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“PAZARLAMA” SEKTÖRÜNDE
DÖNÜﬁÜMÜ VE FONKS‹YONLARI
From Orality to Literacy: Functions and Transformation of
“Anectodes” in Marketing
De l’oral à l’écrit: Fonctions et transformation
des anecdotes en secteur de marketing

Gökﬂen BU⁄RA*
ÖZET
Sözlü kültür ürünü olan “f›kra”, yaz›l› kültüre geçiﬂle devaml›l›¤›n›, hem sözlü olarak belleklerde hem
de yaz›n›n sayesinde çeﬂitli yay›n alanlar› ve kitle iletiﬂim araçlar›nda bulmuﬂtur. “F›kra” türünün, halk
aras›nda en bilinen özelli¤i “güldürme” unsurudur. Bu unsur pazarlama sektörü taraf›ndan reklam ve promosyon olarak gündeme taﬂ›nm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada f›kran›n reklam ve pazarlama alan›nda oynad›¤› rol tart›ﬂ›lacakt›r.
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ABSTRACT
As an orality product, anecdotes keep its countinuity after literacy both as oral in memories and in
various publishing areas and mass comunications by literary language. The most known feature of anectodes is “comic” factor. This factor is popularized as advertisement and promotion by marketing. This article
disscuses the part that has taken by anectodes in advertisement and marketing.
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Sözlü kültürün öyküleme ve dolaylama yoluyla oluﬂturdu¤u, sosyal iletiﬂimde olumlu rolü olan ﬂaﬂ›rtma ve yergi ile güldürmeye ya da düﬂündürmeye
yarayan f›kralar, yaz›l› kültüre geçiﬂle
de tükenmemiﬂ; varl›¤›n› ve çeﬂitlili¤ini
sürdürmüﬂtür. Yaz›l› kültüre geçildikten
sonra f›kra türü devaml›l›¤›n›, hem sözlü kültürün devam› ile belleklerde hem
de yaz› sayesinde kitle iletiﬂim araçlar›
ve çeﬂitli yay›n alanlar›nda bulmuﬂtur.
Bu çal›ﬂmada “f›kra”n›n markalaﬂma,
reklam ve pazarlamada oynad›¤› rolün
niteli¤i tart›ﬂ›lacak; bir sözlü kültür gelene¤inden faydalan›larak sat›lan ürünle, yine bu gelene¤in yaz›l› kültürde de-

vam ettirilmesinin iﬂlevi sorgulanacakt›r. Kullan›lacak örnek, Ülker firmas›n›n
üretti¤i hem ad›yla hem de ambalaj›yla
bir sözlü kültür ürününün iﬂaret edildi¤i
“F›kra” markal› sak›z olacakt›r.
Umay Günay “Folklor, Reklam ve
Tarhana” baﬂl›kl› makalesinde William
Bascom’›n folklorun fonksiyonlar› üzerine s›n›fland›rmas›n› ﬂöyle aktar›r: “1.
Hoﬂ vakit geçirme ve e¤lenme ve e¤lendirme. 2. De¤erlere, kabullere, kurumlara ve törelere destek verme.
3. E¤itim, kültürü gelecek nesillere
aktarma. 4. Bask›lardan kurtulma mekanizmas›” (3). Bu unsurlar›n f›kra ba¤lam›nda de¤erlendirildi¤inde de geçerli
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oldu¤u görülür. F›kra, sözlü kültürlerde
birden fazla kiﬂiyle yap›lan, anlat›c› ve
dinleyicinin oldu¤u; bazen daha çoklu
ortamlarda bu kiﬂilerin yer de¤iﬂtirdi¤i
e¤lence amaçl› bir etkinliktir. Ancak
ikinci maddede geçen “de¤erlere, kabullere, kurumlara ve törelere destek”, f›kra için her zaman söz konusu de¤ildir.
Bu maddeyi dördüncü unsurla birlikte
aç›klamak do¤ru olacakt›r. F›kra de¤erleri yer yer olumlar; ama bask›lardan
kurtulma konusunda bir aç›m da sa¤lar.
F›kra, de¤erlere ya da kabullere eleﬂtiri
de getirebilir. Özellikle ça¤daﬂ kültürün
üretti¤i f›kralarda ülke politikas›n›n, siyasetçilerin, spor ve sporcular›n, medyada gündem oluﬂturan isimlerin, yerleﬂmiﬂ âdetlerin eleﬂtirisine s›kça rastlan›r.
Bir di¤er madde de “gelecek nesillere
aktar›m”d›r. Bu unsurun yaz›l› kültürde
tam anlam›yla karﬂ›l›¤›n› buldu¤u söylenebilir; çünkü yaz›l› kültür “tükenme”yi
popülerize ederek aﬂar. Bir baﬂka deyiﬂle, sözlü kültür ürününün ça¤›n ihtiyaçlar›na uygun olarak dönüﬂtürülmesi, var
olan gelene¤in tükenmesini, unutulmas›n› engeller.
F›kran›n yaz›l› kültürde fonksiyonlar›n›n devam etti¤ini belirttikten sonra
g›da alan›n›n bir ürünü olan “sak›z”a de¤inilebilir. Kudret Emiro¤lu, Gündelik
Hayat›m›z›n Tarihi adl› kitab›nda “sak›z” için ﬂunlar› söyler: “Çam a¤açlar›ndan süzülen sak›zla zifti ay›rmak, mumu eritip sak›z oluﬂana kadar o nesneyi
a¤›zda çi¤nemek Türklerin çok eski âdeti olmal› ki, sözcük Altaylara kadar ortak kökle biliniyor” (323). Sak›z çi¤neme
al›ﬂkanl›¤›n›n bu kadar uzun süredir devam etmesinin nedeni, halk›n sak›zla
can s›k›nt›s›n› atabildi¤ine inanmas›
olabilir. Bu durumda sak›z›n f›kran›n
fonksiyonlar›nda belirtilen e¤lenme, e¤lendirme iﬂleviyle yak›n olarak “içinde
bulundu¤u s›k›nt›l› durumdan kurtulma
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ve rahatlama” iﬂlevi oldu¤u söylenebilir.
Sak›z, eﬂe dosta ikram edilir; balon patlat›larak e¤lenilir. Gazete ve televizyon
haberlerinde sunulan bilgilere göre ise
sak›z, düﬂünme ve an›msama, zihinsel
faaliyetlere destek, diﬂ ve çene sa¤l›¤›na
katk›, sindirim düzenleme gibi iﬂlevlere
de sahip bir g›da ürünüdür.
Ülker firmas›n›n üretti¤i “F›kra”
adl› sak›z, hem ürün ad›yla kitlenin dikkatini çeker; hem de promosyon olarak
sak›z›n ambalajlar›nda yaz›l› f›kralarla
ürünü çekici k›lmaya çal›ﬂ›r. Seçilen f›kralar, yaz›n›n bas›laca¤› alan›n küçük
ebad›ndan ötürü olabildi¤ince k›sa seçilmiﬂtir. Genellikle “Temel” f›kralar›,
“Adam›n biri…” diye baﬂlayan f›kralar,
“deli” f›kralar›, “ö¤renci-ö¤retmen” iliﬂkilerini anlatan f›kralar ve çeﬂitli meslek gruplar›n› konu edinen f›kralar tercih edilmiﬂtir. Bu tercihte baﬂat neden,
ürünü tüketecek kitlenin ilgi alanlar›na
göre f›kralar› çeﬂitlendirmek ve tüketimin tekrar›n› sa¤lamakt›r.
Ürünü pazarlamada reklam›n gücü,
özellikle de medya deste¤i ile son derece
önem kazan›r. Firma, ürün için haz›rlat›lan reklamda da halk kültürü unsurlar›yla kitlesine seslenir.
Reklam müdürü, tak›m elbiseli,
as›k suratl›, ciddi bir “patron” tipidir.
Ürünün ad›n› söyleyerek çal›ﬂanlar›ndan bir saat içinde bir reklam kampanyas› ister. Çal›ﬂanlar, modern görünümlü, genç tiplerdir; ama iﬂin ciddiyetinden
uzakt›rlar. Çal›ﬂanlar, bir çözüm bulmak
için sak›z›n özelliklerinden söz ederler;
ﬂekersiz ve diﬂ dostu olmas› gibi. Bu arada ﬂirketin çayc›s› görünür; b›y›kl›, göbekli, ofisteki di¤er tiplerden kolayca
ay›rt edilebilecek bir ﬂekil çizilmiﬂtir;
halk a¤z›ndan konuﬂmas› da bu durumu
pekiﬂtirir. Çal›ﬂanlarla dalga geçercesine “ya psikolojik yararlar›, e ad› üstünde
f›kra” diye sorar. Herkes donakal›r; son-
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ra sak›zlar› aç›p ka¤›tlar› okumaya baﬂlarlar ve kahkahaya bo¤ulurlar. ‹çeri
birden patron girer, ona da bir sak›z
uzat›rlar, o da gülmeye baﬂlar. Sonra
slogan sak›z›n ambalaj› gösterilerek çayc›n›n sesiyle okunur: “moralini bozma,
patlat bir f›kra!”. Reklam filminde dikkati çeken, ﬂirkette görülen di¤er tiplerin d›ﬂ›nda çizilen “çayc›”d›r; görünümü
ve konuﬂma tarz› ile “halktan biri” olarak konumlanan çayc›, reklamc›lar›n
fark edemedi¤ini fark eder; çünkü halk›n ne istedi¤ini onlardan biri olarak daha iyi teﬂhis etmiﬂtir. Slogan›n söylenmesi de bu nedenle halka yak›n olan tip
“çayc›” taraf›ndan gerçekleﬂtirilir.
Reklam filmiyle karﬂ›m›za ç›kan temel bir nokta vard›r: “çayc›”n›n “ya psikolojik faydalar›, e ad› üstünde f›kra!”
sözleriyle yapt›¤› ç›k›ﬂ. Burada tüketiciye f›kran›n ve bu ba¤lamda ürünün insan psikolojisine faydal› oldu¤u fikri iletilir. Reklamda bask›n olan, f›kran›n
“güldürme” etkisidir. John Morreall,
Gülmede Yeni Bir Teori adl› kitab›nda
gülme eylemi için ﬂunlar› söyler: “Gülme, pozitif hislere bir destek, negatif
hislerin bir kesilmesi veya bast›r›lm›ﬂ
hislerin serbest b›rak›lmas›yla birlikte
temelden tesir edendir veya de¤iﬂiklik,
düﬂmanl›k güden ﬂakadaki gibi hem etkili hem de bilmeye aittir” (407). Bu durumda tüketici, ürünü sat›n ald›¤›nda
hem stres atmaya yarayan bir g›da maddesi tüketir hem de psikolojik durumunu olumlu yönde etkileyecek bir eyleme
geçer; gülmeye.
Ürünün hedefledi¤i kitleye ulaﬂmas› için reklamla iletilen kodlar›n›n al›c›
taraf›ndan karﬂ›l›k bulmas› ve do¤ru anlaﬂ›lmas› gerekir. “Halk Kültürü Unsurlar›n›n Televizyon Reklamlar›nda Kullan›lmas›” baﬂl›kl› yaz›s›nda ﬁeref Boyraz,
“Sözü edilen reklamlardaki referanslar
halk›n zihnine ait olunca, referansla bir-
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likte sunulan ürünler veya hizmetler izleyici taraf›ndan kolay benimsenecek ve
çabuk hat›rlanacakt›r. Böylece reklam
da amac›na ulaﬂm›ﬂ olacakt›r” (97) der.
“F›kra” sak›z›n›n reklam›nda da halk›n
zihninde var olan “f›kra” kodu, yine
halktan biri “çayc›” taraf›ndan iletilir ve
f›kra gelene¤inin “güldürme” unsurunun
alt› çizilerek, kod iletilir. Umay Güney
sözü edilen makalesinde ﬂunlar› söyler:
“Folklor birikimi her milletin bilincinde
ve bilinçalt›nda yaﬂad›¤› için ça¤r›ﬂ›mlarla müﬂteriyi etkilemek ve ürünün gereklili¤ine inand›rmak mümkün olmaktad›r” (3). Firma da halk kültürünü, görüntüde bir halk adam› olarak seçti¤i
“çayc›” ile, sözel anlamda ise sloganlar›nda gelene¤in güldürme unsuru ile iﬂlemiﬂtir.
Graeme Burton Görünenden Fazlas› adl› kitab›nda iletiﬂim ve gelenek iliﬂkisinden söz ederken ﬂunlar› söyler:
“Tüm iletiﬂim örnekleri geleneklerle s›n›rlanm›ﬂt›r. Biz bu kurallar› toplumsallaﬂma sürecimizin bir parças› olarak ö¤reniriz. Genellikle bu nedenle de bu kurallar›n varl›¤›n› fark etmeyiz. Bize çok
do¤al geldikleri için görünmez olurlar.
‹letiﬂim üzerine çal›ﬂmak gelenekleri (ve
kodlar›) görünür k›lmaya çal›ﬂmakt›r”
(41). Sak›z reklam› örne¤inde oldu¤u gibi kodlanm›ﬂ zihinler, yüzy›llard›r süregelen f›kra gelene¤inin sat›ﬂ fiyat› da
düﬂük olan bir ürünle birlikte sunulmas›
düﬂüncesine s›cak yaklaﬂ›rlar. Sloganlardan biri de “Ad› üstünde f›kra, diﬂlerde sa¤l›k yüzlerde kahkaha”d›r; tüketici
kitle mesaj›n içeri¤ini alg›lam›ﬂ kabul
edilir ve bu alg›y› desteklemek için diﬂ
sa¤l›¤›na olumlu etki vurgulan›r.
Bütün bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda sak›zla
birlikte bir promosyon ürünü olarak sunulan “f›kra”n›n, sözlü kültürün tüketti¤i f›kran›n bütün özelliklerini taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤› sorusuyla karﬂ›laﬂ›r›z. Sözlü
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kültürde f›kra, sosyal etkileﬂim oluﬂturmas› bak›m›ndan önem taﬂ›r. Ancak bir
sak›z, ambalaj›nda taﬂ›d›¤› f›kra ile ne
kadar etkileﬂim sa¤layabilir? Morreall’e
göre “Biz bir f›kran›n bizi çarpmas›ndan
ve bir f›kran›n sonuç olan ‘espri m›sra›’ndan bahsederiz. Baﬂar›l› bir komedyen dinleyicilerini ‘yere y›kmak’ veya
‘gülmekten kat›lma derecesine ulaﬂt›rmak’ özelliklerine sahip olmak zorundad›r” (422). ﬁu hâlde bir etkileﬂimin gerçekleﬂmesi için öncelikle f›kra anlat›c›s›na ihtiyaç vard›r; anlat›c›dan mimiklerini ve sesini kullanarak f›kray› çekici hâle getirmesi beklenir. Sak›z tüketicisi ise
e¤er ürünü yaln›z baﬂ›na tüketiyorsa,
hem anlat›c› hem de dinleyici konumdad›r. Ancak ürünün birden fazla kiﬂi taraf›ndan tüketilebilece¤i de düﬂünülmelidir; bu durumda ya her tüketici kendi
f›kras›n› okur ya da tek bir tüketici yaz›ya geçirilmiﬂ sözlü kültür ürününü çevresiyle paylaﬂ›r. Ürünün reklam›nda da
bu paylaﬂ›m ofistekiler aras›nda gerçekleﬂir; ama bir f›kra anlat›c›s› görülmez,
f›kralar ambalajdan okunur. Burada
amaç, ürüne dikkat çekmektir. Her ne
kadar f›kran›n bir sak›zla birlikte tüketilmesi ça¤daﬂ kent hayat›nda türün devaml›l›¤›n› sa¤lasa da sözlü kültürdeki
tüketim ortam›n›n farkl›l›k gösterdi¤i
söylenmelidir.
Günay’a göre “Folklor mahsulleri
ve hadiseleri de¤iﬂen hayat içinde iﬂlevleri vas›tas›yla yeni oluﬂumlara uyum
sa¤layarak hayatiyetlerini sürdürebilmektedirler”(10). Bir folklor ürünü olan
“f›kra”, yaz›l› kültüre geçince g›da sektörünce de etki gücü kullan›lm›ﬂ, “F›kra”
sak›zlar›yla bir dönüﬂüm geçiren gelene¤in kal›c›l›¤› sa¤lanm›ﬂt›r.
Folklorun fonksiyonlar›na uyum
sa¤layan “f›kra” türünün, halk aras›nda
en bilinen özelli¤i “güldürme” unsurudur. Sözlü kültürde daha çok bir grup et-
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kinli¤i olarak var olan tür, yaz›l› kültüre
geçiﬂle de e¤lenme amaçl› baﬂvurulan
bir araçt›r. Bu araç, pazarlama sektörü
taraf›ndan “promosyon” olarak gündeme
taﬂ›nm›ﬂ, tüketici kitlenin ilgisi reklamlarda iﬂlenen halk kültürü unsurlar›yla
canland›r›lm›ﬂt›r. Üretici firma, yaln›zca
ürününü pazarlamakla kalmam›ﬂ, bir
sözlü kültür unsurunun modern yaﬂamda varl›¤›n› sürdürmesine de katk›da
bulunmuﬂtur. “De¤iﬂikli¤in sebep oldu¤u
ve de¤iﬂiklik taraf›ndan üretilen hissin
ifade etti¤i fiziki aktivite” (Morreal, 408)
olarak tan›mlanan gülme, ça¤daﬂ kentte
yaﬂayan insanlar›n küçük bir de¤iﬂiklikle, sak›zlar›ndan ç›kacak k›sa f›kralarla
bir psikolojik de¤iﬂim geçirmelerini sa¤lar. Firman›n slogan› “Moralini bozma.
Patlat bir f›kra” sözleri ile “f›kra patlatmak”, “espri patlatmak” anlam›nda kullan›larak, hedef kitle, sözlü kültür unsurunun kiﬂilerin gündelik yaﬂamlar›na
olumlu etkisinin vurgulanmas›yla ikna
edilmiﬂtir.
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