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Bu çal man n amac , cep telefonlar n n 

yedinci duyu organ  olarak hayat m za nas l 
eklemlendi ini göstermektir. Ara t rmam z için, 
Ocak- ubat 2004 tarihleri süresince yay mlanm  olan 
Ak am, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Radikal, Cumhuriyet, 
Vatan, Dünden Bugüne Tercüman gazetelerinde yer 
alan cep telefonu reklamlar  incelenmi tir. A a da 
sunulan reklam metinlerinin çözümlenmesinde de 
ayr nt l  olarak de inildi i gibi, cep telefonlar , 
reklamlarda kullan lan görsel ve yaz l  metinlerde, 
duyu organlar n n yerine geçer ya da geçebilir 
nitelikte gösterilerek kullan lmaktad r. 

  

Böyle bir sunum, cep telefonlar n n hayat n 
vazgeçilmez nesneleri olarak alg lanmas na neden 
olmaktad r. Reklamlarda sunulan iletiler temel alg  
düzeyinde incelendi inde, cep telefonuna sahip 
olmak bir gereklilik olarak yans t lmaktad r. Cep 
telefonlar , hayat  duyumsaman n önemli bir ko ulu 
olarak reklamlarda sunulmaktad r. Ba ka bir deyi le, 
insan eliyle yarat lan cep telefonlar , reklamlarda 
“insan eli”yle e de er bir nesne konumunda temsil 
edilmektedir.  
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Reklam n birincil düzlemdeki iletisi, bu 
telefonun, insan n duyu organlar ndan biri yerine 
geçecek kadar önem ta d  ve gerekli oldu udur. 
Görsel metinde so uk, cinsel cazibesi öne ç kar lm , 
maviyle renklendirilmi  bir kad n yüzünün sol taraf  
gösterilmektedir. Bu yüzün, odak noktas  sar  
renkteki gözbebe idir ve yaz l  metnin fonuyla 
anlam buraya -göze- aktar lm t r. Sol kula n yerine 
reklam  yap lan Siemens C62’nin konumland r lmas  
da, yine anlam n de i ebilirli i üzerinden 

ba lant land r lmaktad r. Telefonun ekran nda da, 
bir kad n n yüzünün sol taraf  gösterilmekte ve sol 
kula na bir erkek bir ey f s ldar ekilde 
durmaktad r: Bu foto rafla birlikte, telefonun kulak 
organ  yerine ta nabilir olarak kurulan anlam  
peki mektedir. Ba ka bir deyi le, illüstrasyon olarak 
çizilmi  olan kad n, cep telefonu ekran nda 
gerçekli e dönü mektedir. Bu eylemi salt bir ileti im 
kurma biçimi olarak ele al rsak, reklamda bu ileti im, 
cep telefonu arac l yla gerçekle mekte ve 
kavramsal bir birlik olu turulmaktad r. 

llüstrasyonda bask n olan göz ö esi de 
dikkate al nd nda, ortaya bir göz-kulak anlam 
ili kisi ç kmaktad r. Yaz l  metinde bu ili ki reklam 
slogan  olan “Ya ama göz, kulak ol” cümlesiyle de 
yeniden üretilmektedir. Reklam metninde genel 
olarak duygulara seslenen bir anlat m vard r, oysa 
bir cep telefonu sahibi olmak ile romantik duygular 
ya amak aras nda nesnel bir ba lant  yoktur. 
Duygular  uyand ran reklam de ildir, o sadece bir 
duygunun dü üncesini uyand r r. Reklam metinleri; 
duyguyu, ürünü i aret eden maddi nesne olarak 
kullan r, fakat sonra ürünü sat n ald n zda 
duygulan m sözü de verilir (Williamson, 2001/ 30). 
Bu metinde de, okuyucuya bu telefonu sat n 
ald nda romantik duygular ya ama vaadi 
sunulmaktad r. 

  

 Kad n n toplumsal gücü, cinsel kimli ini 
kullanma gücüyle s n rland r ld  sürece kad n 
bedeninin feti le tirilmesi kaç n lmazd r. 1920’li 
y llar n kad n dergilerinde aç kça egemen olan bu 
“kendi kendini feti le tirme” söylemi, di er mitsel 
söylemler gibi kendi tarihsel konumunu reddetti i 
için, sonsuz bir do all k görüntüsü alt nda 
günümüzde de canl l n  sürdürmektedir (Türko lu, 
2000/76). Bu reklam metninde de güzel kad n bir 
feti  nesnesi haline 
getirilmekte ve 
reklam  yap lan ürün 
güzel kad n 
ba nt s yla birlikte 
gösterilmektedir. 
Kad n n güzelli i,  
telefonun ekran ndan 
yans yan foto raf 
kareleriyle 
okuyucuya 
kan tlanmaktad r. 
Kad n güzelli inin 
kan tlanmas n n ön 
ko ullar ndan biri, bu 
reklama göre reklam  
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yap lan ürünü sat n almaktan geçmektedir. 
Dolay s yla ürün, muhtemel tüketiciye fiziksel 
güzelli i d  çevreye kan tlamak için ihtiyaç duyulan 
bir nesne olarak sunulmaktad r. Reklam  yap lan 
ürün, kad n n elinde  sol gözü hizas nda 
durmaktad r. Görsel metinde, kad n n yüzünün sa  
taraf  aç k olarak görünürken, sol taraf  göz 
hizas ndan ba lamak üzere telefonla kapat lm t r. Bu 
durumda telefonun ekran , kad n n sol gözüyle yer 
de i tirebilir olarak sunulmaktad r. Burada aç k bir 
yan yanal l k görülmektedir. Reklamc l n tekni i, 
olas  ula lmaz eyleri ula labilir eylerle 
ili kilendirerek ve böylece bizi ula lamazlar n 
ula l r oldu una inand rarak, duygular , ruhsal 
durumlar  ya da yüklemleri duyulur nesnelerle 
ba lant land rmakt r (Williamson, 2000/ 30). Tüm 
bunlara dayanarak  reklamda gösterilen kad n n 
gözü ile reklam  yap lan cep telefonu aras nda 
“do al” bir ba nt  kurulmaya çal ld n  
söyleyebiliriz. Kurulan bu “do al” ba nt dan dolay   
kad n, izleyiciye hem kendi gözünden hem de 
telefonun gözünden bakmaktad r. Kad n n kendi 
gözünün sunulu unda farkl  bir yan yoktur; fakat 
telefon kad n n gözünün yerine geçti inde durum 
farkl la maktad r. Telefon, do al insan gözünün 
önüne geçmekte ve “do al olana” kar  “üstün 
özelliklerini” sergilemektedir. 
  

  

 
Haf za, 

tüm duyu 
organlar n n 
alg lar n n 
kaydedildi i, 
ar ivlendi i 
yerdir. Buna 
göre, reklam 
metninde yer 
alan cep telefonu 
da kaydetme 
özelli i 
sayesinde ‘insan 
haf zas ’ yerine 
konulmaktad r. 
Tüm sayfa 
boyunca devam 
eden ve 
telefonun 
ekran nda da 
bulunan 

görüntüsel göstergelerde (Fiske 2003/70), aç k 
denizde seyahat eden lüks bir teknede bir erkek ve 
iki kad n görülmektedir. Bu görüntüsel göstergeler 
bizlere nesneleriyle aralar nda bulunan aç k 
benzerli i yans tmaktad rlar. Buna göre reklam n da 
slogan  olan “Aç k denizlerdeki maceray  filme çekin. 
Telefonunuzla..” sözü gerçekle mekte ve söz konusu 
ah slar bu ‘maceray ’ gerçekle tirirken ayn  

zamanda kaydetmekte, daha sonra telefonun 
haf zas na ald klar  anlar  di erleriyle  

payla maktad rlar. ‘Ya an lan anlar kaydedilmez, 
ba kalar yla payla lmazsa de erlerini yitirirler’ miti 
bu örnekte ba at rol oynamaktad r. Esas ifade arac  
burada da mittir (Williamson 2000/23). Reklamda 
dikkat çeken di er unsur ise renk ba nt lar n n 
(mavi, gri ve tonlar ) anlaml l d r. Tüm metne 
hakim olan renk mavidir ve bu renk sloganda geçen 
“aç k denizler” sözünü desteklemektedir. Deniz 
kelimesinin gösterileni mavi, aç k, geni  su 
birikintisidir. Mavi rengin sakinli i, dinginli i ifade 
etti ini göz önünde bulundurursak, tüm reklam 
metnine bu renkler vas tas yla sakinlik, dinginlik 
anlamlar n n yüklendi i gözlenmektedir. Siemens 
SX1 reklam ; lüks ya aman n ba nt s  olarak kendi 
teknenizle aç k denizlerde seyahat etmeyi, mavi 
rengin dinginli ini  ve kaydetme özelli i bulunan 
cep telefonunu kullanmaktad r. Ba nt  i levinin 
ço unu uygun renkler yerine getirmektedir 
(Williamson 2000/31). Telefonun kaydetme özelli i 
sayesinde insan n do al haf zas na gerek 
kalmamaktad r; çünkü bu cihaz zaten görmekte, 
gördüklerini kaydetmekte ve haf zas nda 
saklamaktad r. Öte yandan tekne, anlam ndan ku ku 
duyulmayan klasik bir lüks hayat simgesidir ve lüks 
hayata dair mevcut de erlerin cep telefonuna 
ta nma süreci de böylece tamamlanm  olmaktad r. 
 
Sonuç 
 Reklamlarda cep telefonlar n n hayat n 
vazgeçilmez bir arac  olarak, insan vücuduna 
eklemlenmi  yeni bir duyu organ  i levi gördü ü 
vurgusu yap lmaktad r. Reklamlar, yeni ve cep 
telefonlar  üzerinden gerçekle tirilen bir ileti im 
sistemini, insan n do u tan sahip oldu u görme, 
duyma, i itme, hissetme gibi duyulara eklemlemeye 
çal maktad r. Sonuçta cep telefonu reklamlar , yeni 
teknik cihazlar olarak cep telefonlar n n insan n 
yedinci duyu organ  olmas  amac yla yarat ld  
iddias n  ta maktad r. 
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