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ÖZET
Herhangi bir mal veya hizmetin pazar pay›n› art›rmak amac›yla baﬂ vurulan her türlü yola reklam denilmektedir. Reklam araçlar› oldukça çeﬂitlidir fakat bunlar içerisinde günümüzde en etkili olan› televizyonlard›r. Çünkü onlar, reklamlar›n hem daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas›n› sa¤lamakta hem de izleyicinin iki duyu organ›na birden hitap etmektedir. Televizyon reklamlar›n›n izleyici üzerinde istenen etkiyi uyand›rmas›
için ilgi çekici, ﬂaﬂ›rt›c›, ikna edici, özgün, ak›lda kal›c› fakat her ﬂeyden önce anlaﬂ›l›r olmas› gerekmektedir.
Reklam›n anlaﬂ›l›r olabilmesi için de hedef kitlenin zihinsel ve kültürel altyap›s›na uygun olmas› gerekir. Bu
düﬂünceler ›ﬂ›¤› alt›nda haz›rlanan televizyon reklamlar›nda, son zamanlarda halk kültürü unsurlar› s›kça
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada televizyon reklamlar›ndaki halk kültürü unsurlar›ndan baz›lar›na
de¤inilecek ve bunlar›n kullan›m ﬂeklinin çözümlemesi yap›lacakt›r. Halk kültürü unsurlar›, televizyon reklamlar›nda kullan›lmakla fonksiyonlar› aras›na “tan›tma”y› da eklemiﬂtir.
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RESUME
‹l est appelé publicité à toute sorte de méthode ayant but d’augmenter le taux de demande de n’importe quel produit ou de service. Les moyens de publicités sont très différents mais l’une des plus importantes de
nos jours c’est la télévision. Car la télévision permet d’atteindre à une grande nombre de personne et s’adresse aux deux organes sensitives. Pour que les publicités télévisées puissent donné l’influence désirés sur les téléspectateurs, il faudrait qu’elles soient attirantes, surprenantes, convaincantes, originales, inoubliables et la
plus importantes, il faudrait qu’elles soient avant tout compréhensible. Pour que la publicité puisse être
compréhensible il faudrait qu’elle soit conforme aux normes culturelles et intellectuelles des spectateurs en
question. Dans les publicités télévisées préparées à la lumière de ces idées, dans les derniers temps les éléments culturels populaires ont commencé à s’utilisé fréquemment. Dans cette présente recherche, nous allons
analyser quelques publicités télévisées reposant sur les éléments culturels populaires et nous allons faire le
dénouement de l’utilisation. Avec l’emploiement des éléments culturels populaires dans les publicités télévisées a ajouter dans ses fonctions “la présentation”.
Les Mots Clés
Publicités télévisés, Culture folklorique, Analyse, Fonctions des éléments culturelles

Reklam, Türkçe sözlükte “i.) bir ﬂeyi halka tan›tmak, be¤endirmek böylece
sürümü art›rmak için denenen her türlü
yol; ii.) bu amaçla kullan›lan yaz›, resim,
film v.b. (Fidan 1996: 2361)” ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r. Tan›m›n birinci k›sm›nda yer alan “bir ﬂey” kelime grubuyla her türlü mal ve hizmetin kasdedildi**

¤i aç›kt›r. Tan›m›n ikinci k›sm›ndaki ifadelerden ise ‘reklam’dan, aﬂa¤› yukar›
yüzy›ll›k bir geçmiﬂe sahip sektörel reklamc›l›¤›n ürettiklerinin anlaﬂ›ld›¤› görülmektedir. Oysa reklam›n geçmiﬂi san›ld›¤›ndan daha eskiye dayanmaktad›r
ve reklam sadece reklamc›l›k sektörünün ürettikleriyle s›n›rl› bir kavram de-
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¤ildir. Üretilen mal›n ad›ndan tutun da
ambalaj›n›n ﬂekline, iﬂportac›n›n, sokak
sat›c›s›n›n ya da pazarc›n›n mal›n› satarken ba¤›rmas›na, dükkana tabela
yapt›r›lmas›na, vitrin düzenlenmesine
kadar pek çok ﬂey reklam kavram› içerisinde de¤erlendirilmelidir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda reklam›n, insan›n pazarlayabilecek kadar mal ve hizmet üretmesiyle
birlikte baﬂlam›ﬂ oldu¤u söylenebilir.
Bu kadar eski bir geçmiﬂe sahip
olan reklam, sanayileﬂmenin beraberinde getirdi¤i seri üretim teknolojilerinin
ürünlerini pazarlamada kolayl›k sa¤lamas› bak›m›ndan önemli bir araç olarak
görülmüﬂ ve XIX. yüzy›l›n sonlar›yla XX.
yüzy›l›n baﬂlar›ndan itibaren sektör olma yolunda geliﬂimini sürdürmüﬂtür.
Baﬂlang›çta matbaa teknolojisinin imkanlar›ndan faydalan›larak haz›rlanan
reklamlar el ilan›, afiﬂ, tabela, gazete,
dergi ve bilbordlarda s›n›rl› bir çevrenin
gözüne hitab ederken zamanla radyolar
vas›tas›yla daha geniﬂ bir kesime ve bu
kesimin kula¤›na hitab eder hale gelmiﬂtir. Reklamlar, televizyonun hayat›m›za
girmesiyle birlikte kendini gösterebilece¤i yeni bir alana daha sahip olmuﬂ ve bu
yolla hem göze hem kula¤a hitab edebildi¤i için çok daha geniﬂ kitleler üzerinde
etkili olma imkan›na kavuﬂmuﬂtur. Reklamlar›n televizyonlarda yay›nlanmas›na baﬂlanmas›yla reklamc›l›k, oldukça
büyük bir sermaye gerektiren televizyon
kanallar›n›n da varl›k sebebi olacak kadar güçlü bir sektör haline dönüﬂmüﬂtür.
Bu sektör günümüzde, üretilen mal ve
hizmetin çap› nisbetinde yukar›da s›ralad›¤›m›z reklam vas›talar›n› kullanmakta ve hatta bu vas›talara interneti
de eklemiﬂ durumdad›r.
Üretilen mal ve hizmetin tan›t›m›n›
ve böylece de onlar›n daha kolay ve çok
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tüketilmesini sa¤lad›¤› için reklam, ticaret hayat›nda tart›ﬂ›lmaz bir öneme sahiptir. Reklam›n birçok vas›talar› kullanmas› ve televizyon kanallar›n› besleyecek kadar güçlü bir sektör haline gelmiﬂ olmas›, onun öneminin boyutlar›
hakk›nda az çok bir fikir vermektedir.
Reklam›n bu önemi halk aras›nda ﬂöyle
bir hikayeyle dile getirilmektedir:
Rivayete göre Sak›p Sabanc›’ya zenginli¤inin s›rr›n› sormuﬂlar. O da “Bir
mala 100 lira sermaye ay›rm›ﬂsam bunun 99 liras›n› o mal›n reklam›nda, bir
liras›n› da üretiminde kullan›yorum.”
cevab›n› vermiﬂ. Halk haf›zas›nda XX.
yüzy›l Türkiye’sinin zenginlik timsali
olarak bilinen Sabanc›’n›n bu beklenmedik cevab›, dinleyenleri hem ﬂaﬂ›rtmakta
hem de onlar›n kafas›nda reklam›n önemine dair birtak›m fikirlerin oluﬂmas›n›
sa¤lamaktad›r.
Mal ve hizmetin pazarlanmas› noktas›nda önemi halk taraf›ndan da anlaﬂ›lan reklamlar›n en etkili arac› hiç ﬂüphesiz televizyonlard›r. Televizyonlar›n bu
etkisi, reklamlar› hem daha geniﬂ kitlelere ulaﬂt›rmas›ndan hem de izleyicinin
iki duyu organ›na birden hitab etmesinden kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca televizyonlar arac›l›¤›yla hedef kitleye ulaﬂ›lmas› daha kolay ve ulaﬂ›lma oran› daha
yüksektir. ‹ﬂte televizyonlar›n di¤er reklam vas›talar›na göre daha etkili olmas›
nedeniyle reklamc›l›k sektörü televizyon
üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂ ve böylece televizyon reklamc›l›¤› büyük bir geliﬂme kaydetmiﬂtir.
Herhangi bir mal ve hizmeti pazarlamada istenen hedefe ulaﬂabilmek, reklama; reklamdan beklenen sonucu elde
edebilmek de reklam›n niteli¤ine ba¤l›d›r. Reklam›n hedef kitle üzerinde etkili
olabilmesi için birtak›m özelliklere sahip
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olmas› gerekmektedir. Bu özelliklerin
baﬂ›nda ise ilgi ve dikkat çekici, ﬂaﬂ›rt›c›, ikna edici, özgün ve ak›lda kal›c› olmak gelmektedir. Fakat her ﬂeyden önce
reklam, bütün bu özelliklerini izleyicisi
üzerinde gerçekleﬂtirebilmek için anlaﬂ›l›r olmak zorundad›r. Reklam›n anlaﬂ›l›r
olabilmesi için onun, hedef kitlenin konuﬂtu¤u dilden öte daha baﬂka unsurlara da ihtiyac› vard›r. ‹htiyaç duyulan bu
unsurlar ise reklam izleyicisinin zihinsel
ve kültürel altyap›s› ile ilgilidir. Baﬂka
bir deyiﬂle reklam anlaﬂ›l›r ve etkili olabilmek için hedef kitlenin zihinsel ve
kültürel birikimine göre düzenlenmiﬂ olmal›d›r.
Konuya iletiﬂim perspektifinden
yaklaﬂ›lacak olursa reklam, iletiﬂim sürecindeki bir iletidir. ‹letiﬂimin gerçekleﬂebilmesi için iletinin al›c› taraf›ndan çözümlenebilecek kodlarla düzenlenmiﬂ olmas› gerekmektedir (Fiske 1996). O bak›mdan iletiyi düzenleyenin, al›c›n›n
hangi kodlar› çözebilece¤ini bilmesi zorunludur. Bu zorunluluk iletiyi düzenleyenin al›c›n›n bilgi birikimini, de¤er yarg›lar›n›, genel kabullerini tan›mas›n› ve
iletisini bunlara göre düzenlemesini elzem hale getirmektedir.
‹ﬂte reklamc› da anlaﬂ›l›r olmas› ve
istenen etkiyi yaratmas› için reklam›n›
belirlenen hedef kitlenin kültürel ve zihinsel altyap›s›na göre ﬂekillendirmelidir. Türkiyedeki televizyon reklamlar›n›n da bu bilinçle haz›rland›¤›ndan hiç
kuﬂku yoktur. Ancak son zamanlarda
yay›nlanan televizyon reklamlar›nda izleyici üzerinde daha fazla etki b›rakaca¤› düﬂünüldü¤ünden olsa gerek yukar›daki bilinçten hareketle “halk” diye nitelendirilen kesimin haf›zas›nda bulunan
unsurlar daha fazla kullan›l›r olmuﬂtur.
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Zira halk kültürü ad› verilen bu unsurlar›n ço¤u sözlü kültür1 ortam›n›n ürünü
olup bellekte kolayl›kla tutulabilmektedirler. Bellekte kolayca tutulabilen halk
kültürü unsurlar›yla tan›t›m› yap›lan
ürün veya hizmetin bir arada verilmesi
reklam›n ça¤r›ﬂ›m gücünü, hat›rlanabilirlik ve kal›c›l›k etkisini art›rmaktad›r.
Bu ise ihtiyaç halinde, tüketicinin reklam yoluyla haf›zas›nda yer etmiﬂ mal
veya hizmet markas›na yönelmesini sa¤lamaktad›r. O nedenle eskiye ait halk
kültürü unsurlar›, reklamlar›n iﬂlevlerini daha kolay ve çok yerine getirmesi
noktas›nda onlara yard›mc› olmaktad›r.
Televizyon programlar›n›n ve bu
meyanda da reklamlar›n›n ço¤unlukla
orta s›n›f için haz›rland›¤› bilinmektedir
(Günay 1996: 3). Burada sözü edilen “orta s›n›f”› belirleyen kriterlerin baﬂ›nda
ekonomik geliﬂmiﬂlik ve kültürel düzey
gelmektedir. Ayn› kriterler eskiden yap›lan ve bugün hâlâ baz› çevrelerde geçerlili¤ini koruyan halk tarifinde de kullan›lm›ﬂt›r2 (Dundes 1998: 139-143). Buna
göre “orta s›n›f” diye nitelendirilen kesim belli bir dönemin ve zihniyetin düﬂüncesinde halk› oluﬂturmaktad›r. O nedenle halka yönelik olarak haz›rlanan
reklamlarda halk kültürü unsurlar›n›n
kullan›lmas› yerinde ve tabîdir.
Halk kültürü unsurlar›, “Her gelin
k›z›n rüyas›, Zetina dikiﬂ makinas›” slogan›yla yürütülen reklam örne¤inde oldu¤u gibi (Günay 1996: 3) televizyon
reklamlar›nda öteden beri kullan›lmaktad›r. Ancak bu unsurlar›n kullan›m›
son zamanlarda yay›nlanan reklamlarda
oldukça artm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu çal›ﬂmada son
zamanlarda yay›nlanan reklamlardaki
halk kültürü unsurlar›ndan baz›lar›na
dikkat çekilecek ve bunlar›n kullan›m
ﬂeklinin çözümlemesi yap›lacakt›r.
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Televizyon reklamlar›ndaki halk
kültürü unsurlar›n›n kimi görsel, kimisi
de iﬂitsel olarak sunulmaktad›r. Baz›lar›
ise her iki duyu organ›na da hitab edecek ﬂekilde haz›rlanm›ﬂt›r. Reklamlar,
ulaﬂmak istedi¤i hedef kitlenin zihinsel
ve kültürel altyap›s›na uygun olarak haz›rlanmaktad›r. Örne¤in bir bisküvi üreticisi, bisküviyi daha çok çocuklar tüketti¤i için reklam›n› onlar›n anl›yaca¤› ﬂekilde yapt›rm›ﬂt›r. Türkiyedeki televizyon reklamlar› içerisinde ayn› müzik ve
sözlerle devam ettirilen en uzun süreli
reklam kampanyas› yan›lm›yorsak bu
bisküvi üreticisinin reklam›d›r. Art›k bir
reklam klasi¤i haline gelen Eti Bisküvilerinin reklam›, bu klasikli¤ini san›r›z
sözlerinin formuna borçludur.
Eti Bisküvilerinin reklam›, herkesin malumu oldu¤u üzere bilmece formundad›r. Geleneksel kültürümüzün bir
cephesini de bilmeceler ve bilmece sorma
etraf›nda geliﬂen unsurlar oluﬂturmaktad›r. E¤lence / hoﬂ vakit geçirme ve karﬂ›dakinin akl›n› s›nama amac›yla kullan›lan bilmeceler, daha çok büyükler taraf›ndan küçüklere sorulmaktad›r. Reklam filmindeki bilmece de büyükler taraf›ndan çocuklara yöneltilmektedir: Büyükler, “Bir bilmecem var çocuklar.” dedi¤inde çocuklar, koro halinde t›pk› günlük hayatta oldu¤u gibi büyük bir meraka kap›larak; “Haydi sor sor.” ifadesini
kullanmaktad›rlar. Gelen talep üzerine
büyükler bilmeceyi sormaya baﬂlamaktad›r: “Çayda kahvalt›da yenir.” Bilmecenin ilk parças›n› duyan çocuklar kafalar›nda, sorulan ﬂeyin ne oldu¤u aramaya baﬂlamakta, bir y›¤›n alternatif aras›nda seçim yapamay›p “Acaba nedir nedir?” ﬂeklinde tepkilerini göstermekte ve
bir anlamda ipucu istemektedirler. Büyükler, çocuklar› fazla u¤raﬂt›rmamak
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için onlara “Bisküvi denince akla / Her
an onun ad› gelir.” biçiminde bir ipucu
verirler. Bunun üzerine çocuklar, ipucuyla kapsam› daralt›lan cevap çemberinin içinden cevab› bulup söylerler: “Tamam ﬂimdi buldum; Eti, Eti.”
Reklam›n verdi¤i mesaja göre çocuklar bile çayda, kahvalt›da Eti’den
baﬂka bisküvi yenmedi¤ini bilmektedir.
Bu sebeple onlara sorulan ve birkaç alternatifli cevab› olabilecek bilmeceyi, onlar “Eti” marka ad›n› vererek do¤ru cevaplamaktad›rlar. ‹zleyicinin haf›zas›nda yer alan bilmece formu -vezinli kafiyeli bir dörtlük-, bu reklamda tan›t›m›
yap›lan ürünü ça¤r›ﬂt›racak ﬂekilde düzenlenmiﬂ ve bu form yard›m›yla marka
ad› izleyiciye benimsetilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Zira bilinmeyen/tan›nmayan bir unsurun bilinen bir ﬂeyle sunularak benimsetilmesi daha kolayd›r. Çünkü bilinen/tan›nan, bilinmeyenin referans› konumundad›r.
Danone yo¤urtlar›n›n tan›t›m filminde referans olarak ünü üç k›taya yay›lm›ﬂ gülmece kayna¤›m›z Nasreddin
Hoca kullan›lm›ﬂt›r. Hoca reklamda, yaﬂad›¤› yüzy›ldan orijinal k›yafetleriyle
ç›k›p gelmiﬂ, Danone’nin modern tesislerini tan›tmakta, enerjisini ad› geçen yo¤urtlara borçlu oldu¤unu söylemekte ve
ters bindi¤i eﬂe¤iyle göle yo¤urt mayalamaya de¤il, bakkala Danone yo¤urt almaya gitmektedir. Günlük hayatta s›k
s›k f›kralar›na baﬂ vurdu¤u Hoca’n›n
böylesi bir durumla izleyicinin karﬂ›s›na
ç›kmas› izleyiciyi tebessümlerle birlikte
ﬂaﬂ›rtmakta ve izleyicinin, Hoca’n›n sundu¤u yo¤urt markas›na hoﬂ nazarla bakmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bu reklamda da halk kültürüne ait
tan›d›k bir sima yard›m›yla ilgili yo¤urt
markas›, izleyiciye tan›t›lmaya çal›ﬂ›l-
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m›ﬂ ve böylece onun Danone yo¤urtlar›ndan almas›n› sa¤lamak amaçlanm›ﬂt›r.
Evin margarinlerinin reklamlar›nda ise referans olarak halk kültürü unsurlar›ndan olan yöresel yemekler kullan›lm›ﬂt›r. Reklamda Evin margarinlerinin, “elbasan tava”n›n ve “hamsili pilav”›n lezzetini art›rd›¤› gösterilmeye çal›ﬂ›lmakta ve ad› geçen yemekleri yapanlar›n, Evin margarinlerini kullanabilece¤i mesaj› verilmektedir.
‹zleyicinin ekranda kendine ait unsurlar› görmesi onu, kendine ait unsurlar› gösterene karﬂ› yak›nlaﬂt›racakt›r.
‹zleyiciye kendine ait unsurlar› gösteren
de reklam› yap›lan ürünler oldu¤una göre izleyici, zihninde ilgili ürünlere karﬂ›
bir yak›nl›k duymaktad›r.
Evin margarininin reklam›ndan
baﬂka tan›t›m filmlerinde de yöresel
halk kültürü unsurlar› kullan›lm›ﬂt›r.
Ford marka minibüslerin reklam›nda
yöresel yaﬂam tarzlar› ve ﬂiveler; yine
Ford Transit’n tan›t›m filminde Türkiyenin çeﬂitli bölgelerinin k›rsal kesimlerinde yaﬂayanlar›n hayat›ndan enstantaneler; Halk Yaﬂam Sigortan›n reklam›nda
ise çeﬂitli yörelerin halk oyunlar›ndan
fragmanlar kullan›lm›ﬂt›r.
Pring›ls markal› cipsin reklamlar›nda halk kültürü unsurlar›ndan olan
kukla ve ramazan davulcusu imaj› kullan›lm›ﬂt›r. Yine Anadolu Hayat sigortan›n ve Kristal kolan›n tan›t›m filmlerinde gölge oyunumuz Hacivat ve Karagöz’den faydalan›lm›ﬂt›r.
Sözü edilen reklamlardaki referanslar halk›n zihnine ait olunca, referansla
birlikte sunulan ürünler veya hizmetler
izleyici taraf›ndan kolay benimsenecek
ve çabuk hat›rlanacakt›r. Böylece reklam da amac›na ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.
Baz› ürünlerin reklam› daha üretim
aﬂamas›ndayken düﬂünülmektedir. Bu
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çerçevede ürünün ambalaj› reklamda kolayca kullan›labilecek biçimde dizayn
edilmekte ve marka ad› tüketicinin kafas›nda hoﬂ ve de¤iﬂik ça¤r›ﬂ›mlar yapacak
ﬂekilde belirlenmektedir. Bu cümleden
olmak üzere “Kelo¤lan”, “Nazar”, “Fal›m” ve “F›kra” sak›zlar›n›n reklamlar›
örnek gösterilebilir. Her dört marka sak›z›n ismi de halk haf›zas›nda karﬂ›l›¤›
bulunan unsurlardan seçilmiﬂ ve böylece
onlar›n ak›lda daha kolay tutulmas› sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca “Fal›m” ve
“F›kra” marka sak›zlar›n ambalaj›na fal
ve f›kra metinleri yerleﬂtirilmiﬂ ve böylece halk›n fal merak›yla gülmece ihtiyac›
kullan›larak ürünün reklam› yap›lmaya
gayret edilmiﬂtir. Reklamda promosyonun önemi ve etkisi oldukça büyüktür.
Ürünün ambalaj›yla birlikte sunulan fal
ve f›kra metinleri sak›z›n promosyon unsurudur. Reklamc›lar, halk›n fala olan
merak›n› ve gülmeye olan ihtiyac›n› iyi
bildiklerinden sak›z›n yan›nda böylesi
bir promosyon uygulamas›n› gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Karton filmle gerçekleﬂtirilen “Kelo¤lan Sak›z›” reklam›nda padiﬂah, masallara özgü k›yafetiyle “Her kim çilek,
muz, ananas ve bilumum meyveyi avucunda getire, sultan k›z› ala.” der ve bu
arada sultan k›z olanca güzelli¤iyle ekranda boy gösterir. Padiﬂah›n iste¤ini
gerçekleﬂtirmek imkans›z gibi görünmektedir. Ancak Kelo¤lan avucuna koydu¤u meyveli Kelo¤lan sak›zlar›yla ortaya ç›kar ve padiﬂah›n çevresindekiler,
imkans›z gibi görünen ﬂart› Kelo¤lan’›n
gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤unu görmenin ve
dolay›s›yla sultan k›z› alacak olmas›n›n
verdi¤i ﬂaﬂk›nl›kla “Kelo¤lan!...” derler.
Bunun üzerine Kelo¤lan, kendinden
emin bir edayla ve akl›n› kullanarak zoru baﬂar›p sultan k›zla evlenecek olma-
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n›n verdi¤i bir mutlulukla “Kelo¤lan da
a¤›zlara sak›z oldu can›m!” der.
Bu reklam›n hedef kitlesi aras›nda
bulunan birçok kiﬂinin kafas›nda bir Kelo¤lan imaj› vard›r ve bu imaj Kelo¤lan
masallar› yoluyla kazan›lm›ﬂt›r. Masala
göre Kelo¤lan fakirli¤i, kelli¤i ve kimsesizli¤i yüzünden herkes taraf›ndan hor
ve hakir görülmekte, küçümsenmektedir. Ancak Kelo¤lan, bütün bu olumsuzluklar›na ra¤men ülkenin en güzel k›z›
olan prensese âﬂ›k ve talip olur. Prensesi almak için karﬂ›s›na ç›kar›lan geçilmesi imkans›z imtihanlar› akl›n› kullanarak aﬂar ve prensesine kavuﬂur. Masaldaki Kelo¤lan, ayr›ca son derece dürüst, ak›ll›, yürekli ve daima kendinden
emindir. Masal›n halk haf›zas›nda oluﬂturdu¤u bu Kelo¤lan imaj› ayn›yla reklamda kullan›lm›ﬂ ve bu yolla sak›z›n tan›t›m› yap›lm›ﬂt›r. Kelo¤lan meyveli sak›zlar›yla padiﬂah›n iste¤ini yerine getirmiﬂ, ad›n›n herkes taraf›ndan telaffuz
edilmesi dolay›s›yla “Kelo¤lan da a¤›zlara sak›z oldu” cümlesini söyleyerek hem
reklamdaki ba¤lama “a¤›zlar(d)a sak›z
olmak” deyimiyle uygun bir cevap vermiﬂ hem de avucundaki meyveli sak›zlar›n “Kelo¤lan” ad›n› taﬂ›d›¤›n› belirtmiﬂtir. Buna göre reklam› yap›lan ürün, izleyicinin yabanc›s› olmad›¤› unsurlarla Kelo¤lan imaj› ve “a¤›zlar(d)a sak›z olmak” deyimiyle- tan›t›lm›ﬂ ve bu da ilgili ürünün tüketicinin haf›zas›nda çabuk
ve kolay yer etmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Nazar›n halk›n inanc›nda önemli
bir yer tuttu¤u ve nazardan korunmak
için halk taraf›ndan çeﬂitli pratiklerin
uyguland›¤› (Tacemen 1995: 547-558) bilinmektedir. ‹ﬂte bu bilinçten yola ç›k›larak sürümünü art›r›r düﬂüncesiyle, üretilen bir sak›za “Nazar” ad› verilmiﬂ ve
sak›z›n reklam› ürünün ad›ndan da ha-
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reketle “nazar” inanc› üzerine bina edilmiﬂtir. Zira sak›z tüketicisi nazar kavram›n›n yabanc›s› de¤ildir. Nazar sak›zlar›n›n reklam›nda oynayan kad›n, asonans ve aliterasyonlarla süsledi¤i h›zl›
konuﬂmas›nda Nazar sak›zlar›n›n, insanlar› nazar de¤mesine karﬂ› korudu¤undan bahsetmekte ve sözlerini halk
aras›nda bilinen ve kullan›lan baz› sloganlarla bitirmektedir. Ancak bu sloganlar reklam›n amac›na uygun olarak bir
miktar de¤iﬂime u¤rat›lm›ﬂt›r: “Nazara
nazar kaç yazar.”, “Nazar etme ne olur
çi¤ne senin de olur.” Bu iki slogan›n aras›nda bir erkek sesi “Nazar, korumaya
diﬂlerden baﬂlar.” döviz cümlesini söylemektedir. Görüldü¤ü üzere reklam nazar inan›ﬂ› üzerine kurulmuﬂ ve halk›n
kulland›¤› baz› slogan cümlelerle de desteklenmiﬂtir. Halk›n düﬂüncesine göre
nazar ya da di¤er ad›yla göz de¤mesi, insana ne zaman musallat olaca¤› bilinmeyen ve musallat oldu¤unda da baﬂ a¤r›s›,
halsizlik, kusma, ani hastal›k veya ölüm
gibi durumlara sebebiyet veren, hasetlik, fesatl›k, k›skanma, çekemezlik duygular›ndan kaynaklanan ve bak›ﬂ yoluyla geçen bir güçtür. O nedenle insan kendini bu güce karﬂ› her zaman korumal›d›r. Zaten halk bu güce hedef olmamak
için baz› yollara da baﬂ vurmaktad›r.
Reklama göre bu yollardan birisi de Nazar sak›zlar›ndan çi¤nemektir. Bütün
reklam boyunca bu fikrin vurgusu yap›lmakta ve Nazar sak›zlar›n›n nazar de¤mesine karﬂ› iyi geldi¤i ana fikri “E tabi
bu nazar/ Nazara nazar, kaç yazar.”
cümlesiyle ifade edilmektedir. “Nazar,
korumaya diﬂlerden baﬂlar.” döviz cümlesi de ad› geçen sak›zlar›n diﬂleri korudu¤unu belirtmekte ve insan› baﬂka ﬂeylere karﬂ› da koruyaca¤›n› ima etmektedir. Son olarak söylenen “Nazar etme ne
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olur, çi¤ne senin de olur.” slogan›, “Nazar
etme ne olur, çal›ﬂ senin de olur.” ﬂekliyle halk›n çok iyi bildi¤i bir yap›d›r. Yap›da “çal›ﬂ” yerine “çi¤ne” ibaresi konularak küçük bir de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂ ve böylece halk›n zihninde zaten var olan bir
yap› yard›m›yla ilgili sak›z markas› izleyicinin haf›zas›na kolayca yerleﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca halk›n ﬂuur alt›nda nazar›n
güzel, al›ml›, görkemli, gösteriﬂli kiﬂi veya nesnelere de¤ece¤i bilgisi bulunmaktad›r. Reklam›n finalinde “Nazar etme
ne olur...”la baﬂlayan slogan›n söylenmesi, Nazar sak›zlar›n›n nazar de¤ecek kadar güzel oldu¤unu anlatma düﬂüncesinin bir neticesidir.
Bir di¤er sak›z reklam›nda insanlar›n gelece¤i ö¤renme merak ve ihtiyac›ndan kaynaklanan ve çok çeﬂitli ﬂekilleri
bulunan “fal” unsuru kullan›lm›ﬂt›r. Sözü edilen sak›z, ambalaj›nda mani tarz›nda yaz›lm›ﬂ fal metinleri bulundurmakta ve buna uygun olarak da “Fal›m”
ad›yla an›lmaktad›r. Sak›z, halk›n fala
olan merak› ve zaaf› bilindi¤inden promosyon olarak fal metinleri vermekte ve
bu promosyonunu ça¤r›ﬂt›racak ﬂekilde
de “Fal›m” ad›yla isimlendirilmektedir.
Ürünün reklam› daha ambalaj›nda ve
ad›nda baﬂlamaktad›r. Zira fal, halk›n
vaz geçemeyece¤i bir unsurdur ve Fal›m
sak›z›n› almakla da bedava fal›na bakabilecektir.
Fal›m sak›zlar›n›n reklam› da ambalaj›ndan ve isminden de hareketle
“fal” olgusu üzerine kurulmuﬂtur. Zira
muhtemel sak›z tüketicileri, “Fala inanma, fals›z da kalma.” sözlerinde de ifadesini buldu¤u gibi fala oldukça fazla ra¤bet etmektedirler. Bu ra¤bet ticarî bir faaliyetin lehine çevrilerek niçin kullan›lmas›n?
Fal›m sak›z›n›n ilk kuﬂak reklam›n-
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da motosikletiyle seyehat eden genç bir
k›z, küçük ve tenha bir mola yerinde
kaymakl› ekmek tatl›s› yemektedir. Bunu gören bir ihtiyar, k›za “Ne yersen ye
asit yapar a¤z›nda / Bu asitler diﬂ çürütür Fal›m yoksa yan›nda.” der. K›z da
merakl› bak›ﬂlar aras›nda deri ceketinin
koyun cebinden silah çeker gibi bir hareketle beﬂli Fal›m sak›z› paketini ç›kararak ihtiyara ve onun yan›ndakilere cevab›n› verir: “Ak›ll› k›zlar fal›m taﬂ›r yan›nda / Beyaz ata binmiﬂ prens ç›kt› fal›mda.” O s›rada beyaz atl› bir genç ortaya ç›kar ve genç k›z kalabal›¤›n ﬂaﬂk›n
bak›ﬂlar› aras›nda motosikletiyle “beyaz
atl› prens”in peﬂine düﬂer. Sonra reklam,
fondaki sesin “ﬁekersiz Fal›m beﬂi bir
arada / Diﬂine de bakar fal›na da.” sözleriyle sona erer.
Reklamdaki ihtiyar›n k›za söyledi¤i
küçük manzume Fal›m sak›z›n›n, diﬂlerin çürümesini önledi¤ini anlatmaktad›r. K›z da verdi¤i cevapla yan›nda Fal›m taﬂ›man›n ak›ll›¤›n bir göstergesi oldu¤unu -di¤er bir deyiﬂle yan›nda Fal›m
taﬂ›mayanlar›n ak›ll› olmayaca¤›n›- vurgulamakta ve sak›zdaki fal›nda kendisine “beyaz atl› prens”in ç›kt›¤›n› söylemektedir. Nitekim beyaz atl› prens de
an›nda ortaya ç›kmaktad›r. Prensin hemen ortaya ç›kmas›, izleyiciye Fal›m’›n
fallar›n›n isabetli oldu¤u mesaj›n› yollamakta ve böylece onun Fal›m’daki fallara güvenebilece¤ini ima ederek tüketiciyi bu fallar›n bulundu¤u ürünü almaya
teﬂvik etmektedir. Yan›nda Fal›m taﬂ›mak ak›ll›l›kt›r zira bu, diﬂlerin bak›m›
için gereklidir. Reklam›n sonunda söylenen manzume biçimindeki sözler de Fal›m sak›zlar›n›n hem diﬂ bak›m› için hem
de fala bakmak için gerekli oldu¤unu belirtmektedir. Bu reklamda kullan›lan
halk kültürü unsurlar›ndan birisi de
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“beyaz atl› prens” kavram›d›r. Bu, halk
düﬂüncesine masallar›n bir arma¤an›d›r.
Masallardaki iyilik, yak›ﬂ›kl›l›k ve güç
timsali olan prensler, zor durumdaki güzel ve iyiliksever k›zlar› kurtarmakta ve
onlarla evlenerek onlara refah içerisinde
yepyeni güzel bir hayat sunmaktad›rlar.
Söyledi¤i falda isabet kaydeden Fal›m’›
alanlar›n fal›nda da “beyaz atl› prens” ç›karsa Fal›m’› alan, “beyaz atl› prens”
tamlamas›nda simgeleﬂen kiﬂiye, gönlünün istedi¤ine kavuﬂacakt›r.
Ayn› ürünün ikinci kuﬂak reklam›nda da küçük farkl›l›klarla ayn› unsurlar
kullan›lm›ﬂt›r. Bu sefer motosikletli olan
genç bir erkektir ve o a¤açl›k bir alanda
elma yemektedir. Birinci kuﬂak reklamda ihtiyar›n söyledi¤i sözleri ona erke¤in
sevgilisi oldu¤u anlaﬂ›lan genç bir köylü
k›z› olanca iﬂvesini tak›narak söylemektedir. Erkek, kendinden emin bir ﬂekilde
sak›z›n ambalaj›ndaki fal› okur ve sevgilisine “Ak›ll› erkekler de Fal›m taﬂ›r yan›nda / Beyaz ata binmiﬂ prens ç›kt› fal›mda.” cevab›n› verir. Sonra bir an duraklay›p tekrar fal›n yaz›l› oldu¤u ka¤›da bakt›ktan sonra ﬂaﬂk›n ﬂaﬂk›n “Ne
prensi ya!” cümlesini sarf eder. Öyle ya
ona prens niye ç›ks›n. Ona ç›ksa ç›ksa
prenses ç›kmal›d›r. Çok geçmeden ﬂaha
kalkm›ﬂ at›yla “prens” yine görünür ve
iﬂveli k›z bu kez korku ve endiﬂeyle “Eyvah! Abim...” der. Sonra motosikletli
genç kaçmaya atl› “prens” kovalamaya
baﬂlar. Mesele anlaﬂ›lm›ﬂt›r: ‹ki âﬂ›k gizlice buluﬂmuﬂlar ve sohbet etmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Sohbet s›ras›nda delikanl›n›n
ak›ll›l›k ederek yan›nda taﬂ›d›¤› sak›z›ndaki fal›nda “beyaz atl› prens”in ç›kt›¤›
ö¤renilmiﬂ ve bunun isabet kaydetmeyen bir fal oldu¤u düﬂün(dür)ülmüﬂtür.
Ancak delikanl›n›n fal›nda ç›kan prens,
fazla sürmeden sevgilisinin a¤abeyi kimli¤iyle karﬂ›s›na ç›km›ﬂ ve sonra da peﬂi-
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ne düﬂmüﬂtür. Yani Fal›m’›n fal› yine
isabet kaydetmiﬂtir. O nedenle içerisinde
isabet kaydeden fallar› taﬂ›yan Fal›m sak›zlar› do¤ru fallar› söyledi¤i için tereddüt edilmeksizin al›nabilir. Görüldü¤ü
üzere reklamda yine fal unsuru ön plana
ç›kar›lm›ﬂ ve bu yolla tüketicinin ilgili
ürünü tercih etmesi sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Fal›m sak›zlar›n›n üçüncü kuﬂak
reklam›nda yine benzer unsurlar kulan›lm›ﬂt›r. Sahilde üstü aç›k son model
arabas›yla bekleyen ﬂehirli, romantik,
genç ve güzel k›z, sosyal statü bak›m›ndan kendi dengi olabilecek gencin tekliflerini “Fal›m’da ç›kan saf delikanl›y›
bekliyorum.” sözleriyle geri çevirir. Genç
k›z, gözleri boﬂlukta “saf delikanl›”s›n›
beklerken aya¤›nda ﬂalvar›, omzunda
ﬂal› ve dilinde “Bitlis’te beﬂ minare” türküsüyle saf delikanl› traktörüyle ç›kagelir. Sonra genç k›z arabas›ndan ç›kar ve
gidip bekledi¤i “saf delikanl›”s›n›n kolunun alt›na girer. Burada di¤er iki reklamda kullan›lan unsurlara bir de halk›n da¤arc›¤›nda bulunan “Bitlis’te beﬂ
minare” türküsü eklenmiﬂtir. Halk›n daha önceden bildi¤i türküyle sak›z özdeﬂleﬂtirilmeye ve dolay›s›yla ürünün gerekti¤inde kolayca hat›rlan›lmas› sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Gülmek, ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan her
insan›n ihtiyaç duydu¤u bir durumdur.
F›kra ise gülmeyi sa¤layan unsurlardan
birisidir. ‹nsan›n gülme ihtiyac›n› ve bu
ihtiyac› gidermek için de en iyi araçlardan birisinin f›kra okumak oldu¤unu bilen üretici sak›z›n›n yan›nda promosyon
olarak f›kra metni vermektedir. Dolay›s›yla sak›z›n›n marka ad›n› da F›kra olarak seçmektedir.
Yeni reklam kampanyas› için bir saat gibi k›sa bir süreleri oldu¤unu ö¤re-
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nen reklamc›lar, haz›rlayacaklar› reklamlar›nda kullanmak üzere sak›z›n
özelliklerini araﬂt›rmaya koyulurlar ve
bu arada sak›z›n ambalaj›ndaki f›kralar›
keﬂfedip kat›la kat›la ve hatta sandalyeden düﬂecek kadar gülmeye baﬂlarlar.
Böylece haf›zas›nda f›krayla ilgili deneyimleri bulunan izleyiciye F›kra sak›zlar›ndaki f›kralar›n komik de¤erinin yüksek oldu¤u ve bu sak›zlardan almakla
ayn› zamanda neﬂe kayna¤› f›kra metinlerine de sahip olunaca¤› mesaj› verilmektedir.
Gazete reklamlar› ço¤unlukla promosyonla yap›lmaktad›r. Yani gazete sat›ﬂlar›, gazetenin yan›nda verdi¤i baﬂka
objelerle art›r›lmaya çal›ﬂ›lmakta ve gazete reklamlar› da daha çok bu promosyon objelerini duyurup tan›tmaya yönelik olarak yürütülmektedir. Bu çerçevede
haz›rlanm›ﬂ bir reklam filminde de Sabah gazetesinin promosyonlar› tan›t›l›rken ve dolay›s›yla gazetenin reklam› yap›l›rken de halk kültürü unsurlar›ndan
yararlan›lm›ﬂt›r. Reklamda Sefer ve Cafer isimlerini taﬂ›yan iki âﬂ›k kucaklar›nda sazlar›yla kasket, gömlek, ve kilim desenli yelekten oluﬂan otantik k›yafetleriyle deyiﬂme3 yapmaktad›r. Âﬂ›klar›n
bulundu¤u mekan da halk kültürünü
yans›tmaktad›r. Bu iki âﬂ›k kilim serili,
hal› yast›klarla döﬂeli bir sedirde oturmaktad›rlar ve bunlar›n arkalar›ndaki
duvarda da yine bir kilim as›l›d›r. Âﬂ›klar, saz eﬂli¤inde söyledikleri dörtlüklerle
gazetenin verdi¤i, elektronik ça¤›n ürünü olan promosyonlar› tan›tmaktad›rlar:
Birinci âﬂ›k; Sen bilin mi vidyo sidi
De bana sen hiç gördün mü?
Vidyo sidi oynatacak
Alet ile tan›ﬂt›n m›?
‹kinci âﬂ›k; Ben bildim ya sen bildin mi?
Karaokeyi hiç duydun mu?
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Baﬂkalar› çalar iken
Sen hiç türkü söyledin mi?
Birinci âﬂ›k; ‹çindeki oyunuyla
Yan›nda Britanikayla
Çocu¤una böyle miras
B›rak dedim b›rakt›n m›?
‹ki âﬂ›k birlikte; A¤alar beyler durmay›n
Bizi de fazla yormay›n
Mutlaka bir sabah al›n
‹ﬂin asl›n› anlay›n

Görüldü¤ü üzere gazetenin promosyon olarak verdi¤i VCD player, Ana Britanica ansiklopedisinin CDleri ve karaoke halk›n yak›ndan tan›d›¤› âﬂ›k deyiﬂmesi formunda tan›t›lm›ﬂ ve eskiye ait
bir kültürel unsurla modern ça¤›n icatlar›ndan olan ürünler bir arada verilerek
dikkat çekilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Gerek gelenek olarak ve gerekse görsel olarak izleyicinin aﬂina oldu¤u âﬂ›klar›n at›ﬂma
sahnesi ilgili ürünlerin tan›t›m›na yard›mc› olmaktad›r.
Ayn› âﬂ›klar›n bir baﬂka deyiﬂmesi,
yine ayn› gazetenin bir sonraki promosyonunun tan›t›m›nda da kullan›lm›ﬂt›r.
Âﬂ›klar bu defa dörtlüklerini, gazetenin
verdi¤i ‹ngilizce e¤itim CDlerini tan›tmak amac›yla okumaktad›rlar. Âﬂ›klar
sözü edilen CDler yard›m›yla ‹ngilizce
ö¤renip yaza sahile gidecek ve orada güzel turistlerle sohbet edeceklerdir. Âﬂ›klar bu durumu ﬂu dörtlükle ifade etmektedirler:
Yaza sahile gideriz
Saz› kenara iteriz
Tüm ecnebi güzellere
Biraz hoﬂ beﬂ ederiz
Böylece halk›n aﬂinas› oldu¤u âﬂ›k
tarz› kültür gelene¤i kullan›larak modern bir e¤itim seti tan›t›lmaya ve bu seti veren gazetenin reklam› yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Sözünü etti¤imiz bu reklam›
yapanlar›n ve reklam› izlemesi muhte-

101

Y›l: 13 Say›: 49
mel baz› kiﬂilerin düﬂüncesine göre âﬂ›klar, yenilikleri ve teknolojik geliﬂmeleri
oldukça geriden takip eden insanlard›r.
Bu ba¤lamda reklam izleyiciye, “Âﬂ›klar
bile teknolojinin son ürünlerinden olan
CDli ‹ngilizce e¤itim setini alm›ﬂ kullan›yorlar. Siz daha ne duruyorsunuz.”
mesaj›n› göndermektedir. Ayr›ca bu reklamda da yine tan›d›k bir halk kültürü
unsurunun içerisine yeni bir ürün monte
edilerek halka sunulmakta ve bu sayede
yeni ürünü halk›n kolay benimsemesi
sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Son zamanlarda yay›nlanan reklamlarda masal unsurlar› ve masal
formlar› s›kça kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Çünkü masal unsurlar› izleyicinin
haf›zas›nda zaten vard›r ve tan›t›m› yap›lan ürünler bu unsurlarla birleﬂtirilerek sunulursa ürünün benimsenmesi,
ihtiyaç durumunda hat›rlanmas› daha
kolay olacakt›r.
Molfix markal› çocuk bezi reklam›nda reklam filmi, üzerinde “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” yaz›l› bir aynan›n
görüntüsüyle baﬂlamaktad›r. Sonra fondaki ses; “Bir varm›ﬂ bir yokmuﬂ. Ormanda yaﬂayan yedi küçük adam varm›ﬂ.” sözleriyle izleyiciye masal dinleyece¤i ya da masaldan hareketle çevrilmiﬂ
bir film izleyece¤i izlenimini uyand›r›r.
Orman görüntüsünün içinden altlar› çocuk beziyle ba¤lanm›ﬂ, baﬂlar›nda külahlar›yla mutlu çocuklar geçmektedir.
O s›rada Pamuk Prenses otantik k›yafetleriyle bu çocuklar› tan›tmaktad›r: “Neﬂeli, neﬂeli, neﬂeli, hepsi neﬂeli.” Pamuk
Prensesin bu sözleri çocuklar›n ad›n›
söylüyormuﬂ gibi verilir ve fakat izleyici
ﬂaﬂ›rt›l›r. Çünkü gerçek masaldaki yedi
cücelerden birinin ad› Neﬂeli, di¤erlerininki ise Huysuz, Bilgin, Sinirli gibi
isimlerdir. Fakat sonradan çocuklar›n
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Molfix bezi kulland›klar› için neﬂeli olduklar›, “neﬂeli” kelimesinin onlar›n ad›
de¤il s›fat› oldu¤u anlaﬂ›l›r.
Reklam›n baﬂ›ndaki ayna görüntüsü boﬂuna de¤ildir. Zira bebek sahibi
olan her anne baban›n bilece¤i gibi ayna,
gerçek masalda sihirli olup dünyadaki
en güzel kiﬂinin kim oldu¤unu söylemek
ve uzaklardaki insanlar›n neler yapt›¤›n› göstermek gibi meziyetlere sahiptir.
Anne baban›n kafas›nda yer alan masaldaki sihirli ayna imaj› reklam›n hemen
baﬂ›nda kullan›larak onlar›n sonradan
gelebilecek durumlar› tahmin etmesi
sa¤lan›r. Çünkü anne baba bu masal›
bilmektedir. Daha sonra gelen “Bir varm›ﬂ, bir yokmuﬂ.” ﬂeklindeki masal›n
baﬂlang›ç formeli de izleyiciye bildi¤i bir
ﬂeyi izleyece¤i intiba›n› verir ve onu rahatlat›r. Fakat yedi cücelerin hepsinin,
bilinenin aksine “Neﬂeli” ﬂeklinde takdim edilmesi izleyiciyi ﬂaﬂ›rt›r ve izleyici
bu farkl›l›¤›n sebebini merak etmeye
baﬂlar. Sonradan onlar›n neﬂeli olmas›n›n kulland›klar› bebek bezinden kaynakland›¤› ö¤renilir. Merak›n› gideren
izleyicinin kafas›nda art›k önceden bildi¤i bir masala iliﬂtirilmiﬂ bir bebek bezi
markas› da bulunmaktad›r.
Bir di¤er bebek bezi markas› olan
Libero’nun tan›t›m›nda da masal unsurlar› kullan›lm›ﬂt›r. Gerçek hayatta da
evli olan kar› (Arzum Onan) koca (Mehmet Aslantu¤) uyumak üzere yata¤a girmiﬂlerdir ve kad›n uyumadan önce kitap
okumaktad›r. Buraya kadar her ﬂey al›ﬂ›lm›ﬂ oldu¤u için normaldir. Ancak erkek yatt›¤› yerden do¤rulur ve anlatmaya baﬂlar: “Bir varm›ﬂ bir yokmuﬂ. Arzum’la Memet varm›ﬂ. Birbirlerini çok,
ama çok severlermiﬂ. Birgün Memet eve
Libero getirmiﬂ. Çünkü Memet bebek istiyormuﬂ.” Mesaj› alan kad›n “Memet,
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beni bu masallarla uyutaca¤›n› m› san›yorsun?” der. Koca o zaman eﬂine baﬂka
ç›k›ﬂ yolu b›rakmayan ve amac›na hizmet edece¤ini düﬂündü¤ü mesaj› taﬂ›yan
cevab›n› yap›ﬂt›r›r: “E uyuma o halde güzelim.”
Masallar›n belli bir dönemden sonra çocuklar› uyutmak amac›yla anlat›ld›¤› bilinmektedir. Reklamdaki koca da
eﬂini uyutma kisvesi alt›nda baﬂlad›¤›
masal›yla hem yan›ndaki hem de ekran
karﬂ›s›ndaki muhatab›na gerekli mesaj›n› göndermektedir. ‹zleyiciye göre normal bir masal ﬂeklinde baﬂlayan reklam,
ﬂaﬂ›rt›c› bir boyuta varmakta ve bildik
bir masal formu içerisinde tan›tt›¤› ürünü hedef kitlesinin akl›na kolayca yerleﬂtirebilmektedir. Ayr›ca masallar›n
birço¤u, çocu¤u olmayanlar›n hikayesini
konu edinmekte ya da bu konuyu baﬂlang›ç epizotlar› aras›nda bulundurmaktad›r. Reklamda da çocu¤u henüz olmam›ﬂ bir çift söz konusudur. Reklam bu
yönüyle de izleyicinin haf›zas›na gönderme yapmaktad›r. Zira masallarda çocuk
isteyen bey veya padiﬂah birgün eve çocu¤un olmas›n› sa¤layacak, derviﬂin verdi¤i bir nesneyle -ki genellikle bu bir elmad›r- gelir. Reklamda elman›n yerini
bebek bezi alm›ﬂt›r. Çünkü bebek bezi,
kocan›n çocuk istedi¤ini ifade etmektedir ve belki de eﬂi bu konuda ikna edecektir. Eﬂin söyledi¤i “... beni bu masallarla uyutaca¤›n› m› san›yorsun?” cümlesindeki “uyutmak” kelimesi tevriyeli
olarak kullan›lm›ﬂ olup söz konusu cümle, hem ‘‹nsanlar masallarla uyutulur.’
ön bilgisine sahip izleyiciye bir ﬂeyler
söylemekte hem de kocaya ‘Beni kand›ramazs›n.’ mesaj›n› göndermektedir.
P›nar sucuk için çekilen reklamda
da masal formu kullan›lm›ﬂt›r. Anneanne, torununu dizinin dibine oturtmuﬂ ve
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ona P›nar sucuklar›n›n lezzet s›rr›n› anlatmaktad›r. Çocuk sorar; “Peki P›nar
sucu¤un s›rr› neymiﬂ?” Anneanne bu soruya masal fo›rmunda bir cevap verir:
“P›nar sucu¤un ülkenin yedi diyar›ndan
gelen baharatlarla yaratt›¤› sihirli lezzetmiﬂ.” Masal anlat›m› havas›nda baﬂlayan reklam yine masal formunda bir
cümleyle devam etmektedir. Anneannenin kurdu¤u cümleler masal cümleleridir ve ses tonu masal anlat›c›s›n›n tonuyla ayn›d›r. “Ülkenin yedi diyar›ndan
gelen baharat” ve “sihirli lezzet” tamlamalar› masallara has formel yap›lard›r.
Bu yap›lar masal dinleyen herkesin haf›zas›nda bulunmaktad›r. Masallara özgü
yap›n›n içerisine reklam› yap›lan ürünün baz› özellikleri yerleﬂtirilerek izleyiciye sunuldu¤unda bu, izleyici zihninde
farkl› tedailer yapacak ve böylece sucu¤un markas› onun kafas›nda kal›c› izler
b›rakacakt›r.
P›nar sucu¤un reklam›, “P›nar sucuk, sucu¤un piri P›nar’dan.” slogan›n›n
seslendirilmesiyle sona ermektedir. Bu
slogan da halk›n düﬂünce dünyas›nda
karﬂ›l›¤›n› bulmaktad›r. Zira halk›n
inanc›na göre her sanat›n ve sanatkar›n
bir “pir”i (Dar›verenli 1939: 21-23) vard›r. Bu “pir”ler genellikle peygamber veya evliya gibi kutsal kiﬂiler olup o sanat›n/mesle¤in ilk ve en iyi icra edicisidir.
Bu bilgiden hareketle reklam izleyicisine sucu¤u en iyi yapan firman›n P›nar
oldu¤u fikri verilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Masal unsurlar› Yedigün meﬂrubatlar›n›n reklam›nda da kullan›lm›ﬂt›r.
Reklamda Alaaddin ve arkadaﬂlar› bir
sahilde alt› kollu bir yarat›kla mücadele
etmektedirler. Alaaddin, cini ç›karmak
için lambas›n› o¤uﬂturmaktad›r. Alaaddin’in bir arkadaﬂ› ona telaﬂl› bir ifadeyle “Ç›kar art›k ﬂu cini!” der. Bu arada
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Alaaddin’in arkadaﬂlar› birer birer yarat›k taraf›ndan öldürülmektedir. Alaaddin, yarat›¤›n kendisine yaklaﬂt›¤›n› görünce dehﬂete kap›l›r ve cinin niçin ç›kmad›¤›n› ö¤renmek için lamban›n içine
bakar. Cin, orada uzanm›ﬂ, etraf›nda dönen, dans eden k›zlarla ve buzlar içerisine yat›r›lm›ﬂ Yedigün meﬂrubatlar›yla
keyif çatmaktad›r. Alaaddin ve arkadaﬂlar›n›n acil yard›ma ihtiyac› vard›r. Ama
cin “Yedigün keyfi aceleye gelmedi¤i”
için istifini hiç bozmadan meﬂrubat›n›
yudumlamaya ve e¤lencesine devam etmektedir. Bu sebeple Alaaddin’in yard›m
iste¤ine cevap verememektedir. Cinin
durumunu ö¤renen Alaaddin ümitsizce
gözlerini lamban›n içinden çekip yarat›¤a bakmak için çevirdi¤inde baﬂ›na inmek üzere olan canavar›n aya¤›n› görür.
Bunun üzerine lamba elinden düﬂer ve
Alaaddin’in öldü¤ünü ima etmek için ekran karar›r. Sonra reklam›n slogan› telaffuz edilir: “Yedigün mandalina, Yedigün portakal, bu tat aceleye gelmez.”
Sözünü etti¤imiz bu reklam›n izleyicilerinin ço¤u, ﬂu ya da bu ﬂekilde “Alaaddin’in Sihirli Lambas›” masal›n›, bilmektedirler. Reklamda sunulan canavar,
Alaaddin ve lamba üçlüsü izleyiciye hemen söz konusu masal› hat›rlatmakta ve
ona bildi¤i bir anlat›y› izlemenin rahatl›¤›n› yaﬂatmaktad›r. Fakat ihtiyaç duyuldu¤unda cinin ortaya ç›kmamas› ve zor
durumdakilere yard›m etmemesi al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda bir durum oldu¤u için izleyici bu noktada ﬂaﬂ›rt›lmaktad›r. Zira izleyicinin kafas›nda Alaaddin’in sihirli
lambas›ndaki cinin her durumda yard›ma koﬂtu¤u bilgisi vard›r. Oysa cin, içti¤i meﬂrubat›n tad› aceleye gelmedi¤i için
izleyicinin bilgisinin d›ﬂ›nda hareket etmekte ve her zaman yard›m etti¤i sahibi
Alaaddin’in bir anlamda ölümüne sebe-

104

biyet vererek izleyiciyi ﬂaﬂ›rtmaktad›r.
Cini, izleyicinin bildi¤inin aksine davrand›ran ﬂey ise Yedigün meﬂrubatlar›d›r. Reklamda hedef kitlenin bildi¤i bir
yap›n›n içerisine anlaml› ve uygun olarak tan›t›m› yap›lan ürün yerleﬂtirilmiﬂ
ve böylece izleyicinin üzerinde istenen
etki b›rak›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Masal unsurlar› sadece bu sözünü
etti¤imiz reklamlarda kullan›lmam›ﬂt›r.
Örne¤in Sabah gazetesinin vaktiyle yay›nlanan bir reklam›nda “Ç›plak Kral”
ve Bosh çamaﬂ›r makinelerinin tan›t›m›nda “K›rm›z› ﬁapkal› K›z” masallar›
kullan›lm›ﬂt›r.
Reklamlarda baz› halk inan›ﬂlar›n›n kullan›ld›¤› da görülmektedir. Hamile oldu¤u anlaﬂ›lan bir kad›n gecenin on
birinde kocas›n› yataktan aﬂa¤›ya atarak uyand›rmakta ve ona can›n›n hamburger istedi¤ini anlatmaktad›r. Koca
hiç itiraz etmeden apar topar Mc Donalds hamburgercisine gider. Fakat geç
oldu¤u için dükkan kapanm›ﬂt›r ve içeride görevliler son iﬂlerini yapmaktad›rlar.
Koca kap›n›n aç›lmas› için cama vurur
fakat içeridekiler geç oldu¤u gerekçesiyle kap›y› açmazlar. Bunun üzerine koca
pandomim yoluyla eﬂinin hamile oldu¤unu, hamburgeri de onun için istedi¤ini
anlat›r. Durumu ö¤renen görevli kap›y›
aç›p ona istedi¤i hamburgeri verir. D›ﬂar› ç›kan koca dayanamay›p hamburgeri
yer ve eﬂi için hamburgerciye tekrar döner.
Görüldü¤ü üzere reklam, “Aﬂ eren
kad›nlara can›n›n istedi¤i yedirilmelidir;
yoksa çocuk sakat do¤ar.” halk inanc›
üzerine kurulmuﬂtur. Gecenin bir vaktinde yata¤›ndan at›larak uyand›r›lan
koca, eﬂinin can›n›n hamburger istedi¤ini ö¤renince hiç itirazs›z hamburgerciye
koﬂar. Çünkü o çok iyi bilmektedir ki eﬂi-
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nin istedi¤ini yediremezse çocu¤u sakat
do¤acakt›r. Hamburgerci de geç oldu¤u
için dükkan› kapatm›ﬂ ve dinlenmek
üzere evine gitmek için dükkandaki son
iﬂlerini yapmaktad›r. Bu sebeple gelen
bir müﬂteriye hizmet verilmemektedir.
Ancak hamburgercide çal›ﬂan görevli,
hamburgerin bir hamile için istendi¤ini
ö¤renince kendi dinlenmesinden ödün
vererek kap›y› açar ve ona istedi¤ini verir. Çünkü hamburgercide de “hamilelere istedi¤i yedirilmelidir yoksa çocuk sakat do¤ar.” inan›ﬂ› bulunmaktad›r. Koca
eﬂine götürmek için zor güç ald›¤› hamburgeri dayanamaz yer ve ayn› zorluklar› göze alarak inan›ﬂ›n söyledi¤i durumla karﬂ›laﬂmamak için hamburgercinin
kap›s›na tekrar dayan›r. Reklam, Mc Donalds’›n, halk›n inançlar›na sayg› duydu¤u ve anlay›ﬂl› davrand›¤› vurgusunu
yapmaktad›r.
P›nar yo¤urt reklam›nda anne ile
o¤ul, k›z istemeye gideceklermiﬂ gibi tevriyeli kelimelerle sohbet etmektedirler.
Fakat sonunda k›zdan de¤il, P›nar yo¤urttan bahsedildi¤i ortaya ç›kar. Yo¤urdu al›p yemeye baﬂlayan o¤ul mutlu bir
ﬂeylere sahip olundu¤unda, özellikle de
evlenildi¤inde söylenen “Dar›s› baﬂ›n›za.” sözünü telaffuz eder. Yine halk›n bildi¤i kal›p bir cümleyle yo¤urt markas›
izleyicinin zihnine iﬂlenmeye çal›ﬂ›l›r.
Baz› reklamlarda halk türkülerinden veya onlar›n ezgilerinden fragmanlar kullan›lmaktad›r. Örne¤in Mavi Jeans reklam›nda “Yaylalar” türküsünden
bir bölüm, Selam sucuklar›n›n reklam›nda “Size selam getirmiﬂem” türküsünden
bir parça, Rinso mati¤in tan›t›m›nda
“Mendilimde gül oya” türküsünün bir dizesi okunmaktad›r. Son zamanlarda yay›nlanmaya baﬂlayan Sütaﬂ firmas›n›n
“Kaymakl›m” adl› yo¤urdunun rekla-
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m›nda “Yüksek yüksek tepelere ev kurmas›nlar” türküsünden bir parça okunmaktad›r. Önüne “Kaymakl›m” yo¤urdunu al›p yemeye baﬂlayan delikanl›, yo¤urt annesinin kaymakl› köy yo¤urduna
benzedi¤i için köyünü, inekleri, annesini, babas›n› hat›rlamaktad›r. Bu arada
fonda yukar›da sözünü etti¤imiz türkünün “Uçan da kuﬂlara malum olsun /
Ben annemi özledim / Hem annemi hem
babam› ben köyümü özledim.” sözleri ezgisiyle birlikte okunmaktad›r. Yo¤urt yemeye devam eden delikanl› gurbete ç›karken annesinin, arkas›ndan bir tas su
döküﬂünü de hat›rlay›p a¤lamaya baﬂlamaktad›r. Sonra reklam›n döviz cümleleri gelmektedir: “Hasret çekenlere bire
bir. Halis muhlis kaymakl› yo¤urt.”
Reklam, s›la ile ana baba hasreti
üzerine ve bu arada söz konusu hasretleri dile getiren halk türküsünün bir parças› üzerine kurulmuﬂtur. Yo¤urt, kalitesi dolay›s›yla gurbetteki delikanl›ya annesinin yapt›¤› köy yo¤urdunu ve yo¤urtla birlikte s›las›n›, anne babas›n› hat›rlatmaktad›r. Fonda çalan halk türküsü
de gencin çekti¤i hasreti dile getirmektedir. Böylece firman›n üretti¤i yo¤urt, köy
yo¤urdunu, köy yo¤urdu da hasreti ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. Halk türküsü ise bu hasreti estetik bir formda anlatmaktad›r.
Baﬂka bir deyiﬂle halk türküsü reklamda
yo¤urtla özdeﬂleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ve
böylece türkünün yabanc›s› olmayan izleyiciye yo¤urt, tan›d›k bir yap› içerisinde verilmiﬂtir. Yine reklam içerisindeki
giden yolcunun arkas›ndan çabuk ve sa¤
salim dönmesi için su dökülmesi bir halk
kültürü unsurudur. Bu da reklam› yap›lan ürünün çabuk tan›nmas›n› sa¤layacak yard›mc› bir unsurdur.
Televizyon reklamlar›n›n birço¤unda halk aras›nda kullan›lan deyim, ata-
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sözü, ölçülü söz, ibare gibi unsurlara yer
verilmektedir. Bu unsurlar ya halk›n
kulland›¤› ﬂekliyle verilmekte ya da reklam› yap›lan ürünün mahiyetine uygun
olarak yap›lm›ﬂ küçük bir de¤iﬂiklikle
sunulmaktad›r. Halk›n zihnindeki kal›p
sözlerin reklamlarda kullan›lmas›, ürünün ya da hizmetin tan›t›m›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r. Zira izleyici reklam› yap›lan ürün veya hizmetle kendi haf›zas›nda olan› kolayca birleﬂtirmekte ve onlar›
akl›na yerleﬂtirmektedir.
Star gazetesinin bir reklam›nda
“Çok okuyan de¤il Star okuyan bilir.” ifadesi kullan›lmaktad›r. Bu ifade halk›n
zihninde “Çok okuyan m› bilir çok gezen
mi?” ﬂeklindedir. Halk›n bildi¤i bu ifade,
reklam›n amac›na uygun olarak baz› de¤iﬂikliklere u¤rat›lm›ﬂ ve tekrar halka
sunulmuﬂtur. Halk/izleyici, reklamdan
duydu¤u bu slogan› zihnindeki baﬂka bir
ifadeyle örtüﬂtürdü¤ü için reklam› yap›lan ürünle zihninde bir yak›nl›k kurmaktad›r. Ayr›ca slogan “bilmek” için
çok okumak gerekmedi¤ini, Star okuman›n yeterli oldu¤unu söylemektedir. Bu
ise daimâ ‘en az çaba’ yasas›yla hareket
eden insan›n gönlüne hoﬂ gelmekte ve
onu “bilmek” için Star gazetesine yönlendirmektedir.
Koçbank’›n reklam›nda, bankan›n
emeklilik sigortas›yla ilgili bir hizmeti
tan›t›l›rken “‹nsan ne oldum dememeli,
nas›l emekli olaca¤›m demeli.” ﬂeklinde
bir döviz cümle geçmektedir. Bu cümlenin patenti halka ait olup orijinali “‹nsan ne oldum dememeli, ne olaca¤›m demeli.” ﬂeklindedir. Halk›n bu ölçülü sözü
kiﬂiye, insan›n hal-i haz›rdaki durumuna de¤il, gelecekte ne olaca¤›na bakmas›
gerekti¤ini ve bu meyanda da gelece¤ini
kurtarmak için çal›ﬂmas›n›n zorunlu oldu¤unu ö¤ütlemektedir. Halk›n ölçülü
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sözünün, tan›t›m› yap›lan hizmetin ak›lda kalmas›n› sa¤layacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmesi baﬂka bir deyiﬂle halktan al›nan
bir unsurun amaca hizmet edecek ﬂekilde dizayn edildikten sonra halka tekrar
sunulmas›, reklam›n baﬂar›s›n› art›rmaktad›r. Zira halk, reklamdan kendine
ait bir unsuru almaktad›r ve onu al›rken
de onun yan›nda reklama konu olan
ürün ya da hizmeti de belle¤ine yerleﬂtirmektedir.
Yeni aç›lan büyük al›ﬂ veriﬂ merkezlerinden birisi olan Oypa’n›n reklam›nda
yine halka ait bir sözden hareketle oluﬂturulmuﬂ bir yap› kullan›lmaktad›r: “Evdeki hesap Oypa’ya uydu / Arad›¤›m tam
da buydu.” Belli bir notaya uygun olarak
söylenen bu kafiyeli söz, izleyiciyi Oypa’da al›ﬂ veriﬂ yapmaya teﬂvik etmektedir. Zira izleyicinin akl›nda “evdeki hesab›n çarﬂ›ya uymad›¤›n›” belirten ve
“Evdeki hesap çarﬂ›ya uymaz.” ﬂeklindeki kapsüle yerleﬂtirilmiﬂ bir bilgi bulunmaktad›r ki bu bilgi, izleyici taraf›ndan
da müteaddid defalarla denenmiﬂ ve hep
ayn› sonuca ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Oysa reklam,
tecrübeye dayal› bu bilgiyi de¤iﬂtirecek
bir al›ﬂ veriﬂ merkezinin oldu¤unu söylemektedir. ‹zleyici oraya s›rf, y›llarca denedi¤i fakat her seferinde ayn› sonuca
ulaﬂt›¤› bilgisinin de¤iﬂip de¤iﬂmeyece¤ini merak etti¤i için gidebilir.
Bir banka (Eti Bank) reklam›nda
“gözünü dört açmak” deyimi “Gözünü
web açmak” ﬂeklinde de¤iﬂtirilerek kullan›lm›ﬂt›r. Cep telefonu reklam›nda “samanl›kta i¤ne aramak”, çikolata reklam›nda “akl›n› baﬂ›ndan almak” Noya
Holdingin reklam›nda “parma¤› olmak”,
Rabi¤ gömleklerinin tan›t›m›nda “bir
gömlek fark atmak” deyimleri kullan›lm›ﬂt›r.
Duru Limon kolonyas› reklam›nda,
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Bellona koltuk tak›mlar›n›n tan›t›m filminde geleneksel k›z isteme formu kullan›lm›ﬂt›r. Kolonya reklam›nda genç bir
k›z, hafif naz ve iﬂve kar›ﬂt›r›lm›ﬂ utangaç tav›rlarla misafirlere kahve ikram
etmektedir. Misafirler, meramlar›n› anlatmak için nereden baﬂlayacaklar›n› bilememenin verdi¤i bir s›k›nt› ve sessizlikle beklemektedirler. Ev sahipleri de
ilk defa karﬂ›laﬂt›klar› birileriyle ne konuﬂulaca¤›n› bilememekten sessizdirler.
Bu sessiz ortama bir han›m ç›kar ve kolonyas›n› tan›tarak orada bulunanlara
döker. Çünkü misafirli¤e gidildi¤inde
kolonya ikram edilir. ‹zleyicinin bilmedi¤i bir kolonya, bilinen bir sahne içerisinde ona arz edilmektedir.
Bellona koltuk tak›mlar›n›n tan›t›m filminde, koltu¤una oturan adam
“Bizim han›m görmüﬂ be¤enmiﬂ Alah’›n
emri peygamberin kavliyle koltuklar›m›z› de¤iﬂtiriyoruz.” der. Adam›n sözlerinin
baﬂ›, hele hele de “Allah’›n emri peygamberin kavliyle” ibaresi, izleyiciye bir k›z
isteme sahnesiyle karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u intiba›n› vermektedir. Fakat cümlenin sonu izleyiciyi ﬂaﬂ›rtmakta ve bu
ﬂaﬂk›nl›k onun akl›nda Bellona markas›n›n kalmas›n› sa¤lamaktad›r.
Kuﬂkusuz televizyon reklamlar›ndaki halk kültürü unsurlar› bu kadarla
s›n›rl› de¤ildir ve halk kültürü unsurlar›
televizyonda sadece reklamlarda de¤il,
baﬂka programlarda da kullan›lmaktad›r. O nedenle bat›da oldu¤u gibi (Çobano¤lu 1999: 176) bizdeki televizyon programlar›nda yer alan halk kültürü unsurlar› üzerine de¤iﬂik çal›ﬂmalar yap›labilir / yap›lmal›d›r.
Halk kültürü / folklor unsurlar›n›n
çok say›da iﬂlevi vard›r. William Bascom
bu iﬂlevlerden önemli gördü¤ü baz›lar›n›
dört madde alt›nda toplam›ﬂt›r. Buna göre halk kültürü unsurlar› i.) hoﬂ vakit

Milli Folklor

geçirme, e¤lenme ve e¤lendirme ii.) de¤erlere, toplum kurumlar›na ve törelere
destek verme iii.) e¤itim, kültürün gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› iv.) toplumsal
ve kiﬂisel bask›lardan kurtulma (Çobano¤lu 1999: 226) iﬂlevlerini görmektedir.
Bir baﬂka araﬂt›rmac› (Baﬂgöz 1996: 1-4)
folklor ürünlerinin “protesto” iﬂlevinin
de oldu¤unu belirtmektedir. ﬁüphesiz
halk kültürü / folklor unsurlar›n›n iﬂlevleri bu kadarla s›n›rl› de¤ildir. Onlar,
kullan›ld›klar› ba¤lama göre yeni fonksiyonlar yüklenmektedirler. ‹ﬂte yukar›dan beri anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z reklamlardaki halk kültürü unsurlar› da göstermektedir ki, folklor mahsullerine yeni
bir fonksiyon yüklenmiﬂtir: Tan›tma /
Reklam. Zira “geçmiﬂe ba¤l› kültürlerde,
gelene¤in yapt›r›m› veya onaylamas› yeni fikirlerin tan›t›m› için enstrüman görevi yapabilir. (Çobano¤lu 1999: 299)”
Türk halk› da gelene¤ine ba¤l› olup onu
yaﬂatt›¤› için yaﬂatt›¤› o de¤erler ve kabuller, reklamlarda yeni ürün veya hizmetlerin tan›t›lmas›nda vas›ta olarak
kullan›lm›ﬂt›r.
Dikkat edilecek olursa yukar›da s›ralad›¤›m›z reklam metinlerinin birço¤unda vezinli, kafiyeli sözlerin kullan›lm›ﬂ oldu¤u, vezin ve kafiyenin olmad›¤›
yerlerde ise aliterasyon ve asonanslarla
reklamlarda belli bir ahengin sa¤lanmaya çal›ﬂ›ld›¤› fark edilecektir. Ayn› durum halk kültürü unsuru olmayan reklamlarda da söz konusudur: “Size bir soru / Ne marka bu boru?”, “ekolay.net
/Slogan› olay internet /Evet”, “Funkeyi
ald›m / ‹nternete dald›m.” “Aha size
Funkey / Daha ne istiyonuz ki.” Örnekleri ço¤altmak mümkündür ancak buna
pek gerek de yoktur. Çünkü bizim burada as›l vurgulamak istedi¤imiz örneklerin bollu¤u de¤il, vezinli, kafiyeli, aliterasyonlu, asonansl› sözlerin hangi amaç-
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la ya da hangi iﬂlevi görmek için kullan›ld›¤›d›r.
Sözlü kültür ortam›nda yetiﬂen bellek, uzun y›llar içerisinde büyük zahmetlerle ö¤rendi¤i bilgilerini kaydedecek bir araçtan yoksundur. Bu sebeple
sözlü kültür ortam›ndaki belle¤in bilgilerinin ço¤u ezbere dayan›r (Ong 1995:
37, 93). ﬁüphesiz belle¤in belirli bir ezber kapasitesi vard›r. Bellek ezber kapasitesini art›rmak için bilgiyi kal›p sözler
yard›m›yla depolamay› keﬂfetmiﬂtir. Kal›p sözleri oluﬂturmak ise kelimeleri, ses
ve hece say›s› benzerliklerini kullanarak
ahenkli bir ﬂekilde s›ralamakla mümkündür. ‹ﬂte aliterasyon, asonans, vezin
ve kafiye böylesi bir ihtiyaçtan do¤muﬂ
ve bunlar zamanla estetik zevke de hitap eder olmuﬂtur. Televizyon reklamlar›nda karﬂ›m›za ç›kan reklam metinleri
de ilgili ürün ya da hizmetin haf›zada
kolay saklanmas› için vezin, kafiye ve
aliterasyon gibi ahenk sa¤lay›c› unsurlarla donat›lmaktad›r.
Halk kültürü unsurlar› sözlü kültür
ortam›n›n ürünüdür. Sözlü kültür ortam›n›n ürünü olan unsurlar›n ve ona benzetilerek yap›lm›ﬂ di¤er yap›lar›n matbaa teknolojisinin doru¤a ulaﬂt›rd›¤› yaz›l› kültür ortam›n›n ard›ndan gelen
elektronik ça¤›n icatlar›ndan olan televizyon reklamlar›nda kullan›lmas›,
elektronik ça¤›n söylendi¤i gibi (Ong
1995: 15) ikincil sözlü kültür ortam› oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca sözlü kal›plarla düﬂünme ve anlat›m biçimi bilince ve bilinç d›ﬂ›na derinden iﬂledi¤i için,
insan›n eli kalem tutar tutmaz yok olmaz (Ong 1995: 40). Türkiyedeki televizyon izleyicisi de yaz›l› kültür ortam›na
geç geçti¤inden ve daha bu ortam› iyice
özümsemeden ikincil sözlü kültür ortam›n›n icatlar›yla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›ld›¤›ndan ve karﬂ›laﬂt›¤› bu yeni ortam da
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ona kal›p sözlerle seslendi¤inden eski
kültürel unsurlarla tekrar yüz yüze gelmiﬂtir.
NOTLAR
* Bu çal›ﬂma 25-27 May›s 2000’de Kültür Bakanl›¤›n›n katk›lar›yla ‹LESAM taraf›ndan ‹çel’de
düzenlenen “Uluslararas› Türk Dünyas› Halk Edebiyat› Kurultay›”nda bildiri olarak sunulmuﬂtur.
1
Sözlü kültürün özellikleri hakk›nda geniﬂ
bilgi için Walter J. Ong (1995: 46-96)’a müracât edilebilir.
2
Sözü edilen tarife göre halk, “medenî seçkin
ve medeniyetten çok uzak ‘vahﬂî/ilkel’ aras›nda bir
tür yer iﬂgal eden (Dundes 1998: 139)” gruptur. Baﬂka bir deyiﬂle halk, yar› medenîleﬂmiﬂ topluluklard›r. Yar› medenîleﬂmiﬂ olman›n göstergesi ise ekonomik ve kültürel aç›dan belirli bir düzeye yükselmektir.
3
Deyiﬂme hakk›nda geniﬂ bilgi için bkz. (Kaya
1999: 132-133).
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