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Özet 

Küresel pazarlama stratejileri günümüzde dil kullanılmadan yalnızca görsel unsurların ve 
müziğin evrensel içerikleriyle tüm dünyaya eş zamanlı olarak sunulmaktadır. Bu strateji çok 
geniş bir hedef kitleyi kucaklayan yönüyle birçok markanın tercihi durumuna gelmiştir. Öte 
yandan, ünlü kullanımı markaya izleyici profilinde bir değer atfederken müzik ve modanın bir 
arada kullanılarak göstergeler üzerinden hedef kitlesine sunması bir ima kültürünü de 
beraberinde getirmektedir. Çoğunlukla sözlü metin üzerinden konuşmaların ya da diyalogların 
yoğun yaşandığı reklam dünyası içerisinde sözsüz iletişim kodları kullanarak yapılan reklamlar 
bunu topluma sıkça sunmaktadır. Burada da arzunun, kokunun ve dolayısıyla cinselliği 
çağrıştıran imajıyla kadının kullanıldığı parfüm reklamları karşımıza çıkar. Parfüm marka 
dünyasının reklam sürecinde özellikle mitlerden ve göstergelerden beslenerek metnini 
oluşturduğu bilinmektedir. Bunları bütünselliği ile çözümleyebilmek için mit, anlam yapısı ve 
göstergeler örüntüsünü bilmek gerekir. Bu çalışma Roland Barthes’ın geliştirmiş olduğu 
göstergebilimsel çözümleme yöntemi ışığında kadın parfümü markalarının reklam metinlerini 
karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacını, reklamlarında ünlü 
kadın kullanan parfüm markalarının hedef kitlesine seslenirken ön plana çıkararak kullandığı 
unsurların marka imajını nasıl yarattığı oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda her bir 
markanın izleyiciye hangi unsurları ön plana çıkararak kendini sunduğu belirlenmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca markaların birbirlerinden ayrıştıkları ve benzeştikleri noktalar da ortaya 
konulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Marka, Koku, Parfüm, Reklam, Arzu, Müzik, Moda, Ünlü Kadın. 

 

The Use of Music and Fashion as a Cultural Instrument: 

A Comparative Semiological Review on Advertisements of Perfume Markers 

 

Abstract 
 
Today, global marketing strategies are presented simultaneously to the whole world with 
universal contents of visual elements and music without language. This strategy has been 
favored by many brands with a broad target audience. On the other hand, while its famous use 
assigns a value to the brand's audience profile, it brings with it an implied cul-de-sac for 
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bringing music and fashion together to the target mass through the demonstrations. This is often 
the case where advertisements are made using spoken dialogue or in non-spoken 
communication within the advertising world where dialogues are prevalent. Here, too, the 
perfume ads used by the woman with the image of desire, smell and consequently sexuality 
comes out. It is known that the perfume branding world has made up the text especially in the 
advertising process by eating from the myths and signs. In order to be able to solve them with 
integrity, it is necessary to know the myth, the meaning structure and the representation of the 
signs. This study compares the advertising texts of women perfume brands in the light of the 
semiotic analysis method developed by Roland Barthes. The aim of working in this context is 
how the elements used by perfume brands, which use famous women in their advertisements, 
create brand image by putting them in front of the target mass. As a result of the work, it has 
been tried to determine which elements of each of the markers give priority to the audience. In 
addition, there are also points where the brands are separated from each other and alike. 
 
Key words: Brand, Odor, Perfume, Advertisement, Desire, Music, Fashion, Famous Woman. 

 

Giriş 

Sembolik göstergelerin içerdikleri anlamlar modern tüketiciyi, giysilerini, parfümlerini 

ve ev eşyalarını satın alırken etkilemektedir. Satın alınan eşyalar, yalnızca gereksinim 

duyularak alınan ve meta değeri olan nesneler değil; bir anlam üreterek çevreye bunu ileten ve 

aynı zamanda da satın alanın tükettiği üzerinden kimliğini ortaya koyabileceği nesnelerdir 

(Bocock, 1997: 59). “Günümüz Türkiye’sinde giyim kuşam alanında olduğu gibi, koku 

alanında da ulusal ve küresel unsur ve aktörler söz sahibidir. Kimin (kadın, erkek, çocuk, genç, 

yetişkin, yaşlı; sert, uyumlu, “cool”, dingin, çekici, kadınsı, maceraperest vb.) nasıl kokacağı 

belirlenmiştir. Bireyler bu kokuları satın alıp sürünerek ve bu kokuların niteliklerine sahip 

olarak özel anlar yaşayabilmektedirler” (Özdemir, 2005: 283).  

Reklamlar ise tüketicilere kim olabileceğini sunan ve bunu çeşitli yollarla gösteren medya 

araçlarıdır. Alanyazında geçen ifadesiyle reklamda ünlü kullanımı bu yollardan biridir. 

Özellikle seçilen ünlülerin dış görünüşleri reklamı yapılan ürün ile bağdaştırılarak izleyiciye 

sunulmaktadır. Segal (2012: 186) film gişelerindeki başarıyı ekrandaki oyuncunun yeteneği 

olarak değil dış görünüşü olarak değerlendirir. Bu durum reklam için de geçerlidir. Dış görünüş 

reklamda sözsüz olarak sunulan bir evrensel mesaj niteliği taşır. Müzik ise tüketim sürecinde 

satın alınabilen bir metaya karşılık gelirken reklamdaki tanıtılan nesnelere benzer bir amaçla 

kişilerin kimliğini ortaya koyduğu ve dinledikleri üzerinden çevreye kim olduğunu gösterdiği 

evrensel bir araç olmaktadır. Müziğin dinlendirici, eğlendirici, dikkat çekici özelliklerinin 

ötesinde bireylerin kendi konumlarını müzik ile belirlediğine değinen Cook da (1999: 9-177), 

müzik ile süreç içerisinde bireylerin konumlarını değiştirdiğini, kimliklerini oluşturduğunu ve 

kimliklerini yeniden oluşturduğunu düzenleyen bir yöntem olduğunu öne sürmektedir. Müziğin 
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özellikle ritminin bireyin duygusal yanına hitap etmesinin önemli olduğunu vurgulayan 

Mitchell ve Olson ise (1981: 318), bu durumun verilerin hafızaya kolayca yerleştirilmesinde ve 

bütünleştirebilmesinde etkili olacağını belirtmektedirler. Reklam ile müziğin benzer amaçlar 

doğrultusunda bütünleşik bir yapıda sunulmasının ise, bilinirlik ve hatırlanırlığın ötesinde 

reklam mesajının hedef kitleye yakınlaşmasında etken olduğunu söylemektedirler.  

Tüm bu unsurlar ışığında, parfüm reklamlarının temsiller ve mitleri kullanarak birtakım 

gösterge sistemleri oluşturduğu bilinir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, ele alınan 3 parfüm 

markasının reklamında moda, müzik ve ünlü kullanımı unsurlarını göz önünde bulundurarak 

marka imajını nasıl yansıttığını ortaya koymaktır. Parfüm reklamları, karşılaştırmalı bir 

biçimde ele alınarak aralarında benzerlik ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

Bir Güç Biçimi Olarak “Arzu” ve Hedonizm 

Arzu, reklamcılık literatüründe genel anlamda tüketicinin nesneye duyduğu tutku olarak 

tanımlanabilir. Nesneye duyulan bir gereksinim ve talebin yanında Lacan “arzu” kavramını 

ekleyerek; arzuyu gereksinim düzeyinde gölgelenmiş olanı ifade etmek, amacıyla kullanır. 

Lacan (2013: 75-81), insan ve hayvan arasındaki sınırı çizerken güdüler, itkiler, eksiklik, 

yoksunluk, ihtiyaç, arzu, keyif ve haz kavramları arasında ayrımlar yapmaktadır. Güdülere 

sahip hayvanlar, arzulara sahip insanların aksine sembolik düzende yer almadıkları için de 

insanlarda olduğu gibi gösterenle birebir ilişki içerisinde değildirler. Burada insanların 

gösterenle ilişkisi, bilinçdışı öznelliğiyle arzuyu, itkiyi, süperegoyu ve dolayısıyla Öteki’ni, 

keyif ve hazzı da beraberinde getirir. 

Arzu, bireylerden doğan gereksinimlerden bağımsız olarak tüketim davranışlarında 

başatlık göstermektedir. Çünkü “tüketici, romantik duyguların –arzular da burada belirleyici 

etken olmaktadır- ve güdülerin etkisinde kalarak tüketim olayını, deneyimini 

gerçekleştirmektedir”. Burada ise “hedonizm” kavramı devreye girmektedir. Romantizmin 

hedonizme ve tüketici talebine ardından da satın alma davranışına dönüştüğü bir döngüden 

bahsetmek gerekir. Nitekim “hedonist yaklaşım, duyguların çok daha ötesinde hazzın 

kaynağının tüketim deneyimindeki duyuların rolüne önem vermektedir”. Hedonik (hazcı) 

tüketim, burada, tüketicilerin ürün kullanımında duygusal tahrik, ürün fantezisi ve farklı 

duygusal düşlerini dile getirmektedir (Campbell, 1987: 77). Arzu, tüketim, hedonizm ve 

duyular/duygular dörtgenini toplumda görünür kılan alanlardan biri ise reklamlardır. İnsanlar 

reklamlar yoluyla “zevk alacakları özne ile imgesel bir birlik arzusu duymaya sevk 

edilmektedirler; bu durum ise, zaman ve reklamın tasarlanmış gelecek zamanı arasında imgesel 

bir birliği de beraberinde getirmektedir” (Williamson, 2000: 167).  
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Tüm bunlar çerçevesinde, beş duyudan dördüne (tat alma dışında hepsine) seslenebilen 

parfüm reklamları, duyguları harekete geçirerek ve bireyde hedonistik duygular uyandırarak 

arzu nesnesi konumundaki parfümün tüketimine yönlendiren bir içeriğe sahiptir. Reklamlar, 

amacına yönelik tüketimi hareketlendirerek bunu müzik ve modanın görsel ve işitsel özelliğini 

kapsayacak biçimde kendi görüntü potasında eritirken ortaya bir yaşam tarzı da sunmaktadır.  

 

Müzik ve Moda ile Sunulan Sembolik Tüketim Biçimleri ve Yaşam Tarzları 

Tüketim, çok farklı ritüelleri içerisine alan bir kültürel süreçtir. Bu süreçte bireyler, 

çevrelerindeki nesneler ve sahip oldukları benlikler ile bir bağ kurarak nesnelerin kendi 

varlıklarının birer parçası oldukları düşüncesine sahiptirler. Tüketim süreci, nesnelerdeki 

özellikleri, onları kullanış biçimlerini bireylere atfederek bireylerin kendi kimliklerini 

kullandıkları bu nesneler üzerinden çevreye tanıtmasıyla süregelmektedir. “Ne tükettiğini 

söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” sözü de bireylerin kendilerini kullandıkları nesneler 

üzerinden inşa etmesi üzerine ortaya atılmıştır (Odabaşı, 2006: 84). Böylelikle nesneler 

bireylerin kimliği hakkında bilgiler taşırken, nesneler de tıpkı bireyler gibi anlam sahibi 

olmaktadırlar. Bireyler tarafından “arzu” edilen bu nesneler ile ilişki kurularak bireylerin 

kimliklerine dair ipuçları vermesi burada söz konusudur. 

Arzuyu bir kimliğe büründüren ve sembolik üreten ortam ise reklamlardır. “Reklam, ürün 

ve hizmetlere sembolik anlamlar veren ve insanları sahip olmaları zorunlu çeşitli ürünlerden 

haberdar eden” bir ortam yaratır. Reklamlar bunu, arka fonda bir müzik eşliğinde zaman zaman 

ürüne yönelik bir müziği kullanarak kimi zaman da toplumda sıkça bilinen –popüler- şarkıları 

kullanarak ürünü de popüler hale getirir. Popüler müzik; işin verdiği sıkıntı ve gerginlik 

yüzünden insanların boş zamanlarında çaba sarf etmekten kaçındığı ve dolayısıyla arzularını 

doyuracak bir uyarıcıya gereksinim duydukları için var olan bir müzik türüdür (Hatipler, 2016: 

89-90). Dolayısıyla müzik türünün bu özelliği bireylerin boş zamanlarındaki televizyon 

faaliyetlerinin içerisine yedirilerek onlara reklam ve müziği bir arada toplayan bir alan biçimine 

dönüşmektedir. “Modada da herkes her şeyden ‘haberdar olma’yı ve elbiseleri, nesneleri ve 

otomobil konusunda yıldan yıla, aydan aya, mevsimden mevsime kendini yeniden 

çevrimlemeyi görev bilmelidir. Eğer bunu yapmazsa, tüketim toplumunun gerçek bir vatandaşı 

olamaz”(Baudrillard, 2013: 113). 

Tüketim süreci, öte yandan, birtakım sembollerin kullanılması üzerinden 

gerçekleşmektedir. “Tüketiciler sembolleri neden kullanır?” sorusuna yanıt olarak ise, tüketici 

olan bireylerin kendi kimliklerini oluşturmak, etrafa duyurmak, sürekliliği kılmak ve kendine 
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özgü bir tarz yaratmak amacıyla bu anlamları benimsediği söylenebilmektedir. Burada 

tüketimin çeşitlilik gösterdiği yeme içme kültürü, giyim kültürü, müzik kültürü gibi farklı 

alanların tüketime teşvik edici markalaşma olguları bu kültür endüstrilerinin başat parçalarını 

oluşturur. Markalı ürünler de bireyleri kendi tarzlarına yönelik kategorize edebilirken, “ürünü 

alan bir tüketicinin etkileyici, hayranlık uyandırıcı, çağdaş, rahat, pahalı gibi sembolik 

anlamlarını kendisine aktararak içsel benliğini zenginleştirmeye çalışır. Bu özel, bireysel, 

sembolik yorumların büyük bir bölümü bireyin ürün ile ilgili anlamı algılamasına bağlıdır… 

Kısacası ürünler fonksiyonel olarak değil, daha çok sembolik olarak tüketiciler tarafından 

gruplandırılır” (Odabaşı, 2006: 90-94). Markalardan, logolara, kodlardan, ürünlerin tasarımsal 

özelliklerine değin pek çok unsur bu sembolleri oluştururken, tüketiciler arasında bilinen ortak 

özellikleriyle de bu semboller ürün ve tüketici arasında bir bağ yaratmaktadır. Bunu reklam 

sektöründe görünür kılan alanlar ise kuşkusuz moda ve müziktir. Bunlardan moda, farklılık 

işlevinin en açık görüldüğü toplumsal iletişim alanıdır. Kawamura da (2005: 152), modanın 

değişime dair durmayan kamusal bir arzuyla sonuçlandığına değinerek modanın bu arzuyu 

geliştirdiğinin bu arzu tarafından üretildiğinin ve sürekli olarak çoğaltıldığının altını 

çizmektedir. Zira modaya yönelik arzulanan imajlar birer yaşam tarzına dönüşerek bireylerin 

gündelik yaşam pratiklerine yansımaktadır. “ ‘Yaşam tarzları’, kültürel yapılara bağlı olmakla 

birlikte, her biri bir biçim, bir tavır ve bir gruba ait bazı eşyaları, yerleri ve zamanları kullanış 

şekli”ni içine alan bir kavramdır (Chaney, 1999: 14-15). Dolayısıyla giyim kültürü ve müzik 

kültürü taşıdıkları sembolik anlamlarla hedef kitlesine seslenirken bu kültürel yapılar 

paralelinde onlara belirli bir yaşam tarzını da sunmaya çalışmaktadır. McDonald ve Wearing 

de (2013: 78) reklamların çoğunda idealleştirilmiş yaşam imgeleri, lüks içinde yaşayan güzel, 

mutlu ve sağlıklı insanların görüntülendiğini öne sürmektedirler. Bunun sonucunda da daha çok 

insanın zengin ve ünlü olmayı istediğini vurgulanır. Bunun için de özellikle reklamların temsil 

dizgesi içerisinde ünlü kullanımlarına dair stratejilerinin bilinmesi gerekir. 

Reklamda Temsil ve Ünlü Kullanımına İlişkin Sözsüz Kodlar 

Medyanın kimlik oluşumu üzerindeki etkisine bakıldığında medya temsilleri kavramının 

oluştuğu bilinmektedir. İnsanların en çok paylaştığı şeyin ise televizyon –reklamlar-, popüler 

müzik ve gişe rekorları kıran filmler -özellikle oyuncuları eşliğinde- gibi kitlesel medya 

ürünleri olması, medyanın insanların kimliğini şekillendirme gücünü artırmaktadır (Grossberg 

vd., 2006: 220). Reklamda temsil konusunun cinsiyet temelindeki bağlamına bakıldığında 

ortaya çok farklı argümanlar çıkmaktadır. Ancak bunu daha sağlıklı bir biçimde anlamak için 

bir topluma özgü ve toplumun kültürü içerisinde şekillenen “toplumsal cinsiyet” kavramına 
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değinmek gerekmektedir. Giddens ve Sutton’a göre (1989: 505), toplumsal cinsiyet, erkekler 

ve dişiler arasındaki toplumsal ve kültürel farklılıklarla ilgilidir. Toplumsal cinsiyet, toplumsal 

olarak kurulmuş erillik ve dişilik kavramlarıyla bağlantılıdır ve bireyin biyolojik cinsiyetinin 

doğrudan bir sonucu olmak zorunda değildir. Öteden beri, kadınlık ve erkeklik ile ilgili 

tanımlamalar birbiriyle ilişki içerisinde yapılanmakta ve biri diğerine bağlı olmaktadır. Çünkü 

kadına ait olan fiziksel ve sosyal nitelikler erkek üzerinden, erkeğe ilişkin nitelikler kadın 

üzerinden biçimlenmekte, yorumlanmakta ve açıklanmaktadır (Kimmel, 1987: 12). Her iki 

cinsiyetin de tanımları birbirleri üzerinden inşa edilse de ayrıştıkları noktalar sürekli bir biçimde 

bu tanımlarda ortaya konmaktadır. “Kadınlık ve erkeklik içeriğinin birbirinden nasıl farklı 

kılındığı cinsiyetlerarası üstünlük ya da egemenlik çerçevesinde ortaya çıkmaktadır” (Ataman, 

2011: 245).  

Öte yandan, reklam görsellerinde kadının temsil edilme sıklığının baş etkenlerinden biri, 

erkeğe göre estetiksel fiziki özelliği ya da “dişiliği” olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim 

Şimşek’e göre (2006: 87), reklamlarda kullanılan kadın objelerin fiziksel yapılarından dolayı 

erkeklerden daha estetik olması ve dikkat çekicilikleri nedeniyle cinsel bir obje olarak 

kullanıldıkları gerçeği söz konusudur. “Reklamcılar da kadının bu özelliklerini mal ya da 

hizmetlerin satışlarını arttırmak amacıyla reklam filmlerinde kullanarak değerlendirmişlerdir” 

(Barokas, 1994: 129). Reichert ve Ramirez (2000: 268), kadın ya da erkek teninin reklamda 

sıkça gösterilmesinin seksi bulunduğunu, çıplaklığın ve kışkırtıcı giysiler içerisindeki 

insanların cinselliği çağrıştırdığını ifade etmişlerdir. Kadının dişiliği kadar sevgi dolu, şefkat 

verici kısmı da anne arketipi ya da Anadolu kadını stereotipinde reklamlarda kullanılsa da 

seksapalitesinin yoğun işlendiği reklamlarda çoğunlukla güzel kadınlar, fotomodeller ya da 

tanınmış kimseler kullanılması -şöhret olmuş şarkıcılar, oyuncular, mankenler- reklam 

verenlerin uygulama stratejilerinden birini oluşturur. Kadının cinselliği üzerine yoğunlaşan 

reklamlarda genellikle kadının biyolojik özellikleri tanıtımı yapılan ürünle birlikte sunulmakta 

ve “kadın” bu bağlamda reklamda bir obje, bir nesne, bir meta/emtia, bir imge biçimine 

dönüşmektedir. Tüm bunlardan hareketle, Kocabaş ve Elden de (2002: 27), reklamların pek 

çoğunda kadının obje olarak kullanım nedenini, genellikle kadınların alışveriş ve marka 

tercihini yapıyor olmasından kaynaklandığını dile getirmektedir. 

Reklamcılıkta sıkça başvurulan tekniklerden biri de reklamı yapılan ürüne ilişkin uzman 

ya da tanınmış kimselerin kullanılmasıdır. “Ünlü kişi stratejisi (star) tanımıyla bilinen bu 

yöntemle markayı ya da ürünü reklamda kullanılan kişiyle özdeşleştirmek olasıdır” 

(Küçükerdoğan, 2005: 99). Tüketiciler kendilerini reklamda gösterilen ve somut şekle 

dönüştürülmüş “ideal benlik” ile karşılaştırmakta ve bu anlamda “sosyal karşılaştırma kuramı” 
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net açıklamalarda bulunmaktadır. Bu karşılaştırmaların en yaygın biçiminin odak noktasını 

tüketim kültürünün baş aktörü kabul edilen kadın oluşturmaktadır. Uygun ölçülerdeki, kusursuz 

ideal kadın figürü reklamlarda gösterildiğinde, bu ideal tipe nasıl, hangi yollardan ve hangi 

ürünleri kullanarak ulaşılabileceği mutlaka belirtilmektedir (Odabaşı, 2006: 87).  

Reklam yıldızlarının reklam metninde konuşmaması ve yalnızca görüntülerinin yer 

alması da, onların küresel pazarda yalnızca sözsüz iletişim kodlarıyla iletişime geçtiklerinin bir 

göstergesini oluşturmaktadır. Böylece reklam metinleri, reklamın çıktığı kültürden ziyade daha 

geniş bir evrene seslenebilme olanağı bulmaktadır. Rutherford’un da (2000: 212) söylediği gibi, 

reklamveren hangisi olursa olsun, kozmetik ürünlerinin tutulması, ulusların sınırlarını ve 

dillerini aşan motifler içermektedir. Bu noktada da reklamlardan, “ortak bir dil”e başvurmaya 

gerek kalmadan, görüntülerin evrensel eşliğinde susma-ses karakteristikleri, yüz ifadeleri 

(mimikler, dokunma, koku ve tat almaya dayalı ifadeler vb.), el-kol ve beden hareketleri 

(jestler), fiziksel görünüm (vücut tipi, biçimi, büyüklüğü vb.) giyim ve aksesuarlar, renk 

tercihleri, bulundukları mekâna ilişkin görsel kodlarla ulaşılan yaşam stilleri hakkında bilgi 

sahibi olunabilir. Sözlü bir mesaja gerek kalmadan, hedef kitle, reklamda kullanılan ünlüler ile 

özdeşlik kurarak imalar üzerinden ürün hakkında çıkarımda bulunabilir ve izleyici 

anlamlandırma sürecinde sözsüz iletişim içerisindeki tüm bu sözsüz kodlar yoluyla reklamda 

tanıtılan ürün hakkında bir başka şekilde düşünce sahibi olabilmektedir. Bu durumu Gegez vd. 

(2003: 102) ise şöyle değerlendirirler: “Özellikle yüksek kontekst (bağlamlı) kültürlerde sözsüz 

iletişimin önemi daha da artmaktadır. Bu kültürlerde, bireyler sözlü ve doğrudan mesajlar 

vermekten çok, sözsüz ve dolaylı mesajlar vermeyi tercih ederler. Buna karşılık, düşük kontekst 

(bağlamlı) kültürler, sözsüz mesajları algılamak yerine sözlü ve doğrudan mesajlar üzerine 

yoğunlaşırlar”.  

Yöntem 

Bu çalışmada yabancı firmaların parfüm markalarının reklam videoları analize tabi 

tutulmuştur. Türkiye’deki yaygın olarak da bilinen ancak menşei ülkesi Türkiye olmayan 

markalara ait bu reklamlar üzerinden kültürel göstergelere yoğunlaşılmıştır. Çalışmada yer alan 

3 parfüm reklamı değerlendirilirken görsel unsurlarda sunulan (moda, bedensel ifadeler, ünlü 

kadın imajı, mekân vb.) gösterge örüntüsü Roland Barthes’ın göstergebilimsel çözümleme 

yöntemine dayanmaktadır. Aynı zamanda markaların bu reklamlarda sundukları parfümlerin 

şişelerine/ambalajlarına dayalı öykülerine de çalışmada yer verilerek çalışmanın bütünselliği 

sağlanmaya ve zenginleştirilmeye çalışılmıştır. İşitsel yönden ise reklam müziklerine 

odaklanan çalışmada, analizi yapılan markaların toplumsal cinsiyet bağlamında kadın imajını 
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ön plana çıkardıkları görülmektedir. Kadın parfümleri reklamda ana unsur olarak kadın imajı 

üzerinden inşa edilirken, bu kadınların ise her birinin ünlü kimselerden seçilmiş modeller 

olması –film oyuncusu olmaları- markaların reklam dünyalarını ortak noktada birleştiren bir 

pazarlama stratejisi haline gelmiştir. Çalışmada yer alan parfüm markalarının Türkiye’de 

üretilmemiş markalar olması ve reklam çerçevesini kadın parfüm markalarının belirlemesi 

çalışmanın sınırlılığını oluşturur. Bu bağlamda, ünlü kadın oyuncusu olmayan parfüm 

reklamları bu çalışma kapsamında değildir. Yerli ve erkek parfüm markaları da bu çalışmanın 

dışında tutulmuştur. İncelenen reklamların çıkış noktasının Türkiye olmaması da markanın 

birtakım görsel ve işitsel kodlar kullanılarak –dil öğesi dışında, müzik ve moda gibi evrensel 

yollardan- küresel pazarlama stratejisini oluşturmaktadır. Parfüm reklamlarına bağlı olarak 

kokusal ve dokunsal özellikler de görsel ve işitselin yanı sıra reklamların metinsel yapılarında 

ortaya çıkan diğer duyusal niteliklerdir. Ayrıca, çalışma kapsamında ele alınan her markanın 

bir “oyuncu kadın” temsilini kullanması çalışma için önem taşırken; bu temsillerin irdelenmesi 

ve altında yatan markaya ilişkin detayların ortaya çıkarılması, çalışmanın derinliği kapsamında 

değerlendirilebilir.  

Amaçlı örneklem1 temel alınarak karşılaştırmalı analizleri yapılan reklamlar, Barthes’ın 

gösterge örüntüsü, mit, yan anlam ve düz anlam kavramsallaştırmalarını temel alarak 

incelenmiştir. “Gösterge, genel olarak, kendi dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu 

temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her tür biçim, olgu, nesne vb. olarak 

tanımlanır” (Rifat, 1996: 9). Barthes’a göre (1979: 87-92), “göstergeler düz anlamların –bilinen 

anlamlar- yanında ayrı anlamları olan yan anlamlara da –üretilen anlamlar- göndermede 

bulunmaktadırlar. Gösterge dizgeleri, kültürel değerlerle ya da ideolojiyle eklemlenmekte ve 

bunlar daha zengin anlam yapıları üretmektedirler. Yan anlamın önemi ise toplumsal 

göstergebilimin temelini oluşturmaktadır.” Bu anlamların oluşturulmasında ise gösterge 

örüntüsünü oluşturan iki başat aktörü bilmek gerekir. Bunlar gösteren ve gösterilendir. 

Gösteren, sesi ya da sesler bütününü –işitim imgesini- ifade ederken, gösterilen kavramı işaret 

etmektedir (Rifat, 1996: 10). Görsel işitsel medya araçlarının içerikleri de gösteren-gösterilen 

ilişkisi bağlamında değerlendirildiğinde, sunumsal değeri fazla olan reklam videolarının reklam 

iletişiminde kokuları da çağrıştırabildikleri söylenebilir. Bu doğrultuda karşımıza şöyle bir 

tablo çıkmaktadır: 

 

                                                             
1 Amaçlı örnekleme, örnekleme seçilen kişilerin ya da objelerin, araştırmacının amaçlarına amaçlarına en uygun 
yanıtı verebilecek birey ya da objeler arasından seçilmesidir. Seçimdeki ölçüt ise, amaca uygunluktur (Aziz, 2011: 
55). 
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Parfümü Kullananı Estetik/Güzel Gösterme 
 
                 Kokusal Duyum Yaratımı 
 
                                            “İyi/Güzel Kokmak” 
                                                                   
                                                                     “Bireyin Kokusal Algısını 

Yönlendirme” 

Tablo 1. Koku Duyusuna Seslenişi Bakımından Ürün ve Reklam İletisi İlişkisi 

(Küçükerdoğan, 2011: 92-93) 

Öte yandan, mitoloji, masallar ve halk hikâyeleri (efsaneler, fıkralar vb.) dinleyicinin 

üzerinde kontrol gücünün bulunmadığı, zamanı ve mekanı çoğunlukla belirsiz, oluşum süreci 

ve kurgusu bilinmeyen, sunduğu kahramanlarla dinleyicinin sıkça kendini özdeşleştirdiği, olay 

örgüsü sonucunda dinleyicinin kendisine birtakım sonuçlar çıkardığı, eylemlerinde ise neden-

sonuç ilişkisi kurmasına yol açan, anlamlandırmaya çalıştığı olgulardır ve bunların tümü 

içerisinde miti barındırmaktadır. Dolayısıyla mit, bir nesne, kavram ya da düşünce değildir; bir 

anlamlandırma biçimidir (Barthes, 1998: 107; Dursun, 2015: 170). Bir miti anlamanın, roman 

ya da gazete makalesi okur gibi soldan sağa satır satır okunduğunda mümkün olduğunu belirten 

Levi-Strauss da (2013: 78) mitin bir bütün olarak kavranması gerektiğine değinmekte ve mitin 

temel (düz) anlamını olaylar sekansıyla değil olaylar destesiyle irdelenmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır.  

Reklam Analizleri 

Opium/ Yves Saint Laurent 

    

Gösteren Gösterilen Örüntüsü: Reklam metninde gösterenleri kadın, leopar, parfüm 

şişesi ve loş ışıklı, sakin, eşyalarından lüks olduğu algısı yaratılan –mistik bir imajla da 

harmanlanan- bir mekan oluştururken; gösterilenleri kadınsılığın cazibesi, vahşiliği, tehlikesi, 

zarafeti ve kadın şıklığının tamamlayıcısı olarak kendisini dahi etkisi altına alan kokusu 

oluşturur. Modern bir mekandaki oryantal-mistik hava, kadının altın takıları ve leoparın varlığı 

üzerinden verilmiştir.  
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Mit Kurgusu: Reklam metnindeki kadın figürüne moda dizgesi bağlamında bakıldığında 

kadının hatlarını gösteren, dar kesim bir giysiyle izleyici karşısına çıktığı görülmektedir. Bu 

durum mitsel anlamda kadının maceraperest, savaşçı ruhuna gönderme yaparak onu erkeksi 

güçlü bir kahraman imajına sokmaktadır. Zira ince uzun fiziksel formlarda hatları gösteren dar 

giysiler sıklıkla süper kahraman filmlerinde tercih edilen bir kostümdür. Kadın oyuncunun da 

reklamda pantolon kesim bir alt giysi ve dekolteli bir üst giysiyle siyahlar içerisinde kombine 

edildiği görülür. Sezer de (2010: 55), kadın kahramanların sinemaya, kitaplara ve animasyon 

filmlere işlendiğinde maceraya atılan erkeksi kadın kahramanın yerini eril bakıştan yüklenmiş 

cinsellik taşıyan kadınların aldığını ifade etmektedir. Örneğin, Cat Woman, Lara Croft (Tomb 

Raider), The Bride (Kill Bill) karakterlerinin savaşçılıklarının yanı sıra cinsel cazibelerinin de 

ön planda sunulduğu gibi. Kahraman mitinin yanı sıra, modernlik miti, erillik miti 

karşılaştırması üzerinden dişilik miti kusursuzluk, doğallık ve güzellik mitlerine yedirilerek 

burada göz önünde tutulmuştur. 

Reklamın Öyküsü ve Analizi: Yves Saint Laurent markasının “Opium” parfümünün 

reklam metni bir dakikalık bir videodan oluşmaktadır. Bir filmin başlangıcı gibi “Yves Saint 

Laurent”in sunumuyla; “Opium” filmin adına karşılık gelirken, oyuncusunun “Emily Blunt” 

olduğu izleyiciye siyah zemin üzerine kırmızı karakterli harflerle yazılarak ilk sahnelerde 

gösterilmiştir. Reklamda yer alan müzik görüntüler eşliğinde arka fonda başlamıştır. Markanın 

reklam şarkısı London Philharmonic Orkestrasının “Requiem, K. 626-Lacrimosa Dies İlla” 

adını taşır. Mozart’a ait bu parça bir Orkestra şarkısı olarak da Klasik Batı müziği kategorisinde 

değerlendirilebilir. Martin (1995: 68-69), Klasik Batı müziğinin diğer tüm müzik geleneklerinin 

aleyhine olacak biçimde evrensel müzik beğenisi hiyerarşisinin tepesine yerleştirilmesinin 

dünyanın birçok yerinde belirli bir sınıfın sosyal ve siyasal stratejilerinin bir ürünü olduğunu 

dile getirmektedir. Böylece Martin, Klasik Batı müziğinin üstünlüğün yanı sıra ayrıcalıklı bir 

grubun imtiyazlı konumunu da sürekli pekiştirdiğinden bahsetmektedir.  

Reklamda kadın oyuncu olarak “Devil Wears Prada” filmindeki rolüyle dikkat çeken 

Emily Blunt’ın ön plana çıktığı görülmektedir. Reklam metninde tek insan figürü “kadın”dır. 

Siyah, hatları belirgin bir giysiyle karşımıza çıkan Blunt, boynuna iri örgülü-göz dolduran, 

gösterişli- ve altın işlemeli bir kolye takmıştır. Altın işleme, reklama mistik ve oryantal bir hava 

vermiştir. Bunu leopar kullanımı da desteklemektedir. Parfüm kapağının da altın renginde 

olması reklamdaki kadının aksesuarıyla da uyumlu hale gelmektedir. Altın rengi, çoğunlukla 

Doğu toplumları için kutsal bir renk olarak çağrışım yapmaktadır (Uçar, 2004: 52-53).  
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Kadın figürünün karanlık bir yerden yürüyerek kırmızı perdeler ve abajurlarla çevrili loş 

bir ışığın hakim olduğu odaya doğru tedirgin bir biçimde ilerlediği görülmektedir. Etrafını 

kontrol eden oyuncunun bu görüntüsü izleyicide endişe ve gerilim yaratabilmektedir. Bu sırada 

boş bir odada dolaşan leopar dikkat çekmektedir. Oyuncunun yürüdüğü koridorun bitimindeki 

kapının önünde durarak gözden içeri baktığı görülür. Burada kamera gözüne yakınlaşarak 

kadının gözünün renkli olduğu görülmekte, kadının göz makyajı da yakın çekimde 

verilmektedir. Dolayısıyla makyajı ve bakışları leoparınkine benzemektedir. 

Bundan sonraki karede, içeride yatan leoparın sanki kadını kapının dışarısında hissederek 

ayağa kalktığı görüntüsü verilir. Leoparın hamle yaparmışçasına meraklı bakışlarla 

görüntülendiği karede kapı açılır ve kadın figürünün içeri girdiği görülmektedir. Kamera 

çekimleri burada kadının arkasından iç mekanı da göstererek bir ofis olduğunu izleyiciye 

gösterir. Sakin ve lüks bir mekan, loş ışıklar, bakımlı bir kadın imajı ve bir leopar aynı 

karededir. Buradaki kadın figürü, bakımlı ve modern duruşu dolayısıyla mekana ait olsa da 

leoparın yırtıcı ve vahşi doğası gereği böylesi bir ortamda sunulması şaşırtıcı ve tehlike arz 

edicidir. Emily Blunt’ın ve reklam şarkısının İngiliz ve markanın Fransız/Batı kimliği 

karşısında, modern bir mekanda oryantal/Doğu kimliğini çağrıştıran bir hava leopar ile 

verilmiştir. Kadının cephe görüntüsü ve ifadelerindeki cesur, soğukkanlılık; kadın kimliğindeki 

beyaz tenli, mavi gözlü, uzun boylu görüntüsüne yedirilerek verilmiştir. Leoparın da aynı odada 

kadına doğru ilerleyişi, kadının cepheden görüntüsünde olduğu gibi leopar ile 

özdeşleştirilmiştir. Çünkü bu görüntüler tarafların birbirine güçsel anlamda denk düştüğü 

görüntülerdir. Örneğin kovboy filmlerinde iki güçlü erkeğin düello sahnelerinde aynı çekim ve 

cephe görüntüsü iki taraf için de gösterilir. İki tarafın korkusuzca ilerleyişi yine bu sahnelerde 

doğa ortamı olmadan, modern bir mekanda verilmiştir. Ancak mekanın doğa olmaması burada 

leoparın kendi alanı olmaması bakımından izleyiciye düello sonucunu önceden bu ipucuyla 

verir. Çünkü neticede “her horoz kendi çöplüğünde dövüşmektedir” söz miti burada işlevsellik 

kazanır. Düello sahnelerinde iki taraf insan (çoğu zaman erkek) ve iki taraf da statüsel olarak 

kovboydur, eşittir. Zira durumun hakkaniyeti bakımından bu önemlidir. Ancak burada leopar 

ile denk tutuluşu kadının baskın, vahşi, tehlikeli kimliğine yapılan bir gönderme olsa da leoparı 

da alt edecek anlamı yüklemiştir. Catwalk yapan leoparın, kendinden puantiyeli kürkü de 

“neden leopar desenin kadınlar tarafından giyimde sıkça tercih edildiği ve kadına özgülüğü 

bakımından giyimde kadınsı görsel bir imaj yarattığı” sorusunun yanıtıdır. Zira catwalk yapan 

modellerin kadın olması da, burada leoparın görüntüsüyle kadın doğasının özdeşlik kurması 

yolunda bir gösteren oluşturur. Bu bağlamda, moda dizgesindeki gösteren ve gösterilen 

örüntüsünü anlamak adına metindeki leopar ve kadın figürlerinin birlikte kullanıldığı bu 
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görüntülerdeki iki figürün de özdeşlik yapısını kavramak gerekir. Leoparın fiziksel ve 

davranışsal özellikleri buradaki kadın temsiliyle örtüştürülmektedir. Hatta kadının doğadaki bu 

yırtıcı canlıdan bile daha tehlikeli olabileceği konumu ardındaki sahnelerde verilmektedir. 

Nitekim iki figürün de birbirine ilerleyişi sonrası leoparın başını öne eğerek, kadından şefkat-

merhamet dilediği sahne izleyiciye gösterilir. Kadın, leoparla karşılaştığı sahnede duruşundan 

taviz vermeyerek leoparı okşayıp geçmektedir. Burada kadının masumiyet gücüne 

başvurulduğu söylenebilir; zira leopar gibi vahşi bir türü dahi okşaması onun şefkat güdüsüne 

dayalı bir gücü temsil etmektedir. Kadının leoparı okşadığı sahnede el görüntüsüne yer 

verilerek işaret parmağında yine kolyesinde olduğu gibi büyük modelli iri taşlı bir yüzük taktığı 

görülmektedir. Kullanılan iri aksesuarlar da taşıyabilme gücünün göstereninde gücü işaret eder. 

Parmakları bakımlı, zarif ve ojelidir. Ve daha sonra bu ofisin bir geçit olduğu anlaşılır; zira 

arkasındaki oda da reklamı yapılan parfümün bulunduğu gösterilir. Leopar ise adeta parfümü 

koruyan bir güç, bir muhafızdır. Kadının cazibesine ise yenik düşmüştür. 

Kadın, leopar korumalı engeli geçerek adeta finale ulaşmış ve ödülünü –parfümü- 

almıştır. Kadının boynuna sıktığı parfümle kendinden geçtiği yüz ifadeleri gösterilir. Bu 

noktada kanepeye uzanan kadının dekoltesi, takıları, elleri, boynu ve parfüm şişesinin diğer 

elinde sunulduğu görülmektedir. Kadının elindeki parfüm şişesinin gösterildiği son karede ise, 

seksi imajın yaratıldığı nefes sesiyle konuşan genç bir kadının seslendirmesiyle parfümün ismi 

ve markası söylenmiş –aynı zamanda isim ve marka beyaz büyük karakterli harflerle yazılarak 

gösterilmiştir- ve reklam sona ermiştir: “Opium - Yves Saint Laurent”  

Parfüm Şişesindeki Görsel Kodlar ve Kokusal Özellikleri:  

                                                    

Parfümün şişesine bakıldığında, şişenin tamamının keskin hatlardan oluşan dikdörtgen 

bir formda sunulduğu görülmektedir. Şişenin ortasındaki kısımda ise marka adının verildiği 

yuvarlak altın rengi bir alan daha bulunmaktadır. Şişenin kırmızı olması kırmızının ateşi 

çağrıştırması niteliğinden dolayı kadına atfedilen seksapalitedir. “Günümüzde genellikle kadın 

giysilerinde kullanılan kırmızı rengin kendisine özgü cazibesi ve çekiciliği vardır” (Şimşek, 

2006: 105). Altın rengi oluşu ise zenginlik göstergelerindendir. Fark edildiğinde, bu renkler 

aslında reklamda şişenin sunulduğu son sahnelerde kadının parfümü kullandıktan sonra 

uzandığı koltuğun renkleridir. Şişenin kapağına bakıldığında uç kısmının oval olup alt 
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tarafından aşağıya bağlanan gövdenin daralarak tekrar genişlediği görülmektedir. Bu durum 

kadın cinsiyetini ve cinselliği akla getirmektedir. Küçükerdoğan da (2011: 221) dikdörtgen 

formun ilişkilerdeki uyumluluğu ve mükemmelliği çağrıştırdığına değinerek, parfüm 

şişelerinin kapaklarının oval olmasının da kusursuzluğa, kadınsılığa ve erotizme yapılan bir 

gönderme olduğunu ifade etmektedir. Parfümün kokularının da göstergesel bağlamda irdelenen 

oryantal havayı içerdiği görülür. “Oryantal2 ve mistik çizgiye sahip olan bu parfümün alt 

notalarda –parfümün kalıcılık kriterini belirleyici nota- sandal ve sedir ağacı, tütsü, paçuli ve 

vetiver gibi notalarla da kalıcılığı sağladığı belirtilmiştir”.3 Tüm bunların sonucunda, markanın, 

görseli ve kokusu ile uyum içerisinde üretilen bir reklam metni hazırladığı anlaşılır. 

J’Adore / Dior 

      

Gösteren Gösterilen Örüntüsü: Geniş bir salon olarak sunulan mekan görüntüsüne renk 

ve ışık uyumuyla eşlik eden genç Avrupai bir kadın figürü, başka bir mekandan içinde bulunan 

mekana geçişin köprüsü biçiminde sunulan bir kumaş parçası reklam metinin gösteren dizgesini 

oluştururken; gösterilenler, daha üst-yukarı noktalara geçişin kadın için mümkün kılınabilirliği 

bunu ise kadının cazibesi ve var gücünü kullanarak yapabileceği düşüncesidir. 

Mit Kurgusu: Kadın mekanda yürürken bulunduğu mekanın çatısından kendiliğinden 

ona doğru sarkan kumaş parçasına tutunarak yukarı çıkan kadına özgü yüklenen kahraman miti, 

Fransız Sarayında Avrupai kadın figürünün modern temsiliyeti içerisinde oryantal altın 

renklerin de yoğun işlenildiği ve parfüm şişesindeki simgesel kodlarla Doğu’daki kadının iç 

mekana kapalılığı, esaret ve tutsaklığına dikkat çeken kadına özgü (dişilik) toplumsal gelenek 

miti bu reklamda işlenmiştir. Yine ayrıca reklamdaki kadına bir emir gibi inen –yapması 

gerektiğini gösteren- kumaş parçasının kimin sarkıttığı belli olmasa da marka sayesinde 

aydınlığa kavuşacak kadınlara seslenen, kendisinden beklenildiği biçimde hareket eden itaatkâr 

                                                             
2 Oryantal; vanilya, amber gibi tatlı kokular grubuna giren, aynı zamanda da asilbent ve balzamik gibi keskin 
notalar içeren koku grubunun önemli bir kategorisidir. Bu kokular içerdikleri tütsü ve baharatlar nedeniyle Uzak 
Doğu’dan gelen kokular ile ilişkilendirilir. (http://www.parfumsecimi.com/parfum-terimleri-sozlugu/). Erişim 
Tarihi: 11.05.2017 
3 http://www.parfumforum.com/yves-saint-laurent-parfum-hakkinda-t922/. Erişim Tarihi: 11.05.2017 
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kadının yansıttığı imaj da bu mitin içerisinde değerlendirilebilir. İlâhi inanış, güzellik, 

kusursuzluk ve doğallık mitleri ise reklamdaki diğer bir mitlerdir. 

Reklamın Öyküsü ve Analizi: Reklam metni 45 saniyeden oluşmaktadır. Öncelikle 

belirtilmelidir ki, J’Adore adına çıkmış birçok parfüm reklamı bulunması üzerine bu reklam 

özellikle sözleri ve seslendirmeyi az, müziği ise ön planda tuttuğu için seçilmiştir. Zira diğer 

seçilen reklamlardaki eşdeğerlik açısından da bu durum gözetilmiştir. Bu reklam dörtlü bir 

serinin üçüncüsüdür. Reklam, Yves Saint Laurent reklamındaki gibi yazılı bir tanıtımla başlar. 

Marka ismi Dior’un akıllarda kalan yazı karakteri ile birlikte siyah zemin üzerine beyaz 

harflerle yazılmıştır. Ardından devreye müzik ve görüntüler bir arada girmektedir. Müzik, 

London Grammar’e (İngiliz bir müzik grubu) ait “Hey Now” şarkısının “J’Adore Dior Remix” 

versiyonudur.  By the Shoes tarafından yapılan bu remix’in aynı şarkıya ait farklı versiyonları 

da bulunmaktadır. Ekrana düşen ilk görüntü ise, bir mekan görüntüsüdür. Olayın geçeceği yer 

izlenimini izleyiciye önceden verirmişçesine -sakin, hareketsiz bir biçimde- sunulur. 

Görüntülerden buranın Fransa’daki Versay Sarayı (Palace of Versailles) olduğu anlaşılır. 

Saraydaki bir salon olan La Galerie des Glaces (The Hall of Mirrors) eş deyişle Aynalar Galerisi 

reklamın sunulduğu mekandır. Burada altın sarısı yoğun bir mekan tercih edilmiştir. Renk 

uyumluluğu, parfüm şişesinde ve kadının üzerindeki renklerde de aynılık taşır. Akan 

görüntülerde, boş bir salonda yankılanan yürüyüş halindeki bir “kadın”ın “topuklu ayakkabı 

sesi” duyulur. Aşağıdan yukarı bir çekimle önce bacaklar ve ayakkabılar gösterilir. Burada 

kadının eteğinin ön kısmı açık, arka kısmının uzun, uzun kısmının ise üzerinin işlemeli tüllerle 

çevrili olduğu görülür. Tül üzerindeki ışıltılar/simler ayakkabısının rengini de oluşturur. 

Ayakkabısı ise, parlak deri sivri burun bir stilettodur. Bu noktada, “yüksek topuklu ayakkabılar 

giyen bir kadının erilliği daha güçlü ve daha etkin, dişiliği daha zayıf ve daha edilgin gören 

ataerkil toplumsal cinsiyet anlamlarını aktif olarak yeniden ürettiği ve yaydığı” söylenebilir. 

Nitekim bu ayakkabılar kadın vücudunun erkeklere çekici gelen kısımlarını –kalça, bacak, 

göğüs vb.- ön plana çıkarır (Fiske, 1996: 223). Devamında, kadının yüzü gösterilmeden sarayın 

kubbeli mimari yapısı gösterilerek çatısının açık olduğu kısmından ışık huzmeleri dikkate 

çarpmaktadır. Ve buradan; kalın, parlak, altın sarısı bir kumaş ahenkle aşağıya doğru 

inmektedir. Bu kumaş, Dior’un parfüm yanında giyim sektöründeki gösterenini çağrıştırır. 

Burada dikkat çeken nokta, saraydaki avizelerin, mumların, yansımalarının ve kadın figürünün 

üzerindeki elbisenin aynı parlaklıkla sunulmasıdır. Bu da gösteren ve gösterilen örüntüsü 

açısından moda dizgesiyle Dior’u parfüm ve giyim çıktısında bir araya getirmektedir. 

Yukarıdan ilahî bir ışıkla kadının önüne inen kumaşın, yine mekana ve giysiye benzer bir tonda 

seçildiği dikkat çeker. Kadının boynunda yuvarlak sarı taşlı iri inci bir kolye olduğu görülür. 
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Arka çekiminde, sırt dekoltesinin görüldüğü karelerde, giysinin ayrıca göğüs ve bacak dekoltesi 

bulunduğuna da dikkat çekilir. Büker ve Kıran da (1999: 56) buna ilişkin olarak, kadının 

reklamda bir yandan erkek bakışının nesnesi konumuna düştüğünü öte yandan da fetiş nesneye 

dönüştüğünü vurgulamaktadırlar. Bu noktada kadının saçları, dudakları, bacakları reklamda 

bulunan fetiş nesnelere örnek olabilmektedir. Sarışın, kısa kesimli saçları, bedeni uzun boylu 

ve ince belli sunulan bu kadının ise, “Monster” filmiyle Oscar ödülü kazanmış Charlize Theron 

olduğu görülmektedir.  

Kadının Avrupai görüntüsü reklamdaki olayın Fransa’da geçmesine ve müziğin İngilizce 

olmasına yapılan bir göndermedir. Kadının, üzerindeki siyah tülden bir şalı atarak ve ellerini 

kenetleyip rahatlama hareketi yaparak sarkan kuşağa çıkmaya başladığı görülür. Bu sırada tek 

bacağını öne uzatarak ayakkabısını çıkarır ve kumaşa ayağını dolamaktadır. Bunu bir akrobatın 

gösterisine başlamadan önceki edasıyla yapan figür, sportif bir yanını da böyle ortaya çıkarır. 

Güç gösterimiyle de sunulan yukarı doğru kendini çektiği sahneler müziğin hareketli ritmiyle 

sunulur. Kadın boynundaki inci kolyeyi çekerek koparır ve atar, inciler ses çıkararak dağılır ve 

aşağıda iki çift ayakkabı bu kez sahipsiz gösterilir. Kadın, kendisine yük gelen aksesuarlardan 

kurtuldukça (inci, ayakkabı vb.) adeta yükselmektedir. Aynı zamanda bunlar kadına yüklenen 

aksesuarlardır. Kadını kadın yapan stilettolar, inciler… Nihayet başını çıkarır ve sarayın 

kubbeli çatısında ışıltılı gökdelenlerin manzarasında yürümeye başlar. Tabii ki Dior sayesinde! 

Bir “görünmez el” metaforu gibi yetişir imdadına ve onu çekip çıkarır iç mekandan. Markanın 

burada kendini yücelttiği de söylenebilir eş deyişle. 

Şehir manzarası izleyen kadın, manzaranın en geniş görülebileceği mekandan izletilir. 

Yan anlamında adeta manzarayı oluşturan tüm şehir kadının ayakları altındadır ve kadın en üst 

mevkidedir. Altın, cam, ayna ve parlaklık yoğun bu sahnelerde manzaradaki binaların 

camlarının parlaklığı ve bazılarının da aynalı camları gökyüzünün sarı turuncu ışığında sunulur. 

Aynı zamanda pırıltıların da detayı verilerek giysinin aynalı parlak bir kumaştan olduğu 

görülür. İçerinin karanlığı burada dışarı yansıtılarak “hayatın dışarıda olduğu” mesajı yan 

anlamında izleyiciye aktarılır. Marka –Dior- ile “aydınlığa varış” söz konusudur. Bu, tıpkı 

Ninna Ricci reklamındaki mesaj ile benzeşir. Mesajların benzeşimi, izleyici ve reklam arasında 

kurulan duygusal bağ ile markaları birbirlerine yaklaştırsa da pazarlamada bu durum rekabete 

dönüşmektedir. Gökdelenler Amerika’daki yüksek mimari yapılara dikkat çekse de altın sarısı 

rengin kullanılması ve saraydan içeri sızan nurâni/ilâhi ışık Doğu kültürüne göndermede 

bulunur. Bu da reklama mistik bir hava katmaktadır. 

Doğu ve Batı kültürlerinin harmanlanmasından oluşarak sunulan reklam metni, kadının 

görüntüsünün ardından parfüm adı, markası ve şişesine yer verilerek sona ermiştir. Parfüm 
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şişesi, reklamda manzaranın önünde, manzaradaki binalardan biriymiş gibi sunulur. Reklamda, 

üretilen yan anlamlardaki mesajlar izleyiciye direkt biçimde değil dolaylı yoldan imalar ile 

aktarılır. Parfüm şişesinin de işlevsel konumu burada önemlidir. Söz konusu reklamın önceki 

ve sonraki reklamlarındaki görüntülerde şişenin arka fonun bir parçasıymış gibi sunuluşu, onu 

çok farklı anlamlara sahip çeşitli kullanımı olan bir obje durumuna getirir. Bu da görseller 

üzerinde şekillenen bir algı yaratabilir.  

Markanın sunduğu parfümün adına bakıldığında, J’Adore, Fransızca’da “taparım” 

anlamına gelen bir sözcüktür. Bunun Türkçe’deki karşılığı ise aşktır. Buradan hareketle, 

epistemolojik olarak parfümün ismi “tapmak derecesinde sevmek” demektir. Bu, reklamdaki 

ürüne karşı duyulan arzuya göndermede bulunan bir sesleniştir, anlam bütünlüğünü koruyarak 

ve kadının sesi olarak da parfümün ismini oluşturur. J’Adore ayrıca, Dior markasının 

seslerinden (-r, -o ve -d) türetilmiş bir ismi de yansıtabilir. Kulağa geliş ve söyleyiş biçimi 

değerlendirildiğinde, marka ve parfüm adının arasında bir uyumun söz konusu olduğu işitilir. 

Scott (1990: 223-236), reklamda oluşturulan melodik tekerlemelerin, ahenkli sözcüklerin –

burada olduğu gibi- ve özel cingılların –Nina Ricci’deki müzik- daima çekicilik ve anımsanma 

niteliklerine vurgu yaptığını belirtir. 

Reklamda sahneler içerisine dağıtılmış seslendirmeye bakıldığında ise, seslendirmenin 

müzikle eş zamanlı sunulduğu görülür. Seslendirme şöyledir: “The past can be beautiful, a 

memory, a dream, but it’s no place to live. And now it’s the time, the only way out, is up. It’s 

not heaven. It’s a new world.The future is gold. J'adore Dior” 

Parfüm Şişesindeki Görsel Kodlar ve Kokusal Özellikler: 

                                                      

Parfümün şişesine bakıldığında, şişenin reklamdaki mizansen gibi altın sarısından 

oluştuğu görülür. “Klasik bir amfora formuna sahip olan Dior J’Adore parfüm; altın renginin 

temsil ettiği gösteriş ve lüksü birebir yansıtır”4. Bu da reklamda olduğu gibi şişeye ve 

beraberindeki kokusunun gösterenine de oryantal-mistik bir hava katar. Reklamda kadınsılığın 

ön planda tutulduğu parfümün şişesi, kıvrımlı hatlarıyla bir kadın vücudunu andırır. Bu, 

                                                             
4 http://www.parfumforum.com/dior-jadore-bayan-parfumu-t73/. Erişim Tarihi: 23.05.2017 
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Theron’un bir önceki reklamda, soyunma sahnelerini içerdiği reklamda, giysilerini çıkardıktan 

sonra arkasından görüntünün flulaşarak parfüm şişesinin gösterildiği –bedenin şişeye 

dönüşümünün resmedildiği- bölümde açıkça gösterilir. Ambalaj, şişenin biçimi, parlaklığı ve 

kokusu, parfümü kadın alıcıya seslenecek şekilde tasarlanmıştır. Şişe, yuvarlak hatlara sahip 

bir formdadır. Gövde kısmının daralarak alt kısma doğru bombeleştiği ve kapak kısmının da 

etek kısmından daha dar biçimde bombeleştiği ortadadır. Şişenin gövde kısmının altın rengi 

olduğu görülür. Ancak bu kısmın boğum boğum çizgiler halinde olması, bir kabile geleneğinde 

kullanılan aksesuara denk düşermişçesine tasarlanmıştır. Şişenin bu kısmı, Kuzey Tayland’daki 

dağ köylerinde yaşayan Karenlerin kız çocuklarında küçük yaştan süregelen bir geleneğin 

temsilidir. Boyunlarına taktıkları altın renkli ve boğumlu aksesuar burada şişeye geçirilmiş 

ikonik bir göstergedir. Parfüm şişesinin boynunu sarmış bu altın sarmallar, literatürde Uzun 

Boyunlu ya da Zürafa Boyunlu Kadınlar olarak bilinen Karen Kabilesi’nin kadınlarının takmış 

oldukları aksesuarla aynı biçimsel özellikleri taşır. Karen kadınlarının boyunlarına halka 

takarak uzatma geleneği birtakım nedenlere dayalıdır. Bunlar; 

• Ataları kabul ettikleri dişi ejderhanın görünüşüne benzeme çabası5 

• Yaşadıkları bölgelerdeki yırtıcı hayvanların ölümcül darbelerinden 

korunmak amacıyla özellikle boyun ve zayıf eklem yerlerini halkalarla destekleme  

• Estetik ve sembolik bir unsur olarak (Kadın olarak güzel görünme ve 

kabile içinde sosyal bir statü elde etme isteği)6 

                                   

Yaşam boyunca ortalama 20 halka takan kadınlar, yaklaşık 10-12 kg ağırlığındaki bu ağır 

pirinç halkaları bu nedenlerle taşırlar. Halkalar zamanla omuzları aşağı düşürerek vücut 

biçimini bozunuma uğratmakta ve boyun kısmını uzun göstermektedir. Dior J’Adore’un 

                                                             
5 “Efsaneye göre Karenler’in ataları dişi bir ejderha ile rüzgâr tanrısından gelmektedir. Karen kadınlarının 
boyunlarını uzatma geleneği ise ejderhanın görünüşünün yansıtma çabasıdır. Kadınlar ejderhayı, erkekler rüzgârı 
sembolize ettiği mitolojilerinde, yalnızca ejderha olanlar bu altından boyunlukları takabilmektedirler. Bu halkaları 
yalnızca çarşamba günü doğmuş kadınlar yine sadece dolunay zamanlarında takmışlardır. Herhangi bir yazılı kayıt 
olmadığı için, eldeki bilgiler ağızdan ağıza aktarılan hikâyeler ile bilinmektedir”. “Long Neck Karen: Dünyanın 
En Uzun Boyunlu Kadınları”. Kaya, K. (2014). https://yoldaolmak.com/long-neck-karen-dunyanin-en-uzun-
boyunlu-kadinlari.html. Erişim Tarihi: 23.05.2017 
6 Kaya, K. (2014). “Long Neck Karen Kadınları”. http://kabileler.com/Kabileler.aspx?q=192. Erişim Tarihi: 
23.05.2017 
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reklamındaki Theron’un kolyesinin üst üste boynunda dolanması ise parfümün şişesine ve şişe 

üzerinden de -daha uzun ve ince bir boyunlu şişe- Karen kadınlarına yapılan bir göndermedir.  

Parfüm kokusuna ilişkin olarak, altın renginin yoğun kullanıldığı yapısıyla Doğu’ya özgü 

oryantal kokular görsel olan renklerle kombine edilmiştir. Kadının sarışın olması ve soğuk 

bakışı ise Avrupai bir imaj çizmektedir. Dolayısıyla Doğu ve Batı karışımı bir imajın çizildiği 

reklam, Yves Saint Laurent’deki metne benzemektedir. Karakter ve mekansal figürlerin yanı 

sıra parfüm şişesinin yine bir ödül gibi sunulması (arzu’nun zaferi biçimindeki sunuluşu) ve 

zorlu yolculuktan sonra ortaya çıkması burada da söz konusudur. “Dior J’Adore, oryantal ve 

egzotik kokulardan hoşlanan kadınlar için bir imaj sergiler. Parfümdeki gül ve yasemin 

kokuları, ıtır çiçeği ile birlikte kullanıldığında başarılı sonuçlar verir. Ylang Ylang üst, Şam 

Gülü orta ve Yasemin ise parfüm piramidinin alt nota katmanında yer alır.7 

Ricci Ricci / Nina Ricci 

  

Gösteren Gösterilen Örüntüsü: Reklamda gösterenleri; kendine güvenen, bağımsız, 

göz kamaştırıcı, genç bir kadın ve siyah kedi kostümü/ “CatWoman” kadın kahraman (kulaklık, 

eldiven, elbise ve topuklu ayakkabıları), güç temsili olan metalik fuşya kuşak, bir erkek figürü, 

mekansal olarak bir teras katı ve genel mekan olarak Paris oluştururken; gösterilenleri kadının 

sempatikliği, çekiciliği (kıkır kıkır gülüşü, erkekle flörtü, fısıltılı sesi, sexy giysisi) ve 

masumluğu üzerinden kurulduğu bir metin akışı karşımıza çıkmaktadır. 

Mit Kurgusu: Reklam metninde kadın figürüne atfedilen masal kahramanı (Batman’deki 

Kedi Kadın) ve mekanın Paris’te –kokunun ve romantizmin merkezi- geçmesi üzerinden 

kahraman ve masal miti konu olarak işlenmiştir. Nina Ricci kendine özgü marka imajını bu 

mitler üzerinden yapılandırır. Zira markanın diğer reklamlarında da masal mitine rastlanılır. 

Kadınlık miti, güzellik/kusursuzluk miti, fantastik-büyüsel dünya miti, kadına ait objeler 

üzerinden ve kokunun ülkeyle özdeşleştirilerek verilmesi üzerinden aidiyetlik miti reklam 

metnindeki diğer mitleri oluşturur. 

 

                                                             
7 http://www.parfumsecimi.com/parfum-terimleri-sozlugu/. Erişim Tarihi: 23.05.2017 
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Reklamın Öyküsü ve Analizi:  

Reklam metni 20 saniyeden oluşmaktadır. Reklamın ilk sahneleri bir kadın silüetinin 

duvara yansımasıyla başlar. Yansıyan duvarın mimarisinin formsal özelliklerine bakıldığında 

ise, bir kale duvarını andırdığı anlaşılır. Daha sonra kadının gerçek görüntüsüne bedeninin 

arkasından yer verilerek manzara eşliğinde bir binanın teras katından manzaraya doğru baktığı 

görülür. Kadının giysisine bakıldığında eteğinin uzun olduğu, gelinlik kesimindeki siyah 

elbisesinin sırt ve göğüs dekoltesinin öne çıktığı gösterilir. Siyah deri eldivenleri olan kadın 

kahramanın -heroine- Batman’a göndermede bulunan “Kedi Kadın”ı canlandıracağı izlenimi 

izleyiciye burada verilir.   

Aynı karede, sol elinde tuttuğu parlak fuşya renkli uzun bir kuşak dikkat çeker. Bu sırada 

arkasındaki duvarın gölgesinde bir kedinin kambur duruşuyla hızlıca geçtiği gösterilir. Kadın 

figürü, binanın çatısında otururken bacak dekolteli giysisinin arka etek uzantısının uzunluğu 

çatıdan sarkıtılarak gösterilir. Yine bu sahnede, siyah ince ve yüksek topuklu ayakkabıları 

dikkat çekmektedir. Zamanın gün doğumundan önce olduğu anlaşılır. Alacakaranlıkta geçen 

bu sahnelerde canlı renkteki kuşağın kıvrımlı salınımı reklamda göze çarpan bir unsurdur. 

Sonraki sahnede kadının yüzünün gösterildiği anda kadının şaşkınlık ses tonu sunularak “hı” 

dediği görülür, zira kuşağın burada elinden kaçtığı anlaşılır. Kadının bulunduğu binanın teras 

katından aşağıya doğru düştüğü gösterilen kuşağın arkasındaki manzarada ise gün doğumuyla 

Paris’teki Eyfel Kulesinin uzaktan silüetine yer verilir. Bu sırada balkondan bakan erkek 

figürünün görüntüsüne rastlanılmaktadır. Paris erkek modası adeta figürün giyimindeki 

karakteristik unsurlara yansımıştır. Nitekim fötr şapkası, cepken kesimli gri yeleği, beyaz 

gömleği, taktığı kravatı ve yeleğiyle aynı renkte olan pantolonu bu kompozisyonun bir 

parçasıdır. Kadının kuşağı aldığı sahne izleyiciye direkt olarak gösterilmese de elindeki kuşakla 

koştuğu sahnede kuşağı aldığı gösterilir. Zira erkek figürünü gördüğü de aynı sahnede anlatılır.  

                            

Güneşin gökyüzüne yükseldiği sahnedeki arkada Eyfel Kulesi ve kadının terastan 

sarkarak baş aşağı erkek figürünün bulunduğu balkonda gösterilmesi buna işaret etmektedir. 

Erkek figürü balkondan bakarken birden karşısında ters konumda bir kadının yüzünü bulduğu 

ve bu kadının kendisine “hey” dedikten sonra tekrar baş aşağı yukarı çıktığı gösterilir. 

Karşılaştıklarında aralarında mesafenin çok yakın olduğu görülse de erkeğin düz konumda 
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sunulurken kadının ters konumda sunulması cinsiyet farklılıklarına yapılan bir göndermedir. 

Kadın burada ilk sahnelerde gösterilen imajıyla kediyle –gerçek kedi silüetine yer verilerek- 

özdeşleştirilse de saçlarının üzerindeki kulaklığın bir kostümün parçasından çok daha ötede 

sunulduğu gösterilmektedir. Çünkü kadın burada görünürde olduğunun dışında davranışsal 

olarak da bir yarasanın ters duruşu ve uçması gibi özelliklere de sahiptir. Uçan memeli olarak 

bilinen yarasanın özellikleri reklam metninde kadın figürünün taşıdığı özelliklerle bağdaştırılır. 

Aynı zamanda bu duruşun kadına ait olması da filmlerinde Batman’in baş aşağı duruşuna –

Batmanning- yapılan bir göndermedir. Zira “yarasa adam” kahramanı üzerinden izleyicide 

kadının bu duruşuyla çağrışım yapılarak, bu görsel mesajlar yoluyla önce Batman filmine gidilir 

ve filmdeki “Kedi Kadın” kahramanına bu kahraman yoluyla -kostüm dahi giyilse/direkt görsel 

kodlar yolundan- bu ters duruşla ulaşılır. Çünkü “Kedi Kadın”/CatWoman sonuçta Batman 

serisinde bir yan karakterdir. Nitekim bu durum imalarla dolaylı yoldan görsel olarak böylesi 

bir mesaj taşır. Reklam metninin bir sonraki karesinde ise, erkek figürünün şaşkın bir biçimde 

balkondan yukarı doğru bakması ve olayı anlamaya çalışmasının gösterildiği sahneye yer 

verilir. Kadının ise reklamın başladığı noktaya geri dönerek orada konumlandığı görülür. 

Yüzünün yakın çekimde sunulduğu son karede koyu göz makyajıyla dikkat çeken kadının sarı 

saçlarına tutturulmuş siyah kedi kulakları, kedigözü makyajı -göz çevresine yoğunlaşan koyu 

makyaj- ve bedenindeki siyah kostümü onu bir “yarasa kadın” imajına sokmuştur. Bu kadın ise 

“Agent Orange” filmiyle tanınan oyuncu Jessica Stam’dir. Paris manzarasının sembolü olan 

Eyfel’in, kadının arkasında sunulduğu görülür. Ancak kadının kuşağı bu kez Eyfel’e uçarak 

Kule’yi ahenkli bir biçimde sarmıştır. Kadının yüz ifadesindeki gülüşü güne güzel başlamasına 

işaret eder, çünkü arka fonda güneş ışımıştır. Marka ve parfüm adının aynı karede sunulduğu 

reklamda seslendirmeyle birlikte en son parfüm şişesine de yer verilir. Parfüm şişesinin 

kapağındaki kuşak, son sahnede Paris’in sembolü Eyfel’i de saran kuşaktır. Kuşak, markayla 

özdeşleşen önemli bir simgedir. Zira reklam boyunca başkahraman onu kaybetme korkusu taşır, 

çünkü izleyiciye sunulan figürde kadın kahraman CatWoman’dır. Ve gücünü kuşaktan alır. 

Gücünü kaybetme korkusu reklamda işlenen ana temalardan biriyken Eyfel’in parfüm şişesi 

yerine konulması olayın yeri olan Paris arzusunu da –kokunun cezbedici görüntüsü olan Paris’i- 

beraberinde getirir. Böylece Fransız parfüm sektörü de güçlendirilmiştir. 

Metinde mekansal kullanıma ilişkin olarak, koku ya da parfüm çağrışımlarıyla Paris’in 

sembolik değerleri -şehrin romantizm, aşk, duygusallık, kültür/nezaket/zarafet, moda ve 

kozmetik sektöründeki ünü- arasında bir bağ kurulduğu söylenebilir. Bu bağlamda reklam 

metni ürün ve marka değeri açısından Paris ile bütünleştirilir. Çünkü Paris, kozmetiğin 

dünyadaki ana merkezlerindendir. Nina Ricci de Paris kökenli bir markadır. Dolayısıyla reklam 

BIROL
Global Media Journal TR Edition, 9 (17) 
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Paris’te geçmektedir. Reklamda kullanılan müziğin, reklamın kendisine özgü ve parfüm adının 

aralarda kadın sesleriyle gizemli bir biçimde fısıltılarla sunulduğu işitilmektedir. Masalsı küçük 

çın çın seslerinden oluşan şarkı, reklamdaki görsellerin masalsı yapısıyla uyum içerisinde 

sunulan ve reklam metniyle konu bağlamında örtüşen bir reklam şarkısı türüdür. Aynı zamanda 

bu şarkı bir Batman film serisinde çalınabilecek türden gizemli bir şarkıdır. Reklamdaki kadın 

figürünün ses tonuna da şarkı içinde yer verilerek, olay akışında ünlü oyuncunun “hı” (ani iç 

çekme, şaşırma, panik), “hey” (erkeğe seslenişi), “hihihi” (gülüş şekli) gibi seslendirmelerde 

bulunduğu görülmektedir. Şarkıda 2’şer kez “Ricci Ricci” tekrarı verilse de şarkının sonuna 

doğru sloganın başlamasıyla kullanılan 3. “Ricci Ricci” sözleri duyulur. Eş deyişle, şarkının 

bitiminde kullanılan parfüm adının 3. tekrarı, sloganın yer aldığı seslendirmede girişe denk 

düşmektedir: “Ricci Ricci i need the new mischievous fragrance by Nina Ricci”. Seslendirmede 

özellikle “need” arzuyu ve sonrasındaki ihtiyacı -tatminin sağlanması yolundaki süreci- ifade 

eder. Kadın kahramanın ima yoluyla sunulan düşüncesi burada “geceleri bir kedi gibi ol”dur.  

Yves Saint Laurent’deki maceraperest ve vamp kadın imajının aksine burada daha 

sempatik ve gençliğe götüren bir marka imajı oluşmuştur. Ninna Ricci’nin kendi reklamlarına 

paralellik taşıyan bu imajı, daha çok masalsı (şiirsel, romantik, büyüleyici bir peri masalı) 

karakterlerin reklama özgü kurgusallığı niteliğindedir. Burada düz anlamda, ay ışığı altında 

Paris çatıları üzerinde geçen olayda çevresini cezbetmek için kokusunun izinde olan bir kadının 

imajı çizilmekte ve yaşadıklarından bir kare resmedilmektedir. Bu yüzden, reklamın hedef 

kitlesinin Yves Saint Laurent’e göre genç kesime seslendiği söylenebilir. Yves Saint Laurent 

ile benzerliği açısından ise, kedigiller familyasının yürüyüşü olan “catwalk” kadın doğasına 

atfedilen bir özellik olarak sunulurken bu reklamda da “CatWoman”ın özelliklerine dikkat 

çekilmiştir. Kadın, kedi yürüyüşünde seri ve zarif adımlarla yaramazlık yapabilir yan anlamı 

burada izleyiciye aktarılır. Kadın, kedi ile özdeşleşir. Tıpkı leopar ile olduğu gibi. 

Parfüm Şişesindeki Görsel Kodlar ve Kokusal Özellikler: 

                                                       

Parfüm şişesi, oval ve yuvarlak hatlı bir formdadır. Ayrıca şişesinin kapak rengine 

uyumlu bir renkte dizayn edildiği görülür. Renk, pembenin canlı ve koyu bir tonu olan fuşyadır. 
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Parlak/metalik pembe tonu olan bu renge reklamda güçlü (kahramanın gücü olması), dinamik 

(elde avuçta durmazlığı/ slogandaki “yaramaz”lığa çağrışım) ve tehlikeli (gece yarısı 

“kaçamak”larına imalı gönderme) bir anlam yüklenir. Ambalaj kutusunda da markanın 

etrafında fuşya kuşak simgesi olduğu görülmekte, marka bu parfüm ismini bu fuşya kuşak ile 

çağrıştırmakta, bu da direkt olarak ürünün reklamına göndermede bulunmaktadır. Çünkü 

reklamdaki kadın figürünün kuşakla olan kompozisyonu, masalsı mitlerde objelere yüklenen 

aidiyetle bir anlam kazanmaktadır. Kuşak da burada kadının aksesuarı, gücü, parfümüdür. 

Reklamda da kadının elindeki bu kuşak parfüm şişesinin kapağını sarmakta, onu 

ambalajlamaktadır. Karanlık yoğun sahnelerdeki canlı rengiyle dikkat çeken reklam metnindeki 

kuşakla şişenin kapağının aynı rengi taşıması da reklamda simgeselliği oluşturur. Bu da 

markanın reklamı ve ürünü arasındaki uyumu gösterir. Kuşağın ambalajda sunumu ise, hediye 

paketlerindeki fiyonkları çağrıştırır. Bu da ürünün aynı zamanda kendinden ambalajlı bir 

armağan imajını yaratmakta ve kadına sunulacak bir armağanı yansıtmaktadır. Parfümün 

kokularının da göstergesel bağlamda irdelenen masalsı, yumuşak, duygusal havayı içerdiği 

söylenebilir. “Üst notalarında ravent ve bergamot –hoş, hafif, taze koku verir- bulunduran Nina 

Ricci’nin Ricci Ricci parfümü, orta notalarında sümbül, yasemin, gül –notaları tatlı aroması 

taşır- ve menekşeye yer verir (Groom, 1997: 229).  Alt notalarında ise, kalıcılığı sağlayan sandal 

ağacı ve paçulinin zarif bir etki bıraktığı”8 ifade edilmektedir.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Kadın parfüm reklamlarında figüratif olarak kadının başkahraman ve ünlülerden 

seçilmesi söz konusudur. “Reklamda anlam yapılarının oluşturulmasında başvurulan 

yöntemlerden biri de ünlü kullanımıdır. Reklamlar bu yöntemle izleyicinin ünlülerin statülerini 

ve toplumda sahip oldukları belirli imajları ürünle ilişkilendirmelerini sağlamaktadır.” (Çabuk, 

2012: 58) İncelenen 3 parfüm reklamı da kadın film oyuncularından seçilmiş olmasıyla 

birbirine benzerlik gösterir. Charlize Theron, Emily Blunt ve Jessica Stam’in oynadığı bu 

reklamların hedef kitlesine seslenirken reklam metnindeki unsurlarla birlikte kadınların 

performanslarının parfümün kokusuna ilişkin yarattığı karakteri de temsil etmesi sonucuna 

çalışmada ulaşılmıştır. Reklamların marka imajını çizerken bu kadınların stillerinden beslendiği 

ve izleyici profilini böylesi bir yolla yarattığı aktarılabilir. Temsil kavramı burada devreye 

girerek kadın figürünün parfümün ismi, markası, mesajı ve reklamdaki diğer unsurlarla 

uyumunda etkinlik kazanır. Nitekim “reklamlarda yer alan kadın objelere yalnızca erkekler 

değil, kadın tüketiciler de bakmaktadır. Kadın izleyici hayran olduğu reklam yıldızıyla 

                                                             
8 http://www.parfumforum.com/nina-ricci-hakkinda-t909/. Erişim Tarihi: 11.05.2017 
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kendisini özdeşleştirme yoluna gitmektedir” (Büker ve Kıran,  1999: 125). Böylelikle 

Toscani’nin (1996: 22) ifadeleri bu noktada harekete geçmektedir: “Reklamların bir amacının 

da dünyanın dört bir yanında yaşayan beş parasız sevdalı genç kızlara ve duygusal sekreterlere 

kolonya ve parfüm satabilmek amacıyla yıldız bir mankene ya da bir film yıldızına yüz binlerce 

dolar vermek suretiyle poz verdirerek ‘Siz de bu ürün ya da hizmete sahip olduğunuzda onlar 

gibi olacaksınız!’ diye satışı artırma çabaları…”  

Çalışmanın mekansal boyutunda, Nina Ricci ve Dior reklamlarında Fransa’nın ortak 

buluşma noktası olduğu görülür. Paris’in parfümün merkezi ve kokunun sembolik şehri oluşu 

reklamda duygusallığın da ön plana çıkarılmasında ve reklam-tüketici arasındaki mesajlar 

yoluyla kurulan duygusal ilişkide önemlidir. Nina Ricci, ikonik simge olarak Eyfel’e yer 

verirken, Dior reklamı Versay Sarayı ile Fransa’ya yer verir. Yves Saint Laurent reklamında iç 

mekana ağırlık verildiğinden dış mekana ilişkin bilgi elde edilememiştir. Üç reklamda da 

kadının parfüme duyulan arzusu ve ona ulaşma çabası -aştıkları engeller- izleyiciye 

aktarılmıştır. 

Seçilen müzikler incelendiğinde, bilinen şarkıları kullanan markalar, çoğunlukla reklam 

müziklerini metinlerindeki mizansene uygun seçmişlerdir. Nitekim Huron da (1989: 557-574) 

markanın hatırlanırlık ve tanınırlığını etkin kılan bir kurumsal kimlik unsuru olarak seçilmiş ya 

da üretilmiş müziğin, markaya uygun ya da özgü olmasının, seçilmiş melodinin reklam 

ortamlarına uygunluğunun bulunmasının, reklam müziği seçimindeki birincil kıstaslar olarak 

göründüğünü söylemektedir. Reklamdaki metin akışında vurgunun yapıldığı yerlerde 

markaların özellikle müziği etkili bir biçimde kullandığı görülür. Yves Saint Laurent klasik 

müzik tercih ederken, Nina Ricci kendine özgü/efektli (Batman müzikleri gibi fantastik içerikli) 

müzik kullanmıştır. Dior’un ise popüler şarkıyı kendisine seçtiği işitilir. 

Moda bağlamında gösteren ve gösterilenler arasındaki bağlantı incelendiğinde ise, Yves 

Saint Laurent’in tehlikeli kadın imajını yaratırken kırmızıdan yararlandığı; Nina Ricci’nin ise 

uçuk kaçık ve çılgın kadın imajını yaratırken fuşyadan yararlandığı dikkat çekmektedir. Dior 

ise oryantal renklere ve ikonik simgelere yer vererek “kutsal” sayılan altın sarısı ile hedefini 

Doğu’ya yöneltmektedir. Genel olarak reklamlardaki temalar arzu ve cinsellik noktasında 

birleşir. Koku ve görsel aksesuarlarda ise, Dior ve Yves Saint Laurent oryantal çizgiler 

taşıyarak Doğu kültürüne ait imgelerle kendi reklam metinlerini ve ambalajını tasarlarken, 

Ninna Ricci daha çok Batı kültürü odaklı temsil imgeleri seçmiştir. Gece geç saatlerde 

kaçamaklar yaparak yaramazlığı masalsı bir güce dayandıran Nina Ricci reklamının, tehlikeyle 

yüzleşerek kadını her canlıdan üstün gören Yves Saint Laurent reklamının ve dişiliğinden ödün 

vermeyen modern kadını uhrevi biçimde yücelterek yapamayacağı şey olmadığını gösteren 
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Dior reklamının benzerlik ve farklılık taşıyan noktaları tüm bunlar ışığında izleyiciye 

aktarılmıştır. Parfüm markalarının ise bu noktada kendisini kadın üzerinden yüceltme yoluna 

gittiği tespit edilmiştir. 

Mitsel bağlamda Nina Ricci (Kedi Kadın) belirli kahramanlara göndermede bulunurken, 

Doğu kültürünü simgeleyen hikâyelerden unsurlara J’Adore/Dior reklamında rastlanılmıştır. 

Karen kadınlarına gönderme yapan altın boğumlu sarmallar parfümün şişesindeki halkalarda 

kendini göstererek kültürel ikonlara göndermede bulunulmaktadır. Dişilik mitinin her bir 

markanın parfüm reklamında kullanılması ise kadını koku, cinsellik ve arzuya yönelten bir 

özellikte sunulmuştur. Güzellik, doğallık ve kusursuzluk mitleri ise kadınlık mitinin yanına 

eklemlenen mitler olarak reklamlarda sıklıkla dikkat çekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROL
Global Media Journal TR Edition, 9 (17) 
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