla” der. 

Mekan-5: Reklam bütünüyle iç mekanda çekilmiştir. Bir evin mutfağı,  

yemek odası,  yatak odası ve banyosu gösterilmiştir. Küçük,  loş ve eşya anlamında 

kalabalık olarak gösterilen evin odalarında kullanılan renklerin de koyu olması sıkıcı 

bir atmosfer yaratmıştır. 
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Karakter-5: Reklamda ürünle doğrudan ilişkili bir kadın karakter ve ürünle 

ilişkisiz iki erkek karakter kullanılmıştır. Karakterlerin hiç birinin repliği 

bulunmamaktadır. Ürünle ilişkisiz karakterlerden biri yetişkin,  diğeri ise çocuktur. 

Reklam içerisinde kadın karakterin eşi ve çocuğu rolündedirler. Her ikisi de sadece 

otururken gösterildiğinden ve hiç kameraya dönük gösterilmediklerinden bu 

karakterler hakkında ayırt edici bir bilgiye sahip olamayız. Ürünle doğrudan ilişkili 

kadın karakter,  reklamı yapılan ürünü kullanmadan önce mutsuz,  bakımsız ve silik 

bir tiplemeyle yansıtılır. Ancak ürünü kullandıktan sonra kendi görüntüsünden 

memnun,  bakımlı ve biraz daha fark edilebilir bir kadına dönüşür. Kadın karakterin 

ev içerisinde mekan değiştirirken gösterilmesine rağmen yürürken gösterilmemesi 

oldukça çarpıcıdır. Karakter,  raylı bir sistemin üzerinde sabit duruyormuş,  o raylı 

sistemin hareket etmesi sayesinde mekan değiştiriyormuş gibi gösterilir. 

Ürün-5: Rejoice şampuan,  bir kişisel temizlik ve hijyen ürünüdür. Ürün 

hakkında iki temel doyum vaat edilir: ekonomiklik ve pratiklik. Bütünüyle yeşil olan 

ürün ambalajının üzerindeki marka adı koyu mavi renkle yazılmıştır. Yeşilin buradaki 

kullanımı doğadan çok pratikliği anlatmaktadır.  

Analiz-5: Reklamın,  bir sorunun ortaya koyulması,  ürünle aracılandırılan bir 

çözüm önerisi getirilmesi ve ürünün bir karakter tarafından  kullandırılarak 

gerçekleşen değişimin,  sorunun çözülmüş halinin gösterilmesi üzerine kurulu bir 

hikayesi vardır. 

Reklamın iddiası oldukça büyük ve cesurdur. İddia,  bir şampuan olan ürünün 

kullanımıyla kullanıcının hayatının değişebileceğidir. Sıkıcı bir hayata sahip olan üç 

kişilik bir aile gösterilir. Ancak bundan şikayetçi olan sadece aralarından biridir. O 

kişi de kadın karakterdir. Kadının bu sıkıcı hayatıyla görünümü arasında bağ kurulur. 
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Böylelikle sorunun çözümünün,  karakterin görünümünü iyileştirmekten geçtiği 

iddiası ortaya atılır. 

Sorunu çözeceği iddia edilen ürünü kadın karakter kendisi araştırıp bulmaz. 

Karakter banyoda,  (burada izleyicinin onun çıplak olduğunu düşüneceği bir çekim 

kullanılır) dururken ürün,  aniden belirir. Ürünün kadının hayatına girişi ve 

sorunlarını çözüşünün temeline,  böylelikle,  mistik bir olay yerleştirilmiş olur. Mistik 

bir anlatımın kullanılmış olması izleyicinin nesnel bir neden sonuç ilişkisi kurmasını 

gereksiz kılar. Böylelikle reklamın iddiasının absürdlüğü silikleşir. 

Reklam metninde kadın karakterin bir mekandan diğerine geçişi sırasında 

sabit      durması,  yaptığı gösterilen ev işlerine rağmen,  onu son derece pasif,  

eylemsiz konumlandırmaktadır. Bir bakıma, kadın karakter,  her bireyin benlik algısı 

için gereksinim duyduğu,  kendi eylemlerinin karar vericisi,  öznesi olma 

durumundan yoksun bırakılmıştır. Sanki hareketinin karar vericisi bir başkasıymış 

gibi,  kendisi bir kuklaymış gibi görünmektedir. 

Kendine bakmak,  görünümüne özen göstermek gibi sorumluluklarını yerine 

getirmediği için,  ilgi de göremeyen,  başka bir deyişle ilgiyi hak etmeyen olarak 

yansıtılan kadın karakter,  bu durumdan memnun değildir ancak durumu haklı da 

görür. Çünkü; ancak ürünü kullandıktan ve aynadaki görüntüsünden hoşnut kaldıktan 

sonra erkeğin ilgi gösterdiği televizyonu kapatmak ve erkeğe elini uzatmak için 

gereksinim duyduğu özgüveni sağlar. Ödülü de erkeğin de kendisine elini uzatması 

olmuştur. 

Erkek arka sesin sorduğu “durup da bir saniye kendinize bakmalısınız belki 

de. Bir şeyleri değiştirmek için bir yerlerden başlamanız lazım,  değil mi?” sorusunu 

yine arka sesin kendisinin “evet,  mesela saçınızdan” diye yanıtlaması da kendine 
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bakmanın ve görünümüne özen göstermenin kadının sorumluluğu olduğunu izleyiciye 

hatırlatmaktadır. 

6- Dove Şampuan ve Saç Kremi 

 

Öykü-6: Reklam filminin ilk karesinde,  uzun,  düz,  kızıl saçlı bir kadının 

saçını ikiye ayırarak ördüğünü aynı zamanda da aydınlık bir odanın içinde 

yürüdüğünü görürüz. Bu sırada erkek arka ses,  “sağlıklı saç kırılmaz çünkü 

yumuşaktır” der. Kadın karakter,  yürümeye devam edip ve bir aynanın önünde 

durmasıyla filmin başından beri gördüğümüz görüntünün aslında aynadan yansıdığını 

anlarız. Karakter,  aynanın önünde durup saçını örmeye devam ederken arka ses,  

“peki yumuşak saçın sırrı nedir?” diye sorar ve hemen ardından kendisi cevaplar: 

“tabii ki nem”. Arka ses devam eder,  “saçınızın bir tarafını dove’la,  diğer tarafını 

sıradan şampuanla yıkayın” der. Bu arada aynadaki yansıma reklamın izleyicisine bir 

an için bakar. Arka ses,  “diğer tarafını sıradan şampuanla yıkayın” derken kadın 

karakterin örülmüş olan saçının bir yarısı yakın çekimle gösterilir. Arka ses,  

“ördüğünüzde diğer tarafta kırıklar  göreceksiniz,  bıraktığınızda açılmıyor”derken 

karakter,  eliyle örgüyü açar,  gerçekten de kırıklar vardır. Karakterin saçının diğer 

yarısının örgüsü ve örgünün açılışı gösterilirken arka ses,  “oysa dove tarafında yüzde 

yetmiş daha az kırık oluyor ve kolayca açılıyor” der. Karakterin yüzü ve yüzüne 

düşen saçlarının dove’la yıkanmış kısmı yakın çekimle gösterilirken,  karakterin 

oldukça hoşnut bir ifadeyle gülümsediğini görebiliyoruz. Arka ses,  “çünkü dove 
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içerdiği dörtte bir nemlendirici sütle saçın yumuşak olmasını sağlar” derken ekran,  

bütünüyle süte benzeyen bir sıvının içine yine aynı sıvıdan bir miktar aktarılmasının 

gösterimiyle kaplanır. Kadın karakterin yüzü ve saçları değişik açılarla gösterilirken 

arka ses,  “dove sağlıklı saç testini siz de deneyin. Nemden gelen yumuşaklıktan 

vazgeçemeyeceksiniz” der. Reklamın son karesinde beyaz bir fonun üzerinde ürünün 

iki ambalajı yer alır. 

Mekan-6: Reklamda iç mekan çekimi kullanılmıştır ama mekanla ilgili 

ayrıntılara yer verilmemiştir. Mekanla ilgili edinebildiğimiz bilgiler,  oldukça büyük 

bir boy aynasının bulunduğu,  aydınlık,  mavi ve eflatun renklerin oldukça açık 

tonlarının kullanılmış olduğuyla sınırlıdır. 

Karakter-6: Reklamda sadece ürünle dolaylı ilişkili ve repliği ve(ya) adına 

seslendirme olmayan bir kadın karakter kullanılmıştır. Karakter,  genç,  güzel ve 

oldukça bakımlı görünmektedir. Karakter,  sadece vücudunun üst kısmıyla gösterilir 

ve üzerinde açık eflatun renkli,  uzun kollu bir sweetshirt vardır. Böylelikle hem 

karakter sade ve güzel görünür hem de reklam izleyicisi dikkatini karakterin saçlarına 

daha rahatlıkla odaklayabilir. 

Ürün-6: Dove şampuan ve saç kremi,  bir kişisel temizlik ve hijyen 

ürünüdür.Ürünün bu reklamında da olduğu gibi diğer reklamlarında da kadın karakter 

kullanılmaktadır. Bu da bize ürünün öncelikli hedef kitlesinin kadınlar olduğunu 

göstermektedir. Ürün kendini benzerlerinden daha fazla nemlendirici krem 

içermesiyle farklılaştırır. Bunun göstereni olarak da ambalajlarında,  kapağın dışında 

kalan alanda,  beyaz renk kullanır. Ambalajların kapakları ve yazıları koyu mavi 

renktir. Böylelikle ürün,  kalıcılık iddiasında bulunur. 
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Analiz-6: Reklam filminde kullanılan mekanın duvarlarına ve eşyalara yakın 

bir renkte,  son derece iddiasız,  özelliksiz bir kıyafetle gösterilen kadın karakter,  

neredeyse mekan içinde bulunan nesnelerden biri gibidir. Aynı zamanda karakterin 

repliğinin ve(ya) adına seslendirmesinin bulunmayışı ve reklam metni içerisinde,  

arka sesin yönlendirmesine göre hareket edişi de onun mekan içindeki bir nesneymiş 

gibi algılanmasını güçlendirmektedir. 

Erkek arka ses,  reklamın izleyicisini de yönlendirir. İzleyiciye,  “dove sağlıklı 

saç testini siz de deneyin” der,  bu kadarla kalmaz ve sonucun ne olacağını da söyler: 

“nemden gelen yumuşaklıktan vazgeçemeyeceksiniz”. Erkek arka ses,  öncelikli 

hedef kitlesi kadınlar olarak gösterilen ürünün reklamında tam bir otorite olarak çıkar 

karşımıza. 

7- Soho Çikolata 

 

Öykü-7: Bir kadın ve bir erkek karakter kullanılan reklamın ilk karesinde 

kadın karakter ayna karşısında küpelerini takmaktadır. Üzerinde siyah,  abiye bir 

kıyafet vardır. Siyah takım elbiseli erkek karakter de kadının arkasından aynaya bakıp 

ceketinin düğmesini ilikler ve arkasını dönerek yürür. Kadın aynadan erkeğe bakarak 

“nereye gidiyoruz?” diye sorar. Erkek,  arkasına dönüp kadına baka ve gülümseyerek; 

“sürpriz” der. Ardından “arabanın anahtarını gördün mü?” diye sorar. Kadın erkeğe 

hala aynadan bakmaktadır. Aynanın önünde,  iki soho paketinin (reklamı yapılan 

ürün) yanında duran anahtarı alıp kaldırarak erkeğe gösterir ve “burada” der. Kadın 
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erkeğe hala aynadan bakmaktadır. Bu arada elektrikler kesilir. Erkek karakter,  

sıkıntılı bir şekilde etrafına bakınıp bir çakmak yakar,  kadın karakter ise elindeki 

araba anahtarlarını bırakıp soho paketlerini alır. Erkek arkası dönük mum yakarken,  

kadın aynanın önünden ayrılıp erkeğe doğru yürür ve “hayatım gelsene” diye seslenir. 

Erkek,  kadına doğru döner,  kadın adamı yakasından tutup hafifçe çeker,  yüzünde 

romantik bir gülümseme vardır. Erkek,  “nereye?” diye sorar. Kadın elindeki iki soho 

paketini göstererek “sohoya” der. Sonra ekrana yakın çekimle önce karameli sonra 

çikolatanın dökülüşü gelir. Ardından çikolata barın ortadan ayrılışı gösterilir. Erkek 

arka ses,  “benzersiz karamel,  çikolata ve nugayla sohodasınız” der. Sonra kadın ve 

erkek karakterleri pencerenin önünde,  birbirlerine sarılmış ürünü yerken görürüz. 

Kamera hızla görüntüden uzaklaşırken ekrana resim 13’deki görüntü gelir. Bu arada 

arka ses,  “eti soho keyfinin yaşandığı her yer,  ohoooo” der. Reklam filmi boyunca  

sözsüz ve yavaş bir müzik kullanılmıştır. 

Mekan-7: Reklam filmi bir evin salonunda yani iç mekanda çekilmiştir. 

Salon,  amerikan mutfağı,  aydınlatması ve kullanılan mobilyalarla son derece 

modern görünmektedir. Oldukça geniş  olarak gösterilen mekanda hakim renk beyaz 

ve tonlarıdır. Ancak mobilyalar beyaz ve kırmızı renklerdedir. Şık,  modern ve geniş 

olarak canlandırılan mekan,  zenginliği ve rahatlığı işaret etmektedir. 

Karakter-7: Reklamda kullanılan kadın ve erkek karakter,  karı koca olarak 

gösterilirler. 30’lu yaşlarda gösterilen karakterler,  bakımlı,  güzel ve mutlu 

yansıtılmaktadır. Kadın karakterin üzerinde siyah,  mini bir elbise,  erkek karakterin 

üzerinde ise; siyah takım elbise,  beyaz gömlek ve kravat vardır. Her iki karakter de 

ürünle doğrudan ilişkilidir ve replikleri vardır. Karakterler,  aralarında romantik bir 

atmosfer varmış gibi yansıtılmışlardır. Karakterler,  mutluluğu işaret etmektedirler. 
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Ürün-7: Soho çikolata,  bir yiyecek maddesidir. Ürünün bu reklamında 

olduğu gibi diğer reklamlarında da üzerinde durulan konu kadın erkek ilişkisi ve 

romantizm olmuştur. Ürünle vaat edilen doyum,  yakınlaşmadır ve öncelikli hedef 

kitlesi yetişkin kadın ve erkeklerdir. 

Ürünün ambalajı,  resim 13’de de görüldüğü üzere mavi ve siyahın tonlarıdır. 

Gece bir şehrin görüntüsünün resmedilmiş hali paketin üzerinde mavi ve siyah 

tonlarda yer almaktadır. Ancak; bu herhangi bir şehir değildir,  resimdeki gökdelen 

binalardan anlaşılacağı gibi,  bu bir büyük şehirdir. Şehir ışıklı değil,  karanlık 

(elektrikler kesilmiş gibi) resmedilmiştir. 

Ürünün ismi,  “soho”,  ambalajın ön kısmını hemen hemen kaplayacak 

şekilde,  büyük ve beyaz harflerle yazılmıştır. Bu yazının sol tarafında daha küçük 

boyutlarda,  büyük ve kırmızı harflerle  “eti”  yazısı bulunmaktadır.  

Analiz-7: Reklamın en büyük gösterileni,  zengin ve modern yaşantıdır. 

Karakterlerin kıyafetleri,  konuşmaları,  yaşadıkları yer olarak gösterilen mekan 

zenginlik ve modernliğin simgeleri gibi kullanılmıştır. 

Reklam filminin büyük bir bölümünde kadın karakter ayna karşısında 

gösterilmiştir. Hatta erkek karakterle konuşurken de aynanın karşısında olduğundan 

ve başını erkek karakterin bulunduğu yöne çevirmediğinden erkekle konuşan kadın 

değil de kadının aynadaki yansımasıymış gibi görünmektedir. Kadın karakterin yüzü,  

aynanın karşısında durup erkek karakterle konuştuğu karelerde,  aynadaki 

yansımasından yakın çekimle gösterilmiştir. Böylelikle; reklamın büyük bir 

bölümünde  “kendi kendisinin izleyicisi olan”  bir karakter tiplemesi buluruz 

karşımızda. 
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Kadın karakterin “hayatım gelsene” demesinin üzerine erkek karakterin 

“nereye” sorusunu,  kadın,  “sohoya” diye yanıtlar. Böylelikle ürün,  “varılacak bir 

nokta”,  “ulaşılacak bir yer”miş gibi yansıtılır. Varılacak yerin adı “soho”dur ve o 

yerde zengin,  modern ve mutlu insanlar vardır. O yere reklamın izleyicisi de çağırılır. 

Ürünün tüketiminden geçerek,  reklamın izleyicisi,  ne kadar zengin,  modern ve 

mutlu olduğunun işaretini çevresindekilere iletebilecektir. İzleyici,  o yere varmakla,  

“soho”da olmakla,  içinde olduğu grubun (zengin,  modern ve mutlu insanlar) 

üyeleriyle ya da ait olmak istediği grubun (kendisinden daha zengin,  daha modern ve 

daha mutlu) üyeleriyle bir aradalığını sağlayacağı vaadi söz konusudur. 

Kadın karakterin erkeği çağırdığı yer “soho”dur. Ama; aslında soho bir yer 

değil,  bir yiyecek maddesidir. Bununla beraber bu diyalog,  herhangi bir absürdlük 

içermiyormuş,  gayet doğalmış gibi geçer. Reklam içerisinde gizemli bir durum 

ortaya çıkar. Reklam karakterlerinin bildiği ama reklamın tüketicisinin göremediği bir 

yer söz konusu edilir. Yaratılan bu durum ürüne gizem katmakta ve potansiyel 

tüketicide merak uyandırmaktadır. 

Ürünün en belirgin vaadi ve reklamın en net vurgusu “romantizm”dir. Reklam 

filmi boyunca kadın ve erkek karakterin birbirleriyle konuşurken kullandıkları 

mimikler izleyiciye bu iki karakter arasındaki romantik ilişkiyi anlatır. Ancak filmin,  

elektriğin kesilmesi sahnesinden sonraki karelerinde karakterlerin,  mum ışıklı bir 

ortamda, birbirleriyle kısık sesle konuşmaları,  fiziksel yakınlaşmaları ve kadın 

karakterin erkek karakteri yakasından tutarak kendine doğru çekmesi reklamın 

tüketicisine cinsellik çağrışımlarını iletmektedir. 
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8- Flormar 

 

Öykü-8: Reklam,  ekranda güzel ama yüzünde hiç makyaj olmayan bir 

kadının omuzdan yukarısının gösterimiyle başlar. Kadın kameraya doğru 

bakmaktadır. Karakter,  sola doğru dönerken ekrana reklamı yapılan kozmetik 

markasının fondöten ürünleri gelir. Karakter yeniden ekrana geldiğinde yüzünde 

fondöten olduğunu anlarız. Kadın tekrar sola doğru döner ve bu sefer de ekrana 

markanın pudra ürünü getirilir. Ekrana yeniden kadın karakter getirildiğinde bu ürünü 

de kullanmış olduğunu anlarız. Bu kadın kameraya doğru omzunun üzerinden 

bakarak gülümser ve sola doğru döner. Ekrana markanın göz farı ürünleri gelir. Bir 

kadın elinin aplikatörü farlardan birine sürdüğünü görürüz. ardından karakterin gözü 

yakın plan gösterilir. Gözünde far olduğunu anlarız ve karakter yavaşça gözünü 

açarak direk kameraya bakar. Sonra ekranda allıkları toplu halde görürüz. Ardından 

da kadın elindeki allık fırçasını yüzüne sürerken bir yandan da kameraya bakarak 

gülümser. Ekran bir an kararır. Tekrar aydınlandığında siyah bir fonun üzerinde 

fırçası çıkarılmış bir maskara gösterilir. Hemen sonrasında kadın karakter kirpiklerine 

maskara sürerken görülür. Sonra,  kapakları açılmış renk renk rujlar ve yakın plan 

çekimle karakterin dudaklarına ruj sürüşünü görürüz. Kadının vücudunun üst 

kısmının bütünüyle görüldüğü çekimde üzerinde sırtı açık abiye bir kıyafet olduğunu 

ve makyajının hemen hemen tamamlandığı gösterilir. Ardından suyun içine düşen 

fırçalı rujlar ve karakterin dudakları gösterilir. Erkek arka ses,  “yedi adımda 
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muhteşem dönüşüm” derken kamera karakter başını yukarıya doğru kaldırıp gülümser 

ve parmağını (izleyiciye o ana kadar fark ettirilmeyen) bir şeye değdirdiğinde bir su 

dalgalanması olur. Karakterle kamera arasında su varmış gibi görünür. Siyah bir 

fonun üzerinde reklam filmi boyunca karakterin kullandığı işaret edilen ürünler 

gösterilir. Ürünlerin arkasında kırmızı gül yaprakları dökülmektedir. Ekranın sağ üst 

köşesinde sarı renkle “FlorMar” yazısı yer alır. Karakter,  son kez gösterildiğinde,  

tüm makyajı tamamlanmış,  saçları uçuşan ve gözlerini hafif kısarak ekrana etkileyici 

bir şekilde bakan bir kadına dönüşmüştür. Ekranda bu görüntü varken arka ses,  

“flormar,  daima güzel” der. 

Mekan-8: Reklamda belirgin bir mekan anlatımı kullanılmamıştır. Ürünleri 

ve karakteri sadece arkalarında siyah bir fonla görürüz. 

Karakter-8: Ürünle doğrudan ilişkili bir kadın karakter kullanılmıştır. 

Karakter,  reklam filmini başında yüzünde hiç makyaj olmadan gösterilir. Bu haliyle 

biraz sağlıksız ve bakımsız görünmektedir. Ancak film boyunca adım adım makyajı 

tamamlanır ve karakter bakımlı,  seksi ve daha sağlıklı bir görünüme sahip olarak 

yansıtılır. Karakterin metin içerisinde herhangi bir repliği yoktur. 

Ürün-8: Reklam bir ürünün değil,  bir markanın tüm ürünlerinin reklamıdır ve 

bu marka bir kozmetik ürün markasıdır. Hedef kitlesi kadınlardır. Markanın,  

fondöten,  pudra,  allık,  göz farı,  maskara,  fırçalı ve fırçasız rujları teker teker 

tanıtılır. Ürünlerin genel olarak ambalajları dore rengindedir. 

Analiz-8: Metin analizi yapılacak reklamları seçmek için belirlediğimiz 

kriterlere  uymamasına rağmen bu reklamı da analizimize dahil etmemizin nedeni,  

kadının kendi vücuduyla kurduğu narsist ilişkiye çok iyi bir örnek olmasıdır. “Bedene 

ilişkin ikinci sınıflandırma,  narsistik bir tapınma aracı olarak bedenin kullanımıdır. 
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Kadın bedeninin mükemmelliğine duyulan arzu,  reklamların sıkça başvurduğu 

sembol yaratma stratejilerinden biridir. Kadın,  varlığının özü olarak gördüğü 

bedenini daha da mükemmel kılacak ürünlere yönelir. Kendini seyrederken,  

başkalarının da onu seyrettiğinin bilincindedir. Kozmetik reklamları,  özellikle 

kadının kendi bedeniyle kurduğu narsistik ilişkiyi örneklemektedir” (Timisi,  

2004:35). Bu reklamda karakterin aynadaki değil,  sudaki yansımasıyla ilişkisini 

görürüz. 

 Reklam filminin başında,  güzel ve makyajsız bir kadın karakter gösterilir. 

Ancak cildi biraz solgun,  yüzü ifadesiz ve duruşu da savunmasızmış gibidir. Reklamı 

yapılan markanın yedi farklı ürününün sırayla karakterin yüzüne uygulanışını 

seyrederken aynı zamanda karakterin ifadesinin değişimini de takip ederiz. 

Savunmasız ve ifadesiz karakter,  ürünleri yüzüne uyguladıkça,  önce hoşnut sonra da 

sırasıyla mutlu,  özgüvenli,  seksi,  cüretkardır ve en sonunda da hafif muzip bir 

ifadeyle yansıtılır. Kadın,  doğal haliyle eksiktir,  tamamlanması gerekir. Bu bir 

sorundur ve çözüm için önerilen ise; nihai olmayan,  tüketilmesi ve yeniden 

tüketilmesi gereken flormar ürünleridir. 

Erkek arka ses,  bu değişimi “yedi adımda muhteşem dönüşüm” olarak 

tanımlar. Böylelikle anlarız ki; dış görünüşüyle birlikte kendini hissedişi de değişen 

kadın karakter,   erkeğin de (arka ses/otorite) takdir ve beğenisini almıştır. 

Ürünle aracılandırılmış bu dönüşüm serüveni,  reklamın izleyicisinin de 

benzer bir serüvene çıkmasını düşündürtür,  hatta; adım adım yol göstericiliğiyle 

destekler. Bununla birlikte,  izleyiciye,  dış görünüşünde oluşacak değişimle birlikte,  

kendini hissedişinin ve karşı cinsin onu algılayışının da değişeceği vaadi verilir. 
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Kadın karakter,  reklam filminin sonuna doğru,  elinin bir dokunuşuyla 

başının üzerinde bir su dalgalanması yaratır. Bu görüntü,  metnin düzanlamsal öykü 

örüntüsüyle ilişkilendirilebilecek bir görüntü değildir. Ancak yan anlamına 

baktığımızda,  kadının kendi görüntüsüyle kurduğu narsistik ilişkiyi rahatlıkla 

görebiliyoruz. 

I.b. Banyodaki Ayna 

Bu bölümdeki reklamlarda kullanılan karakterler,  aynanın karşısında 

kendilerini seyretmezler,  aynadaki yansımalarından yola çıkarak ürünle ilgili bir 

karar verirler. Bu reklamların bir ortak özelliği de hepsinin kişisel temizlik ve hijyen 

ürünü olmasıdır. Karakterler,  ürünün kullanımının yarattığı memnuniyeti aynadaki 

yansımalarına gülümseyerek belli ederler. 

Bu bölümde yer alan reklamların ikisi iç mekanda diğer ikisi ise,  hem iç hem 

de dış mekanda çekilmiştir. Reklamların ikisinde ürünle ilişkili gösterilen karakter 

kadın iken,  diğer ikisinde erkek karakter kullanılmıştır. Üç reklamda arka ses olarak 

kadın,  bir reklamda ise,  erkek kullanılmıştır. 

Bu bölümde incelediğimiz reklamlarda dikkat çekici olan,  kadın karakter 

kullanılan reklamlarda,  karakterlerin,  ürünü kullandıktan sonra aynanın karşısında 

bir süre yansımalarına bakarken gösterilmeleri,  ancak; erkek karakterlerin sadece 

ürünün kullanımı sırasında gösterilmeleridir. 
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9-Clean & clear 

 

Öykü-9: Reklam filminin ilk karesinde biri sarışın diğeri kızıl saçlı iki genç 

kadın karakter gösterilir. İkisinin de burunlarında birer beyaz temizleme bandı vardır. 

İkisi de biraz tedirgin gösterilir. Kızıl saçlı karakter,  “önce sen” der. Diğeri,  “hayır 

sen” diyerek cevap verir. İkisi aynı anda burunlarındaki bandı çıkarırlar,  yüz 

ifadelerinden çıkardıkları “ah” sesinden canlarının acıdığını anlarız. Hemen ardından 

ekrana ürünün ambalajı gelir. Ürün,  küçük mavi taşlarla döşenmiş bir zeminin 

üzerinde gösterilir. Bu arada kadın arka ses,  “clean & clear’den siyah nokta 

temizleyici peeling jel” der. Ürünün daha yakından,  ekranı kaplayacak şekilde 

gösterilirken arka ses devam eder: “siyah noktalardan kurtulmanın etkili yolu”. 

Ardından ekranda bakımlı bir kadın elinin,  ürünü iki parmağı arasında yayarken 

görürüz. Ürün,  içinde mavi noktalar bulunan,  beyaz kremsi bir yapıya sahiptir. 

Ardından da kızıl saçlı karakterin ürünü yüzüne uygulayışını görürüz. Karakter bu 

sırada doğrudan kameraya bakıyormuş gibi gösterilir ve arka ses,  “mavi jojoba 

taneleriyle derinlemesine temizler,  siyah noktaların yok olmasına yardımcı olur” der. 

Kadın karakter yüzünü durulayıp sonrasında da aynaya bakarak,  havluyla yüzünü 

kurularken arka ses,  “tertemiz ve güzel bir cilt için” der. Kadın karakter aynadaki 

görüntüsüne bakarak gülümsemektedir. Ardından her iki karakter de birbirlerine 

sarılmış kameraya doğru bakıp gülümserken gösterilir. Ekranın sol alt köşesinde 
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“clean & clear cildiniz kontrol altında” yazısı görülür. Arka ses,  “clean &clear,  

cildiniz kontrol altında” der. 

Mekan-9 : Reklam iç mekanda çekilmiştir. Ancak; mekanlardan birinin 

banyo,  diğerinin de herhangi bir ev odası olmasının dışında her hangi bir ayrıntıya 

yer verilmemiştir. Genel olarak açık ve pastel renklerde ve ışıklı olarak gösterilmiştir. 

Karakter-9: Reklam metni içerisinde iki genç kadın karakter kullanılmıştır. 

Her ikisi de bakımlı,  güzel ve hoşnut gösterilmiştir. Karakterlerden biri,  uzun,  düz 

kızıl saçlıyken diğeri; uzun,  düz ve sarı saçlıdır. Her ikisi de renkli gözlüdür. Bunun 

dışında özellikle ayırt edici bir özelliklerine vurgu yapılmamıştır. Karakterlerin 

replikleri sırasındaki ağız hareketlerinden bu reklamın aslında yabancı bir reklam 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Ürün-9:  Ürün,  bir kişisel temizlik ve hijyen ürünüdür. İçinde mavi noktalar 

olan beyaz,  kremsi bir yapısı vardır. Cildin temizlenmesi ve güzel görünmesi 

vaadiyle sunulmaktadır. Ürünün ambalajında kullanılan renk mavinin koyu ve açık 

tonları,  beyaz ve kırmızıdır.  

Analiz-9: Oldukça güzel,  bakımlı ve genç iki kadın karakterin kullanıldığı 

reklam filminde,  bir sorun ve o sorunun çözümünün alternatiflerinin karşılaştırılması 

hikaye edilmektedir. Sorun olarak karakterlerin yüzündeki siyah noktalar gösterilir. 

İzleyiciye iki seçenek sunulur; siyah noktalardan ya acı çekerek kurtulacaktır,  ya da 

acı çekmeden (reklamı yapılan ürünü kullanarak). Ancak; esas olan siyah noktalardan 

kurtulmamak gibi bir seçeneğin bulunmadığı iletisidir. 

Reklamda kullanılan iki kadın karakter,  benzer giyim tarzı,  benzer saç 

modeli,  yaklaşık aynı yaşlar,  yaklaşık aynı vücut tipiyle birbirlerine bir hayli 

benzemektedirler. Sadece biri ürünle doğrudan ilişkili gösterilmiştir. İkinci kadın 
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karakterin ürünle ilişkisi konusundaki tek ip ucu doğrudan ilişkili karakterle 

aralarındaki arkadaşlığın öykülenmiş olması ve ürünün kullanımı sırasında bir arada 

olmalarıdır. Bu reklamda birbirine bu kadar benzeyen iki karakterin kullanılması,  

ürünün potansiyel hedef kitlesi prototipini kesinleştirmektedir. 

10- İpana ane Tutkusu 

 

Öykü-10: Reklamın ilk karesinde bir odada yerde yatmakta olan bir köpek 

görürüz. bir sonraki karede ise; bir erkek elinin ürünün kapağını açtığını ve bir diş 

fırçasının üzerine ürünü sıktığını görürüz. Bu kareler geçerken kadın arka ses,  

“karşınızda ipana kışkırtan beyazlık serisi nane tutkusu” der. Kamera tekrar yerde 

yatmakta olan köpeği gösterirken bir erkek sesi duyulur. Ürünle doğrudan ilişkili 

erkek karakter, “vauv” der. Bu sesi duyan köpek aniden yerinden kalkar ve 

havlamaya başlar. Sonraki karede erkek karakterin aynadan yansıyan görüntüsünü 

görürüz,  dişlerini fırçalamaktadır. Ardından ekrana,  yeşil yaldızlı bir fonun üzerinde 

ürünün ambalajının görüntüsü gelir ve reklamın sonuna kadar devam edecek olan 

sözsüz reklam müziği başlar. Bu görüntü ekrandayken kadın arka ses, “size nane 

ferahlığı karnavalı yaşatacak zengin bir tatla tanışın” der. Ekrana tekrar erkek 

karakter gelir,  dişlerini fırçalarken bir an durur ve  aynada kendine gülümseyerek 

“kışkırtıcı” der. Sonra tekrar köpek yerde yatarken gösterilir. Reklam filminin son 

karesinde koyu mavi parlak bir fonun üzerinde ürünün üç çeşidinin ambalajlarını 

görürüz. Ambalajların tam üzerinde,  beyaz harflerle,  “ipana kışkırtan beyazlık 
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serisi” yazısı,  sol üst tarafında karakterin bir fotoğrafı,  sol alt köşede ise; yanıp 

sönen “mutlaka deneyin” yazısı yer almaktadır. Bu kare ekrandayken,  kadın arka ses,  

“üstün beyazlığın tadını çıkarın” der.  

Mekan-10: Reklamda gösterilen ilk mekan,  bir evin odasıdır. Odanın çok dar 

bir açısı gösterilmektedir. Odanın bu kesitinden,  ağır ahşap mobilyalar,  büyük 

pencereler,  bej rengi perdeler görürüz. Klasik tarzda düşenmiş ve sıcak  görünümlü 

oda zenginliği çağrıştırmaktadır. İkinci mekan ise bir banyodur. Bu mekanın banyo 

olduğunu sadece karakterin bu alanda dişlerini fırçalarken gösterilmesinden anlarız. 

Bu mekanla ilgili her hangi bir ayrıntı,  aynadan yansıyan görüntüde verilmemiştir. 

Karakter-10: Karakterin sadece aynadaki yansımasını görürüz. Ayna,  bir 

boy aynası olmadığı için de karakterin sadece omuzdan yukarısıyla ilgili bilgi 

edinebiliyoruz. Aynadan orta yaşlarda,  esmer,  bakımlı sayılabilecek bir erkek 

görüntüsü yansımaktadır. Karakterin aynaya bakarak gülümsüyor olmasından,  kendi 

görüntüsünden hoşnut olduğu kanısına varırız. 

Ürün-10: İpana nane tutkusu,  bir kişisel temizlik ve hijyen ürünüdür. Ürünün 

ambalajında kullanılan renkler parlak yeşil,  koyu mavi,  beyaz ve kırmızıdır. Bu 

renkler,  özellikle genel temizlik ve kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinin 

ambalajlarında sıklıkla kullanılan renklerdir. Çünkü; doğal,  temiz,  güçlü ve kalıcı 

çağrışımı yaparlar. Bu ürünün ambalajında kullanılan yeşil renk,  ürünün içerisinde 

yer aldığı iddia edilen nane bitkisini çağrıştırmak amaçlı kullanılmıştır. İpana nane 

tutkusu,  “ipana kışkırtan beyazlık serisi”nin içerisinde yer alan ürünlerden biridir. 

Serinin genel reklamında ve bu reklamda ürünle doğrudan ilişkili karakterin erkek 

olarak gösterilmesi,  bu ürün serisinin öncelikli hedef kitlesinin erkekler olduğunu 

göstermektedir. 
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Analiz-10 : Ağır ve koyu renkli mobilyaların bulunduğu bir odada yerde 

yatan bir köpeğin görüntüsüyle başlayan reklam filmi ilk karede “geleneksel ve 

zengin” olanı gösterir. Mekanda sakin ve ağır bir havanın hakim gösterilmesi ile 

ürünün “kışkırtıcı” olarak tanımlanan özelliği arasında kurulan tezatlık,  ürünün 

özelliklerinin daha kolay ayırt edilebilir olmasını sağlamıştır. Zira; reklam filmi 

içerisinde ürünün kapağının açıldığının gösterilmesiyle yerde miskin miskin  yatan 

köpeğin havlamaya başlaması (ağır ve sakin havanın biraz olsun dağılması) arasında 

ilişki kurarız. 

Karakter aynaya bakarak dişlerini fırçalarken bir an durur ve aynadaki 

görüntüsü için “kışkırtıcı” yorumunu yapar. Bu kare,  narsizmin açık bir gösterenidir. 

Buradan yola çıkarak ürünün vaadi olan kışkırtıcılığın yönünü de anlayabiliyoruz. 

Vaat,  ürünün kullanıcısının kışkırması değil,  diğerlerini kışkırtıcı bir görünüme 

sahip olmasıdır. 

11- Signal beyaz güç 

 

Öykü-11: Ekran siyah bir dairenin giderek büyümesiyle açılır. Ekranda bir 

yatak odası görünür. On yaşlarında küçük bir kız çocuğu koşarak yatağa atlar,  

yorganının içine girip yatakta otururken “çok uykum var bu akşam fırçalamasam” 

der. Yatar ve ışığı kapatır,  ekran kararır. Bu arada kadın arka ses,  “bazen 

yorgundum” der. Bir saat alarmının çalmasıyla ekran tekrar aydınlanır. Aradan yıllar 

geçmiştir,  bu sefer yatakta lise çağında bir genç kız görürüz. saatin alarmını kapatır 
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ve yatakta doğrulur. Panikle,  “derse geç kaldım” der. Sonra karakteri lise formasıyla 

yine aynı odanın içinde görürüz,  kitaplarını hazırlamaktadır. Bir sonraki sahnede,  

koşarak tramvaya yetiştiğini görürüz. bu arada arka ses,  “bazen aceleden unuttum” 

der. Tramvaya ön kapıdan binen karakter,  arka kapıdan inerken yine yıllar geçmiştir. 

Bu sefer,  sivil kıyafetlerle bir iş kadını görürüz. Gülümseyerek tramvaydan iner,  

merdivenlerden yukarıya çıkar ve masasına oturur. Küçük bir aynaya bakarak ruj 

sürer ve “rujumu sürdüm artık” der. Kamera,  karakterin küçük aynadaki yansımasını 

gösterir. Bu arada arka ses,  “yani yıllarca hep bir bahane buldum. Ama sonra çok 

pişman oldum” der. Kamera hala aynı küçük aynayı gösterirken aynadaki yansıma 

değişir ve karakterin bir kaç yıl sonraki halini görürüz. ayna büyür ve karakterin 

yansımasını daha büyük bir aynadan görürüz. Karakter aynadan kameraya (yani 

reklamın izleyicisine) bakarak,  “artık çok geç derken arkadaşımın tavsiyesine 

uydum” der. Bu repliği söylerken cam bir rafın üzerinde duran diş fırçasını alır. Diş 

fırçasının arkasında duran ürünün ambalajını görürüz,  signal beyaz güç. Arka ses,  

“signal beyaz güçle dişlerim on iki saat boyunca çürüklere karşı koruma altında” 

derken önce yakın çekimle karakterin diş fırçasıyla ürünün kutusuna hafifçe 

vurduğunu,  sonra; karakterin aynadan kendine bakarak rujunu düzeltir. Biraz geri 

çekilerek tüm yüzüne bakar. Bu sırada,  ekranın sağ alt köşesinde,  resim 15’de de 

görülebileceği gibi,  ürünün dört farklı çeşidinin ambalajlarını,  sol at köşede ise; 

“çürüklere karşı on iki saat koruma” yazısını görürüz. bu görüntü ekrandayken erkek 

arka ses,  “yeni signal beyaz güç” der. Sonra karakteri bir sokakta gülümseyerek bir 

kadına doğru ilerleyip sarılırken görürüz. Ardından,  ürünle doğrudan ilişkili kadın 

karakter ve ürünle ilişkisiz bir kadın bir erkek karakteri konuşarak merdivenlerden 

inerken görürüz. Bu sırada erkek arka ses,  “dişleriniz için geç olmadan düzenli 
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fırçalamaya siz de başlayın” der. Ekranda kenarları açık mavi,  ortası beyaz bir fonun 

üzerinde “signal” yazısının belirmesiyle reklam sona erer. 

Mekan-11: toplamda yedi mekan kullanılmıştır. Reklamın akış sırasıyla 

gidecek olursak bu mekanlardan ilki bir yatak odasıdır. Odada büyükçe tek kişilik bir 

yatak ve duvarlarda da koyu ve açık pembe renklerde çiçekler göze çarpar. Burası bir 

çocuk odasıdır. İkinci mekan yine aynı odadır. Ancak karakterin daha büyümüş halini 

gördüğümüz gibi,  oda da artık bir çocuk odası değildir. Aynı yatak vardır ama bu 

sefer duvarlarda çiçekler yoktur,  çeşitli resim ve tablolar göze çarpar. Üçüncü 

mekan,  dış mekandır. Bir tramvay görürüz. Dördüncü mekan,  bir binanın apartman 

boşluğundaki dönerek yükselen merdivenlerdir. Beşinci mekan,  bir ofistir. Aydınlık 

ve açık renklerin hakim olduğu bir mekan görürüz. Ayrıca bu mekanda ürünle 

doğrudan ilişkili karakterin masasını da görürüz. ağırlıklı renk turuncudur. Masa 

geniş ve üstündeki eşyalar da çok ve karışık görünümlüdür. Masanın üzerinde bir de 

bilgisayar göze çarpar. Sonraki mekan bir evin banyosudur. Direk olarak gösterilen, 

sadece büyükçe yuvarlak bir ayna ve cam bir raftır. Ancak biz aynadan duş perdesinin 

yansımasını da görürüz. en son mekan ise; merdivenli bir sokaktır. 

Karakter-11: Tek bir karakterin farklı yaşlarıymış gibi dört ayrı karakter 

kullanılmıştır. Hepsinin de hem replikleri hem adlarına birinci tekil şahıs 

seslendirmeleri vardır. Önce on- on iki yaşlarında küçük bir kız görürüz; uzun siyah 

düz saçlı. Sonra siyah kısa saçlı ve lise çağında bir genç kız görürüz. Ardından 

karakter yirmili yaşlarında kumral ve dalgalı saçlı bir iş kadını olarak karşımıza çıkar. 

En sonunda ise; kumral,  dalgalı ve uzun saçlı otuzlu yaşların başlarında bir kadın 

görürüz. Karakterin gösterilen her yaş evresi, bir başka deyişle; karakterlerin hepsi,  
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güzel,  mutlu ve hareketli gösterilmiştir. Reklam metni içerisinde ürünle ilişkisiz 

karakterler de vardır ancak hiçbiri net bir şekilde gösterilmemiştir. 

Ürün-11: Signal beyaz güç diş macunu,  bir kişisel temizlik ve hijyen 

ürünüdür. Reklam metni içerisinde kadın karakter kullanmasından dolayı öncelikli 

hedef kitlesi kadınlardır. Vaat edilen doyum,  güzel ve beyaz görünen dişleridir. 

Ancak ürünün ambalajının üzerinde birbirine sarılmış bir kadın,  bir erkek ve bir 

çocuk resmi kullanılmıştır. Yani ürün,  her iki cins ve her yaş grubu içindir. Ambalaj 

üzerinde kullanılan renkler,  beyaz,  koyu mavi,  yeşil ve kırmızıdır. Kişisel temizlik 

ve hijyenle ilgili ürünlerin ambalajlarında çoğunlukla gördüğümüz bir renk 

kombinasyonu. Ürünle ilgili,  güçlü,  kalıcı,  temiz,  beyaz ve ferah iletileri renklerle 

simgelenmiştir. 

Analiz-11: Ürünle doğrudan ilişkili karakter,  neşeli ve aktif bir kadın olarak 

gösterilmiş,  zaman içindeki gelişimi ve değişen sosyal statüsü,  değişen saç rengi ve 

modelleriyle temsil edilmiştir. 

Saç boyası ve şampuan reklamlarında ürünlerin,  kullanıcılarının hayatlarını 

ya da hayata bakış açılarını değiştirdiği iddiasını gördük. Buradaki anlatım ürünle 

aracılandırılmış bir değişim değildir. Ancak; karakterin sosyal statüsündeki değişime 

paralel bir saç modeli ve rengi değişimi söz konusudur. Kadın için önemli bir 

aksesuar olarak anlamlandırılan saç,  herhangi değildir; diğerlerine anlatacakları 

vardır. Bu reklamda da saçla ilgili bu anlamlandırma doğru kabul edilmiş ve öykü 

içerisinde işlevsel bir öğe olarak kullanılmıştır. 

Kadın karakter,  ayna karşısında hazırlanırken gösterilir,  rujunu düzeltir,  

gösterilmese de dişlerini fırçaladığı çağrıştırılır. Ürün,  reklam boyunca ilk,  

karakterin hazırlanması sırasında ekranda belirir. Ürünün reklamdaki öykü 
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içerisindeki aldığı yer,  onu,  sağladığı beyaz ve güzel gülümseme sayesinde,  kadının 

makyajının tamamlayıcısı olarak tanımlar.  

12- İpana Kışkırtan Beyazlık Serisi 

 

Öykü-12: Çekimler iç ve dış mekanda yapılmıştır. Reklam filminin başında,  

siyah ve genç bir kadını sokakta kaldırımda yürürken görürüz. O sırada bir erkek sesi 

duyulur: “bayılıyorum kokuna”. Kadın karakter sesin geldiği yöne doğru bakar (ses,  

yukardan bir yerden gelmektedir),  yüzünü ekşitir ve yürümeye devam eder. Bu sefer 

ekranda birinci kadın karakterin karşısından gelen uzun boylu,  beyaz ve güzel bir 

kadın vardır. İkinci kadın karakter de yukarıdan gelen erkek sesine doğru şaşırarak 

bakar. Ses,  “kışkırtıyorsun” der. İkinci kadın karakter,  yürümeye devam ederken 

yüzünde memnun bir gülümseme vardır. O sırada,  ikinci kadın karakterin yanından 

biraz kilolu ve terlemiş bir adam koşu yaparak geçer. Erkek ses,  “vauv,  çok tatlısın” 

der. Koşan erkek karakter sesin geldiği yöne doğru bakar,  kaşlarını çatar ve 

koşmasına devam eder. Bir sonraki karenin çekimi iç mekanda yapılmıştır. Ekranda 

sesin sahibini görürüz,  Küçük bir aynanın önünde dişlerini fırçalayan genç ve siyah 

bir adamdır. “İşte aradığım buymuş” der,  tüm o sözleri diş macununa söylediğini 

anlarız. Ardından ekrana tek tek ürünün çeşitleri gelir. Önce;  turuncu bir fon 

üzerinde ‘tropikal heyecan’  sonra; sarı bir fon üzerinde ‘Akdeniz rüzgarı’,  en 

sonunda da yeşil bir fon üzerinde ‘nane tutkusu’. Ürün çeşitleri ekranda gösterilirken 

kadın arka ses duyulur: “ipana kışkırtan beyazlık serisi: tropikal heyecan,  Akdeniz 
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rüzgarı ve nane tutkusu” der. Kamera tekrar dişlerini fırçalayan erkek karaktere 

döner,  gülümseyerek aynada kendine bakar dişlerini fırçalamaya devam eder. 

Ardından ekranda kaldırımda yürüyen,  orta yaşlı,  kilolu ve siyah bir kadın görülür. 

İç ve dış mekanda çekilen son iki kare boyunca arka ses,  “üstün beyazlığın kışkırtan 

tatları size daha önce hiç yaşamadığınız bir deneyim sunuyor” der. Kamera tekrar 

ikinci erkek karakteri dişlerini fırçalarken gösterir,  karakter “harikasın” der. 

Ardından sokakta yürüyen üçüncü kadın karakteri görürüz,  sesin geldiği yöne doğru 

bakar ve gülümseyerek  “biliyorum”  diye seslenir. Dişlerini       fırçalayan erkek 

karakter gülerek aynada kendisine bakarken bir flaş patlar. Sonraki ekranda mavinin 

koyu ve açık tonlarından oluşan bir fon üzerinde ürünün üç çeşidini,  karakterin 

fotoğrafını (flaş patlar ve karakterin fotoğrafı çekilir) ve beyaz harflerle yazılmış 

“ipana kışkırtan beyazlık serisi” yazısı, ekranın sol alt köşesinde ise; yanıp sönen 

“mutlaka deneyin” yazısı görülür. Arka ses,  “ipana kışkırtan beyazlık serisi. Üstün  

beyazlığın tadını çıkarın” der. Reklamın başından sonuna kadar hareketli ve sözsüz 

(ıslıkla eşlik edilen) müzik duyulur. 

Mekan-12: Reklamda hem iç hem de dış mekan çekimleri vardır. Dış mekan,  

sokak çekimleridir. Ürünle doğrudan ilişkili karakterin dışındaki tüm karakterler bir 

kaldırımda yürürken gösterilirler. Karakterler,  yakın çekimle gösterildikleri için 

sokak görüntüleri net değildir. İç mekan çekimlerinde ise bir banyo gösterilmektedir. 

Ancak iç mekanı da sadece aynadan yansıyan kadarıyla görebilmekteyiz. 

Karakter-12: Reklamda üç kadın ve iki erkek karakter kullanılmıştır. Bir 

erkek karakter dışında diğer karakterlerin ürünle ilişkisi gösterilmemiştir. Ürünle 

doğrudan ilişkili karakter,  genç,  bakımlı,  siyah ve oldukça neşeli bir erkektir. Bu 

karakterin reklam filmi boyunca sadece aynadan yansımasını görürüz. Birinci kadın 
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karakter;  genç,  bakımlı,  şık ve siyah,  ikinci kadın karakter; uzun boylu,  güzel,  

bakımlı,  genç ve beyaz,  üçüncü kadın karakter ise; orta yaşlı,  neşeli,  oldukça kilolu 

ve siyahtır. Ürünle ilişkisiz erkek karakter ise; orta yaşlı,  biraz kilolu ve beyazdır. 

Ürün-12: İpana diş macunu bir kişisel temizlik ve hijyen ürünüdür. Reklamda 

ürünün üç ayrı çeşidi gösterilmiştir. Ürün ambalajlarının ortak özelliği;  kutularının 

yaklaşık üçte ikilik bölümünün koyu mavi renkte olması ve üzerlerinde beyaz 

harflerle “ipana kışkırtan beyazlık” yazıyor olmasıdır. “ipana” yazısındaki ‘i’ harfinin 

noktası kırmızıdır. Kutuların geriye kalan üçte birlik kısmı ise;  ürünün her çeşidinde 

farklı bir renktedir. Koyu mavi ve diğer renkler arasında beyaz oval bir çizgi vardır. 

Koyu mavi renk,  düzen ve sonsuzluğu çağrıştırırken beyaz renk,  temizlik ve hijyeni 

simgelemektedir. Kullanılan kırmızı renk ise ürünün gücünü vurgulamaktadır. 

Analiz-12: Adı “kışkırtan beyazlık serisi” olan reklamda ürünle doğrudan 

ilişkili karakterin siyah olması dikkat çekicidir. Ürünün etki ve dikkat çekiciliğini 

arttırmak için tezatlıktan yararlanılmıştır. Ürünün dişleri beyazlatan etkisine yapılan 

vurgunun gücü arttırılmıştır. 

Karakterlerin hepsi,  yukarıdan bir yerden gelen,  kimin söylediğini 

bilmedikleri ama bir erkek tarafından söylendiğini bildikleri sözleri üzerlerine 

alınırlar.  Reklam içerisinde bir mizah öğesi olarak kullanılan bu yanlış anlama da 

dikkat çekici olan kadın karakterlerden ikisinin duydukları sözden hoşlanmış 

olmalarıdır. Bu iki karakterden ilki,  uzun boylu,  güzel,  beyaz kadındır. Sesin 

“kışkırtıyorsun” demesi üzerine önce şaşırır sonra ise; hoşnut bir şekilde gülümser. 

Oysa yukarıdan gelen sesin karakteri görüp görmediği belli değildir (en azından kadın 

söyleyen kişiyi görmemektedir). Mantıksal bir dayanağı olmamasına rağmen 

karakter,  söyleneni kompliman olarak almıştır. İkinci karakter     ise;  reklam filminin 
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sonunda gördüğümüz,  siyah ve kilolu kadındır. Bu karakter de kimin tarafından 

söylendiğini bilmediği “harikasın” iltifatını kendi üzerine alır ve “biliyorum” diye 

karşılık verir. Diğer iki karakter ise sesin söylediklerine kızgın bir tepki verirler. 

Hoşnut veya kızgın,  sesin söylediklerine (söyleyen kişi görülemediği için o sadece 

bir sestir) bir tepki veriliyor olması,  başkalarının kişi hakkındaki düşüncelerinin 

kişinin kendisini tanımlamasındaki rolünün büyüklüğünü kanıtlamaktadır. 

Ayrıca sesin erkek,  sesin söylediklerini üzerine alınanların da dörtte üçünün 

kadın olması bize göre iki sonucu ortaya çıkarmaktadır. Birincisi; kendimizle ilgili,  

diğerlerinde bir algı yaratmaya çalışırken genellikle karşı cinsin düşüncesi,  bakış 

açısı,  hemcinsinkine oranla,  daha etkilidir. Bu reklamda olduğu gibi; ses erkektir ve 

sesin söylediklerine kendini muhatap alan da çoğunlukta kadındır. Dolayısıyla; 

kadınların kendilerini tanımlayışlarında dolaylı algının rolü erkeklerde olduğundan 

daha fazladır. İkincisi ise;  sesin erkek olmasının söylenenlerin inandırıcılığını arttıran 

bir nitelik olarak kullanılmasıdır. Reklamların büyük bir çoğunluğunda arka sesin 

erkek olmasının nedeni de budur. Bu inandırıcılık özellikle kadınlar üzerinde daha 

etkilidir. 

2) Dikkat Çekicilik 

Dolaylı algının temelinde,  diğerinin algısında olduğunun bilgisi yatar. 

Başkalarının görüş alanının dahilinde olduğunu bilmek,  kişinin,  görüntüsüyle,  

davranışlarıyla çevresine çeşitli iletiler göndermesi sonucunu doğurur. Çünkü; aynı 

şekilde kişi de çevresindekileri görünüş ve davranışlarından geçerek tanımlar. 

“...giyim ve dış görünüşle ilgili ipuçları hala simgesel ve belirleyici bir işleve 

sahiptir”(Tseelon,  2002:14). 
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Bu bölümdeki reklamlar,  kişinin ürünün kullanımından geçerek diğerlerinin 

kendisini nasıl algılayacağının ip uçlarını vermektedir. Günlük hayat akışı içerisinde 

sürekli başkalarının bakışları dahilinde olunduğu ve yine sürekli kişi hakkında 

başkalarının zihninde bir imaj oluşturulduğu olgusunu kullanarak,  potansiyel 

tüketiciye,  başkalarının bakışlarını ürünle aracılandırarak nasıl düzenleyeceği bilgisi 

verilir. 

Bu bölümde incelediğimiz 9 reklamda pazarlanan ürünlerin türü çeşitlilik 

göstermektedir. Ürünlerin türlerini araba,  kozmetik,  giyecek,  yiyecek-içecek,  

kişisel temizlik ve hijyen ve genel temizlik ürünleri olarak sıralayabiliriz. 

Reklamların üçünde kadın,  beşinde erkek,  birinde ise,  kadın ve erkek bir arada,  

ürünle ilgili karakter olarak gösterilmiştir. Reklamların dördünde arka ses 

kullanılmazken,  geriye kalan beş reklamda arka ses erkektir. Bu bölümde 

incelediğimiz reklamlarda arka ses olarak kadın,  hiç kullanılmamıştır. Reklamların 

sadece bir tanesinde iç mekan kullanılmış,  beş tanesinde dış mekan,  üç tanesinde ise 

hem iç hem de dış mekan kullanılmıştır. Bu veriler ışığında,  kadınlık ve erkekliğin 

tanımlanışının,  reklamlardaki temsillerde de yeniden üretildiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

Bu bölümde incelediğimiz reklamlar gösteriyor ki; karşı cinsin ya da kişinin 

hemcinsinin algısında olmak,  dikkat çekmek ile ilgili iletiler farklı türde ürünlerin 

reklamlarında yer almaktadır. Hayatın farklı alanlarını işaret eden bir çeşitlilikte olan 

bu bölümdeki reklamlar,  dolaylı algının sadece dış görünümle ilgili olmadığını,  

aksine; kişinin kendini toplum içerisinde her türlü temsil edişinde görülebileceğini 

göstermektedir. 
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2.a) Karşı Cinsin İlgisi 

Bu bölümde incelediğimiz reklamların ortak özelliği,  ürünün kullanımı,  

ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karakterin,  karşı cinsin ilgisini çekmesini 

sağlamış olmasıdır. ‘Karşı cinsin ilgisi’ başlığı altında incelediğimiz altı reklam,   

kozmetik,   kişisel temizlik ve hijyen,  yiyecek-içecek  ve  genel temizlik ürünlerinin 

tanıtımının yapıldığı reklamlardır. Bu reklamların üçünde erkek,  ikisinde kadın,  

birinde de hem kadın hem de erkek karakter kullanılmıştır. Ürünle doğrudan ve(ya) 

dolaylı ilişkili gösterilen karakterlerin ve ilgisini üzerine çektiği karşı cinsi olarak 

kullanılan karakterlerin replikleri bulunmamaktadır. Reklamların üçünde dış mekan,  

birinde iç mekan,  ikisinde de iç ve dış mekan kullanımları görülmektedir. 

Reklamların ikisinde arka ses kullanılmamış,  dördünde ise erkek arka ses 

kullanılmıştır. 

13- Armani black code parfüm 

 

Öykü-13: Mavi bir ışığın siyah bir fon üzerine düştüğünü ve ekranın tam 

ortasına beyaz harflerle “black code” yazısının geldiğini gördüğümüz reklamın ilk 

karesinde bir kadın ve bir erkeğin reklam filmi boyunca değişik açılardan yüzlerinin 

gösterimini görürüz. Aralarda ise; ekranda parfüm şişesi gösterilir. Kadın ve erkek 

karakter gitgide birbirlerine yaklaşırlar. Ardından resim 29’da da görüldüğü gibi 

kamera kadının başının arkasından bir çekim yapar. Erkeğin ve kadının başlarının 

duruşundan öpüşeceklerini düşünürüz. Bu yakınlaşma sırasında erkek karakter birden 
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gözlerini açar ve kameraya doğru bakar. Ekrana yeniden parfümün şişesi gelir. Yine 

siyah bir fon kullanılmıştır. Şişenin sol tarafında “armani black code”,  alt tarafında 

ise; “giorgio armani” yazısı yer alır. Erkek arka ses,  kısık ve etkileyici bir ses 

tonuyla,  “armani black code, and the fragrant for men. Giorgio armani” der. Bu 

reklam filminin son karesidir. 

Mekan-13: Reklam filmi içerisinde mekanla ilgili her hangi bir ayrıntı 

kullanılmamıştır. Karakterleri ve ürünü sadece siyah bir arka fonla görürüz. 

Karakter-13: Reklamda ürünle dolaylı ilişkili bir erkek karakter ve ürünle 

ilişkisiz bir kadın karakter görülmektedir. Her ikisinin de görüntüleri siyah beyaz bir 

çekimle verilmiştir. Sadece omuzdan yukarısı gösterilen karakterler,  genç,  çekici ve 

güzellerdir. 

Ürün-13: Armani black code erkek parfümü,  bir kozmetik ürünüdür. Ürünün 

hedef kitlesi erkeklerdir. Üzerinde sadece küçük ve beyaz harflerle “black code” 

yazan siyah şişesiyle,  oldukça sade bir ambalaj kullanılmıştır. Ambalajda kullanılan 

siyah renk,  klasik ve kaliteli olanı çağrıştırmaktadır. 

Analiz-13: Reklam filminin en dikkat çekici noktası,  karakterlerin gösterimi 

sırasında siyah beyaz bir çekim kullanılmasıdır. Bu çekim tarzıyla hem reklamı 

yapılan parfümün kokusunun keskinliğini (tıpkı siyah ve beyazın keskin renkler 

olması gibi) işaret eder,  hem de; izleyicinin bir film seyrediyor olduğunun farkında 

olmasını kolaylaştırır. Filmde başkalarının hayatından bir kesitin temsili vardır ve 

izleyici de bu filmin içerisine davet edilmez sadece seyredeni olarak konumlandırılır. 

Ürünle doğrudan ilişkili erkek karakter,  tam kadını öpecek gibi dururken ve 

izleyici bu eylemin gerçekleşmesini beklerken birden bire gözünü açar ve kameraya 

doğru bakar. Bu bakışla erkek karakter,  seyredildiğinin farkında olduğunu belli eder; 
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başkalarının ilgisi onun üzerindedir ve O,  bunu bilmektedir.. İzleyici,  izinsiz bir 

şekilde kadınla erkeği seyrederken yakalanır. 

Erkeğin farkında olduğu şey,  sadece seyredildiği değildir. Bu karede,  kamera 

çekimi kadının arkasından    yapmıştır. Böylelikle; erkeği,  kadının karşısında “karşı 

cins” olarak konumlamıştır. Erkek karakter,  kendisinin karşı cinsi olan kadın(lar) için 

çekici olduğunun da farkındadır. 

Reklamda kullanılan erkek arka sesin kısık ve etkileyici bir ses tonuyla 

konuşması,  reklam filmi içerisindeki cinsel çekicilik temasını tamamlayıcı bir unsur 

olarak kullanılmıştır. Tamamlayıcı unsurlardan biri de reklam müziğidir. Sözsüz,  

tempolu,  heyecanlandırıcı olan müziğin sesi,  reklamın son karesinde (parfüm 

şişesinin gösterildiği ve arka sesin konuştuğu kare),  arttırılır. Erkek ve kadın 

karakterin öpüşmeden hemen önce gösterilmeleri,  erkeğin birden bire kameradan 

izleyiciye doğru bakması,  müziğin sesinin arttırılması heyecanın da artmasına neden 

olur. 

Reklam filmi sona erdiğinde,  ürün,  izleyicinin aklında,  heyecan verici bir 

parfüm olarak yer bulacaktır. 

 

14- Blendax canlı renkler 

 

Öykü-14: Reklamın ilk karesinde yüzünü görmediğimiz bir kadının jojoba 

çiçeğini ürünle doğrudan ilişkili kadın karaktere uzattığını görürüz. Ürünle doğrudan 

ilişkili kadın karakter,  yeşillik bir dış mekandadır ve bakımsız kızıl saçları vardır. 
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Ardından ürünün bir şişesi havada asılıymış gibi gösterilir ve etrafında eflatun renkli 

jojoba çiçekleri uçuşur. Bu süre zarfında erkek arka ses,  “egzotik jojoba çiçekleri 

şimdi blendax canlı renklerin içinde” der. Sonra kadın karakteri aynı dış mekanda 

saçlarını yıkarken görürüz. Ekranın sol üst köşesinde “jojoba özlü”,  sağ alt köşesinde 

ise; “boyalı saçları dolgunlaştırır” yazıları vardır. Kadının saçlarının içinden 

çıkıyormuş gibi jojoba çiçekleri gösterilir. Ardından kadın karakter,  aynı dış 

mekanda kendisini aynada hoşnut bir ifadeyle seyrederken gösterilir. Bu iki kare 

süresince arka ses,  “yeni blendax’ın jojoba özlü formülü boyalı saçları hem koruyup 

besler hem de dolgunlaştırır” der. Blendax reklamlarının hepsinde kullanılan hareketli 

müzik başlar ve kadın karakter gülümseyerek koşarken gösterilir. Kadın karakteri 

gören ve hamakta yatmakta olan erkek karakter hamaktan düşer. Kadın karakter 

dönüp düşen adama bakar ve güler. Bu sırada koşu yapmakta olan başka bir erkek 

karakter de yerdeki dallara takılarak düşer. Bu arada arka ses,  “yeni jojoba özlü canlı 

renkler” der. Kadın karakter arkasına dönüp koşmaya devam ederken arka ses,  “baş 

döndüren dolgun saçlar” der. Kadın karakterin görüntüsü dondurulur ve ekranın sağ 

tarafında ürünün bir şişesiyle sol alt köşesinde de “baş döndüren dolgun saçlar” yazısı 

yer alır. 

Mekan-14: Reklam,  bütünüyle dış mekanda çekilmiştir. Mekan,  ormanlık 

bir alandır. Sadece yeşillikler,  ağaçlar ve eflatun jojoba çiçekleri gösterilir. İlginç 

olan dış mekanda bir aynanın kullanılmış olmasıdır. Ayna oldukça büyük olduğu için 

çerçevesini göremeyiz. Bu da ayna orada zaten hep varmış hissi yaratır. Ormanlık bir 

alanda aynanın bulunmasının tezatlığı böylelikle silikleştirilmiştir. 

Karakter-14: İki kadın,  iki erkek toplamda dört karakter kullanılmıştır. 

Jojoba çiçeklerini uzatan kadın karakterin yüzünün görünmemesi ve reklamın başı 
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hariç bir daha kullanılmaması ona mistik bir hava katmıştır. Ürünle doğrudan ilişkili 

karakter,  uzun boylu,  kızıl saçlı ve güzel bir kadındır. Üzerinde beyaz,  uzun kollu,  

şile bezi bir gömlek vardır. Karakterin vücudunun alt kısmı hiç gösterilmez. 

Reklamda,  diğer karakterler gibi,  onun da hiç repliği yoktur. Reklamın başında 

savunmasız ve bakımsız bir görüntü çizse de daha sonraki karelerde (ürünü 

kullandıktan sonra) kendine güvenli,  enerjik ve kendinden hoşnut bir tipleme 

çizmektedir. Erkek karakterler için ayırt edici bir özellik kullanılmamıştır. Birincisi,  

bir hamakta yatarken,  ikinci ise; koşu yaparken gösterilmiştir. Her ikisi de spor 

kıyafetli ve gençtir. Ancak; her ikisi de biraz saf ve hipnotize edilmiş gibi 

yansıtılmışlardır. 

Ürün-14: Blendax şampuan,  bir kişisel temizlik ve hijyen ürünüdür. 

Bütünüyle koyu mavi bir şişeyle sunulan ürünün ambalajının üzerinde büyük ve 

beyaz harflerle “Blendax” yazmaktadır. Yazı ambalajın sol tarafında ve aşağıdan 

yukarıya doğrudur. Sağ tarafında renkli çiçek resimleri yer alır. Sol ve sağ tarafı 

kırmızı beyaz,  saç telini anımsatan kıvrımlı bir çizgi ayırmaktadır. Ürünün çeşidini 

belirten yazı ambalajın alt kısmında ve kırmızı bir zemin üzerindedir. Koyu mavi şişe 

ürünün kalıcılığını vurgularken,  ambalaj üzerinde bulunan renkli çiçekler hem 

ürünün çiçek özlü olmasıyla hem de boyalı saçlar için önerilmesiyle bütünlük 

göstermektedir. Ambalajı ikiye ayıran kıvrımlı çizginin kırmızı beyaz olması,  dikkat 

çekiciliği ve temizliği anlatmaktadır. 

Analiz-14: Jojoba çiçeklerini uzatan kadın üzerinde yaratılan mistik hava 

ürünün kendisine de yansıtılmıştır. Ürünü kullanan kişinin savunmasız duruşu ürün 

sayesinde,  birden bire kendine güvenli bir karaktere dönüşmüştür. Bir bakıma; 
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yaratılan bu durumun,  ürünün, tüketicisi üzerinde yarattığı sihirli etkiyi 

doğallaştırdığını söyleyebiliriz. 

Ayrıca ormanlık alanda bulunan aynanın yarattığı absürdlük de arada bir 

nedensellik bağı kuramamamıza,  kadının kendini seyredişini de doğası ereğiymiş 

gibi algılamamıza yol açmaktadır.  

Kadın karakterin orman içerisinde saçarını yıkaması,  oraya gelişinin 

gösterilmemesi ve o ortamda aynada kendini seyredişi kadın zaten oraya aitmiş gibi 

doğayla bütünleşik anlamlandırılmasının göstergeleridir. 

İki erkek karakterin de kadın karakteri gördüklerinde verdikleri 

büyülenmişçesine tepkiyi,  kadın karakterin doğalıkla karşılaması,  onun seyredilmeyi 

içselleştiren doğasının sonucudur. 

Kadın karakterin,   bir diğer kadın tarafından ona sunulan ürünü karşı 

çıkmaksızın kullanması ve ürünü kullandıktan sonra kendisinde meydana gelen 

görüntüsel değişiklik nedeniyle kendini hissedişinin de değişmesi,  kendini 

tüketimden geçerek var edişinin çarpıcı bir anlatımıdır. Ayrıca karakterin repliğinin 

olmaması ve adına birinci tekil şahıs seslendirilmenin de yapılmamış olması,  onun 

süreç içerisindeki görece edilgen konumunun göstergelerindendir. 

 

15- Permatik 

 

Öykü-15: Reklam,  ürünün satıcısı tarafından kameraya doğru tutularak 

gösterilmesiyle başlar. Spor kıyafetli ve biraz bakımsız görünen genç bir erkek 
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ürünlerden birini eline alır ve arkasında duran takım elbiseli genç erkeğe onay almak 

ister gibi bakar. İstediği onayı aldıktan sonra karakteri,  arkada turuncu bir fonla,  

kameraya doğru bakarak tıraş olurken görürüz. tıraş olduktan sonra eliyle yüzünü 

okşar ve tek kaşını kaldırarak memnuniyetini anlatır. Sonra iki karakteri aynı takım 

elbiseler içinde bir sokakta yürürken görürüz. erkek arka ses,  “ağır ol,  ağabey 

desinler” der. İki erkek karakterin arkasından geçmekte olan üç kadın karakter,  

erkeklere bakarak “permatik kullan,  seni yesinler” diye bağırırlar ve gülüşürler. 

Sonra iki erkek karakteri,  arkalarında yine turuncu bir fonla,  birbirlerinden biraz ayrı 

durarak ve arkalarında beliren promosyon ürünlerini sırayla gösterirlerken görürüz. 

Arka ses,  “permatikten ağır hediyeler” der ve promosyonları tanıtır: “beş kişiye 

hyundai elantra,  beş yüz kişiye siemens cep telefonu” der. Reklamın son karesinde 

resim 25’teki görüntü yer alır ve arka ses,  “permatik kullan sen de kazan” der. 

Mekan-15:  Reklam kullanılan mekanlardan ilki bir bakkal dükkanıdır. 

İkincisi ise; o bakkal dükkanının kapısının açıldığı bir sokaktır. Sokak herhangi bir 

ara sokaktır ve bakkal dükkanı da herhangi bir ara sokakta görebileceğimiz bir 

dükkandır. Ayırt edici farklı bir özellik gösterilmez. Dolayısıyla; kolay ulaşılabilir,  

sıradan,  gündelik hayatta karşılaşılabilir bir izlenim kolayca sağlanmış olur. 

Karakter-15: Ürünle doğrudan ilişkili bir erkek karakter,  ürünle dolaylı 

ilişkili bir erkek karakter ve ürünle ilişkisiz üç kadın karakter kullanılmıştır. Sadece 

ürünle ilişkisiz kadın karakterlerin repliği bulunmaktadır. Ürünle doğrudan ilişkili ve 

dolaylı ilişkili erkek karakterler,  beyaz yakası açık gömlekleri,  siyah takım elbiseleri 

ve tavırlarıyla bıçkın delikanlı tiplemesi çizmektedirler. Ancak; ürünle doğrudan 

ilişkili karakter,  ürünü kullandıktan sonra böyle bir karaktere bürünmüştür. 
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Öncesinde,  üzerindeki spor kıyafetler ve bakımsız görüntüsü,  sıradan,  kendi halinde 

bir genç izlenimindedir. 

Ürün-15: Permatik tıraş bıçağı,  bir kişisel temizlik ve hijyen ürünüdür. 

Öncelikli hedef kitlesi erkeklerdir. Ürünün kendisi bütünüyle beyazdır ancak bıçak 

kısmı turuncu karton bir ambalajla kaplıdır. Ambalajın üzerindeki marka ismi siyah 

harflerle yazılmıştır. Turuncu rengin psikolojik ve toplumsal anlamı dışadönüklüktür 

(Teker,  2003:84). Dışa dönüklüğü çağrıştıran bir ambalajla pazarlanan ürünün 

reklamında ürünle ilişkili karakterlerin hiç repliklerinin olmaması şaşırtıcıdır. 

Analiz-15: Bu reklam filminde ürünün kullanıcısı için bir tarz belirlenmiştir,  

bu tarz da,  delikanlılık,  reklam filminde kullanılan deyimiyle “ağır abi”liktir. Ancak 

anlatım,  “delikanlı olanlar bu ürünü kullanır” yönünde değil,  “delikanlı olmak için 

bu ürün kullanılır” yönündedir. Çünkü; ürünle doğrudan ilişkili karakterin ürünü 

kullanmadan önceki tavrı sıradan biri gibiyken ürünü kullandıktan sonra bir “ağır 

abi’ye” dönüşümünü görürüz. 

Son derece karşılaşılabilir,  sıradan mekanlarda gösterilen bu karakterler,  

yolda yanlarından geçmekte olan,  dolayısıyla herhangi  kadınların (karşı cinsin) 

ilgisini çeker ve beğenisini kazanırlar. Bu öyküleme şekliyle,  karakterlerin sahip 

olduğu gösterilen “delikanlı” tavrın toplum tarafından da onaylandığı ya da 

onaylanabileceği iletisi kullanılmış olur. Çünkü; reklam filmi,  izleyicisinin de içinde 

bulunabileceği mekanları ve karşılaşabileceği insanları kullanmıştır. 

Reklam metnindeki erkek arka sesin güçlü ve tok bir ses tonuyla konuşması,  

kısa ve emir cümleleri kullanması da verilmek istenen “delikanlılık” mesajını 

desteklemektedir. 
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Son derece eril bir anlatımı olan reklamda kullanılan ürünle ilişkisiz kadın 

karakterler ise süslü,  neşeli,  hareketli ve hatta yoldan geçen birine laf atabilecek 

hafiflikte gösterilmişlerdir. Böylelikle ürünü kullanan ve dolayısıyla delikanlı ve ağır 

olan erkekle,  ürünle ilişkisi olmayan ve dolayısıyla ağır olmayan kadın arasında bir 

tezatlık kurulmuştur. Kadın,  bu reklamda,  net bir şekilde ‘erkek olmayan’ olarak 

anlamlandırılmıştır. 

 

16- Eti form 

 

Öykü-16: Beyaz etek ceket takım giymiş,  omzunda beyaz kişisel çantası,  bir 

elinde siyah iş çantası,  diğer elinde bir paket eti form olan bir adını kaldırımda 

yürürken ve caddeye çıkmak için geçecek yer ararken görürüz. iki arabanın arasından 

geçmeye karar verir. Bu arada yolun karşı arasında park etmiş olan mavi bir arabanın 

üzerinde oturmuş siyah takım elbiseli adamın (Burhan Öcal)  kendisine baktığını 

görür. Bu süre zarfında erkek arka ses (kısık bir sesle),  “erken kalk zinde kal,  

günaydın de mutlu kal” der. Kadın karakter iki arabanın arasından her iki arabaya da 

değmeden geçmeye çalışırken erkek karakter arabaya vurarak hızlı ve ritmik sesler 

çıkarır. Bu arada arka ses,  “form ye formda kal,  basit form ye formda kal” der. 

Kamera erkek karakteri ve ellerini yakın çekim gösterirken sözlü reklam müziği 

başlar. Seslendiren kadındır: “bak kendine güzel kal”. Kamera kadın karakterin 

vücudunun alt bölümünü yakın çekimle alır. Sonraki karede ise; kadının vücudunun 

üst kısmı gösterilir. Her iki çekide de karakter arabaların arasından geçmek için çeşitli 
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hareketler yapmaktadır. Sonra adam birden bire ritmik vuruşlarını keser,  kadın O’na 

doğru bakarak gülümser. Müzik devam etmektedir: “hep gül sevimli kal”. Ardından 

kamera kadını ve arasından geçmeye çalıştığı arabaları üsten çeker. Böylelikle 

karakterin ne kadar dar bir yerden geçmeye çalıştığını anlarız. Karakter arabaların 

arasından geçmeyi başarır ve erkek karakter ritmik vuruşlarını keser. Kadın adama 

bakar sonra caddeye doğru dönüp eti  formu tuttuğu elini yukarıya doğru kaldırarak 

bir taksi durdurur. Erkek karakter arabanın üstünden inerek kadını selamlar. O sırada 

kadın adama bakmadan gelen taksiye biner ve gider. Adam doğrulur. Müzik devam 

etmektedir: “form ye formda kal,  basit form ye formda kal”. Ekrana resim 10’da 

gördüğünüz görüntü gelir. Kadın arka ses bu arada,  “portakal kremalı,  çikolata kaplı,  

yulaflı kepekli yeni eti formlarımız var. Form ye formda kal” der. 

Mekan-16: Dış mekanda çekilen reklamda mekanla ilgili ayrıntılara pek yer 

verilmemiştir. Reklam filminin geçtiği yer bir caddedir ve çok sayıda araba 

bulunmaktadır. 

Karakter-16: Ürünle doğrudan ilişkili bir kadın karakter ve ürünle ilişkisiz 

bir erkek karakter kullanılmıştır. Erkek karakter, tanınmış bir müzisyen ve oyuncu 

olan Burhan Öcal’dır. Asıl ünü vurmalı çalgılardaki başarısından kaynaklanmaktadır. 

Kadın karakterin elindeki i çantası dışında tüm kıyafet ve aksesuarları beyaz,  erkek 

karakterin kıyafetleri ise; baştan aşağı siyahtır. Her iki karakter de son derece bakımlı 

ve güzel görünmektedir. Hem kadın hem de erkek karakterin reklam içerisinde 

replikleri bulunmamaktadır. Erkek karakter,  üzerine oturduğu arabaya vurarak ritim 

çıkarmakta kadın karakterse arabaların arasından geçmeye çalışırken yaptığı 

hareketlerle sanki ritme uyarak dans ediyormuş gibi görünmektedir. 
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Ürün-16: Bir yiyecek maddesi olan eti form,  kalorisi düşük,  diyet bir 

üründür. Ürünün dört farklı ambalajda dört farklı çeşidi bulunmaktadır. Ancak 

ambalajlardaki ortak özellik,  hakim rengin yeşil ve tonları olması ve sarı,  beyaz ve 

kırmızı rengin de kullanılmasıdır. Doğanın rengi olan yeşil “toplumsal anlamda 

tembellik ve ağır kanlılığı sembolize eder” (Teker,  2003:86). Bu rengin kullanımıyla 

ürün fazla çaba harcamadan formda kalmayı vaat eder. “form” yazısının yazı 

karakteri ve renginin beyaz olması da hafiflik ve neşeyi çağrıştırmaktadır. Ürünün son 

dönem reklamlarında erkekler de hedef kitle olarak gösterilmeye başlansa da öncelikli 

ve geniş hedef kitlesi kadınlardır. 

Analiz-16: Dış mekanın bir cadde olması,  ürünle doğrudan ilişkili kadın 

karakterin iş kadını olmasını (elindeki siyah iş çantasından anlıyoruz) 

bütünlemektedir. Genellikle kadın karakterin ürünle doğrudan ilişkili gösterildiği 

reklamlarda ya iç mekan (özel alan) ya da doğayla ilişkilendirilmiş dış mekan 

kullanılmış olmasına rağmen,  bu reklamda vurgu; çalışan,  güzel,  kendine özen 

gösteren kadının kamusal alandaki görüntüsü olduğundan mekanın cadde olması son 

derece işlevseldir. 

Spss’te yaptığımız reklam analizlerinden biri de ürün ve(ya) hizmetin türüyle 

hedef kitlenin cinsiyet dağılımıydı. Bu analize göre; araba reklamlarında hedef kitle 

hiç tek başına kadın olarak gösterilmemişti. Caddede çok sayıda arabanın bulunması 

ve kadın karakterin kendine ait bir arabasının olmadığının gösterilmesi (taksiye 

binerek gider),  kadın karakterin erkeklere ait bir alanda yer aldığının 

gösterenlerinden biridir. 

Kadın karakter,  erkeklere ait tanımlanan bu alanda yine bir erkeğin 

bakışlarına maruz kalmaktadır. Ancak formuna özen gösteren, güzel bir kadın 
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olduğundan erkek karakterin bakışları ve arabaya vurarak çıkardığı ritimler kadını 

destekler tarzdadır. Ayrıca; kadın karakterin,  erkeğe bakarak gülümsemesi de onun 

bu takdirden hoşnutluğunu yansıtmaktadır. 

Kadın karakterin (elindeki iş çantası hariç) bütünüyle beyaz, erkek karakterin 

ise bütünüyle siyah giyinmiş olarak gösterilmesi,  yani; birbirlerinin negatifi gibi 

yansıtılması kadın ve erkeğin birbirlerinin ‘karşı cins’i olmalarının ve kadın ve erkek 

tanımlarının karşıtlıklarla anlamlandırılmasının çarpıcı bir anlatımı olmuştur. Kadın 

karakterin elindeki iş çantasının,  kıyafetinin ve diğer aksesuarlarının aksine siyah 

olması ise; kadının kamusal alandaki varoluşunun erkekten alınan ve görece kadında 

eğreti duran bir durum olduğunun göstergesidir. 

Reklamın başında erkek arka sesin,  “erken kalk,  zinde kal. Günaydın de,  

mutlu kal. Form ye,  formda kal,  basit; form ye formda kal” sözleri,  eğer kadın 

erkeğe ait kamusal alanda bir varoluş ve o alanda takdir istiyorsa yapması gerekenin 

ne olduğunun buyrultusal olarak iletilmesidir. Ardından aynı ve benzer sözlerin 

reklam müziği olarak verilmesi ve sözleri söyleyenin bir kadın olması ise;  kadının bu 

buyrultusal iletiyi ve erkeğin bakışlarını ve eril bakış açsını içselleştirmesinin 

gösterenidir. 

Bu reklamda çizilen ‘süper kadın’ tiplemesi,  kadının öncelikle cinsiyetiyle 

ilgili koşulları yerine getirmesi durumunda kamusal alanda varolabileceği,  bu 

varoluşu,  yine de erkeksi bir özellik olarak  (siyah iş çantası) taşıması gerekliliğini 

çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. 
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17- Coca cola light 

 

Öykü-17: Reklam,  arabasının sürücü koltuğuna oturmuş  coca cola light içen 

bir kadının görüntüsüyle başlar. Karakterin üzerindeki kıyafetlerden yaz ayı olduğunu 

anlarız. Araba bir oto yıkamacının önünde sıradadır. Bu arada arkadaki arabanın 

kornasının çaldığını duyan karakter,  önce dikiz aynasından sonra da arkasını dönerek 

arabaya bakar. Arkadaki arabadaki erkek karakter,  eliyle içecek işareti yapar. Kadın 

karakter gülümseyerek elindeki coca cola light şişesini gösterir. Erkek karakter tam 

arabasından çıkacakken kadın karakter arabasını oto yıkamanın içine doğru sürer ve 

camdan elini çıkararak el sallar. Bir sonraki karede kadın karakteri araba yıkanırken 

kola içerken görürüz. aynı anda reklam müziğinin sözleri duyulmaya başlar. İngilizce 

ve hareketli bir şarkıdır. Ardından erkek karakterin yürüyerek oto yıkamanın içine 

girdiğini ve yukarıdan fışkırtılan suyla ıslandığını görürüz. Erkek karakteri dikiz 

aynasından gören kadın,  gülümseyerek arkasına dönüp adama bakar. Erkek karakter 

gözlüğünü çıkarır (biz çıkarma anını görmeyiz) ve ardından gömleğinin düğmelerini 

sert bir şekilde çözdüğünü görürüz. kadın karakter eliyle ağzını kapatarak güler. 

Arabanın arka camından gördüğümüz erkek karakter yüzünde sert bir ifadeyle 

gömleğini çıkarır ve vücudunun üst kısmı çıplak kalır. Adam arabaya yaklaşır ve ön 

sağ camı tıklatır. Kadın karakter kapıyı açarak adamı arabanın içine alır ve ona bir 

şişe coca cola light uzatır. Erkek karakter,  gülümseyerek şişeyi alır ve içmeye başlar. 

Kadın da kola içerken adam,  gülümseyerek kadına bakar ve bir düğmeye basarak 
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arabanın üstünün açılmasını sağlar. Bu sayede su arabanın içine girerek her iki 

karakteri de ıslatır. Her iki karakter de ellerini arkaya doğru açarak bağırırlar. Bir 

sonraki karede,  açık mavi fonun üzerinde,  ekranın sağ tarafında ürünün şişe ve kutu 

formları ve üst tarafta da beyaz fon üzerinde “ışığını yansıt” yazısı yer alır. Reklamda 

arka ses kullanılmamıştır. Ayrıca karakterlerin hiç repliği de yoktur. 

Mekan-17: Kadın karakter reklam filmi boyunca araba içerisinde otururken 

gösterilmiştir. Erkek karakter ise önce kendi arabasında,  sonra oto yıkamanın içinde 

en sonunda ise; kadın karakterin arabasının içinde gösterilmiştir. Dolayısıyla çekimler 

iç mekanda yapılmıştır diyebiliriz. Erkek karakterin kullandığı araba beyaz bir ciptir. 

Kadın karakterinki ise; sarı bir vosvostur. Kadın karakter,  bej döşemeli üstü 

açılabilen bir araba kullanmaktadır. 

Karakter-17: Kadın karakter,  sarı bir tişört ve açık mavi bir şort ve spor 

ayakkabı giyerken erkek karakter,  beyaz bir gömlek ve gözlük kullanmaktadır. Kadın 

karakter spor kıyafetli, bakımlı,  güzel ve mutlu görünmektedir. Erkek karakter ise; 

sadece yaka düğmesi açık gömleği ve gözlükleriyle daha çok bir iş adamını 

anımsatmaktadır. Ancak gömleğini çıkardığında oldukça çekici bir görüntü 

yansıtmaktadır. Reklam metni içerisinde özgüvenli,  şakacı ve neşeli bir tipleme 

çizmektedir. 

Ürün-17: Ürün,  asitli bir içecektir. Light olduğu için düşük kalorili bir 

üründür. Ürünün adı metalik renk üzerine kırmızı harflerle yazılıdır. Ürünün kendisi 

de kırmızı ve siyah arası renkte bir sıvı olduğundan uyumlu bir ambalajlama 

olmuştur. “Kırmızı renk fiziksel anlamda güç,  enerji,  dinamizm ve heyecanı temsil 

eder” (Teker,  2003:82). Toplumsal anlamda da kendine güven ve bedensel güç 

çağrışımları vardır. 
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Analiz-17: Reklamın sloganı “ışığını yansıt!”,  kişilerin kendileriyle ilgili 

iletileri,  başkalarına aktarırken tüketim maddelerinden,  metalardan geçtiklerini 

ortaya koymaktadır. Tüketim toplumunun en belirgin özelliklerinden biri olan,  kim 

olduğun ve nasıl olduğundan çok neyi nasıl tükettiğinden yola çıkarak kişiler 

hakkında fikir oluşturma durumunun en net yansımalarından biri bu sloganda 

kullanılmıştır. 

Ürün,  neşeli,  özgüveni olan,  rahat insanlara ait kılınmıştır. Ayrıca; erkek 

karakterin gözlüklü ve gömlekli ve dolayısıyla biraz sıkıcı olan görüntüsünün,  çekici 

ve neşeli bir hale dönüşmesi de ürünle ilişkilendirilmiştir. Buradan yola çıkarak,  

kendi sıkıcı görüntülü hayatınızın bu ürünün tüketiminden geçerek daha heyecanlı bir 

görünüm almasını sağlayabilirsiniz iletisi kullanılmıştır. Çünkü; ürün hayat dolu,  

mutlu ve görünüşüne (az kalorili,  light bir üründür) önem veren insanları temsil 

etmektedir. 

Karakterlerin arabalarının olması,  refah düzeyi yüksek bir hayata gönderme 

yapmaktadır. Böylelikle; ürün,  sadece belli bir hayat tarzıyla değil belli bir sınıfla da 

ilişkilendirilmiştir. Reklamda gördüğümüz,  sağlıklı,  eğlenen,  güzel ve rahat 

insanların hayatı arzulanabilir bir hayattır. 

Arabasında oturmuş sıra beklerken,  kola içen kadın,  sırf tükettiği ürün 

nedeniyle ilgi çeker. Bu ilgiyi fark eder ama karşılık vermez. Yine de diğer karakter 

(ilgilenen erkek karakter),  ısrarcı davranır ve kadın karakterin arabasına binerek 

ürünü elde eder. Bu hikaye,  siz hiç bir şey yapmasanız da sadece bu ürünü tüketerek 

diğerlerinin ilgisini çekebilirsiniz iletisinin öykülenmesidir. 

Su,  yaşamı ve doğurganlığı ifade eder. Öncelikle erkek karakterin ıslanması 

ve çekici bir görünüme bürünmesi,  sonra da erkeğin bir düğmeye basması sonucu 
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arabanın üstünün açılmasıyla iki karakterin birlikte ıslanmaları hem erotik çağrışımlar 

yaptırmakta hem de yaşamın devamlılığını vurgulamaktadır. Erkek karakter,  

arabanın üstünün açılmasını sağlayan düğmeye basmayı ürünü tüketirken 

gördüğümüz kadın karaktere bakarken karar verir. Aslında sadece masum bir eğlence 

gibidir,  ama görüntünün yan anlamı,  kadının doğurganlığına ve yaşamın ve türün 

devamlılığına işaret etmektedir. 

 

18- Rinso Yaşayan Renkler 

 

Öykü-18: Reklam bütünüyle açık alanda,  yeşillikler içinde çekilmiştir. 

Sadece bir erkek karakter,  kat kat giydiği tişörtlerini çıkarırken görüntülenmiştir. 

Karakter tişörtlerini çıkarırken beğeni ve şaşkınlık ünlemleri çıkaran kadın sesleri 

duyulmaktadır. Reklamın sonunda erkek karakter,  üzerinde ürünün resminin renkli 

baskısı ve “yaşayan renkler” yazısı olan kısa kollu beyaz bir tişörtle kalır ve arka ses 

“renkli çamaşırlarınız için yeni rinso yaşayan renkler” der. Ekranda sadece karakterin 

vücudunun üst kısmı yakın çekimle yer almaktadır. Böylelikle tişörtünün üzerindeki 

yazı ve resim rahatlıkla görülebilmektedir. Reklamın başından sonuna kadar sözsüz 

reklam müziğini duyarız. 

Mekan-18: Mavi bir gökyüzü,  yeşil çimenler ve arka planda ağaçların olduğu 

bir açık mekan kullanılmıştır. 

Karakter-18: Kullanılan tek karakter,  dizi ve filmlerden tanınan,  oyuncu,  

Ozan Güven’dir. Reklam filmi boyunca sırasıyla üzerindeki mavi,  sarı ve kırmızı 
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tişörtleri çıkarır,  en sonunda üzerinde beyaz bir tişörtle kalır. Yüzünde gülümseyen 

ve hafif muzip bir ifade vardır. Karakter,  tanınmış biri olduğu için arka sesin O’nun 

tarafından seslendirildiğini anlıyoruz ancak reklam boyunca konuştuğunu 

görmüyoruz. Bulunduğu noktadan hiç ayrılmayan karakter,  memnun,  bakımlı ve 

yakışıklı görünmektedir. Pril klasik reklamında olduğu gibi rinso reklamında da erkek 

karakter kullanımı, ürünün üretim teknolojisine işaret etmektedir. 

Ürün-18: Bir genel temizlik ürünü olan  rinso,  ağırlıklı olarak mavi,  turuncu 

ve beyaz rengin kullanıldığı bir ambalajın içinde sunulmaktadır. Mavi ve beyaz 

renkler,  hijyen ve temizlik gibi ürünün kullanım amacına yönelik çağrışımlar 

yaptırırken ambalajın alt kısmında kullanılan turuncu renk işaret ettiği canlılık,  

sevinç gibi olgularla ürünün sloganını (“yaşayan canlı renkler”) bütünlemektedir. 

Analiz-18: Reklamda tanınmış ve sevilen bir karakterin kullanılması, ürüne 

güven ve sempati duyulmasını kolaylaştırmıştır. Mizahi anlatım yaklaşımı 

benimsenen reklamda beş renk oldukça dikkat çekici bir şekilde kullanılmıştır. 

Mekana ait olan yeşil renk,  karakterin kıyafetlerinde gördüğümüz ve ana renkler olan 

mavi,  kırmızı,  sarı ve yine karakterin kıyafetinde kullanılan üzerinde ürünün 

resminin de olduğu beyaz renk. Ürünün beyaz renkle ilişkilendirilmesi elbetteki 

temizlik ve saflık çağrışımı yaptırmaktadır. 

Reklam metninin başında,  karakterin,  üzerindeki kıyafetleri çıkararak 

sonunda çıplak kalacağı sanısı yaratılmaktadır. Duyduğumuz beğeni ve şaşırma 

ünlemleri kadın seslerine aittir ve izleyicide de heyecan duygusu yaratarak reklamın 

sonuyla ilgili merak uyandırır. Reklamın sonunda ürünün resmi basılı olan beyaz bir 

tişörtle kalan karaktere kadın sesleri aynı şekilde tezahürata devam edince izleyicide 

şaşkınlık ve yanılma hissi uyandırılır. İzleyici,  tezahüratların temiz ve canlı renkleri 
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olan kıyafetlere ve dolayısıyla ürüne yönelik olduğunu anlar. Görmediğimiz ama 

seslerini duyduğumuz kadınların ve karakterin en başından beri bildiği bir şey 

izleyiciden saklanmış ve yanlış bir kanıya yönlendirilmiştir. Oysa ki; ürün ve 

tezahüratta bulunan kadınlar elbetteki son derece masumlardır. Kadının ve onun 

doğal uğraşılarından biriymiş gibi gösterilen çamaşır yıkamanın (reklamın doğa 

içerisinde çekilmiş olması bu noktaya işaret etmektedir) iffetine  elbetteki gölge 

düşürülmemiştir. 

Doğal ve açık ortamda çekilen film boyunca karakterin hiç repliğinin 

olmaması ve bulunduğu yerden hareket etmemesi O’nun oraya ait olmadığı izlenimi 

yaratmaktadır. Karakter hem ürünün tanıtıcısıdır hem de sadece ürünle 

aracılandırılarak elde edilen temiz çamaşırları giyen kişi olarak sürecin son halkasıdır. 

Zira; hareketsizliği ve konuşmaması süreç içerisindeki edilgen konumuna vurgu 

yapmaktadır. 

2.b) Diğerleri 

Bu bölümdeki reklamların bir önceki bölümdeki reklamlardan farkı,  

bakışların karşı cinse değil, genel anlamda ‘diğerine’ ait olmasıdır. Yani; reklamın 

izleyicisi için ürünü kullanmaları durumunda sadece karşı cinsin değil,  daha genel 

olan diğerinin bakışlarının nasıl olacağı tanımlanır. Nitel analizini yaptığımız üç 

reklamdan biri araba,  biri kozmetik,  diğeri ise; giyecek reklamıdır. Ürünle doğrudan 

ve(ya) dolaylı ilişkili gösterilen karakterlerden ikisi erkek,  biri kadındır. Sadece 

kadın karakterin kullanıldığı reklamda arka ses kullanılmıştır ve ses erkek sesidir. 

Reklamların ikisi dış mekanda,  biri hem iç hem de dış mekanda çekilmiştir.  
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19- 307 Look 

 

Öykü-19: Reklam,  İngilizce sözlü müzikle birlikte başlar. Reklam müziğini 

söyleyenin cinsiyeti erkektir. Dış mekanda,  kaldırımda,  uzun boylu,  zayıf bir erkeği 

yürürken görürüz. Bu karakter,  ürünle doğrudan ilişkili karakterdir. Ardından;  

reklamı yapılan arabanın sol ön kapısı kapanır. Aynı anda arkadan gördüğümüz bir 

erkek karakter kendi arabasının üzerini örtmeye çabalar. Kapalı bir hava,  yeşillikli 

bir cadde,  beyaz boyalı bakımlı evler ve evlerin önüne park edilmiş,  üzerleri örtülü 

arabalar gösterilen dış mekanda reklamı yapılan arabayı arkadan,  giderken görürüz. 

Bir sonraki karede; başka bir erkek karakterin  yol kenarında,  bir ağacın önünde 

duran sarı bir arabayı ağacın dallarıyla saklamaya çalıştığını ve karakterin baktığı 

yönden reklamı yapılan arabanın geldiğini görürüz. Sonra reklamı yapılan araba geniş 

bir caddenin sol şeridinde ilerlerken sağ şeritte gitmekte olan üç araba,  aynı şeritte 

giden bir kamyonun sağ tarafına gizlenerek giderlerken gösterilir. Ardından ekrana 

üzgün,  biraz bakımsız ve mutsuz görünen bir kadın gelir. Karşıya doğru bakan kadın 

karakter bakışlarını yanında durduğu arabasına çevirir arabanın üzerindeki lambayı, 

çantasıyla vurarak,  patlatır. Arabası böylelikle karanlıkta kalır. Kameranın daha 

geniş açıyla çekim yapması sayesinde bulunulan yerin bir kapalı otopark olduğunu ve 

kadın karakterin karşıya bakarak gördüğü şeyin ise; reklamı yapılan araba olduğunu 

anlarız. Sonra,  bir caddede açık renkli duran bir arabanın içerisinde orta yaşlı bir 

erkek karakter,  sürücü koltuğunda otururken camını kapatıp başına vurarak ağlamaya 
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başlar. Ardından; her iki tarafı buğday tarlalarıyla kaplı bir yolda kırmızı bir araba ve 

reklamı yapılan araba karşı yönlerden gelirken gösterilirler. Kırmızı araba tarlanın 

içine girerek reklamı yapılan arabanın yanından geçmez. Ekranda,  “daha iyi 

hissettirir” yazısı bulunmaktadır. Ekranda, siyah fonun üzerinde mavi çerçeveli beyaz 

bir dairenin içerisinde mavi ve büyük harflerle “look” yazar; bu daireye bitişik biri 

büyük biri küçük iki mavi daire vardır. Bu dairelerin sol alt tarafında turuncu bir 

dairenin içerisinde beyaz harflerle “sınırlı sayıda” yazar. Bunların altında siyah fonun 

üzerinde “307 look”yazısı ve en altta da “28.500 YTL’den (28.500.000.000TL) 

başlayan fiyatlarla...” yazısı yer alır. Bu arada erkek arka ses; “307 look 28.500 

YTL’den başlayan fiyatlarla şimdi tüm peugeot bayilerinde” der. Ekranda siyah 

fonun üzerinde peugeot amblemi  ve “otomobil her zaman böyle keyif vermeli. 

www.peugeot.com.tr” yazılarının görünmesiyle reklam sona erer. 

Mekan-19: Reklam,  otopark görüntüleri dışında dış mekanda çekilmiştir. 

Dış mekan çekimlerinde genellikle cadde ve bulutlu gökyüzü görüntüleri 

kullanılmıştır. Kullanılan altı ayrı mekandan sadece üç tanesi ayrıntılarıyla ve geniş 

açı gösterilmiş,  diğer mekanlarda ise; kullanılan yakın çekimden dolayı ayrıntılar 

anlaşılamamıştır. Resim 11’de de görülen,  geniş açı çekimlerden ilkinde büyük,  

müstakil,  bahçeli ve beyaz evler; evlerin önüne park edilmiş arabalar görürüz. 

Sokağın her iki yanında çam ağaçları,  yeşillikler ve biçilmiş çimler vardır. Bulutlu,  

kapalı bir hava resmedilir. Arabanın ilerlediği yol asfalttır ve bize yolun tam da sağa 

dönüşlü kısmı gösterilir. Böylelikle; yolun sonunu görmeyiz. Geniş açıyla gösterilen 

ikinci mekan ise; oldukça geniş bir caddedir. Cadde,  çift yönlü ve çok kalabalık 

olmayan ve her iki tarafında binalar bulunan bir caddedir. Açık otopark,  yaya 

geçitleri,  trafik lambaları,  kaldırım,  yürüyen insanlar,  duran ve hareket halinde 
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arabalar da ekrandaki görüntüde yer almaktadır. Üçüncü mekan,  her iki yanı buğday 

tarlaları olan çift yönlü bir yoldur. Yine bulutlu,  kapalı bir hava gösterilir. Buğday 

tarlalarının oldukça ilerisinde gördüğümüz binalar bize bu yolun şehir dışında 

olduğunu anlatır. 

Karakter-19: Ürünle doğrudan ilişkili karakter sadece reklamın başında 

gösterilmiştir. Karakterin yüzünü hiç görmeyiz,  sadece; erkek,  genç ve zayıf 

olduğunu anlarız. Kolunun altına sıkıştırdığı bir lap top çantası ve diğer elinde tuttuğu 

kumaş ceketi karakterin bir iş sahibi olduğunu düşündürtmektedir. Bu karakterin 

dışında, üç erkek,  bir kadın karakter kullanılmıştır. Karakterlerin ortak özellikleri; 

biraz bakımsız,  biraz mutsuz,  ne güzel ne çirkin olmalarıdır. Ayrıca gösterilen dört 

karakter de araba sahibidir,  ancak,  reklamı yapılan arabayı gördüklerinde kendi 

arabalarını saklamaya çalışırlar ve reklamı yapılan arabaya olan hayranlıklarını pek 

gizlemezler. 

Ürün-19: Peugeot 3007 look,  bir araba markasıdır. Reklam metninde ürünün 

kullanım özelliklerinden bahsedilmemiştir. Vurgulanan özellikleri sağlayacağı prestij 

ve ödeme kolaylıkları olmuştur. Ürünle doğrudan ilişkili karakterin erkek olması ve 

reklam metni içerisinde sadece bir kadın karakter kullanılması (o da arabayı 

kullanırken değil,  yanında dururken  gösterilir) ürünün öncelikli hedef kitlesinin 

erkekler olduğunu işaret etmektedir. 

Analiz-19: Daha önce yaptığımız spss analizlerinde,  araba reklamlarında 

kadınların hiç tek başlarına ürünle doğrudan ilişkili karakter olarak gösterilmedikleri 

verisini elde etmiştik. İncelediğimiz bu reklamda da analiz sonuçlarını doğrulayan,  

arabanın erkeğe aitliğin pekiştiren bir gösterim söz konusudur. Ürünle ilişkisiz 

konumlandırılan dört karakterden üçü erkektir. Erkek karakterlerden biri,  arabasının 
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üzerini brandayla kapatırken,  diğeri; ağacın daları arasında saklamaya çalışırken,  

üçüncüsü ise; arabasının içerisinde otururken gösterilir.  Yani; bir şekilde arabayla 

temasları söz konusudur. Ürünle ilişkisiz kadın karakter ise; bir arabanın   yanında 

dururken gösterilir. Bulunulan mekan bir otoparktır ve karakterin temas ettiği şey,  

arabayı yukarıdan aydınlatan lambadır (çantasıyla vurarak kırar). Kısacası; reklamda 

kullanılan tek kadın karakter kapalı bir alanda gösterilmiş ve yanında durduğu 

arabaya herhangi bir teması yansıtılmamıştır. 

Reklamın ilk dış mekan görüntüsü olan ve resim 11’de de gösterilen yer,  

evlerin,  arabaların ve yeşilliklerin olduğu bir sokaktır. Bu sokağın dikkati çeken ilk 

özelliği, düzenliliğidir. Büyük,  bahçeli ve beyaz evler adeta zenginliğin simgeleridir. 

Ancak; bu zenginliğin aşırıya kaçan bir yanı yoktur,  zira; reklamı yapılan ürün de 

ödeme kolaylığı sağlanan bir üründür. Büyük ve bahçeli evler,  aynı zamanda, aileyi 

hatırlatır. Reklamda aile imgesi hiç gösterilmemiş ama ailelerin yaşadığı/yaşayacağı 

tarzda bir mekanın gösterilmesiyle bu kavramın zihinlerde canlandırılması 

sağlanmıştır. 

Bu mekanda bulunan diğer arabaların üzerlerinin brandayla kaplı olması;  

huzur,  zenginlik ve prestijin sadece peugeot 307 look markalı arabanın temsil 

edebileceğini,  ona sahip olamamanın de saklanması gereken,  utanç veren bir şey 

olduğu iletisinin başarılı bir gösterenidir. 
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20-Levi’s 501 

 

Öykü-20: Reklam filmi bir tiyatro perdesinin açılmasıyla başlar. Ancak perde 

açıldığında karşımızda tiyatro sahnesinde değil sokakta yürüyen genç bir erkek 

görürüz. Erkek karakter karanlık bir sokakta yürürken,  “biliyorum sahtekarlıklarını” 

der ve bir köşeden döner. Duvar kenarına yaslanmış beş erkek görürüz. Kıyafetleri ve 

davranışları sokak serserilerini anımsatmaktadır. Erkek karakter,  onların önünden 

geçerken,  “beni küçük düşürmek için yaptıklarını”der. Sonra bir an durur,  duvara 

yaslanmış bekleyen erkeklerden biri ürünle doğrudan ilişkili karakterin pantolonunu 

çekiştirir. Kamera bu kareyi yakın çekim gösterir. Bu arada erkek karakter,  

“başarabilirlerse eğer” diye devam eder. Duvara yaslanmış bekleyen erkeklerden biri 

karakterin önüne tehditkar bir şekilde dikilir,  bir süre birbirlerine dik dik bakarlar. 

Erkek karakter,  önüne dikilen adamına omzuna çarparak geçer gider ve “ama 

vazgeçmem inandıklarımdan” der. Ardından kamera,  bir kafede masaları silen bir 

kadını gösterir. Kadın,  bir ses duymuş gibi etrafına bakınır. Hemen ardından kadını 

sokakta yürürken görürüz. Erkek karakter de başka bir yolda tek başına yürürken 

geniş açı çekimiyle gösterilir ve karakter,  “yürürüm buralarda dilediğim gibi ve 

söylerim düşlerimi” der. Kadın ve erkek yürüdükleri sokakların köşesinde 

karşılaşırlar. Kamera her ikisinin de belden aşağısını çekmektedir. Erkek karakter,  

karşılaştığı kadına bakarak,  “görecekler korkmadığımı” der. Her iki karakter de 
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birbirlerine etkilenmiş bir şekilde bakarlarken kamera bu kareyi gitgide genişleyen bir 

açıyla alır ve ekranda resim 26’daki görüntü yer alır. Bu kare reklamın son karesidir. 

Mekan-20: Reklam,  kadın karakterin bir karede gösterildiği kafe dışında açık 

alanda çekilmiştir. Gece çekimi yapılmış olan reklam filminde kullanılan alan 

nerdeyse bomboş gösterilen sokaklardır. 

Karakter-20: Toplamda yedi karakter kullanılan reklam filminde ürünle 

doğrudan ilişkili erkek karakter,  ürünle dolaylı ilişkili kadın karakter ve beş ürünle 

ilişkisiz erkek karakter yer almaktadır. Ürünle doğrudan ve dolaylı ilişkili karakterler 

genç,  güzel ve oldukça sade gösterilirken,  ürünle ilişkisiz karakterler abartılı 

kıyafetlerle ve biraz çirkin gösterilmiştir. Ürünle doğrudan ilişkili ve dolaylı ilişkili 

karakterlerin her ikisi de reklamı yapılan ürünü,  yani; levi’s kot pantolonu ve üzerine 

de siyah renkli kıyafetler giymektedir.  

Ürün-20: Levi’s 501 kot pantolon bir giyecek ürünüdür. Levi’s markasının 

klasikleşen ürünlerinden biridir. Hem kadınlar hem de erkekler için kesimlerinin 

olmasına rağmen bu reklam filminde öncelikli hedef kitlesi erkekler olarak 

gösterilmiştir. 

Analiz-20: Reklamda anlatılan bir tür başkaldırıdır. Mekan olarak sokak,  

zaman olarak da gece seçilmiştir. Ürünle başkaldırı ve asilik arasında bir ilişki 

kurulmuştur. Ancak bu başkaldırı düzene karşı değil başka bir başkaldırıya karşıdır. 

Ürünle doğrudan ilişkili karakterin meydan okuyan sözleri,  jest ve mimikleri,  sokak 

çetesi olarak görünen ve bir şeylere başkaldırısı olan bir gruba karşıdır. Aynı 

sokaklarda ve aynı zamandadırlar, ancak; ürünü kullanan karakter tek başınadır 

diğerleri ise bir gruptur. Grup üyeleri görünüşü kendilerine benzemediği için 

karakteri rahatsız eder ve göz dağı verirler. Reklamda,  olayların öykülenişinden 
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ürünle doğrudan ilişkili karakterin görünüşü nedeniyle diğerleri tarafından nasıl 

algılanacağını önceden kestirdiği ve bu sayede bir cevap/karşılık geliştirdiği anlaşılır. 

Erkek karakter,  görünüşü nedeniyle içinde bulunduğu ortamda dışlanacağını 

kestirmiştir ve kıyafetinden geçerek aidiyete karşı koymaktadır. 

Filmde karakter,  gözdağına rağmen yoluna devam eder. Boş sokaklarda tek 

başınadır ve yoluna devam etmesi “cesaret” olarak öykülenir. Bireyciliğin övgü aldığı 

bu karelerin sonunda karakter,  ürünle dolaylı ilişkili kadın karakterle karşılaşır. 

Kadın karakterin erkek karaktere yönelen bakışlarının,  ona ilgisinin nedeni erkeğin 

görünüşüdür. Önce, başkaldırıyla ilişkilendirilen ürün şimdi de karşı cinsin ilgisiyle 

ilişkilendirilir. Sonuçta,  ürünle doğrudan ilişkili erkek karakterin aidiyete karşı çıkışı 

ve bireyciliği aşkla ödüllendirilmiştir. Aşk,  erkek karakterle aynı ürünü kullandığı 

işaret edilen,  ürünle dolaylı ilişkili kadın karakterden gelmiştir. Grupla 

ilişkilendirilen benzerlik kötülenirken karşı cinsle ilişkilendirilen benzerlik ödül 

olarak gösterilmiştir. 

Reklamda, William Shakspeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyunundan 

bir kesit canlandırılmıştır. Reklam içerisinde geçen replikler oyuna aittir. Klasikler 

arasında yer alan bir  oyunla ürünün pazarlanması,  izleyicinin yapacağı bir 

düzdeğişmeceyle,  ürünü de klasikleşmiş gösterecektir. Ancak; reklam filminin 

okumasını başka bir açıdan yapacak olduğumuzda ortaya çıkan sonuç,  bir metanın 

pazarlanması bir sanat eseriyle ilişkilendirilerek yapıldığında sanat eserini 

metalaştıracağı olacaktır. 
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21- Max Factor Maskara 

 

Öykü-21: Reklam,  beyaz bir fonun üzerinde siyah maskara fırçasıyla bir “X” 

harfinin çizilmesi ve kameranın daha geniş açıyla çekmesi sonucu “max factor. 

Makyaj uzmanlarının tercihi” yazısının belirmesiyle başlar. Bu sırada erkek arka ses,  

“max factor sunar” der. Hemen ardından bir film seti görüntülenir ve ekrana film 

setindeki makyaj uzmanı gelir. Makyaj uzmanı olan kadın karakter konuşurken 

gösterilmez ama kendisini birinci tekil şahıs seslendirmektedir: “ben Morag Ross. 

Aviator filminin baş makyaj uzmanı”. Ardından filmin baş rol kadın oyuncusunun 

fotoğrafları çekilirken gösterilir. Sonraki karede Morag Ross’u bir oyuncuya maskara 

sürerken görürüz. Bu arada kendini seslendirmeye devam eder : “kullandığım 

maskara kirpikleri ağırlaştırmadan vurgulamalı” der ve ekranda maskara fırçasının bir 

gözün kirpiklerine sürülüşünün yakın plan çekimi gelir. Hemen ardından ekranda 

resim 22’deki görüntü belirir. Sonra yakın çekim gösterilen bir gözün kirpiklerine 

doğru “lash lift” yazısı akar ve kirpikler hem daha koyu bir renk alır hem de uzar. 

Kadın karakter,  “bu yüzden max factor’den yeni lash lifti denedim” der. Kamera 

tekrar film setini gösterirken kadın karakter sözüne devam eder: “inanılmaz hafif bir 

maskara”. Ardından film oyuncularından birinin yüzü yakın plan gösterilir ve ekranın 

sağ alt köşesinde “kirpiklerinizi %50 yukarıya kaldırır” yazısı yer alır. Film 

oyuncusunun değişik açılardan gösterilmesi devam ederken kadın karakter,  

“kirpiklerinizi dipten uca kaldırır ve dolgun kirpikler yaratır” der. Oyuncunun yüzü 
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tekrar yakın plan gösterilir (oyuncu kameralara poz vermektedir),  ekranın altında 

“lash lift’i The Aviator filminde görebilirsiniz” yazısı yer alır. Kadın karakter bu 

sırada “lash liftle gözleriniz her zaman iri,  canlı ve güzel görünür” der. Bu replik 

süresince filmin oyuncusunun fotoğraflarının çekilişi ve onun poz verişi yakın plan 

yüz çekimleriyle gösterilir. Ekrana The Aviator filminin afişinin gelmesinin ardından 

tekrar resim 22’deki kare gösterilir. Son kez ekrana film setinden bir kare gelir ve 

filmin başındaki görüntünün tekrarlanmasıyla reklam sona erer. Son üç kare boyunca 

erkek arka ses,  “max factor’den yeni lash lift. Makyaj uzmanlarının tercihi” der. 

Mekan-21: Reklamda mekan olarak bir film seti gösterilmiştir. Mekanda çok 

sayıda kamera,  ayna,  fotoğraf makinesi ve insan görürüz. Genel anlamda pek 

aydınlık olmayan bir mekan yansıtılır.  

Karakter-21: Kendini “The Aviator” filminin baş makyaj uzmanı olarak 

tanıtan kadın karakter ve bu kişi tarafında kirpiklerine maskara sürülürken 

gördüğümüz genç kadın oyuncu karakteri dışında diğer tüm karakterler büyük 

kalabalıklar halinde gösterilmiştir. 

Ürün-21: Max factor lash lift maskara,  bir kozmetik ürünüdür. Hedef kitlesi 

kadınlardır. Fırça başlığında metalik renk,  ürünün içinde bulunduğu tüp kısmında ise; 

koyu mavi renk kullanılmıştır. Metalik renk,  modern,  çağdaş bir görünüm sağlarken,  

koyu mavi renk de ürünün kalıcılığını işaret etmektedir. 

Analiz-21: Reklamda kullanılan mekan bir film setidir ve film setindeki 

oyuncuların ışıltılı hayatından kesitler de verilir. Ürünün kullanıcısı olarak gösterilen 

ünlü oyunculardır ve  “lash lift’i The Aviator filminde görebilirsiniz” yazısıyla ürün 

de o dünyaya ait kılınır. Böylelikle ürün,  potansiyel tüketicisinin dünyasıyla ışıltı 

dünya arasında bir geçirgenlik yaratıyormuş gibi tanımlanır. 
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Ürünü kullanan karakterin onlarca kamera tarafından çekildiği görürüz. 

objektifin arkasındaki gözler ağırlıklı olarak erkeklere aittir. Ancak; erkeğin bakışıyla 

karakterin arasına giren objektif,  karakteri genel bir diğerinin bakış alanına 

sokacaktır. Reklam metni içerisinde geçen “lash liftle gözleriniz her zaman iri,  canlı 

ve güzel görünür” repliğiyle,  reklamın izleyicisine,  diğerleri tarafından nasıl 

görüneceği,  diğerlerinin zihninde nasıl bir imaj oluşturacağının bilgisi verilir. 

3) Başkalarının Beğenisi 

Kişinin,  toplum içerisinde davranışlarını düzenlerken,  dikkate aldığı en 

önemli etkenlerden biri davranışının toplum tarafından onaylanıp onaylanmadığı 

bilgisidir. Kişi,  onaylanan davranışın sürdürülmesi,  onaylanmayan davranışın ise 

değiştirilmesi ya da tekrarlanmaması yönelimlidir. Ancak bu,  basit bir deneme 

yanılma yöntemi değildir. Kişi,  uyum ve denge ihtiyacından dolayı onaylanacağını 

düşündüğü davranışlarda bulunmayı tercih eder. Toplum tarafından olumlu olarak 

tanımlanmış ve üzerinde anlaşılmış anlamları paylaşır ve sonuçta bir genelleştirilmiş 

diğeri bilgisi edinir. Böylelikle davranışına alacağı cevabı/karşılığı önceden 

kestirmeye çalışır. 

Bu bölümdeki reklamlarda,  davranışın (burada daha çok ürün seçiminin) yol 

açacağı tepkiyi reklamın izleyicisi için,  reklamda kullanılan karakterler kestirirler. 

İzleyiciye,  sadece,  reklam karakteriyle benzer davranışta bulunması durumunda 

benzer tepkiyle karşılaşacağı ilişkisini kurmak kalır. 

Bu bölümde yer alan yedi reklamın altısında iç mekan,  birinde ise; iç ve dış 

mekan birlikte kullanılmıştır. Reklamların üçünde genel temizlik,  ikisinde yiyecek,  

diğer ikisinde ise; kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinin tanıtımı yapılmıştır. Ürünle 
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doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karakterlerin altısı kadın,  biri ise hem kadın hem de 

erkektir. Reklamların dördünde kullanılan arka ses erkek,  üçünde kadındır. 

3.a) Beklediği Sonucu Alanlar 

Bu bölümde analizlerine yer verdiğimiz reklamların ortak özelliği,  reklamda 

kullanılan karakterlerin,  belli bir tepkiyi görmek için belli davranışlarda 

bulunmalarıdır. Başka bir anlatımla izlenen yol,  kendi davranışlarının yol açacağı 

tepkiyi tahmin etmek değil de istedikleri tepkiyi yaratacak davranışı tahmin 

etmeleridir. Bu bölümde incelediğimiz üç reklamda da hem kullanılan karakter hem 

de arka ses kadındır. Yine,  üç reklamda da kullanılan iç mekan,  ev olarak 

gösterilmiştir. 

22-Teremyağ 

 

Öykü-22: İlk karede ekran ikiye bölünmüştür. Sol tarafta “iyi yemeğin sırrı 

ne?” yazısı yer alırken diğer tarafta orta yaşın üzerinde bir kadını kabak soyarken 

görürüz. bu sırada telefon çalar. Karakter telefonu açıp “alo” derken sol taraftaki yazı 

gider ve ekranın sol kısmında genç bir kadın cevap verir: “annecim”. Orta yaşlı kadın 

“canım” diye karşılık verir. Genç kadın devam eder:” Koray tutturdu. Güveci de 

pilavı da sizin gibi yapamıyormuşum”. Orta yaşlı kadın,  “nasıl yaptın?” diye sorar. 

Genç kadın,  “dediğiniz gibi” diye cevaplar. Orta yaşlı kadın,  kendi kendine kısık 

sesle “yağ mı acaba?” der. Genç kadın sorar: “siz ne yağ kullanıyorsunuz?”. Orta 

yaşlı kadın bir eliyle tezgahın üzerinde duran,  reklamı yapılan ürün olan teremyağ 
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paketini saklamaya çalışırken bir yandan da “bildiğin yağ” diye cevap verir. Genç 

kadın,  sağ tarafa doğru bakar ve ürünü görür,  şaşırarak “a a anne teremyağ. Aşk 

olsun anne insan hiç gelininden saklar mı? ” der. Ardından ekranda ürünün paketi ve 

bir parça margarinin kesilip tavada erimesi gösterilirken kadın arka ses,  “iyi yemeğin 

sırrını vermek istemeyenler olabilir” der. Ekrana güveç ve pilav görüntüleri gelirken 

arka ses devam eder: “bir söyleyelim. Teremyağ,  tereyağın lezzet ikizi”. Ekran bir an 

resim 28’deki görüntüde donar. Sonra tekrar ekranın ikiye bölündüğünü görürüz. sol 

tarafta yine genç kadın vardır. Ancak; sağ tarafta genç bir erkek karakter (genç 

kadının kocası rolünde),  “hayatım bu akşam iş toplantım” der ve bir an duraksar. Bu 

arada genç kadın telefonla birlikte dumanı tüten pilavın yanına gider. Erkek karakter 

bu kokuyu alır ve cümlesini,  “filan yok. Hemen geliyorum” olarak değiştirir ve 

tamamlar. 

Mekan-22: Büyük, aydınlık,  içinde bol eşya görünen ve ferah iki mutfak ve 

bir ofis olduğu düşündürülen ama mekanın ayrıntılarıyla ilgi hiç bir şey 

gösterilmeyen üç ayrı mekan kullanılmıştır. Ancak mutfak gösterimleri temizlik,  

varlık ve düzenli bir hayatı çağrıştırmaktadır. 

Karakter-22: Reklamda ürünle doğrudan ilişkili bir orta yaşlı kadın,  ürünle 

dolaylı ilişkili bir genç kadın ve ürünle ilişkisiz bir genç erkek karakter kullanılmıştır. 

Karakterlerin hepsi tiyatro ve televizyon oyuncularıdır. Özellikle kadın oyuncular 

televizyon dizilerinden tanınan kişilerdir. Karakterlerin hepsi de güzel,  sağlıklı,  

bakımlı ve hoşnut gösterilmiştir ve hepsinin de reklam metni içerisinde replikleri 

vardır. 

Ürün-22: Teremyağ margarin,  bir yiyecek ürünüdür. Kutu ve paket olmak 

üzere iki ambalajı vardır. Her iki ambalajda da kullanılan renkler; koyu mavi,  açık 
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mavi,  kırmızı beyaz ve yeşildir. Yeşil renk,  ürünün sloganında yer alan “tereyağın 

lezzet ikizi” ifadesiyle iddia edilen doğallığın simgelenmesini sağlamıştır. 

Analiz-22: Reklam filmindeki kadın karakterler,  erkek karakterle olan 

ilişkilerinden geçerek tanımlanırlar. Biri karakterin annesi,  diğeri ise; eşidir. Öykü 

ise; erkek karakterin hoşuna giden yemekle ilgili bir sırrın paylaşılıp paylaşılmaması 

üzerine kurulmuştur. Sırrı bilen kişi (erkeğin annesi rolündeki karakter) paylaşmak 

istemez,  çünkü; böylelikle erkeğin hayatındaki konumunu koruyacaktır. Diğer kadın 

(erkeğin eşi) ise; o sırrı öğrenmek ister çünkü; böylelikle erkeğin takdirini 

kazanacaktır. Reklam,  temelde,  bir sırrın varlığından bile haberi olmayan,  istediği 

şeyin olup olmamasıyla ilgilenen ve reklam filminin sonunda bir cümlelik repliğiyle 

sadece bir sahnede temsil edilen erkek karakterin beğenisi üzerine kuruludur. 

Genç kadın,  sırrı öğrenip doğru ürünü kullanarak erkeğin istediği bir sonuç 

elde eder (yemek onun istediği lezzette olmuştur) ve erkeğin beğenisini kazanarak da 

kendi istediği sonuca ulaşır. Ayrıca; kadın karakter,  erkek karakterle yaptığı telefon 

konuşması sırasında takındığı tavırla,  elde edeceği sonucu zaten bildiğini izleyiciye 

belli eder. Kadın karakter erkeğin davranışıyla ilgili bir beklenti geliştirmiştir. 

Karakter,  yanlış yaptığı bir şeyi düzeltir ve erkek karakterin istediği hale gelmesini 

sağlar (kadının yaptığı yemeği beğenmeyen erkektir,  kadının kendisi değil) bu 

şekilde erkeğin beğenisini ve ilgisini (erkek karakter işte kalmak yerine eve gelir) 

kazanacağının beklentisindedir ve haklı çıkar. 
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23-ivea Sıkılaştırıcı Vücut Şampuanı 

 

Öykü-23: Kadın karakteri üzerinde bornoz ve  elinde bir kot pantolonla bir 

odadan çıkarken görürüz. Çıktığı odada bir koltukta oturan ve kadın karaktere doğru 

gülümseyerek bakan erkek karakter görülür. Kadın karakter,  girdiği odada elindeki 

kot pantolonu bir sandalyenin üzerine bırakır ve gülümseyerek üzerindeki bornozu 

çıkarır. Bu sırada kamera karakterin sadece omuzlarından yukarısını gösterir. Bu 

sırada kadın arka ses, “nivea ile mucizeyi duşta yaratın” der. Bir sonraki karede 

bornozun yere düşüşünü ve kadın karakterin çıplak bacaklarını görürüz. Ardından 

kadın karakter,  banyo yaparken gösterilir. Böylelikle karakterin girdiği odanın banyo 

olduğunu anlarız. Arka ses,  “nivea’dan yeni sıkılaştırıcı vücut şampuanı” der ve 

kadın karakter arka planda silikleştirilerek gösterilir ve ekranın ön kısmında ürünü 

görürüz. Ürünün sağ tarafında “yeni. Sıkılaştırıcı vücut şampuanı” yazısı yer alır. 

Sonra,  ürünün biraz daha yakın çekimle masaj başlığı gösterilir ve arka ses,  

“ayarlanabilir masaj başlığı” der. Başlığın çevrilmesiyle sert ya da yumuşak olabildiği 

gösterilir. Kadın karakter,  büyük bir boy aynasının karşısında,  üzerinde beyaz iç 

çamaşırlarıyla vücuduna bakarken gösterilir. Karakter,  kendine aynadan değil direk 

bakar ve eliyle bacağının üst kısmını okşar. Elinde kot pantolonu vardır. Ancak bir 

sonraki karede karakteri reklam filminin başında çıktığı odaya doğru yürürken ve 

üzerinde kot bir şortla görürüz. karakterin kalçaları ve bacağının açıkta kalan üst 

kısmı yakın plan gösterilir. Ardından ekrana bir makas ve pantolonun kesilmiş olan 
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paçaları gelir. Karakter pantolonunu keserek şort haline getirmiştir. Bu süre zarfında 

arka ses,  “şimdi cildiniz hep istediğiniz gibi sımsıkı ve pürüzsüz” der. Bir odada 

kadın ve erkek karakteri görürüz. Erkek kadına doğru yaklaşır ve kamera 

karakterlerin sadece bacaklarını gösterir. Birbirlerine yakın duruşlarından 

sarıldıklarını anlarız. Arka ses “artık saklayacak ne var ki” der. Ekrana ürünün iki 

ambalajı gelir. Ambalajlardan birinde e masaj başlığı vardır. Masaj başlığı olmayan 

ambalajın üzerinde “yeni” diğerinin sağ tarafında ise “özel formül” yazısı yer alır. 

Arka ses,  “yeni nivea sıkılaştırıcı vücut şampuanı” derken erkandaki görüntü değişir 

ve markanın amblemiyle kaplanır. Amblem,  süt rengine yakın bir beyaz renk 

üzerinde gösterilir ve su dalgacıkları yapılır. Amblemin altında “nivea ile duşta 

keyifli bakım” yazısı vardır. 

Mekan-23 : Bütünüyle iç mekanda çekilmiş olan reklam filminde mekana çok 

fazla vurgu yapılmamıştır. Mekanla ilgili reklamdan edinebildiğimiz tek bilgi,  geniş,  

aydınlık ve açık tonlu renklerin hakim olduğu bir evin gösterildiğidir. Tavandan 

tabana büyük camlar dikkat çekicidir. Ferah,  aydınlık,  modern gösterimiyle mekan,  

zenginliğin ve gençliğin göstereni olarak kullanılmıştır. 

Karakter-23 : Reklam filminde,  ürünle dolaylı ilişkili kadın  ve ürünle 

ilişkisiz erkek karakter olmak üzere iki karakter kullanılmıştır. Her ikisi de genç 

görünmektedir. Kadın karakter,  uzun boylu,  güzel,  sarışın,  ince, sade ve mutlu bir 

görüntüye sahiptir. Omuzları ve bacakları bazı karelerde çıplak ve yakın çekim olarak 

gösterilmiştir. Bu da karakterin seksi olarak algılanmasını sağlamıştır. Ürünle ilişkisiz 

erkek karakterin ise genç görünmesinin dışında herhangi ayırt edici bir özelliğine 

dikkat çekilmemiştir. 
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Ürün-23 : Nivea vücut şampuanı,  kişisel temizlik ve hijyen ürünü olmakla 

birlikte vücudu sıkılaştırıcı özelliği ve ürüne eklenen masaj başlığı aparatı nedeniyle 

kişisel bakım da sağlamaktadır. Öncelikli hedef kitle kadın olarak gösterilmektedir. 

Ürünün ambalajının kapağında ve ambalaj üzerindeki marka etiketinde kullanılan 

koyu mavi renk,  ürünün vaadi olan temizlik ve bakımın uzun süreliliğini 

anlatmaktadır. Ayrıca ambalajda beyaz ve yeşil renklerin kullanılması,  doğal,  

temizliği çağrıştırırken yeşil rengin doğallığın yanı sıra “tembellik” anlamı taşıması 

ürünün kullanımının zahmetsizliğini anlatmaktadır. 

Analiz-23 : Ürünle dolaylı ilişkili karakterin reklam filmi boyunca hoşnut 

gösterilmiş olması ürünün vaat edilen doyumunu elde edeceğinden emin olduğu 

izlenimi yaratmaktadır. Yani bu reklam filminde bir sorunun çözümü anlatılmaktadır 

ama ürünün sağlayacağı çözümden emin olunduğu için sorundan kaynaklanan 

hoşnutsuzluk anlatımına yer verilmemiştir. 

Kadın karakterin ürünü kullandıktan sonra şort giymesi ve arka sesin “artık 

saklayacak ne var ki” demesi ürünün vaat ettiği fiziksel güzelliğin,  kullanıcısına aynı 

zamanda özgüven sağladığını iletmektedir. Bu özgüven,  karşı cinsle (kadının 

erkekle) kurulan ilişkiye yansıtılmıştır. 

Ürünün kullanıcısının fiziksel olarak güzel göründüğüne inanmasından 

geçerek elde ettiği özgüven reklam filminin sonunda cinsel çekiciliğin göstereni 

olarak kullanılmıştır. Kadın ve erkeğin fiziksel yakınlaşması gösterilirken kamera,  

karakterlerin bacaklarına doğru iner. Bu kamera hareketi bir yandan cinselliğin 

mahremiyetini çağrıştırırken bir yandan da cinsellikle ürün arasında bağ kurar. 

Çünkü; ürünün işe yararlılığı ve kullanıcısına sağladığı özgüven,  kadın karakterin 

çıplak bacaklarının gösterimiyle simgelenmektedir. 
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Reklam filminin sonunda markanın ambleminin gösterimi sırasında arka 

fonun su gibi dalgalandırılması aklımıza suyun çağrıştırdığı yaşam ve doğurganlığı 

getirmektedir. Ürünün fiziksel güzellik vaat ettiğini göz önüne aldığımızda,  bu son 

karede,  fiziksel güzellik ve doğurganlık arasında bağ kurulduğunu söyleyebiliriz. 

Doğurganlık,  kadının doğasında var olan bir özelliktir. Ancak güzellik,  ideolojik 

anlamlar taşıyan ve dönem dönem tanımı değişen bir özelliktir. Doğurganlık ve 

fiziksel güzelliğin ilişkilendirilmesi,  dönemin güzellik tanımına uygun bir görünüm 

için kadının çaba harcamasının ve gerekli ürünleri tüketmesinin tıpkı doğurganlığı 

gibi doğası gereği olduğu çağrışımı yapılmaktadır.  

 

24- Veet Tüy Dökücü Köpük 

 

Öykü-24: Reklam filminin başında uyuyan,  gözlüklü bir kadın karakter 

gösterilir,  hemen ardından kapı zilini duyarız. Kadın kapıyı açar ve karşısında bir 

erkek “merhaba” der. Kadının zihninde bir görüntü oluşur. Bu görüntüde; kadın,  

erkeğin dizlerine yatmıştır ve erkek karakter kadın karakterin bacağını okşamaktadır. 

Efekt olarak çıkarılan sesten dolayı kadının bacaklarında tüyler olduğunu anlarız 

(ama biz göremeyiz). Kadın yüksek sesle çığlık atar ve banyoya koşar. Aynalı bir 

dolabı açarak içinden reklamı yapılan ürünü,  yani; veet tüy dökücü köpüğü alır. Bu 

arada,  erkek karakter içeriye girmiştir. Biz onu bir koltuğa oturduğu sırada görürüz. 

ardından kadın karakter banyoda bacağına köpük sıkarken gösterilir. Bu arada kadın 

arka ses,  “eğer kaybedecek zamanın yoksa veet tüy dökücü köpüğü kullan” der. 
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Kadın karakter,  dişlerini fırçalarken ve ruj ve allık sürerken görürüz. tüm bunları 

yaptıktan sonra sıra bacağına sıkmış olduğu köpüğü yıkamaya gelir. Arka ses,  “veet 

tüy dökücü köpükle istenmeyen tüylerden kurtulmak çok kolay” der. Bu arada kadın 

karakterin iç çamaşırını değiştirdiğini görürüz. Kadın karakter (gözlüğünü de 

çıkarmıştır) salona,  erkek karakterin bulunduğu odaya girerken kamera erkek 

karakterin büyülenmiş gibi kadın karaktere bakışını gösterir. Kadın karakter yüzünde 

bir gülümsemeyle odanın içine doğru yürürken ışığı da kapatır. İki karakter 

öpüşürken gösterilir. Ardından erkek karakterin kadının bacağını okşadığını görürüz. 

yani; kadının,  reklamın başında kafasında canlandırdığı görüntü gerçek olmuştur. 

Ancak,  bu sefer tüyler olmadığı için (ürün sayesinde) rahattır. Bu arada arka ses,  

“üstelik kendini daha uzun süre çekici hissedersin” der. İki karakter de bir kanepede 

oturmaktadırlar ve kameranın kanepenin arkasından yaptığı çekimler dolayısıyla 

karakterlerin seviştiklerini varsayarız. Elbette ki gösterilmez. Ardında kamera 

kanepenin ön tarafından geçip bir saati ekrana getirir. Saat 8:42’den 8:43’e gelir ve 

görüntüde yine iki karakter vardır. Ancak erkek televizyonu açar,  kadın yanında,  

şikayetçi bir ifadeyle ama sessiz oturmaktadır. Bu arada arka ses,  “keşke her şeyin 

keyfi bu kadar uzun sürse” der. Seslerden,  erkek karakterin televizyonda seyrettiği 

programın maç  olduğunu anlarız. Ardından ekrana resim 14’deki görüntünün 

gelmesiyle reklam biter. Ekranda da yazılı olan cümleyi kadın arka ses de seslendirir: 

“veet pürüzsüzlüğü. Etkisini uzun süre hisset”. 

Mekan-24: Bütünüyle iç mekanda çekilmiş olan reklamda bir evin banyosu 

ve salonu gösterilmiştir. Banyodaki dikkat çekici özellikler,  küvet,  duvarı kaplayan 

büyük bir ayna ve küçük,  aynalı bir dolaptır. Beyaz rengin hakim olduğu,  geniş olan 

banyoda net gösterilmeyen,  çamaşırlık gibi eşyalar da bulunmaktadır. Bu mekanın 
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biraz dağınık bir görüntüsü vardır. Salonda en dikkat çekici,  en çok gösterilen 

mobilya; koyu kahverengi,  büyük,  deri kanepedir. Bu kanepe ve arkasındaki  

duvarda asılı olan oldukça büyük,  kırmızı renk ağırlıklı tablo,  zenginlik ve konforun 

gösterenleridir. Odanın içerisinde yanan kırmızı,  sarı ve turuncu ışıklar, mekanın 

sıcak ve hafif loş göstermiştir. Ayrıca odada büyük bir televizyonun bulunduğu da 

gösterilmektedir. 

Karakter-24: Reklamda,  ürünle doğrudan ilişkili kadın karakter ve ürünle 

ilişkisiz erkek karakter kullanılmıştır. Karakterlerin ikisi de genç ve güzel 

görünmektedir. Kadın karakter reklam filminin başında biraz bakımsız görünür ancak 

banyoda kendine çeki düzen verirken gördüğümüz karakter,  ürünün kullanımıyla da 

reklam filminin ikinci yarısında son derece bakımlı gösterilir. Kadın karakterin 

üzerinde pembe bir sweetshirtle pembe bir etek vardır. Erkek karakterin kıyafeti de 

kot pantolon,  beyaz çizgili bir gömlek ve lacivert monttur. 

Ürün-24: Ürün,  bir kişisel bakım ve hijyen ürünüdür. Hedef kitlesi 

kadınlardır. Ürünün ambalajında kullanılan renkler; beyaz,  yeşil,  koyu mavi ve 

sarıdır. Yeşil renk,  ürünün kapağında ve şişesinin alt bölümünde kullanılmıştır. 

Beyaz renk,  kapakla şişenin alt kısmında kullanılan yeşil renk arasında 

bulunmaktadır. Ürünün ismi ve logosu koyu mavi renkle yazılmış ve beyaz alanda 

yer almaktadır. Ürünün isminin koyu mavi renkle yazılması ürünün uzun süre kalıcı 

etkisini belirtmektedir. Toplumsal açıdan tembelliği çağrıştıran yeşil rengin 

kullanılması ise; ürünün,  zaman almayan,  pratik kullanımının gösterenidir. Ürünün 

ambalajının orta kısmında kullanılan beyaz renk,  temizlik ve genç kızlık 

çağrıştırılırken bu renkle yeşil rengin keskin bir hatla ayrılmıyor olması,  işaret 

ettikleri olguların da birbirine geçişliliğini iletmektedir. 
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Analiz-24: Evde uyumakta olan güzel ve biraz bakımsız genç kadının erkek 

arkadaşının eve gelmesiyle telaşlanması ve kısa sürede hazırlanması gerekliliği 

üzerine kurulmuş bir hikaye anlatılır. Kadın karakterin,  erkek karakterle olası 

romantik bir yakınlaşma için (kadın,  erkeğin kucağına yattığını hayal eder) yapması 

gerekenler,  yerine getirmesi gereken şeyler vardır. Kadın büyük bir hızla banyoda 

hazırlanmaya başlar. Ürünün etki etme süresinin ne kadar kısa olduğunu anlatabilmek 

için karakterin dişlerini fırçaladığı,  ruj ve allık sürdüğü gösterilir. Zira; bunları 

yapmadan önce bacaklarına uyguladığı ürün,  bu işlerini tamamlamak için geçen süre 

zarfında etkisini göstermiştir. Kadının iç çamaşırını değiştirmesi karakterler arasında 

cinsel yakınlaşmanın olacağının ip ucudur. Kadın karakter, banyodaki hazırlığını 

tamamlayıp erkeğin bulunduğu salona girerken,  onun sadece görüntüsünün değil,  

bakışlarının ve yürüyüşünün de değiştiğini görürüz. Görünüşüyle birlikte tavırları ve 

kendini hissedişi de değişmiştir. Başka bir açıdan bakacak olursak; kendini hissedişi 

görüntüsüne göre değişmiştir. Arka sesin söylediği cümle de bu durumu 

tamamlamaktadır: “üstelik kendini daha uzun süre çekici hissedersin”. 

Kadın karakter,  beklediği ve istediği tepkiyi erkekten alır. Kadın salona 

girerken onu gören erkek hipnotize olmuş gibi kadına bakmaktadır. Ardından 

aralarında fiziksel bir yakınlaşma olduğu gösterilir. Ancak bu yakınlaşma oldukça 

kısa sürer. Erkek karakter televizyonu açar (seslerden maç izlediğini anlarız). Kadın,  

kanepede bozulmuş gibi bir yüz ifadesiyle ama sessiz bir şekilde otururken görülür. 

Hazırlanmış ama erkeğin ilgisini üzerinde tutamamıştır. Aslında; ürünün etkisi gibi,  

erkeğin ilgisi de geçici olmuştur. Ancak; kadın karakter erkeğe doğru bakarken 

“mazur gören” bir ifadeyle gülümser. Her zaman hazır ama kendisine verilenle 
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yetinen,  sevgilisine,  çocuğunun yaramazlığını mazur gören bir anne edasıyla 

davranabilen ve sesiz bir kadın tiplemesi çizilmektedir.  

3.b) Ödüllendirilenler 

Bu bölümdeki reklamlarda ürünün tüketiminden vaat edilen doyumlardan 

birinin de  başkalarının beğenisi olduğu oldukça açık bir şekilde iletilmektedir. 

Ancak; bu bölümde yer alan reklamlardaki karakterler,  davranışlarına alacakları 

tepkiyi önceden kestirmezler,  sadece doğru ürünü kullandıkları için çevresindekiler 

tarafından takdir edilmeleri öykülenir. Bu reklamların diğer bir ortak özelliği de,  

karakterin çevresindeki kişilerin hoşnutluklarını karakteri öperek göstermeleridir. 

Bu bölümde yer alan dört reklamın üçünde,  ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı 

ilişkili gösterilen karakter kadın,  birinde ise; hem kadın hem de erkektir. Sadece 

kadının gösterildiği reklamlarda bütünüyle iç mekan kullanılırken,  erkek ve kadının 

birlikte gösterildiği reklamda hem iç hem de dış mekan kullanılmıştır. Reklamların 

hepsinde kullanılan arka ses erkektir. 

 

25- Calgonit Bulaşık Makinesi Deterjanı 

 

Öykü-25: Reklam,  yüksek seli ve gerginlik verici bir müzikle ve bulaşık 

yıkayan,  saçları dağınık bir kadının,  tezgahı kirli bulaşıklarla dolu bir mutfakta ve 

puslu bir çekimle gösterilmesiyle başlar. Bu görüntü devam ederken ekranın tam 

ortasında “bulaşık makinesinde yıkamanın çok daha hijyenik olduğunu biliyor 

musunuz?..” yazısı belirir. Kamera yıkanan bulaşığı yakın çekimle gösterdiğinde 
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onun bir mama kasesi olduğu görülür. Erkek arka ses,  “bulaşık yıkamanın daha akıllı 

bir yolu var” dediğinde kadın karakter,  dönüp kameraya doğru soru sorar bir ifadeyle 

bakar. Ardından ekran ikiye bölünür,  sağ tarafta bir mama kasesi,  kaşık ve bardak 

durmaktadır,  sol tarafta da aynı malzemeleri görürüz. ancak sol tarafın üst kısmında 

“elde yıkama” yazısı,  bir bulaşık deterjanı ve bir yıkama kabı kırmızı fonun üzerinde 

yer alır. Sağ tarafın üst kısmında ise mavi fonun üzerinde “bulaşık makinesi” yazısı, 

bir bulaşık makinesi resmi ve reklamı yapılan ürün olan calgonit yer alır. 

Görüntülerin üzerinde,  sol tarafta 25 dereceyi gösteren bir derece ve büyüteç,  sağ 

tarafta ise; 70 dereceyi gösteren bir derece ve yine bir büyüteç getirilir. Sol taraftaki 

büyüteç bir sürü bakteri gösterir,  sağ taraftaki büyüteç ise çok daha az bakteri 

göstermektedir. Sağ taraftaki büyütecin üzerinde “%99.9 oranında daha az bakteri” 

yazısı yer alır. Bu gösterim sırasında arka ses,  “elde yıkadığınız sıcaklıkta yeterli 

hijyen sağlayamazsınız. Sadece yüksek sıcaklıkta gerçek hijyen sağlarsınız” der. 

Kamera kadın karakterin filmin başında bulaşık yıkadığı kabı yakın çekimle gösterir,  

üzerinde “70°C” yazısını görürüz. Kadın karakter elini suya değdirmeye çalışır ve 

aniden geri çeker. Bu sırada arka ses,  “ama bu sıcaklığa eliniz asla dayanamaz” der. 

Ardından bir bulaşık makinesi yakın çekimle gösterilir ve gergin müziğin yerine daha 

neşeli bir müzik duymaya başlarız,  arka ses: “bulaşık makinesi elde yıkamaya 

kıyasla hem daha hijyenik hem de daha ekonomiktir” der. Bir kadın eli makinenin 

kapağını açtığında ilk göze çarpan yine bir mama kasesi olmaktadır. Yine aynı el 

(kadın karakterin eli),  makineden üzerinde kedi resmi olan küçük bir bardak çıkarır,  

bardak oldukça temiz ve parlak görünmektedir. Arka ses,  “ve calgonit bulaşık 

deterjanıyla her zaman mükemmel sonuç verir” der. Kadın çıkardığı bardağı,  

gülümseyerek,  küçük çocuğuna verir. Yanlarında durmakta olan erkek karakter 
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kadına gülümseyerek sarılır ve “harikasın karıcım” der. Kadın,  kameraya dönerek 

göz kırpar. Kadın karakter,  beyaz ve boş bir tezgahın üzerinde duran bulaşık 

eldivenlerini ve bulaşık deterjanını alır ve çöpe atar. Bu sırada karakterin adına birinci 

tekil şahıs seslendirme yapılır: “elde yıkamaya son”. Ekrana son olarak resim 24’teki 

görüntü gelir. Bu arada kadın adına seslendirme devam eder: “aklımı kullanıyorum,  

bulaşıkları makinemde yıkıyorum”. 

Mekan-25: Reklam filmi bir evin mutfağında,  yani; bir iç mekanda 

geçmektedir. Mekan,  sorun hikaye edilirken (henüz üründen bahsedilmeden önce),  

küçük,  loş,  dağınık ve pismiş gibi gösterilmiştir. Ekran siyah buğulu bir çerçeve 

içine alınmıştır. Ancak çözüm önerisi olarak üründen bahsedildikten sonra aynı 

mekan,  aydınlık,  temiz ve derli toplu gösterilmiştir. 

Karakter-25: Ürünle doğrudan ilişkili bir kadın karakter,  ürünle ilişkisiz bir 

erkek ve bir çocuk karakter kullanılmıştır. Ürünle ilişkisiz karakterler sadece reklam 

filminin sonuna doğru ve bir karede görünmektedirler. Bakımlı,  sağlıklı ve mutlu 

olarak yansıtılırlar. Kadın karakter ise reklamın bütününde yer alır. Reklam filminin 

başında son derece bakımsız ve biraz da sağlıksız üzerinde bir mutfak önlüğüyle 

görünürken filmin ikinci yarısında (reklamı yapılan ürünü kullandıktan sonra) 

bakımlı,  sağlıklı ve mutlu ve sade ama şık bir kıyafetle görünür. Ürünle ilişkisiz 

erkek karakterin repliği bulunurken ürünle doğrudan ilişkili kadın karakter için adına 

birinci tekil şahıs seslendirme kullanılmıştır. 

Ürün-25: Calgonit bulaşık makinesi deterjanı,  bir genel temizlik ürünüdür. 

Ambalajının üzerinde mavinin koyu ve açık tonları,  sarı ve kırmızı renkler 

bulunmaktadır. Üzerindeki yazı ve resimlerle oldukça kalabalık bir ambalaj 

kullanılmıştır. 
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Analiz-25: Reklam,  elde bulaşık yıkayan,  bakımsız bir kadının ve dağınık 

görünen bir mutfağın siyah puslu bir çerçeveyle gösterilmesi ile başlar. Aynı zamanda 

gerginlik verici bir müzik duyulur. Ekranda “bulaşık makinesinde yıkamanın çok 

daha hijyenik olduğunu biliyor musunuz?..” yazısının belirmesiyle tüm bu iletilerin 

aslında sağlıkla ilgili bir tehlikenin varlığını işaret etmek için kullanıldığını anlarız. 

Kadın karakterin yıkadığı bulaşığın bir mama kasesi olduğunu gördüğümüzde,  

sağlığı tehlikede olan kişinin sadece karakterin kendisi olmadığını,  karakterin elde 

bulaşık yıkayarak çevresindekilerin sağlığını da riske attığını anlarız. 

Erkek arka sesin,  “bulaşık yıkamanın daha akıllı bir yolu var” sözleriyle 

kadın karaktere seslenmesi,  kendisinin ve çevresindekilerin sağlığını düşünmenin 

sorumluluğunu kadına yüklemektedir. Reklamda verilmek istenen asıl ileti,  doğru 

ürünü seçme sorumluluğunun kadın karaktere,  dolayısıyla; reklamın izleyicisine ait 

olduğudur. 

Bulaşık makinesi ve elde bulaşık yıkama karşılaştırılırken bilgiler bilimsel bir 

deney sonucu gibi aktarılır. Bu verileri seslendiren,  erkek arka ses,  ürünün 

teknolojisiyle özdeşleştirilmiştir. Bulaşık yıkamak kadına ait gösterilirken ürünün 

bilimsel ve teknolojik yanı erkek sesle işaret edilmektedir. Bahsettiği özellikler ve 

kadın karaktere sesleniş tarzıyla arka ses tam bir otorite olarak çıkar karşımıza. 

Kadın karakterin ürünü kullanması görünüşünü ve kendini hissedişini de 

değiştirmiştir. Reklam filminin başında bakımsız,  ifadesiz gösterilen karakter şimdi 

bakımlı,  güzel,  neşeli ve akıllı gösterilmektedir. Karakter,   reklam filminin sonunda 

“aklımı kullanıyorum,  bulaşıkları makinemde yıkıyorum” der. Oysa karaktere o aklı 

veren erkek arka sestir. Karakterin akıllılığı olarak gösterilen erkek arka sesin sözünü 

dinlemiş olmasıdır. 



 262 

Kadın karakterin reklamı yapılan ürünü seçmiş olması,  kendisinin ve 

çevresindekilerin sağlığını koruması olarak anlamlandırılır. Bulaşık makinesi ve 

deterjanı böylelikle bir lüks olarak değil bir gereklilik olarak konumlandırılır.  

Karakterin yapmış olduğu seçimin çevresindeki kişiler tarafından da takdir 

edildiği gösterilir. Kadının eşi rolündeki erkek karakter,  kadına gülümseyerek sarılır 

ve “harikasın karıcım” der. Kadın karakter,  erkek arka sesin söylediklerini yaptığı 

için yine bir erkek tarafından takdir edilir. İzleyiciye,  ürünün kullanımının 

diğerlerinin zihninde kendisi hakkında nasıl bir imaj oluşturacağının,  seçimi 

doğrultusundaki davranışının onaylanacağının ip ucu verilir. 

 

26- Vernel Gülün Büyüsü 

  

Öykü-26: Reklamın ilk karesinde ekranda bir çöl manzarası görürüz aynı 

anda erkek arka ses duyulmaya başlar ve manzaranın önünde ürün belirir. Arka ses,  

“çamaşırlarınızın güzel kokmadığı günler geride kaldı” der ve arka fondaki çöl 

manzarası bir çiçek bahçesine dönüşür. Ekranın ortasında ürünü,  arka fonda çiçek 

bahçesini,  üst kısımda ise; “gülün büyüsü” yazısını görürüz ve bu görüntü yavaş 

yavaş yuvarlak bir çerçevenin içerisinde uzaklaşmaya başlar ve arka ses “Vernel 

gülün büyüsü gül bahçelerinin kokusunu evinize getiriyor” der. Bu arada yuvarlak 

çerçevenin aslında bir çamaşır makinesi kapağı olduğunu anlarız. Sonraki karede bir 

kadın karakterin gülümseyerek çamaşır makinesinden çıkardığı bir çamaşırı 

kokladığını görüyoruz. Ardından ekran kararır ve siyah fon üzerine beyaz harflerle 
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yazılmış “bir kaç gün sonra” yazısı belirir. Arka ses,  “dolabınızı her açtığınızda 

çamaşırlarınızın mis gibi koktuğunu hissedeceksiniz” derken kadın karakterin ahşap 

kapaklı bir dolabı açıp bir havluyu eline alarak kokladığını ve gülümsediğini görürüz. 

Bu sırada ekranın ön kısmında pembe gül  resimleri görünüp yok olmaktadır. 

Ardından ekran tekrar kararır ve siyah fonun üzerinde beyaz harflerle “bir kaç gün 

sonra” yazar. Bu sefer,  aynı ahşap kapaklı dolabı bir kız çocuğu açar,  bir çamaşırı 

alıp koklar. Ekran yine kararır,  siyah fon üzerine beyaz harflerle “bir kaç gün sonra” 

yazısı belirir. Sonraki karede bu sefer ahşap kapaklı dolabı açan beyaz gömlekli bir 

erkektir. O da bir çamaşır alır   ve koklar. Bu üç karenin geçişi sırasında arka ses  

“üstelik vernel gülün büyüsünün yenilenen parfümü şimdi çok daha etkili ve uzun 

süre kalıcı” der. Erkek karakter beyaz bir kazağı giyerken ekranda belirir, arka ses 

“bu güzel koku tüm ailenin gözdesi olacak” der. Üç karakteri de ekranda görürüz. 

Kadın ve kız çocuğu bir kanepede oturmaktadır,  erkek karakter,  kanepenin arkasında 

ayakta durmakta ama kanepeye doğru eğilmektedir. Böylelikle kadın karakter,  diğer 

iki karakterin ortasında kalır ve diğer iki karakter kadın karakteri öper. Kadın karakter 

gülümser. Reklamın son karesi resim 4’te gösterildiği  gibidir. Arka ses “vernel,  her 

kokuda başka bir rüya. Henkel kalitesiyle” der. 

Mekan-26: Reklam dış mekan çekimiyle başlar. Öncelikle gördüğümüz çöl 

görüntüsü sonra çiçek bahçesine dönüşür. Sonraki çekimler iç mekandadır. Reklamın 

büyük bir bölümünde kamera bir dolabın içinden çekim yapar. Reklam karakterlerini 

bir arada gördüğümüz karede mekan bir odadır ancak odayla ilgili görebildiğimiz tek 

şey bir kanepe ve perdelerdir. Mekanın renkleri beyaz ve bejden oluşmaktadır. 
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Karakter-26: Bir kadın,  bir erkek ve bir kız çocuğu olmak üzere üç karakter 

kullanılmıştır. Karakterlerin hiçbirinin repliği bulunmamaktadır. Hepsi de açık ve 

pastel tonlarda giyinmiş,  bakımlı ve mutlu bir görünümdeler.  

Ürün-26: Ürün,  bir çamaşır yumuşatıcısıdır. Ürün pembe bir sıvı olduğu ve 

şeffaf,  plastik bir kutu içerisinde ambalajlandığı için ambalajın kendisi de pembe 

görünmektedir. Bu renk,  hem ürünün adının (gülün büyüsü) vurgusunu arttırır hem 

de toplumsal açıdan kadın zarafetini temsil eder. Ambalajın kendisi de yuvarlak hatlı 

ve hafif kıvrımlıdır,  yani; kadın vücudunu anımsatmaktadır. Ürünün,  markası 

(vernel) koyu mavi renkle yazılmıştır. Bu renk,  daha önce de belirttiğimiz gibi 

sonsuzluğu,  yani; ürünün kalıcılığını temsi etmektedir. 

Analiz-26: Bir çöl manzarasının ürünün aracılığıyla çiçek bahçesine 

dönüşümünü gördüğümüz reklamın ilk karesinde ürünün sadece çamaşırları 

yumuşatmakla kalmayıp aynı zamanda yaşam alanımızı da güzelleştirip,  

zenginleştirdiğini anlarız. Bu manzaranın bir çemberle çerçevelenmesi ve bu 

çemberin bir çamaşır makinesi kapağı olması,  her iki dünyanın da (çöl ya da çiçek 

bahçesi) çamaşır makinesinden çıkabileceği,  doğru seçimi yapmanın kişinin 

kendisinin elinde olduğu yorumunu kolaylıkla ortaya çıkarmaktadır. 

Çamaşır makinesinin kapağını açarak çiçek bahçesinin özel alana,  eve girişini 

sağlayan bir kadındır. Ayrıca dışa ait güzellikler için illa da dışarıda olmak 

gerekmemektedir,  doğru ürünlerle tüm bu güzellikler evinize,  ailenizin olduğu 

güvenli alana taşınacaktır. Arka ses de bunu oldukça açık bir şekilde dile getiriyor: 

“Vernel gülün büyüsü gül bahçelerinin kokusunu evinize getiriyor” 

Bundan sonraki karelerde kamera çekimi bir dolabın içinden yapılmıştır. Biz 

de eve ve aile üyelerine ister istemez bir dolabın içerisinden bakarız. Dolap ahşap 
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kapaklı ve son derece düzenlidir. Ahşap kapakların doğayı anımsatması,  doğal gül 

kokusunun doğallıkla kalıcı olduğunu işaret etmektedir.. Kadın karakter,  dolaptan 

havlu,  kız çocuğu ve erkek karakterler ise birer kıyafet alırlar. Dolapta bulunan her 

şey,  uçuk pembe ya da beyaz ve tonlarıdır. Kadın karakterin,  dolaptan kişisel bir şey 

almaması (diğer iki karakterin aksine) diğerlerine adanmışlığı anımsatmaktadır. Zira; 

bu adanmışlığın mükafatını görecektir,  çünkü; o da bu güzel koku gibi,  hatta bu 

güzel koku sayesinde tüm ailenin gözdesi olacak ve böylelikle diğer iki karakterin 

öpücüğünü hak edecektir. 

Reklam filmi boyunca ekrana üç kere “bir kaç gün sonra” yazısı gelir. 

Böylelikle ürünün uzun süre kalıcılığı anlatılmaya çalışılmıştır. Ancak; aynı zamanda,  

izleyicide,  ne zaman biteceği merakı uyandırmakta ve ürünün etkisinin süreliliği 

düşündürülmektedir. Bu,  ürünün pazarlanması açısından işlevsel bir düşünce 

olacaktır,  çünkü; çamaşırlar sürekli yeniden kirlenir ve güzel kokuları da gider. 

Mutlu aile tablosunun ve ailenin gözdesi konumunun sürekliliği için ürünün tekrar 

tekrar kullanılması gerekecektir. Toplamda yaklaşık bir haftalık bir sürenin geçtiği 

öykülenir. Kadının,  ailesinin mutluluğunu ve ailesi içerisinde sağladığı ‘gözde olma’ 

konumunu sürdürebilmesi,  onun doğru ürünü sürekli yeniden kullanmasıyla mümkün 

olacaktır. 

 



 266 

27- Kalbim Margarin 

 

Öykü-27: Ağırlıklı olarak beyaz döşenmiş aydınlık ve geniş bir odada,  beyaz 

giyinmiş hamile bir kadın,  saçlarını toplayarak pencereye doğru yürür. Tam 

pencerenin önüne geldiğinde kameraya doğru döner ve “hayatı seviyorum” der. 

Saçları toplu olduğu için karakterin kulağındaki inci küpeleri,  renkli gözlerini ve yüz 

hatlarını rahatlıkla görebiliyoruz. Ardından karakteri pembe bir çiçeğe özenle su 

verirken görürüz. bir eliyle çiçeği tutarken diğer eliyle hafifçe su fışkırtmaktadır. 

Çiçeğe su verirken “ve biliyorum sevmek korumaktır” der. Bir sonraki karede 

yetişkin bir erkek ve erkek çocuğun birlikte yerde gülümseyerek oynadıklarını ve 

kadın karakterin,  yanlarından geçerken onlara bakarak gülümsediğini ve “gerçekten 

sevdiğim için onlara kalbimi veriyorum” der. Ardından kadın karakterin buz 

dolabından bir kutu margarinle bir şişe süt çıkardığını ve margarinin adının “kalbim” 

olduğunu görüyoruz. Reklamın başından itibaren soyut bir kavrammış gibi bahsedilen 

kalbim’in aslında bir margarin markası olduğunu anlıyoruz. Ardından kadın karakter 

margarinin kutusunu tezgahın üzerine çevirerek koyar ve fırından bir tepsi poğaça 

çıkarır. Bu arada “kalbimden gelen lezzetin yerini hiç bir şey tutamaz” der. Poğaçaları 

ve bir kutu margarini masaya koyarken arka sesi duyarız: “Yüksek oranda doymamış 

yağ içeren kalbim omega yağ asitleriyle kalp ve damar sağlığını korur” der. Bu replik 

boyunca kamera masaya koyulmuş olan ürünü yakın çekim almaktadır. Sonra,  erkek 

karakteri,  çocuğu arkasından kucaklayarak kaldırıp kendi etrafında çevirirken 
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görürüz. Son derece neşeli ve enerjik görünmektedirler. Bu arada arka ses “vitaminler 

ve folik asitle çocukların büyümesine destek olur” der. Arka sesin repliği devam 

ederken bir bıçağın yardımıyla margarinden bir miktar alındığını görürüz. ardından 

kadın karakterin bir dilim ekmeğe margarin sürer ve kamera diğer karakterleri 

margarin sürülmüş olan ekmekleri yerken çeker. Kadın karakter,  “her şey onların 

uzun ve sağlıklı yaşaması için” der. Bir sonraki karede kadın karakter yerinde 

otururken diğer karakterler yerlerinden kalkarak ona doğru yaklaşır ve öperler. Bu 

arada kadın karakter,  “kalbim ve ben onları çok seviyoruz” der. Üç karakter de 

birbirlerine yaklaşarak kameraya poz verirler ve bu fotoğraf bir kalple çerçevelenir. 

Çerçeve küçülerek kaybolur ve ekranda sadece ürün kalır. Bu arada kadın karakter 

ekranın üst kısmında da yazılı olan repliğini söyler: “kalbimde bütün aileme yer var”. 

Ardından İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı’nın amblemi ekrana gelir ve arka ses, “ülker 

kalbim İstanbul kalp cerrahisi vakfı tarafından desteklenmektedir” der. Reklam 

boyunca sözsüz müzik kullanılmıştır. 

Mekan-27: Reklam bütünüyle iç mekanda çekilmiştir. Mekanın özelliklerine 

çok dikkat çekilmemiştir ancak bir evin salonu ve mutfağı olduğu anlaşılmaktadır. 

Mekan hemen hemen bütünüyle beyazdır. Sadece küçük ayrıntılarda ahşap rengine de 

yer verilmiştir. Mekanın geniş ve aydınlık görüntüsü zenginlik hissini 

çağrıştırmaktadır.  

Karakter-27: Bir erkek,  bir kadın ve bir de erkek çocuk olmak üzere 

toplamda üç karakter kullanılmıştır. Sadece kadın karakterin repliği vardır. Kadın 

karakter,  oldukça güzel,  sağlıklı,  mutlu ve bakımlı görünmektedir. Beyaz bir 

pantolon,  beyaz bir tişört ve beyaz bir kazak giymektedir. Kıyafeti şık ve rahat 

görünmektedir. Kadın karakter hakkında gözlenen en önemli özelliklerden biri hamile 
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olmasıdır. Çocuk karakter koyu renk pantolon ve beyaz bir sweetshirt giymektedir. 

Baba rolündeki erkek karakter ise açık mavi sweetshirtle beyaz pantolon giymektedir. 

Her iki karakter de oldukça sağlıklı,  bakımlı,  enerjik ve eğlenirken gösterilmektedir. 

Ürün-27: Ürün,  bir yiyecek maddesidir. Ambalajında ağırlıklı olarak sarı ve 

mavi renk kullanılmıştır. Ürünün ismi ambalajın büyük bir bölümünü kaplayacak 

şekilde kırmızı harflerle yazılmıştır. Ambalajın üzerinde bir kadın ve kız çocuğunun 

resmi ve İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfının amblemi de yer almaktadır. Oldukça 

kalabalık görünen ambalaj,  kullanılan açık tonlu renkler dolayısıyla hafif bir yiyecek 

maddesiymiş izlenimi yaratmaktadır. Reklam metni içerisinde ürünle doğrudan 

ilişkili karakterin kadın olması ve ambalajın üzerindeki kadın ve kız çocuk resimleri 

ürünün öncelikli hedef kitlesinin kadınlar olduğunu vurgulamaktadır. 

Analiz-27: Reklam filmi boyunca masum,  fedakar,  düşünceli aynı zamanda 

güzel ve bakımlı bir anne ve eş modeli çizilmiştir. Kadın karakterin kıyafetinden 

takılarına (inci küpeler) jest ve mimiklerinden repliklerine kadar her şeyi ve hamile 

olması onun ne denli saf,  temiz ve iffetli olduğunu işaret etmektedir. Bu denli iyi 

meziyetlere sahip olan kadınlar bu ürünü kullanırlar iletisi kullanılmaktadır. Ancak 

metni farklı bir şekilde okumak da mümkündür: bu ürünü kullanarak bu  meziyetlere 

sahip kişiler gibi görünebilmek ve diğerlerine böyle bir ileti verebilmek ürünün vaat 

edilen doyumlarından biridir. 

Reklamda canlandırılan ailenin evi geniş ve aydınlık,  buz dolapları dolu ve 

kahvaltı masaları çeşitlidir. Zenginlik ve refah iletileri görsel açıdan fazlasıyla 

vurgulanmıştır. Öyle ki;  kadın ya da erkek reklam izleyicisinin arzulayacağı,  sahip 

olmak ya da parçası olmak isteyeceği bir dünya yaratılmıştır. Bu dünyanın uzun süre 

varolabilmesi ise; reklamı yapılan ürünün kullanımına bağlanmıştır. 
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En sevdiklerinin sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesi kadının sorumluluğunda 

ve elindedir. Bunu,  doğru ürünü (kalbim margarin’i) kullanarak başarabilir. Ancak 

farklı bir ürün kullanarak onların sağlıklarını riske atmak da elbette ki kadının suçu 

olacaktır. 

Kadın karakteri,  ürünü veya ürünle yapılmış herhangi başka bir şeyi 

tüketirken göremeyiz. Zira; o,  kendi çıkarını düşünecek kadar bencil bir anne ve eş 

değildir. Her şey mutlu bir ailenin sürekliliği içindir. Kadının o tablo içerisinde 

olması ise zorunlu bir koşul değildir. Dolayısıyla;  kendini gözetmesi gerekliliği 

yoktur.  

Reklam filmi boyunca baba rolündeki erkek karakterle çocuk karakterin hep 

birbirleriyle eğlendikleri,  kadın karakterle iletişim kurmadıkları görülür. Bütünüyle 

kendi hallerinde ve kendi dünyalarındadırlar. Ancak; reklamın sonunda kadın 

karakter kahvaltı masasında otururken diğer karakterler (kahvaltıları bittikten sonra) 

onu öpücükle mükafatlandırırlar. Çünkü;  kadın,  hazırladığı lezzetli ve sağlıklı 

kahvaltı masasıyla en sonunda ilgiyi ve mükafatı hak etmiştir. 

28- Pril Klasik 

 

Öykü-28: Bir evin balkonunda,  aralarında özel bir ilişkiye işaret edilmeyen 

üç erkek ve iki kadın görürüz. Bir kadın ve üç erkek sohbet ederlerken kadınlardan 

diğeri elindeki bir takım kirli tabakları evin iç mekanına taşır. Elindekileri bıraktıktan 

sonra yağlı ve yanmış bir tavayı eline alır. Sonraki karede yalnızca tavayı görürüz ve 
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kadın “uf, bulaşıkları kim yıkayacak?” diye sorar. Soru üzerine ekranda yine dış 

mekan belirir. Gülerek sohbet eden dört kişi birden bire susarak iç mekandaki kadına 

bakarlar. Hemen ardından dış mekandaki kadın yakın çekim gösterilir. Yakın 

çekimde kadının sadece başı,  boynu ve bir eli yer alır. Kadın tırnaklarına bakıp, 

soruyu duymamış gibi yapar. Sonra kamera dış mekandaki erkeklerden birini gösterir. 

Gözünde siyah güneş gözlükleri olan adamım yüzü yakın çekimle gösterilir. Adam,  

önce ifadesizdir ancak bir kare sonra gözlüklerinin camındaki yansımadan adamın 

reklamı yapılan ürüne baktığını ve gülümsediğini görürüz. Aynı anda reklamın 

müziğini de duymaya başlarız. Adam gözlüklerini başının üstüne koyar ve “ben 

gönüllüyüm ama sadece pril klasikle” diyerek ürüne doğru yürür ve ürünü eline alır 

ve ürüne bakar. Üzerinde ürünün logosu olan mavi bir damlayı tavadaki kirleri sert 

bir cisimmiş gibi kaldırırken görürüz aynı anda arka sesi duymaya başlarız. Arka ses 

erkektir,  “güçlü yağ parçalayan formülüyle en inatçı yağları bile anında çözer” der. 

Repliği devam ederken ekranda yakın çekimde bakımlı erkek elini sarı bir süngerle 

kirli tavayı kolaylıkla temizlerken görürüz. Bir sonraki karede iç mekanda adamla 

kadını görürüz,  bulaşıklar temizlenmiştir ve ürün de temiz tabakların önünde 

durmaktadır. Kadın adamı yanağından öper ve gülümseyerek  “sen bir harikasın” der. 

Ardından ekranda sadece erkek karakteri elinde ürünü tutarken görürüz. Kadın 

adamın karşısında duruyordur ama sadece omuzu ve başının az bir kısmının arkadan 

çekimi kareye girer. Adam,  kadına bakıp,  gülümseyerek,  “pril klasikle” der. Sonraki 

karede ekranda sadece temiz bir tava ve ürün vardır. Tavanın içine denk gelecek 

şekilde ekranda “pril ile bulaşıklar prıl pırıl” yazısı belirir ve arka ses “pril ile 

bulaşıklar pırıl pırıl. Henkel kalitesiyle” der. Ekranın sağ alt köşesinde henkel 

amblemi vardır. 
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Mekan-28: Reklamda iç ve dış mekan kullanılmıştır. Dış mekan balkon,  iç 

mekan ise; mutfaktır. Dış mekanda ahşap bir masa ve ahşap sandalyeler 

bulunmaktadır. Masanın üzerindekilerden orada topluca yemek yenildiğini anlıyoruz. 

İç ve dış mekan birbirlerinden büyük sürgülü cam kapılarla ayrılıyor. İç ve dış mekan 

modern bir şekilde döşenmiş. Çekimler gündüz ve güneşli bir havada yapılmış gibi 

yansıtılıyor. 

Karakter-28: İki kadın,  üç erkek karakter kullanılan reklamda bir kadın ve 

bir erkek otururken,  bir kadın ve iki erkek ise ayaktayken gösteriliyor. Sadece bir 

kadın ve bir erkeğin replikleri var ve sadece bu iki karakter hareketli gösterilmiş. 

Ürünü kullanırken gördüğümüz erkek karakter dışındakiler koyu renk kıyafetler 

giyerken,  ürünü kullanan erkek karakter mavi bir gömlek,  açık renk bir tişört ve açık 

renk pantolonla gösteriliyor. Karakterlerin hepsi de spor kıyafetler giymişler ve 

bakımlı görünüyorlar. 

Ürün-28: Ürün,  bir genel temizlik malzemesidir. Kırmızı,  sarı,  mavi ve 

beyaz renklerin kullanıldığı bir ambalajla sunulmaktadır. Kırmızı renk; erkeksiliği ve 

kendine güveni,  sarı renk; sıcaklı ve serbestliği,  mavi renk; düzen ve hijyeni,  beyaz 

renk ise; temizlik ve doğanın tazeliğini çağrıştırmaktadır. Özellikle ürünün kapağının 

kırmızı olması ambalajın içindeki maddenin güçlülüğünü temsil etmektedir. Reklam 

metni içerisinde ürün kadın karaktere ait ama erkek karakter tarafından kullanılırken 

gösterilmektedir. 

Analiz-28: Dış mekanın genel görüntüsüyle başlayan reklam,  sıcak ve rahat 

bir arkadaş ortamına işaret etmektedir. Karakterler gülümserken ve sohbet ederken 

gösterilirler. Böylelikle,  izleyicinin de arzulayabileceği bir atmosfer yaratılmıştır. 

Beyaz,  metal ve ahşap renklerin ağırlıkta olması da izleyici üzerinde rahatlatıcı bir 
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etki yaratacaktır. Beyaz,  temizlik ve saflığı işaret ederken ahşap rengi doğayı,  metal 

rengi ise teknoloji ve modernliği anımsatmaktadır. Böylelikle; mekan teknoloji ve 

doğanın mükemmel uyumunun rahatlatıcı,  güven verici etkisini iletmektedir. Ayrıca 

reklamda bir arkadaş grubunun yansıtılması da güven duygusunu vurgulamaktadır. 

Kadın karakterin, “peki bulaşıkları kim yıkayacak?” sorusunun ardından 

kameranın direk ikinci karaktere yakın çekimle yönelmesi,  bulaşık yıkamanın 

doğasının kadına ait olduğuna işaret etmektedir. İkinci kadın karakterin bu işi 

yapmamak için soruyu duymazlıktan gelmesi ise; onun da bu durumu içselleştirmiş 

gibi temsil edildiğini göstermektedir. Karakterin yakın çekimle gösterilmesi,  

reklamın izleyicisini zorunlu olarak kameranın görüş açısına mahkum etmektedir. 

Kamerayla birlikte biz de kadına odaklanır ve tavrının ayrımına varırız. 

Erkek karakterin,  bulaşık yıkamaya “sadece pril klasikle”  gönüllü olması 

reklam metni içerisinde ‘sorun’  olarak ortaya koyulan durumu çözmektedir. Ancak 

karakter,  ürünle temas halindeyken birebir gösterilmesine rağmen bulaşık yıkarken 

sadece bakımlı bir erkek eli görürüz ve o elin erkek karaktere ait olduğu ilişkisini biz 

kurarız. Yani; karakter bulaşık yıkarken gösterilmez,  sadece işin başında ve sonunda 

karakteri görürüz. Dolayısıyla; bulaşık yıkama ve kadın arasında kurulan doğal  ilişki 

görsel anlamda yıkılmaz. 

Reklamın sonunda ürünle aracılandırılmış (ki; bu ilişkiyi erkek karakterin 

kendisi “pril bulaşıkla” repliğiyle kurar) başarı,  kadın karakterin “sen bir harikasın” 

repliğiyle takdir görür. Erkek karakter,  kadın karakterin (yani kendisine göre karşı 

cinsin) beğeni ve ilgisini alır. Ayrıca erkek karakter son repliğini söylerken (“pril 

klasikle”) kadın karakterle karşı karşıya duruşu her iki karakterin diğerinin karşı cinsi 

olduğunu vurgulamaktadır. 
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İç ve dış mekanda kullanılan renk ve mobilyaların yarattığı,  doğal olanla 

modernin birleşimi ‘bulaşık deterjanı kullanan (bulaşık yıkayan değil) erkek’ 

gösterimini bütünleyen bir unsurdur. 

 

D) İTEL AALİZLERİ DEĞERLEDİRİLMESİ 

Örneklemimiz içerisinde,  ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili erkek 

karakterler 8 reklamda,  ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili kadın karakterler 17 

reklamda,  ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili kadın ve erkek karakter bir arada 3 

reklamda kullanılmıştır. Reklam metni içerisinde ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı 

ilişkili gösterilen karakterin cinsiyetinin aynı zamanda reklamı yapılan ürünün 

öncelikli hedef kitlesini işaret ettiğini belirtmiştik. Nitel analiz örneklemimizde 

reklamların çeşitlerine göre elde ettiğimiz bu nicel dağılım, - dolaylı algının,  hem 

öykülenmesinde (reklam metni içerisinde) hem de ürünün pazarlanması stratejisinde 

kullanılmasında (ürünün öncelikli hedef kitlesi bağlamında)-  kadınların dolaylı 

algının etkilerine,  erkeklere oranla,  daha açık görülmekte ve gösterilmekte olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

Yaptığımız nitel analizlerde,  kadın ve erkek temsillerinin,  toplumsal cinsiyet 

tanımlarını yeniden üretecek şekilde kullanıldığını ortaya koyan ve nicel analiz 

sonuçlarıyla örtüşen veriler elde ettik. Bu bağlamda dikkat ettiğimiz noktalar 

karakter,  arka ses,  mekan ve tanıtılan ürün ve(ya) hizmetin ait olduğu sektördü. 28 

reklamdan oluşan nitel analiz örneklemimizde,  kadın karakter kullanımının erkekten 

çok daha fazla olduğunu gördük. Kadın karakterlerin kullanıldığı reklamların on 

ikisinde arka ses erkektir. Erkeklerin kullanıldığı reklamların ise sadece ikisinde arka 

ses kadındır. Ayrıca ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karakterin kadın,  arka 
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sesin erkek olduğu on iki reklamın onunda,  karakter ya hiç konuşmamış ya da sadece 

adına seslendirme yapılmıştır. Kadın sessiz,  erkek de onun hayatındaki otorite olarak 

temsil edilmektedir. 

İç ve dış mekan kullanımlarında da,  geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine 

dair kadın/özel mekan,  erkek/kamusal alan söylemiyle ilgili temsilin ağırlıklı 

olduğunu görüyoruz. Ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karakterin kadın olarak 

gösterildiği reklamların on üçünde bütünüyle iç mekan kullanılmıştır. Erkek 

karakterin gösterildiği reklamların sadece birinde bütünüyle iç mekan kullanılmıştır. 

Kadının iç mekanda gösterilişinde iki temel temsil gözlemledik. Bunlardan 

ilki,  kadının aileyle ilişkilendirilerek temsil edilmesiydi. Bu reklamlardaki kadın 

karakterler,  iyi anne,  iyi eş,  ev işlerinde hamarat,  fedakar ve takdir gören bir 

temsille karşımıza çıkmaktadır. İkincisi ise,  kadın,  çoğunlukla tek başına,  güzel,  

çekici,  mutlu ve neşeli gösterilmesidir. Bu kadınlar genellikle yaklaşık 25-35 yaş 

arası kadınlardır ve bu reklamlarda  ‘dış görünümlerinden dolayı,  kendilerine son 

derece güven duydukları,  bu özgüvenden dolayı da neşeli,  mutlu oldukları’nı içeren 

iletiler kullanılmıştır. 

Kadının dış mekanda gösterilişinde ise hem doğanın hem de kamusal alanın 

kullanımını görmek mümkündür. Kadının doğayla ilişkilendirildiği reklamlarda,  

karakterin repliği yoktur ve saf,  genç kız olarak temsil edilmiştir. Kamusal alanda 

gösterildiği reklamlarda ise,  sadece kadının fiziksel görünümüyle ilgili iletilerin 

kullanılmıştır.   

Erkek karakterin gösterildiği reklamlarda ise,  erkeğin özgüvenli,  sert,  biraz 

asi,  kendinden hoşnut temsilleri kullanılmıştır. Nitel analiz örneklemimizde,  ürünle 

doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili erkek karakterin kullanıldığı reklamlarda,  erkeğin her 
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hangi bir alandaki başarısına(iş,  ev işleri,  aile,  özel ilişkiler v.s.) dikkat 

çekilmemiştir. 

Kadın ve erkeğin bir arada,  ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili gösterildiği 

üç reklamın birinde karakterler arasında aile ilişkisi,  diğer ikisinde ise; arkadaşlık 

ilişkisi öykülenmiştir. Reklamların ikisinde,  kadının çekiciliği,  baştan çıkarıcılığı ve 

özgüveni ile ilgili iletiler kullanılmıştır. 

Üç ana başlık,  altı alt başlık altında nitel analizlerini yaptığımız 28 reklamda,  

gördük ki,  dolaylı algı iletileri daha çok kadınla ilişkilendirilerek kullanılmakta ve 

kadın ve erkek temsilleri,  toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili geleneksel söylemi 

destekler ve yeniden üretir tarzda yapılmaktadır. 
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SOUÇ 

‘Medyada Dolaylı Algı ve Kadınların Tüketim Davranışlarının Temsili Üzerine 

Bir Çalışma’ başlığıyla ele aldığımız araştırmamızda,  öncelikle,  simgesel etkileşimciliğin 

bakış açısıyla,  benlik,  toplumsal etkileşim ve toplumsallaşma ve toplumsal rol kavramlarının 

üzerinde durarak,  bir insanın nasıl toplumun bir üyesi haline geldiğini tartıştık. Böylelikle; 

hem benliğin oluşumu ve toplumsal temsili açısından dolaylı algının önemini ortaya koyduk 

hem de toplumsal rollerin oluşumunda cinsiyetin nasıl tanımlandığının önemini irdeledik. 

Toplumsal cinsiyet konusu,  araştırmamız açısından önemliydi,  çünkü; dolaylı algının,  

kadının tüketim davranışının temsillerindeki kullanımının erkeğinkinden daha fazla olduğu 

yönündeki savımızı tartıştığımız zemin,  kadın ve erkeğin doğası değil,  nasıl ve kim 

tarafından tanımlandığıydı. Bu iddiamızı hem kuramsal tartışma içerisinde hem de 

örneklemimiz üzerinde yaptığımız analizlerle kanıtladık. 

Toplumsal rollerin öğrenilmesi,  yerleştirilmesi ve yayılması açısından son derece 

etkili bir güce sahip olduğunu düşündüğümüz reklamlar (özellikle de televizyon reklamları),  

örneklemimizi oluşturdu. Bu düşüncemizin doğruluğunu,  araştırmamızda,  reklamın 

etkinliğinin gerekçelerini,  sınırlılıklarını,  insanın hayatında kapladığı alanı,  yapısal 

özelliklerini,  göstergeleri kullanış biçimlerini,  reklam metni içinde yer alan alt metinleri ele 

alarak ortaya koyduk. Özellikle karakter kullanılan reklamlar,  çalışmanın iddialarını 

kanıtlamak açsından işlevseldi. Kadının tüketim davranışının nasıl temsil edildiğini,  nicel ve 

nitel olarak analiz etmeden önce,  kapitalist sistemin post-modern döneminin üyelerine örnek 

norm olarak gösterdiği tüketimcilik üzerinde durduk. Günümüzde geçerli ve egemen olan 

sistemin,  üyelerini tüketici olarak işlevselleştirmesinin,  toplumsal etkileşimi,  benliğin 

temsilini ve toplumsal cinsiyetin tanımlanışını ne yönde etkilediğini ortaya koyduk. Bu 

bağlamda post-modern toplumun tüketicilik özelliğinin ve tüketimin günümüz toplumu 

açısından taşıdığı dirimsel öneminin tartışılması,  toplumsal cinsiyetin tanımlanışının 

ideolojik boyutunu ortaya koymamızda yardımcı oldu. 
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Bireyin nasıl toplumun bir üyesi haline geldiğini tanımlamaya çalışırken onun 

nasıl algıladığını ve algılandığını cevaplayabilmek önemlidir. Başka bir değişle; 

toplumsallaşma açısından ‘algılar’ kilit bir rol oynar ve kişi kendi benliğinin 

farkındalığıyla birlikte,  nasıl algıladığından geçerek,  nasıl algılandığını tanımlamaya 

çalışır. Kişinin kendi benliğinin farkına vardığı anın temelinde yatan,  diğerlerinden 

farklı bir varlığının olduğunun farkındalığıdır. Kişi,  sağlıklı toplumsal ilişkiler 

kurabilmek için ,  kendi dışında kalan herkes anlamına gelen,  ‘diğeri’nin kendi hayatı 

içerisindeki konumlanışını ve kendisinin de ‘diğeri’nin hayatındaki konumlanışını 

tanımlama ve kontrol altında tutma ihtiyacı duyar. Böylelikle; iki şeyi elde etmeyi 

amaçlar: Birincisi; öz-benlik bilinci ve toplumsal ilişkileri açısından bütünsellik ve 

denge,  ikincisi ise; kendinden beklenileni ve diğerlerinin davranışlarını 

öngörebilmek. Her iki amaca da ulaşma ve sürekliliğini sağlama çabası bir yandan 

kişinin varlığını hissedişi ve ortaya koyuşu açısından sağlıklı bir yaşam alanı 

oluştururken bir yandan da insanın toplumsal bir varlık olduğunu; toplum olmadan bir 

benlikten de bahsedilemeyeceğini ortaya koymaktadır. 

Kişinin kendisi hakkındaki düşüncesini biçimlendiren çeşitli etkenler vardır. 

Etkenler arasında en belirleyici olan,  elbette,  kişinin algılarıdır ki; sürecin hem 

öznesi hem de nesnesi durumundadır. Kişi,  kendini nesneleştirebilir,  kendine 

dışarıdan bakabilir. Bunu zihinsel bir yolla ya da hissedişle yapabileceği gibi,  en 

bilindik örneği olan aynadan yansıyışıyla ya da çektirdiği bir fotoğrafla da yapabilir. 

Diğerleriyle  dolayımlamadığı,  sadece öğrenmiş oldukları ve deneyimleriyle 

dolayımladığı bu kendine dönüşük düşünme(refleksif),  açıktır ki,  öznellik niteliği 

taşır. Öğrenilmiş bilgiler ve deneyimler her ne kadar nesnel kriterler olarak 

değerlendirilmeye çalışılsa da algılayan ve algılananın aynı olması tam anlamıyla 
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nesnel bir görüş açısını imkansız kılar. Kendi duygu ve düşüncelerini inceleyerek elde 

edilen bilginin (introspective data) iki karakteristik özelliği vardır: onlarla sadece 

bireysele,  özele ulaşılır ve onlar asla düşüncenin dışında yer almazlar (Miller,  

1982:106). 

Algılayanla algılananı ayıran ve kişinin kendisi hakkındaki düşüncesini 

biçimlendiren bir diğer etken ise; diğerlerinin kişi hakkındaki düşüncelerini 

yansıtışlarıdır. Kişi,  kabul-ret,  ödül-ceza,  takdir-kınama gibi olumlu ve olumsuz 

uçlar arasında değişen ölçülerdeki tepkileri yorumlayarak davranış,  tutum,  alışkanlık 

hatta inanç ve düşüncelerini düzenler. Kişi için toplum tarafından onaylanmak 

önemlidir; kendisini değerli hissetmesiyle yakından ilişkilidir. “Öz saygı,  bireyin öz-

imgesinin gelişmesi sürecinde,  kim olduğuna dair oluşturduğu izlenimler ve 

duyguların diğerleri tarafından onaylanmasıyla ilgilidir” (Bilgin,  2004:218). 

Kişinin kendisi hakkındaki düşüncesini biçimlendiren üçüncü ve 

araştırmamızın sac ayaklarından biri olan etken,  yine algılayanla algılananı belli bir 

ölçüde birbirinden ayırır ve diğerlerinin kişi hakkındaki düşüncesinin ne olduğu 

hakkında kişinin düşünmesine dayanır. Başka bir ifadeyle; diğerlerinin zihninde kişi 

hakkında oluşan imgenin kişideki düşüncesi,  yani; dolaylı algısıdır. Diğerlerinin kişi 

hakkındaki düşüncesiyle,  kişinin bu düşünceler hakkındaki inancı birebir 

örtüşmeyebilir hatta birbirine oldukça uzak da olabilir. Ancak bu olasılık kişinin 

benlik anlayışı açısından dolaylı algının son derece etkin olduğu gerçeğini 

değiştirmez. Dolaylı algı etkeni,  diğer iki etkenin bazı özelliklerini bir arada kendi 

içinde bulundurur. Dolaylı algılamayı bir süreç olarak tasarlamaya çalışacak olursak,  

sürecin başında ve sonunda kişinin kendisinin bulunduğunu görürüz. Bir bakıma 

sürecin öznesi ve nesnesi kişinin kendisidir. Ancak; süreç içerisinde kullanılan araç 
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kişinin kendisi değil,  çeşitli simge ve göstergeleri baz alarak varsaydığı,  diğerlerinin 

kişi hakkındaki düşüncesidir. Benliğimizle ilgili kendi fikrimiz ve diğerlerinin 

zihninde yarattığımızı fark ettiğimiz imge hakkındaki fikrimiz arasında birbirini 

doğuran bir ilişki söz konusudur. Yani; kendimizi algılayışımız diğerlerinin bizi 

algılayışından etkilenirken,  diğerlerinin bizi nasıl algıladığına ilişkin algımız (dolaylı 

algı) yine kendi öz-imgemize bağlıdır. 

Kişi,  algıladıklarını yorumlamak,  düzenlemek ve çözümlemek suretiyle,  

çevresindeki insanların davranış olasılıklarını değerlendirebilmeye,  diğerlerinin 

davranış,  tutum ve kendisinden beklentilerini önceden kestirebilmeye çabalar. Bu 

çabanın sonucunda elde edilecek diğerlerini genelleştirme yetisi,  kavramsal bir 

meseledir. Varolan durumun ‘tek’liğinden soyutlanmasını,  evrenselliği gerektirir. 

Böylelikle paylaşılan sembolleri öğrenen kişi,  diğerlerini genelleştirmeyi içeren,  rol 

alma / yerine geçme sürecini yaşar ve sosyal davranışta bulunur. Rol alma / yerine 

geçmeyle bir kişi kendi deneyiminde diğerlerinin deneyimine de sahip olabilir,  

ancak; bu pratikte diğerlerinin de rollerini üstleniyor anlamında değildir; rolü 

üstlenme anlamına gelmez. Mead’e göre,  yerine geçmeyi ve özel sembolleri 

kullanarak biz,  hayvanlardan farklı olarak,  şimdiyi kırarız ve geçmiş ve geleceğin 

görüşüne sahip oluruz. 

 Kim olduğunu ve belirli etkileşim bağlamlarında ne yaptığını tanımlamak için 

diğerlerini (kişinin kendisinin dışında kalan herkesi) genelleştiren bir anlayış 

geliştirmek basit  ve tesadüfi tahminlerin ileri sürüldüğü bir süreç değildir. Tanımak 

sınıflandırmak,  değer biçmek için diğerleriyle girilen bir etkileşime ihtiyaç duyarız. 

Bu etkileşime gözlem,  deneyim ve(ya) başkalarının deneyimini dinleme diyebiliriz; 

adı her ne olursa olsun söz konusu olan,  süreç boyunca bir öğrenme davranışının 
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varlığıdır. Bu nedenle de etkileşimden geçerek diğerlerini genelleştirmek tahmini 

öngörülerden çok analitik bir tanımlama niteliğindedir. 

Belirli işaretlerin,  göstergelerin belirli anlamlara karşılık geldiğinin bilinmesi,  

sosyal etkileşim içerisindeki çeşitli toplumsal rollerin tanımlanışını ve bu rollere 

iştirak etme rızasını da açıklamaktadır. Kişi tek başınayken ve mevcut anı yaşarken,  

içinde bulunduğu toplumun,  grubun ve aynı zamanda içine doğduğu koşulların 

tarihinin de özelliklerini,  yansımalarını başka bir anlatımla onlara dair kabul,  ret ya 

da nötr olma halini de beraberinde taşır. Tutum,  bütünüyle ya da belirli bir oranda 

öz-benlik bilincine,  kişinin karakteristik özelliklerine bağlı gelişebilir,  ancak; öz-

benlik bilinci toplumsal etkileşim sonucu oluşabileceğine göre,  tutum,  temelde 

kişinin çeşitli kriterlere karşılık geldiği için edindiği toplumsal rol içerisinde gelişir. 

Kişinin evli ya da bekar olması,  anne ya da baba olması,  manken ya da bekçi 

olmasına göre değişen,  sonradan edindiği,  sosyal etkileşiminde faydalandığı,  

sembolize ettiği anlamları üzerinde taşıdığı toplumsal roller,  bir gösterge sistemine 

sahiptir ve sonuç olarak ideolojik anlamda da işlevselliğe sahiptir. 

Bu noktada sorulması gereken soru,  belli kriterlerin benzerliğini içinde 

barındıran rollerin sınırlarının,  birbirlerinden ayrımlarının neye dayandırılarak ortaya 

konduğu ve kabul gördüğüdür. Tanımlama eylemi,  tanımlanan şeyin doğasını 

belirlediğinden,  toplumsal rollerin,  kişilerin sosyal etkileşimlerindeki ideolojik 

açılımlarını göz önüne almak gerekecektir. Roller,  belirli davranış ve beklentileri 

belirli pozisyon etiketlerine bağlar. Kişi kendi benliğini,  yaşam tarzını oluştururken,  

bir bakıma,  benzediği ya da benzemek istediği gruba aitliğini kurmaya çalışır ve 

bunun için de benliğinin toplumsal açıdan görünen yüzü olan toplumsal rollerin 

bilinen davranış kalıplarına başvurur.  
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Toplumsal rolleri algılayışımızla ‘genelleştirilmiş diğerleri’ olguları birbirleri 

için işlevseldir. Her ikisi de özellikle sosyal ilişkilerdeki zorunlulukları hem 

kavramayı kolaylaştırır hem de bu zorunlulukları belli bir oranda ‘isteğe’ çevirir. 

Özellikle ‘zorunlulukları isteğe çevirebilme yetisi’,  kapitalist sistemin ihtiyaç 

duyduğu,  kitlelerin rızasını sağlamak yönünde de bir toplumsal ajan gibi işlev 

görmektedir. Ancak; araştırmamız açısından bizim ilgimizi çeken,  diğerlerini 

genelleştirmenin,  özellikle toplumsal rollerin içeriğindeki ideolojik anlamın 

silikleşmesine neden olmasıdır. 

Bu iddiayı ortaya atmamızın dayanak noktası,  genelleştirilmiş diğerlerinin 

‘tek’liği evrensele çevirmesi esasına dayanmasıdır. Böylelikle kişi,  dar çevrede 

gözlemlediği davranış,  tutum,  tarz,  durum ve olguları genelleştirerek bilgiye çevirir. 

Bu düşünce pratiği nedeniyledir ki,  sosyal etkileşim içerindeki davranış kalıplarının 

doğruluğu ve(ya) en azından genel geçerliliği hakkında çok fazla bir eleştirel bir bakış 

açısı geliştirmez. Toplumsal rollerle ilgili,  özellikle de toplumsal cinsiyetçiliğe 

dayanan rollerin evrenselleştirilerek öğrenilmesi,  doğrudan kapitalist sistem 

içerisindeki eril ideolojiye hizmet eder. Çünkü; durum ve olguların evrensel olarak 

algılanması varolan koşulları sadece doğru değil,  aynı zamanda adil de gösterir. 

Kendisinden önce süregelmiş,  kendisinden sonra da süregidecek olan,  ancak; 

içinde bulunduğu süre boyunca da yapıcısı olduğu tüm anlamsal sistemlerin tarihsel 

süreç içerisindeki değişimi ve(ya) gelişimini göz önünde bulundurmadan sağlıklı bir 

neden-sonuç ilişkisi kurulması olanaklı değildir. Özetleyecek olursak; kişi,  toplumsal 

rolleri kendisinden önceden beri süregelen bir yapının içinde algılar ve kendi 

varlığının başlangıcından itibaren söz konusu olan bir etkileşim içerisinde benliğini 
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oluşturduğundan,  bu rollerin anlamlarını tarihsiz / ebedi olarak algılama yanılgısına 

düşmesi olasıdır. 

Cinsiyete dayandırılan toplumsal rollerin birbirlerinden ayrımlarını hatta 

aralarındaki karşıtlık bağlamını gözlemleyebilmek,  diğer tüm toplumsal rollerden 

daha kolay ve anlaşılırdır. Çünkü; sosyal davranış ve toplumsal rol anlamında 

kadınlık ve erkeklik çeşitli karşıtlıklarla konumlandırılmış ve bu ilişkinin içerisinde 

tanımlanmıştır. Kadınla erkek arasındaki karşıtlık,  doğa-kültür,  özel alan-kamusal 

alan,  edilgen-etken,  seyredilen-seyreden,  nesne-özne,  pasif-aktif,  tüketici-üretici 

karşıtlıklarıyla beslenir. Tüm bu kavramlarla ilgili anlamın ideolojisi,  kişinin sosyal 

kimliğinde temsil edilir. Ayrıca; kadın ve erkeğin tarihte yer alışlarındaki farklılığın 

dayandığı nokta da karşıtlıklarla anlamlandırılmış toplumsal cinsiyetin ideolojisidir. 

Dolaylı algının kadının hayatında erkeğe oranla daha etkin olduğu yönünde 

temsillerin kullanıldığı,  bunun nedenin ise; kadının doğasında değil, geçmişten 

getirilen yaşam pratiklerinde,  içine doğduğu toplumsal yapının anlam sistemlerinde 

aranması gerektiği savımızı da kurulan bu karşıtlıkların ideolojisinde aradık. Tüm bu 

karşıtlıklar ve ötekilik ilişkisi,  tarihin ve kültürün yapılmasında,  ekonomik ilişkide 

erkeği düşüncenin üreticisi olarak konumlandırdığından dolaylı algının (diğerinin kişi 

hakkındaki düşüncesinin kişideki düşüncesinin),  kadının hayatındaki etkisi,  erkeğin 

hayatındaki yeriyle kıyaslandığında,  çok daha belirleyicidir. Cinsiyeti her ne olursa 

olsun,  kişi için diğerlerinin kendi hakkındaki düşüncesi önemlidir,  çünkü; dolaylı 

algı,  benliğin,  toplumsal etkileşim içerisinde oluşmasının getirilerinden biridir. Bu 

araştırmada,  dolaylı algıyı daha çok karşı cinsler açısından ele almamızın nedeni ise; 

dolaylı algının,  kadının hayatındaki yerinin temsilini irdelemiş olmamız ve anlam 

sistemlerinin üreticisinin öncelikli olarak erkek olduğunu doğru kabul etmemizdir. 
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Toplumsal yapı içerisinde,  kadının hem özel alanda hem de seyredilen olarak 

konumlandırılmış olması,  kendisini toplum içinde var edebilmesini,  diğerlerinin 

(özellikle de karşı cinsin) kendisini algılayışıyla vasıtalandıran bir pratiğe 

dayandırmasına neden olmaktadır. Nasıl göründüğü ve görünüşüyle benliğini ne 

derece doğru temsil edebildiğini sürekli gözlem ve kontrol altında tutan kadın,  

hemen hemen her zaman kendi imgesiyle dolaştığından,  içindeki gözleyen ve 

gözlenen kişilikleri,  kadın olarak onun kimliğini oluşturan ama birbirinden ayrı iki 

öğe  olarak yer alır. Kadın,  kendi kendisinin seyredeni olmanın dışında,  aynı 

zamanda,  erkeğin de görüş alanı içerisindedir. Bu durumun farkındalığı,  kadının 

erkeğin bakışlarını ve görüş açısını içselleştirmesine neden olmaktadır. Buradaki 

erkek,  aynı zamanda sistemin ataerkilliğini işaret etmektedir. 

Modern ve post-modern dönemlerin farklarından biri de,  toplumsal 

kimliklerin oluşturulması ve temsil konusundaki belirleyici kriterler açısından 

görülmektedir. Modern dönemin üyeleri toplum içerisindeki temsillerini ve kendi öz-

benlik bilinçlerini üreticilik niteliklerine dayandırarak şekillendirirken,  post-modern 

dönemde ‘tüketicilik’ belirleyici olmuştur. Modern dönemde toplumsal rol ve 

kimlikler ve onların unsurları,  kişilerin üretim sürecine katılışlarına,  

belirleyiciliklerine,  süreç içerisindeki hak ve sınırlılıklarına göre ortaya koyulup 

tanımlanırken,  günümüzde,  üretimin çıktılarıyla girilen ilişki,  yani; neyi,  nasıl,  ne 

kadar tükettiği baz alınmaktadır. Her ne kadar modern dönemde post-modern 

dönemde olduğundan daha belirleyici bir unsurmuş gibi görünse de,  ekonomik 

ilişkiler,  temel etken olarak günümüz toplumunda da belirleyiciliğini korumaktadır. 

 Tüketim toplumunun üyelerinin karakteristik özelliklerinden biri,  ürün,  

hizmet hatta talebin üretilmesine yabancılaşmış olması; daha çok,  üretim çıktısı olan 



 284 

ürün,  hizmet ve taleple ilişkili olmasıdır. Dolayısıyla; kişilerin algı ve tanımlarını 

etkileyen de tüketim ilişkileridir. Tüketimden geçerek gören,  görünen,  farklılaşan,  

ait olan,  statü değiştiren,  var olan tüketim toplumu için gereksinim,  ‘arzu’; doyumu 

ise, ‘haz’dır. Üretilen,  sadece ürün ya da hizmet değil,  aynı zamanda taleptir de. Bu 

nedenle sistem açısından aslolan,  taleple ilgili tatminsizliği sürekli kılarak,  haz 

arayışının yeniden ve yeniden farklı arzulara yöneltilmesini sağlamaktır. 

Baudrillard’ın da ‘Kötülüğün Şeffaflığı’ (1998) adlı kitabında belirttiği gibi; “arzu 

nasıl gereksinim değilse,  haz da doyum değildir” (a.g.e.,  s.172). Dolayısıyla; 

tatminsizliği sürekli kılmak,  tüketicinin arzu gereksinimini hazla doyuma ulaştırmaya 

çalışmasının otomatik sonucu olarak kendi kendisini üretir. 

Tatminsizlik,  gerilim yaratır. Gerilimin kontrol altına alınması,  yatıştırılması 

ve giderilmesi ise; insani bir gereksinim olarak nitelendirilir. Sürekli ve yeniden 

yaratılan suni ihtiyaçların bir türlü tatmin edilememesinin sorumluluğu tüketiciye 

yüklenir ve yardımsever bir edayla,  gerilimini gidermesi ya da kontrol altına alması 

için hangi ürün ve(ya) hizmetleri kullanması gerektiğine dair öğütler,  kitle iletişim 

araçlarıyla vasıtalandırılarak,  verilir. Böylelikle; sahip olma ve tüketme,  insandaki 

doğal iç güdülermiş gibi anlamlandırılarak,  eşitlikçi ve demokratik bir sosyo-politik 

yapı sanrısı yaygınlaştırılır. Bu demokratik ortamda,  her birey,  tüketim nesnelerinin 

simgelerini üzerinde taşıyarak (tüketimden geçerek) kendini temsil etme konusunda 

eşit haklara sahiptir. 

Tüketimle ilgili,  paylaşılan anlamlara sahip,  göstergelerin üretilmiş olması,  

ürün ve(ya) hizmetlere kullanım değerlerinin ötesinde toplumsal anlamlar 

yüklenmesine ve bu anlamların çerçevesinde,  çeşitli yaşam tarzlarını simgeleyen 

ürün ve(ya) hizmet imajlarının oluşturulmasına karşılık gelmektedir. Bireylerin,  
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yaşayış ve benlik temsillerini (ya gerçeğine uygun ya da nasıl görünmek istediğine 

uygun olarak),  yeterli satın alma gücüne sahip olması koşuluyla,  ürün ve hizmetlerin 

tüketiminden geçerek ortaya koyma pratiği yerleştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. 

Bu temsil,  en geniş anlamıyla,  sistemin ‘kaliteli yaşam’ vaadinin,  suni gerilimlerin,  

geçici ve suni çözümlerle yatıştırılması ama asla tam olarak giderilmemesi üzerine 

kurulu bir ‘gelecek düşü’ ile örtüşür. Ancak; geleceğe duyulan arzunun,  kaliteli 

yaşama ulaşmaktan daha öncelikli ve cezp edici olarak içselleştirilmesi ve tüketim 

davranışının bu yönde (arzunun geleceğe yöneltilmesi yönünde) yapılması,  

tüketebilme ihtimalini de tüketim eyleminin kendisinden daha öncelikli ve cezp edici 

kılmaktadır. Bu ihtimalin saklı tutulması,  tüketerek içinde yaşamayı arzuladığı 

hayata kavuşabileceği inancı,  bireyi,  potansiyel tüketici olarak konumlar ve bireyin 

tüm ürün ve hizmetler için  ortak bir ‘haz’ doyumu vaadini içselleştirmesini sağlar.  

Kişi,  yaşam tarzı ile,  birbirine benzer belirli demografik,  kültürel ve 

entelektüel özelliklere sahip kişileri işaret eden grubun bir üyesi olduğunu,  hem o 

grubun diğer üyelerine hem de o gruba dahil olmayanlara karşı temsil eder. Bu 

nedenle de ‘yaşam tarzı’ denilen şey,  kavramsallaştırılmış,  çok kesin sınır ayrımları 

olmamakla birlikte kendi içinde kategorileşmiştir. Böylece; belirli toplumsal statülere 

karşılık gelen yaşam tarzları kurgulanmıştır. Günümüzde,  bu ilişkinin en tipik 

özelliği,  geçişkenliğidir. Başka bir ifadeyle; yaşam tarzları,  kişilerin üretime 

katılışları,  meslekleri ve ortak ayrıcalıklarıyla değil de ayrıcalıkların kullanılış 

şekilleriyle ilişkilendirildiğinden,  kişinin toplumsal statüsünün hareketliliği artmıştır. 

Eğitim düzeyi,  mesleği hatta satın alma gücü her ne olursa olsun,  kişinin ne tükettiği 

statüsünü belirleyen kriter olmuştur. 
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Maddi üretime sahip olan,  üretim ilişkileri içerisinde karar verici ve 

denetleyici konuma sahip olan sınıflar,  aynı zamanda düşünsel üretimi de denetlerler. 

Özellikle kitle iletişim teknolojilerinin sahipliği,  diğerlerinin üzerinde bir bilinç 

yönetimi kurma imkanı sağlamaktadır. Kişi,  diğerleriyle ilgili beklenti geliştirirken,  

kendini toplumsal ilişkilerinde temsil ederken,  toplumsal statü ve rolünü edinip 

gereğini yerine getirirken,  en geniş anlamıyla; toplumsal etkileşim içerisinde 

benliğini oluştururken,  var olan koşullar içerisinde algılaması ve algılanması,  ona,  

yoğunluklu olarak egemen sınıflar tarafından üretilmiş ve onların çıkarlarını kollayan 

seçenekler arasından çeşitli seçimler yapar. Bu seçeneklere bağlı kalarak,  karşı 

durma,  yandaş olma ya da tarafsız kalma davranışı geliştirir.  

Araştırmamızın “Reklamlarda Sunulan Değerler ve Toplumsal Cinsiyet” 

bölümünde de değindiğimiz gibi; medyanın ve onun bir öğesi olan reklamın tek 

başına her hangi bir toplumsal yapı ve(ya) anlam oluşturması gibi bir durum söz 

konusu değildir. Reklamlarda toplumsal cinsiyet rollerinin temsilini irdelerken ortaya 

koymaya çalıştığımız gibi; kabaca,  sistemin gereksinim duyduğu tüm toplumsal 

roller (daha spesifik anlamda kadınlık ve erkeklik rolleri),  ortaya çıkarıl(a)maz. Söz 

konusu olan,  üzerinde anlaşılmış var olan anlamların,  düzdeğişmece ve(ya) 

eğretileme gibi teknikerle,  toplum içerisinde yetiştirilmesine ve yayılmasına yardımcı 

olmaktır. Medyanın,  özellikle de reklamların işlevselliği,  anlamların bireyler 

tarafından içselleştirilmelerini kolaylaştırmalarıdır. Bu noktadan hareketle,  bilinç 

yönetiminden kastımızın,  anlamların içselleştirilmesinin zaman zaman ve yer yer 

bilinç dışı gerçekleşiyor olmasını içerdiğini belirtmek gerekmektedir. 

Hem televizyonun hem de diğer medyanın,  sistem açısından en işlevsel,  en 

fazla fayda sağlayan öğesi,  elbette ki,  reklamdır. Hem,  direkt ‘tüketim’ yönünde 
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iletiler taşır; hem de,  bir insanın günlük hayatı içerisinde kapladığı yer inkar 

edilemez genişliktedir. Çünkü; bir kişi özellikle televizyon seyretmese,  gazete 

okumasa,  radyo dinlemese bile sadece sokağa çıktığında bile onlarca reklam iletisine 

maruz kalmaktadır. Bill board reklamları,  insanların üzerlerindeki kıyafetlerin marka 

bilinirliği v.s. gibi zaman zaman bilinçli zaman zaman ise bilinç dışı algılanan,  ama; 

sonuçta algılanıp bilgiye çevrilen,  üzerine bir karar verilen iletiler her yerde hazır 

bulunmaktadır. İletilerin her yerde hazır bulunmasının sınırları kolay kestirilebilir bir 

durum değildir; yerde kırık bir şişenin cam parçacıklarının yeşil renkte olduğunun 

algılanmasının CocaCola’yı hatırlatması gibi uç örnekleri de bulunabilmektedir. 

Kitle iletişim aracı olarak,  içerdiği tüm öğeleriyle birlikte televizyon ve onun 

bir öğesi olan ama kullanımı bu kadarla sınırlı olmayıp,  geniş bir yelpazede (radyo,  

basın,  bill boardlar,  mağaza vitrinleri v.s.) yer alan reklam ,  insanın hayatında nicel 

ve nitel anlamda çok yer kapladığından,  kişinin toplumsal etkileşiminde belirli 

oranda belirleyici rolü olduğundan,  kişinin öğrenme sürecinde etkin bir işlev 

gördüğünden,  toplumsal rollerin yerleştirilmesi ve yaygınlaşması açısından oldukça 

işlevsel ve etkili temsiller kullanıyor olduğundan araştırmamızda televizyon 

reklamlarından oluşan bir örneklem üzerinde çalışmayı tercih ettik. Reklamların iki 

temel işlevinden söz etmek mümkündür: (1) satılmaya çalışılan ürün ya da hizmetin 

doğasında varolan nitelik ve özellikleri anlatmaları; (2) bu mal ve hizmetlerin 

potansiyel tüketici konumundaki kişi için bir şey ifade eder hale gelebildiği biçimi 

dikkate almalarıdır. Her iki işlev de reklamı yapılan ürün ve(ya) hizmeti 

benzerlerinden ayırarak neden tercih edilmesi gerektiğini reklamın izleyicisine kabul 

ettirmeye yöneliktir. 
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Bu araştırmada televizyon reklamlarıyla ilgilenmemizin asıl nedeni,  

toplumsal cinsiyet rollerinin yerleştirilmesindeki etkin rolüdür. “Çok sayıdaki 

nicel içerik çözümlemesi,  kadınların medyada göründüklerinde de ya eş,  anne,  

kız evlat,  kız arkadaş olarak; ya geleneksel kadın mesleklerinde (sekreter,  

hemşire,  kabul görevlisi) çalışırken; ya da seks aracı biçiminde 

gösterilmektedirler. Dahası,  genellikle genç ve güzeldirler,  ancak çok iyi 

eğitim almamışlardır” (Zoonen,  2002:473,474). Ancak; anlam,  medya veya 

onun bir öğesi olan reklam tarafından üretilmez; reklam sadece var olan anlam 

sistemlerinden yararlanarak ve aralarında çeşitli ilişkiler kurarak anlamın 

çeşitlenmesine ve yayılmasına yardımcı olur. Anlamın üretildiği yer,  

hegemonik mücadele alanıdır. Üretilen anlamın,  tarihsel gelişimi,  belirli bir 

amaca hizmet görevi ve ortak paylaşımı söz konusudur. Reklamın,  temel iki 

işlevini ve toplumsal rollerin yerleştirilmesi rolünü gerçekleştirirken,  bu denli 

etkin olabilmesinin sebebi ,  malzeme olarak kullanacağı anlamsal sistemler 

açısından kendisine herhangi bir sınırlılık tanımamasıdır. Reklamda kullanılan 

renkler,  müzik,  mekan,  karakterler ve diğer yapısal öğelerin arasındaki ilişki 

içinde oluşturulan anlam için olağan dünyadan öğeler,  şeyler ve(ya) insanlar 

seçilerek bir ürün ve(ya) hizmet miti gereğince düzenlenir. Gerçek yaşamdan 

istediği herhangi şeyi alabilmesi ve onu keyfi bir şekilde düzenleyebilmesi,  

reklamın anlam oluşturmadaki sınırsızlığı sonucunu doğurmaktadır. Reklam 

metinlerinde,  sınırsız materyalin,  çeşitli gösterge sistemleri içerisinde 

kullanılmasıyla oluşturulan anlam,  ürün ve(ya) hizmete de simgesel anlamını 

kazandıran şeydir. Örneğin; herhangi bir gıda ürününün reklamında,  geniş ve 

şık döşenmiş bir evin kullanılması,  reklamın ürünle zenginlik arasında bir bağ 
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kurularak algılanmasını sağlar. Reklamın izleyicisi,  bu ilişkiyi bilinç 

düzeyinde kurmasa da artık o ürünün zenginliği çağrıştırıcı,  tüketicisinin 

kendisini zengin(miş) gibi hissetmesini sağlayan bir imajı vardır. Ürünün 

tüketicisi,  ürünle birlikte bu imajı da satın alır. Böylelikle; parasını ödeyerek 

zenginlik hissine sahip olabilir. “Reklamlar,  anlam sistemleri arasında sürekli 

tercüme yaparlar ve dolayısıyla yaşamımızın farklı alanlarına ait değerlerin 

birbirinin yerine geçebilir hale getirildiği geniş bir meta-sistemi meydana 

getirirler” (Williamson,  2000:25).  

Meydana getirilen bu geniş meta sisteminden geçerek,  tüketim toplumunun 

potansiyel tüketici olarak nitelendirdiği her bir bireye,  kimliğini ve yaşam tarzını 

nasıl kuracağının yolu gösterilir. Bu konudaki en etkili yöntem ise; reklamda karakter 

kullanmaktır. Böylelikle; reklamın izleyicisi olan potansiyel tüketicinin,  kendisiyle 

reklam karakteri arasında kurabileceği olası bir özdeşlikten geçerek,  ürün ve(ya) 

hizmeti tüketme davranışında bulunması olasılığı artar.  Reklamın tüketicisi,  

reklamdaki karakteri,  bir anlamda,  gözetleyen konumundadır. Karakteri gözetler,  

seyreder. Reklam karakteri ile kendi arasında her hangi bir ilişki ve(ya) özdeşlik 

kurabilmesi durumunda (bu ilişkinin sadece benzerlik üzerine kurulması gerekmez,  

karaktere benzemeye duyulan arzuda da güçlü bir ilişki yaratır) reklamın izleyicisi 

seyredilen olarak kendini konumlar. Yani; karakterin nasıl göründüğünden yola 

çıkarak,  kendisinin de başkalarına nasıl görüneceğinin fikrini edinir. Karakter 

üzerinde yaratılan imaj,  ürüne aktarılır,  böylece; ürün ve(ya) hizmet karakterin 

tarzını,  yaşamını simgeleyen bir imaj edinir. Bu noktada,  izleyicinin kurması 

gereken formül çok basittir; ürün ve(ya) hizmeti tüketerek,  ona sahip olarak aynı 

zamanda gösterilen imaja da sahip olacaktır. 
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Reklamın tekrar sayısının fazla olması,  iletilerinin de doğru olduğu 

yanılsamasını yaratır. Reklam iletisinin çok sayıda kişiye ulaştığının bilinmesi ve tüm 

tekrarlarına rağmen üzerinde tartışılmıyor olması,  anlam sistemleriyle ürün ve(ya) 

hizmet arasında kurulan bağın doğruymuş gibi algılanmasına neden olur. Bu nedenle; 

toplamda 385 çeşit,  tekrarlarıyla birlikte ise 1991 tane televizyon reklamını 

incelediğimiz araştırmamızda (reklamın toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenilmesi,  

yerleştirilmesi,  yaygınlaşması açısından aktif bir rol oynadığını doğru kabul ederek),  

dolaylı algının kadının için erkeğe oranla daha belirleyici olduğunu,  bu durumun,   

doğası gereği değil; tanımlanışından kaynaklanan ve geçmişten getirdiği yaşam 

pratikleri nedeniyle ortaya çıktığını ortaya koymaya çalıştık. Bu doğrultuda 

hazırladığımız içerik analizi soru yönergesinde,  reklamın yapısal öğelerinin ortaya 

konmasından sonra,  ağırlıklı olarak,  kullanılan karakterler üzerinde durulmuş ve 

toplumsal cinsiyet rollerinin temsil edilişi göz önünde tutularak,  dolaylı algının 

kullanılışı saptanmıştır.  

Kadının,  reklam metni içerisindeki temsilini irdeleyen soruların cevapları,  

araştırmamızda kadının nasıl tanımlandığına dair savımızı destekler yönde sonuçlar 

vermiştir. Bu verilere değinecek olursak; kadının erkeğe oranla daha fazla ebeveyn 

rolünde ve çocuğun bakımıyla ilgilenirken gösterilmesi,  erkeğin çok başarılı 

gösterildiği alanların yoğunluklu olarak meslekte toplanması ama ev işlerinde de 

başarılı gösterilmesi (erkek,  ev işleriyle ilgili başarılı gösterildiği reklamlarda hiç tek 

başına kodlanmamıştır; bu reklamların metinleri içerisinde kadın karakter de 

kullanılmıştır) buna karşılık kadının çok başarılı gösterildiği alanların sadece ev işi ve 

aile ilişkileri olması,  kadının erkekten daha fazla ev ortamında ve ev işi yaparken 

gösterilmesi,  erkeğin ise; iş ortamında kadından daha fazla gösterilmesi,  kadının 
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erkekten daha fazla eş rolünde kurgulanması,  kadının özel alanda erkeğin ise; 

kamusal alanda konumlandırılıyor olduğunu desteklemektedir. Reklam metni 

içerisinde karakterlerin meslek temsillerinin cinsiyete göre dağılımı da kadının 

kamusal alandaki ikinci sınıf  konumlandırılışını göz önüne sermektedir. 

Örneklemimiz dahilindeki reklamlarda,  kadın karakterlerin meslekleri manken,  

öğrenci,  ev kadını ve sanatçı olarak temsil edilirken,  erkek karakterlerin meslekleri 

doktor,  öğrenci,  iş adamı,  sporcu ve sanatçı olarak temsil edilmiştir.  

Ayrıca; kadının erkeğe oranla pasif gösterilme oranının daha fazla olması,  

kadınla erkeğin,  pasif ve aktif karşıtlığıyla; kadının başkaları ona bakarken ve aynada 

kendisine bakarken erkekten daha fazla gösterilmesi ise,  seyredilen ve seyreden 

karşıtlığıyla tanımlanıyor olmasını doğrulamaktadır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi,  modern dönemle post-modern dönemi 

birbirinden ayıran en çarpıcı özelliklerinden biri,  toplumun üretici kimliğinin yerini 

tüketici kimliğinin almış olmasıdır. Modern dönemde,  kişilerin toplumsal kimliğini 

tanımlayan nitelik üretime katılışlarıyken,  post-modern dönemde tüketim 

davranışlarıyla tanımlanmalarıdır. Her iki dönemin ortak noktası ise kadını hep 

tüketici olarak konumlamasıdır. Günümüzün tüketim toplumunda,  kadınla erkeğin 

tüketici-üretici karşıtlığının keskin sınırları ortadan kalkmış olsa da tüketimin daha 

çok kadına ait bir özellik olarak görülmesi ve gösterilmesi devam etmektedir. 

Örneklemimiz dahilindeki reklamlardan da bu durumu destekleyen verileri elde ettik,  

buna göre; hem kadın hem de erkek,  reklamı yapılan ürün ve(ya) hizmetle ilişkisi 

bakımından hiç üretici rolde gösterilmemiş,  ancak; kadın erkeğe oranla daha fazla 

tüketici rolünde gösterilmiştir. Bu veriden yola çıkarak,  kadına üretim süreci ve 
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ilişkileri içerisinde daha edilgen bir rol dayatıldığı sonucuna varmak yanlış 

olmayacaktır. 

Genel olarak kapitalist sistemin,  daha dar anlamda ise; üretim ilişkilerindeki 

sahipliğin ataerkil nitelikte olması,  üretilen düşüncenin de ataerkil bir nitelik 

taşımasını doğurmuştur. Bu durumun reklamlara yansımasını,  kullanılan arka sesin 

hemen hemen bütünüyle erkek olmasıyla görebiliyoruz. Hedef kitle olarak 

yoğunluklu olarak kadının gösterilmesine rağmen kullanılan arka sesin erkek olması 

bizi iki sonuca götürür: (1) hedef kitle açısından,  tüketim alışkanlıkları üzerindeki 

otorite erkektir; (2) kadın,  erkeğe ait düşünceyi ve bakış açısını içselleştirir. 

İçerik analizinde,  dolaylı algıyı belirlemeye çalıştığımız kriterlerden biri,  

ürün ve(ya) hizmetin tüketiminden vaat edilen doyumun ne olduğu sorusuna 

‘başkalarının ilgisi / beğenisi’ cevabını vermeleriydi. Karakter kullanılan  reklamların 

büyük bir çoğunluğunda dolaylı algıdan yararlanılıyor olmasına rağmen,  bu soruya 

verilen cevapla,  dolaylı algının bir ileti olarak açık bir şekilde kullanıldığı 

reklamların bir kısmını (dolaylı algının açıkça kullanıldığı diğer reklamları,  

karakterlere sorulan,  ‘aynaya bakarken görülüyor mu’ ve ‘başkaları ona bakarken 

görülüyor mu’ sorularına olumlu cevap vermelerine göre belirlemeye çalıştık) 

belirledik. Tüm örneklemimiz içerisinde,  reklamların çeşidine bağlı kalarak 

düzenlenmiş tabloya göre ilk altı doyum şu şekildedir: (1) ekonomiklik,  (2) lezzet,  

(3) eğlence,  (4) fiziksel güzellik,  (5) maddi kazanç,  (6) başkalarının beğenisi/ilgisi. 

Tekrarlara göre elde ettiğimiz tablodaki sıralama ise şu şekildedir: (1) ekonomiklik,  

(2) fiziksel güzellik,  (3) lezzet,  (4) eğlence,  (5) kalite,  (6) başkalarının beğenisi. 

Toplamda 32 ayrı vaadin sorulduğu 385 çeşit,  1991 tane reklama göre düzenlenen 

her iki tabloya göre,  görüldüğü gibi,  ilk altı doyum vaadi arasında başkalarının ilgisi/ 



 293 

beğenisi yer almaktadır. Dolaylı algının,  ürün ve(ya) hizmetin tüketiminin 

sağlayacağı doyum olarak gösterildiği reklamlarda kadınların (502),  erkeklerden 

(311) daha fazla kullanılması,  araştırmamızın; ‘dolaylı algının,  kadınların tüketim 

davranışı temsillerinde,  erkeklerinkine oranla,  daha fazla ve etkin olarak 

kullanıldığı’,  temel savımızı desteklemektedir. 

Ayrıca; 385 çeşit reklamdan oluşan örneklemimiz içerisinden seçilmiş olan 

reklamların nitel analizleri yapılmıştır. Nitel analizler için seçilmiş olan 28 adet 

reklamın seçim kriterleri: (1)”Ürünün ve(ya) hizmetin tüketiminden vaat edilen 

doyum”un ne olduğu sorulduğunda “başkalarının ilgisi/beğenisi” olarak cevap 

vermeleri,  (2) Ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karakterin,  başkaları ona 

bakarken görülüp görülmediği sorusuna olumlu cevap vermeleri,  (3) Ürünle 

doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karakterin aynaya bakarken görülüp görülmediği 

sorusuna olumlu cevap vermeleri durumunun en az birini karşılamalarıdır. 

Örneklemimiz içerisinde,  ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili erkek 

karakterler 7 reklamda,  ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili kadın karakterler 16 

reklamda,  ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili kadın ve erkek karakter bir arada 5 

reklamda kullanılmıştır. Reklam metni içerisinde ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı 

ilişkili gösterilen karakterin cinsiyetinin aynı zamanda reklamı yapılan ürünün 

öncelikli hedef kitlesini işaret ettiğini belirtmiştik. Nitel analiz örneklemimizde 

reklamların çeşitlerine göre elde ettiğimiz bu nicel dağılım,  dolaylı algının,  hem 

öykülenmesinde (reklam metni içerisinde) hem de ürünün pazarlanması stratejisinde 

(ürünün öncelikli hedef kitlesi) kadınların dolaylı algının etkilerine,  erkeklere oranla,  

daha açık görülmekte ve gösterilmekte olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Nitel analiz yaptığımız reklamlarda,  araştırmanın iddialarını destekleyici iki 

istatistiksel bilgi elde ettik. Bunlardan ilki; çoğunlukla kadın karakter kullanılan 

reklamların yer aldığını ortaya koyduğumuz örneklemimiz içerisinde 17 reklamda 

arka ses olarak erkek,  7 reklamda kadın kullanılmıştır; 4 reklamda ise arka ses 

kullanılmamıştır. Buradan yola çıkarak,  diğerlerinin kişi hakkındaki düşüncesinin 

kişideki düşüncesini,  cinsiyetle ilişkilendirip,  kadınla erkeğin,  eril kodlamalar 

içerisinde,  bir karşıtlık bağlamıyla tanımlanışına  göre bir sonuca varmak istersek,  şu 

yorumu yapmak mümkündür: “Heteroseksüel toplumlarda erkekler çoğu kadının 

hayatında ‘çok önemli’ ötekiler olarak yer aldığından,  kadının içselleştirdiği bakış 

açısı da tabii ki erkeğin bakış açısı olacaktır”(Tseelon,  2002:116). Çünkü; kamusal 

alandaki egemenliği,  erkeğe,  düşünce üretiminde de bir egemenlik tanımıştır. 

İstatistiksel verilerimizden bir diğeri de reklamlarda kullanılan mekanlarla 

ilgilidir. Erkek karakter,  sadece bir reklamda,  bütünüyle iç mekanda gösterilmiştir. 

Çoğunluğunda kadının gösterildiği nitel analiz örneklemimizdeki reklamlarda,  

ağırlıklı olarak iç mekanın kullanılması; bununla birlikte,  erkeğin sadece bir 

reklamda iç mekanda gösterilmesi iç mekanın kadına ait olduğu egemen düşüncesinin 

devam ettirildiğini kanıtlamaktadır.  

Ataerkil nitelikteki kapitalist sistemin belirleyicisi olduğu toplumsal yapı 

içerisinde  oluşturulmuş olan anlam sistemlerindeki eril kodlamalar dolayısıyla,  

kadının reklam metinlerindeki temsilinde,  reklamın izleyicisi,  bir anlamda,  erkek 

gözüyle,  bakış açısıyla algılar. “Kadınlar erkeklerden çok değişik bir biçimde 

gösterilir – dişinin erkekten başka olmasından gelen bir şey değildir bu – ‘ideal’ 

seyircinin her zaman erkek olarak kabul edilmesinden,  kadın imgesinin onun 

gururunu okşamak amacıyla düzenlenmesindendir” (Berger,  1986:64). Kadının 
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tüketim davranışının temsil edilişi açısından yaptığımız nicel ve nitel analizlerde,  var 

olan bu durumu destekleyen  verilerle,  dolaylı algının belirleyiciliği,  erkek bakış 

açısının içselleştirilmesi,  kadının anlamlandırılışıyla ilgili geleneksel rol tanımının 

süregeldiği ortaya konulmuştur. 

“Medyada Dolaylı Algı ve Kadınların Tüketim Davranışlarının Temsili 

Üzerine Bir Çalışma” adlı araştırmamızda,  örneklemimiz,  01.04-06.04.2005 tarihleri 

arasında Kanal D,  07.04-13.04.2005 tarihleri arasında NTV,  14.04-20.04.2005 

tarihleri arasında TRT 1,  21.04-27.04.2005 tarihleri arasında da TGRT kanallarında,  

gün içerisinde 10:00-11:00,  14:00,15:00 ve 20:00-21:00 saatleri arasında yayınlanan 

reklam kuşakları içerisinde yer alan,  toplam 385 çeşit (tekrarlarıyla birlikte 1991 

tane) reklamdan oluşmuştur. Dört ayrı kanalın,  yedişer günlük sürelerle ve gün 

içerisinde üç ayrı birer saatlik kayıtlarına denk düşen 1991 tane reklamın analiz 

edilmiş olması,  çalışmamızın en güçlü yönlerinden biridir. 

Örneklemimizin genişliği,  araştırmanın iddialarını tartışabileceğimiz sağlıklı 

bir zemin sağlamıştır. Örneğin; seçmiş olduğumuz kanallardan KanalD,  TRT 1 ve 

TGRT’de yayınlanan reklamlar birbirleriyle büyük oranda benzerlik gösterirken 

NTV’de yayınlanan reklamlar (özellikle gazete ve dergi reklamı ağırlıklı olmasıyla) 

diğerlerinden farklılık göstermektedir. Aynı şekilde,  yayın saatine göre de reklam 

kuşaklarında farklılıklar gözlemlenmiştir. Öğle ve akşam kuşaklarındaki reklamlar 

birbiriyle benzerlik gösterirken,  sabah kuşağında yayınlanan reklamlar,  daha çok 

çocuklara yönelik (oyuncak,  çocuk giyim ve çikolata gibi) ve hedef kitle olarak 

çocukları gösteriyor  olmalarıyla farklılık göstermektedir. Bu açıdan,  olası 

farklılıkları da göz önüne alabilmek amacıyla geniş tutulan örneklemimiz,  

araştırmanın sonuçlarının da genelleştirilebilirliğini arttırmıştır. Ayrıca,  
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örneklemimizin Nisan 2005’e ait olması,  analizlerden elde ettiğimiz verilerin de 

güncel olmasını sağlamıştır. 

Ancak,  araştırmamızı reklamlar üzerine  gerçekleştirmiş olmamız,  nicel ve 

nitel analizlerle sınırlı tutmamız ve tüketicilerle derinlemesine mülakat ya da anket 

gibi bir çalışmanın yapılmamış olması,  elde ettiğimiz sonuçların sadece tüketim 

davranışının temsili ile ilgili olarak sınırlanmasını getirmiştir. Bu çalışmayla birlikte 

ileride yapılabilecek tüketim davranışları üzerine bir araştırma daha genellenebilir 

sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 

Medyadaki kadın temsilleri ve reklam ve kadın üzerine yapılmış bir çok 

çalışma mevcuttur. Aynı şekilde,  sosyoloji ve sosyal-psikoloji alanlarında ve bir çok 

iletişim çalışmasında ‘algı’ üzerine yapılan araştırmalara çok sayıda rastlamak 

mümkündür. Benlik ve insanın toplumun bir üyesi haline gelişi ile ilintili çeşitli 

alanlarda çeşitli çalışmalar söz konusudur. Disiplinler arası bir çalışma olan 

“Medyada Dolaylı Algı ve Kadınların Tüketim Davranışlarının Temsili Üzerine Bir 

Çalışma” adlı araştırmamızda ise; benlik,  algı,  dolaylı algı,  toplumsallaşma,  

toplumsal rol,  toplumsal cinsiyet,  kadın ve reklam kavramlarını bir arada ele 

almakla farklı bir bakış açısı sunmaktadır. 

 “Medyada Dolaylı Algı ve Kadınların Tüketim Davranışlarının Temsili 

Üzerine Bir Çalışma” adlı araştırmamızın sonucunda,  medyadaki ve özellikle 

reklamlardaki kadın temsillerinin değişmesi için kadınların bu sektördeki iş gücünün 

ve dolayısıyla süreç içerisindeki karar vericiliklerinin artması ve var olan cinsiyetçi 

eril kodlamaların azaltılması doğrultusunda bilinçli bir duyarlılıkla çalışılması 

gerekliliğini ön görüyoruz. 
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EK: İÇERİK AALİZİ SORU YÖERGESİ 

İçerik analizi yaparken kullanılacak soru yönergesi aşağıdaki gibidir: 

1- Reklamın numarası :  

2- Reklamın yayın kanalı 

(0) Kodlanamıyor 

(1) TRT 1 

(2) KANAL D 

(3) TGRT 

(4) NTV 

(5) 1 ve 2 

(6) 1 ve 3 

(7) Hepsi 

(8) Yok 

(9) Başka 

(10) 1 ve 4 

(11) 2 ve 3 

(12) 2 ve 4 

(13) 3 ve 4 

(14) 1,2 ve 3 

(15) 1,2 ve 4 

(16) 1,3 ve 4 

(17) 2,3 ve 4 
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3- Reklamın yayınlandığı kuşak 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Sabah kuşağı 

(2)  Öğleden sonra kuşağı 

(3) Akşam kuşağı 

(4) 1 ve 2 

(5) 2 ve 3 

(6) 1 ve 3 

(7) Hepsi 

(8) Yok 

(9) Başka 

4- Reklam müziğinin varsa türü 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Sözlü 

(2) Sözsüz 

(8) Yok 

(9) Başka 

5- Reklam müziğinin varsa sözlerini söyleyenin cinsiyeti 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Kadın 

(2) Erkek 

(3) Her ikisi 

(8) Yok 

(9) Başka 
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6- Reklamda ekran arkası ses varsa cinsiyeti 

(0)  Kodlanamıyor 

(1) Kadın 

(2) Erkek 

(3) Her ikisi 

(8) Yok 

(9) Başka 

7- Ekran arkası sesin akıl verme durumu 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Akıl veriyor 

(2) Akıl vermiyor 

8- Ekran arkası sesin soru sorma durumu 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Soru soruyor 

(2) Soru sormuyor 

9- Reklamda yakın çekimde gösterilen beden uzvu  

(0) Kodlanamıyor 

(1) Baş ve uzuvları 

(2) Vücudun üst kısmı ve uzuvları 

(3) Vücudun alt kısmı ve uzuvları 

(4) 1 ve 2 

(5) 2 ve 3 

(6) 1 ve 3 

(7) Hepsi 

(8) Yok 

(9) Başka 
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10- Reklamda gösterilen beden uzvu varsa cinsiyeti 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Kadın 

(2) Erkek 

(3) Her ikisi 

(8) Yok 

(9) Başka 

11- Reklamda beden uzvu varsa yaşı 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Çocuk 

(2) Genç-yetişkin 

(3) Yaşlı 

(4) 2 ve 3 

(5) 1 ve 3 

(6) 1 ve 2 

(7) Hepsi 

(8) Yok 

(9) Başka   

12- Reklamda animasyon varsa cinsiyeti 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Kadın 

(2) Erkek 

(3) Her ikisi 

(8) Yok 

(9) Başka 



 311 

13- Reklamı yapılan ürün ya da hizmetin türü 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Kozmetik  

(2) Kişisel temizlik ve hijyen 

(3) Genel temizlik ürünleri 

(4) Yiyecek-içecek 

(5) Banka ve sigorta 

(6) Giyecek  

(10)Araba ve ilgili malzemeler 

(9)  Başka 

(11) Ev eşyası 

(12) Cep telefonu ve gsm hatları 

(13) Çocuk bakım ürünleri ve oyuncak 

(14) Medya ürünleri 

(15) Laptop, walkman gibi kişisel teknolojik aletler 

(16) İnşaat-yapı malzemeleri (pencere, boya vb.) 

(17)Takı 

(18) Market 

14- Tüketici hedef kitlesinin cinsiyeti 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Kadın 

(2) Erkek 

(3) Her ikisi 

(9) Başka 
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15- Hedef kitlenin yaşı 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Çocuk (0-16 yaş arası) 

(2) Genç (17- 25 yaş arası) 

(3) Yetişkin (26-55 yaş arası) 

(4) Yaşlı (55 yaş ve üstü) 

(5) 2,3 ve 4 

(6) 2 ve 3 

(9) Hepsi 

(9) Başka 

(10) 1 ve 3 

(11) 1,2 ve 3 

16- Ürün veya hizmet tüketiminden vaadedilen doyum (birden fazla 

seçenek tercih edilebilir.) 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Başkalarının beğenisi/ilgisi 

(2)  Bilgi  

(3)  Eğlence 

(4)  Ekonomiklik/ödeme kolaylığı 

(5)  Erişim kolaylığı 

(6)  Fiziksel güzellik 

(7)  Hepsi  

(8)  Yok 

(9)  Başka 
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(10) Fizyolojik ihtiyaçlar  

(11) Garanti-güvence 

(12) Gençlik 

(13)  Güvenlik 

(14)  Hijyen 

(15) İletişimalanında kolaylık 

(16)  İyi anne-baba olmak 

(17)  İyi eş olmak 

(18)  Kalite 

(19)  Konfor 

(20)  Lezzet 

(21)  Maddi kazanç 

(22)  Mutluluk 

(23)  Özgüven 

(24)  Pratiklik 

(25)  Prestij 

(26)  Sağlık 

(27)  Şıklık 

(28)  Tazelik 

(29) Temizlik 

(30)  Zenginlik 

(31)  Başarı 

(32)  Romantizm 
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17- Reklamda yer alan karakterlerin rolü 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Ürünle doğrudan ilişkili 

(2) Ürünle dolaylı ilişkili 

(3) Ürünle ilişkisiz 

(4) 1 ve 2 

(5) 1 ve 3 

(6) 2 ve 3 

(7) Hepsi 

(8) Yok 

(9) Başka 

18- Ürünle doğrudan ilişkili karakter sayısı 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Bir 

(2) İki 

(3) Üç ve daha fazla 

19- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in cinsiyeti  

(0) Kodlanamıyor 

(1) Kadın 

(2) Erkek 

(3) Her ikisi 

(9) Başka 
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20- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in yaşı 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Çocuk (0-16 yaş arası) 

(2) Genç (17- 25 yaş arası) 

(3) Yetişkin (26- 55 yaş arası) 

(4) Yaşlı (55 yaş ve üstü) 

(5) 2,3 ve 4 

(6) 2 ve 3 

(7) Hepsi 

(9) Başka 

(10) 1 ve 3 

(11) 1,2 ve 3 

21- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in gösterildiği an 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Ürün veya hizmetin kullanımından önce 

(2) Ürün veya hizmetin kullanımı sırasında 

(3) Ürün veya hizmetin kullanımından sonra 

(4) 1 ve 2 

(5) 1 ve 3 

(6) 2 ve 3 

(7) Hepsi 

(9) Başka 
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22- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in ev ortamında görülüp 

görülmediği 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Görülüyor 

(2) Görülmüyor 

23- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in ev ortamında iş yaparken 

görülüp görülmediği 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Görülüyor 

(2) Görülmüyor  

24- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in iş ortamında görülüp 

görülmediği 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Görülüyor 

(2) Görülmüyor 

25- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in varsa mesleği 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Memur 

(2) Doktor 

(3) Hemşire 

(4) Manken 

(5) Öğrenci 

(6) İş adamı-kadını 

(10)Sporcu 
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(11)Ev kadını 

(12)İşsiz 

(13) Bankacı 

(14)Sanatçı 

(15) Hukukçu 

(16)Sekreter 

(8) Yok 

(9) Başka 

26- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in ürün veya hizmetle ilişkisi 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Tüketici 

(2) Üretici 

(3) Satıcı-tanıtıcı 

(4) Tüketici ve satıcı 

(5) Üretici ve satıcı 

(6) Üretici ve tüketici 

(7) Hepsi 

(8) Yok 

(9) Başka 

27- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in anne-baba rolünde görülüp 

görülmediği 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Görülüyor 

(2) Görülmüyor 
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28- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler) anne-baba rolünde görülüyorsa 

çocuğun bakımıyla ilgilenen rolde görülüp görülmediği 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Görülüyor 

(2) Görülmüyor  

29- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler) anne-baba rolünde görülüyorsa 

çocukla oynayan/vakit geçiren rolde görülüp görülmediği 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Görülüyor 

(2) Görülmüyor  

30- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in eş rolünde görülüp 

görülmediği 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Görülüyor 

(2) Görülmüyor 

31- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in bakımlı görülüp görülmediği 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Çok bakımlı 

(2) Biraz bakımlı 

(3) Ne bakımlı ne bakımsız 

(4) Biraz bakımsız 

(5) Çok bakımsız 
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32- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in başkaları ona bakarken 

görülüp görülmediği 

(0) Kodlanamıyor 

(1) Görülüyor 

(2) Görülmüyor 

     33- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in aynada kendine bakarken 

görülüp görülmediği 

 (0) Kodlanamıyor 

 (1) Görülüyor 

 (2) Görülmüyor 

34-Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in aktif(hareketli) görülüp 

görülmediği 

(0) Kodlanamıyor 

(1)Çok aktif 

(2)Biraz aktif 

(3) Ne aktif ne pasif 

(4) Biraz pasif 

(5) Çok pasif 

35-Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in başarılı görülüp görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok başarılı 

(2)Biraz başarılı 

(3)Ne başarılı ne başarısız 

(4)Biraz başarısız 

(5)Çok başarısız 
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36-Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in başarılı-başarısız gösterildiği 

alan 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Ev işi 

(2)Mesleği 

(3)Aile ilişkileri 

(4)Arkadaşlık ilişkileri 

(5)Özel ilişkiler 

(7) Hepsi 

(8) Yok 

(9) Başka 

37- Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in akıllı görülüp görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok akıllı 

(2)Biraz akıllı 

(3)Ne akıllı ne aptal 

(4)Biraz aptal 

(5)Çok aptal 

38-Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in fiziksel olarak güçlü görülüp 

görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok güçlü 

(2)Biraz güçlü 

(3)Ne güçlü ne güçsüz 

(4)Biraz güçsüz 

(5)Çok güçsüz 
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39-Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in fiziksel olarak güzel görülüp 

görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok güzel 

(2)Biraz güzel 

(3)Ne güzel ne çirkin 

(4)Biraz çirkin 

(5)Çok çirkin  

40-Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in seksi görülüp görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok seksi  

(2)Biraz seksi 

(3)Seksi değil 

41-Ürünle doğrudan ilişkili karakter(ler)in şikayetçi gösterilip 

gösterilmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok şikayetçi 

(2)Biraz şikayetçi 

(3)Ne şikayetçi ne hoşnut 

(4)Biraz hoşnut 

(5)Çok hoşnut  
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42-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in cinsiyeti  

(0)Kodlanamıyor 

(1)Kadın 

(2)Erkek 

(3)Her ikisi 

(9) Başka 

43- Ürünle dolaylı ilişkili karakterlerin sayısı 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Bir 

(2)İki 

(3)Üç ve daha fazla 

44-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in yaşı  

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çocuk (0-16 yaş arası) 

(2)Genç  (17-25 yaş arası) 

(3)Yetişkin (26- 55 yaş arası) 

(4)Yaşlı (55 yaş ve üstü) 

(5) 2,3 ve 4 

(6) 2 ve 3 

(7) Hepsi 

(9) Başka 

(10) 1 ve 3 

(11) 1,2 ve 3 
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45-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in gösterildiği an 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Ürün veya hizmetin kullanımından önce 

(2)Ürün veya hizmetin kullanımı sırasında 

(3)Ürün veya hizmetin kullanımından sonra 

(4)1 ve 2 

(5)1 ve 3 

(6) 2 ve3 

(7) Hepsi 

(9) Başka 

46-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in ev ortamında görülüp 

görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Görülüyor 

(2)Görülmüyor 

47-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in ev ortamında iş yaparken görülüp 

görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Görülüyor 

(2)Görülmüyor 

48-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in iş ortamında görülüp görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Görülüyor 

(2)Görülmüyor 
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49-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in varsa mesleği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Memur 

(2)Doktor 

(3)Hemşire 

(4)Manken 

(5)Öğrenci 

(6)İş adamı-kadını 

(10)Sporcu 

(11)Ev kadını 

(12)İşsiz 

(13)Bankacı 

(14) Sanatçı 

(15) Hukukçu 

(16) Sekreter 

(8) Yok 

(9) Başka 

50-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in ürün veya hizmetle ilişkisi 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Tüketici  

(2)Üretici 

(3) Satıcı-tanıtıcı 

(4) Tüketici ve satıcı 

(5) Üretici ve satıcı 
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(6) Üretici ve tüketici 

(7) Hepsi 

(8) Yok 

(9) Başka  

51-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in anne-baba rolünde görülüp 

görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Görülüyor 

(2)Görülmüyor 

 

52-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler) anne-baba rolünde görülüyorsa 

çocuğun bakımıyla ilgilenen rolde olup olmadığı 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Görülüyor 

(2)Görülmüyor  

53-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler) anne-baba rolünde görülüyorsa 

çocukla oynayan/vakit geçiren rolde görülüp görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Görülüyor 

(2)Görülmüyor  

54-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in eş rolünde görülüp görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Görülüyor 

(2)Görülmüyor 
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55-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in bakımlı görülüp görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok bakımlı 

(2)Biraz bakımlı 

(3)Ne bakımlı ne bakımsız 

(4)Biraz bakımsız 

(5)Çok  bakımsız 

56-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in başkaları ona bakarken görülüp 

görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Görülüyor 

(2)Görülmüyor 

57-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in aynaya bakarken görülüp 

görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Görülüyor 

(2)Görülmüyor  

58-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in aktif (hareketli) görülüp 

görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok aktif 

(2)Biraz aktif 

(3)Ne aktif ne pasif 

(4)Biraz pasif 

(5)Çok pasif 
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59-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in başarılı görülüp görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok başarılı 

(2)Biraz başarılı 

(3)Ne başarılı ne başarısız 

(4)Biraz başarısız 

(5)Çok başarısız 

60-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in başarılı-başarısız gösterildiği alan 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Ev işi 

(2)Mesleği 

(3)Aile ilişkileri 

(4) Arkadaşlık ilişkileri 

(5) Özel ilişkiler 

(7) Hepsi 

(8) Yok 

(9) Başka 

61-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in akıllı görülüp görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok akıllı 

(2)Biraz akıllı 

(3)Ne akıllı ne aptal 

(4)Biraz aptal 

(5)Çok aptal 
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62-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in fiziksel olarak güçlü görülüp 

görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok güçlü 

(2)Biraz güçlü 

(3)Ne güçlü ne güçsüz 

(4)Biraz güçsüz 

(5)Çok güçsüz 

63-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in fiziksel olarak güzel görülüp 

görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok güzel 

(2)Biraz güzel 

(3)Ne güzel ne çirkin 

(4)Biraz çirkin 

(5)Çok çirkin 

64-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in seksi görülüp görülmediği 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok seksi  

(2)Biraz seksi 

(3)Seksi değil 
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65-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in şikayetçi olup olmadığı 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çok şikayetçi 

(2)Biraz şikayetçi 

(3)Ne şikayetçi ne değil 

(4)Biraz hoşnut 

(5)Çok hoşnut 

66-Ürünle dolaylı ilişkili karakter(ler)in ürünle doğrudan ilişkili 

karakterle ilişkisi 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Aile 

(2)Akraba 

(3)Arkadaş 

(4)Mesleki 

(5)Alıcı-satıcı  

(6)Sevgili  

(8) Yok 

(9) Başka 

67-Ürünle ilişkisi olmayan karakter(ler)in cinsiyeti 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Kadın 

(2)Erkek 

(3)Her ikisi  

(8) Başka 
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68-Ürünle ilişkisi olmayan karakter(ler)in yaşı 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çocuk (0-16 yaş arası) 

(2)Genç-yetişkin (17- 55 yaş arası) 

(3)Yaşlı (55 yaş ve üstü) 

(4) 2 ve 3 

(5) 1 ve 2 

(6) 1 ve 3 

(7)Hepsi 

(9) Başka 

69-Ürünle ilişkisi olmayan karakter(ler)in herhangi bir fiziksel özelliğine 

dikkat  çekiliyor mu? 

(0)Kodlanamıyor 

(1)Çekiliyor 

(2)Çekilmiyor 
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ÖZET 
 

“Medyada Dolaylı Algı ve Kadınların Tüketim Davranışının Temsili Üzerine 

Bir Çalışma” adlı araştırmamızda reklamlarda,  ürün ve(ya) hizmetin tüketilmesi 

durumunda tüketicisine sağlayacağı doyumla ilgili iletilerin,  önemli bir kısmının 

kişilerdeki dolaylı algıya dayandırıldığı; kadınlar için,  erkeklere oranla,  dolaylı 

algının belirleyiciliğinin daha fazla olduğu ve bu durumun kadınların tüketim 

davranışlarının temsillerinde de etkin bir şekilde kullanıldığı varsayımlarımızı 

tartışabilmeyi amaçladık. 

Bu nedenle,  öncelikle,  dolaylı algının,  kişinin benlik algısı ve toplumun bir 

üyesi haline geliş sürecindeki işlev ve önemine değindik. Kişinin toplumsallaşması 

olgusu,  toplumsal rolleri öğrenmeyi ve çeşitli rolleri üstlenmeyi de içerir. Mesleğe,  

akrabalık ilişkilerine,  ekonomik seviyeye göre çeşitlenen bir çok farklı toplumsal 

rolden bahsetmek mümkün. Ancak bu araştırmada,  özellikle,  toplumsal cinsiyet 

rolleri üzerinde durduk. Toplumsal cinsiyet,  kültürel ve ideolojik içerikli bir olgudur 

ve toplumsal ilişkiler ağı içinde kurulur. Bu nedenle,  kadınlık ve erkeklik rollerinin 

tanımlanışının,  kapitalist sistem açısından işlevselliğini ele aldık. 

Araştırmanın ikinci bölümünde,  tüketim ve tüketim toplumu olgularını ve 

reklamın sistem açısından işlevselliğini ele aldık. Belirli tüketim alışkanlıklarının 

belirli yaşam tarzlarını temsil etmesi,  tüketim toplumuna ait bir özelliktir ve kişiler 

kendilerini,  toplum içerisinde tüketimden geçerek temsil ederler. Reklamlar, 

tüketime dair değerler sisteminin ve daha geniş anlamıyla toplumsal etkileşim süreci 

içerisinde oluşan anlam sistemlerinin yeniden üretimi ve yerleştirilmesi açısından bir 

toplumsal ajan gibi işlev görürler. Bu nedenle,  hem reklamın yapısal özelliklerine 

hem de reklam metinleri içerisinde anlamın yeniden üretilişine değindik. 
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Araştırmamızla ilgisi açısından,  ağırlıklı olarak üzerinde durduğumuz konu,  

toplumsal cinsiyetin ve kadının tüketim davranışının reklamda temsil edilişi oldu. 

Bu bağlamda,  01.04.2005-27.04.2005 tarihleri arasında birer haftalık 

periodlarla TRT 1,  Kanal D,  NTV ve TGRT kanallarında,  gün içerisinde 10:00-

11:00,  14:00-15:00 ve 20:00-21:00 saatleri arasında yayınlanan reklamların nicel 

analizleri yapılmıştır. 385 çeşit,  tekrarlarıyla birlikte 1991 tane reklamın ele alındığı 

çalışmada,  gerekli kodlamalar spss’e  girilmiş ve analizleri yapılmıştır. 

Dolaylı algıya dayanan iletileri daha ayrıntılı bir şekilde ele alabilmek 

amacıyla,  385 çeşit reklamdan oluşan örneklemimiz içerisinden seçilmiş olan 28 

adet reklamın nitel analizleri yapılmıştır. Nitel analizler için seçilmiş olan 

reklamların seçim kriterleri: ürünle doğrudan ve(ya) dolaylı ilişkili karakterin aynaya 

bakarken görülüp görülmediği sorusuna olumlu cevap vermeleri,  ürünle doğrudan 

ve(ya) dolaylı ilişkili karakterin,  başkaları ona bakarken görülüp görülmediği 

sorusuna olumlu cevap vermeleri ve “Ürünün ve(ya) hizmetin tüketiminden vaat 

edilen doyum”un ne olduğu sorulduğunda “başkalarının ilgisi/beğenisi” olarak cevap 

vermeleri, durumunun en az birini karşılamalarıdır. 

Yaptığımız nicel ve nitel analizlerin sonucunda,  araştırmamızla ilgili 

varsayımlarımızı doğrulayacak verileri elde ettik. Bu verilere göre ( dolaylı 

algının,  hem öykülenmesinde (reklam metni içerisinde) hem de ürünün 

pazarlanması stratejisinde kullanılmasında (ürünün öncelikli hedef kitlesi 

bağlamında) ),  kadınlar için  dolaylı algının,  erkeklere oranla,  daha belirleyici 

görüldüğü ve gösterildiği ortaya çıkmaktadır.  

Ayrıca,  kadın ve erkek temsillerinin,  reklam metinleri içerisinde,  

toplumsal cinsiyet tanımlarını yeniden üretecek şekilde kullanıldığını ortaya 
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koyan veriler elde ettik. Kadın,  daha çok,  tüketici,  özel mekanda,  sessiz 

(repliksiz),  iyi anne,  iyi eş,  ev işlerinde hamarat,  fedakar  olarak temsil 

edilmektedir. Ancak erkek,  kadına oranla daha fazla üretici,  dış mekanda,  

işinde başarılı,  özgüvenli,  sert,  bağımsız olarak temsil edilmektedir. 
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ABSTRACT 

 

In the investigation which is called “Meta Perception In Media and A Study 

About Representing of The Consumption Behaviours of Women”, we aim to debate 

our assumptions about the fact that many of the messages are based on meta 

perception; that meta perception is more determining for women than for men and 

this fact is used more effectively on the representation of consumption behaviours of 

women. 

Firstly, therefore, we have mentioned about the importance and the function 

of meta perception, in the process of being a member of the society and person’s ego 

perception. The fact of person’s socialization includes learning gender roles and 

undertaking different roles. Which vary according to the occupation,  family 

relationship,  economic level. But in this investigation, we have particularly studied 

gender roles. Gender is a culturel and an ideological fact and built on within social 

relations. Thus, we have taken on describing the roles of feminity and masculity with 

respect to capitalism. 

In the second part of the investigation,  we have studied the facts of 

consumption and consumption society and how advertisement functions in regard to 

the system. Representing specific comsumptions habits of specific living manners is 

a feature of consumption society and people represent themselves through 

comsuption. Advertisements have a role as a society agent with the respect to 

reproducing the meaning systems which are consisted by interactive society process 

and the system of the values of the consumption. Therfore,  we have mentioned both 

the structural characteristic of advertisement and reproducing  of meaning in the text. 
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With the respect to our investigation, we have mostly develled on representation of 

gender roles and the consumption behaviour of women in advertisement. 

In this context, advertisements’ quantitative analysis of advertisements have 

been done within one week period between the dates of 01.04.2005-27.04.2005 

during the daytime between 10:00- 11:00, 14:00- 15:00, and 20:00- 21:00 on the 

channels of TRT 1, Kanal D, NTV, TGRT. In the investigation 385 variety of 

advertisement have been discussed with their repeats it makes 1991 items. Required 

codes have been recorded spss and their analysis have been done. 

The qualitative analysis of 28 advertisements has been done in order to 

examine the messages related to meta perception more detailed. The criterions of 

adverteisments that we select for qualitative analysis are: if character who directly 

and/or indirectly related to product,  be seen or not,  as he/she look a miror,  if 

character who directly and/or indirectly related to product,  be seen or not,  as 

anybody looked at him/her and  when we asked, “what is the satisfaction promised of 

the consumption of product and/or service”,  answered as “interest/liking of others”.  

Adverteisments,  which we select for qualitative analysis,  must answer one or more 

of these criterions. 

At the end of the qualitative and quantitative analysis that have been done, we 

have got the datas,  which are confirming  our assumptions. According to these datas, 

- in narration (in the text of advertisement) of meta perception and in using on 

strategy of marketing of the product (in the context of the prior target mass)-,  meta 

perception is seen and shown as that is more determinative for women than men. 

In addition,  we have got datas,  which expose that,  in the text of 

advertisements,  the representings of women and men are used as produce the gender 
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definations again. In general,  woman is represented as,  consumer,  quiet(without 

lines),  good mother,  good wife,  hard-working,  self sacrificing and is shown in the 

interior locality. On the other hand,  man is represented as producer more than 

woman,  successful in his career,  with self-confidence,  hard,  independet and is 

shown in the exterior locality. 

 
 


