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Bu ara t rmada otomobil reklamlar nda  
teknolojinin insanla t r lmas  üzerinde 
yo unla lmaya, teknolojinin otomobil reklamlar nda 
insani özelliklere at fta bulunularak betimlendi i 
gösterilmeye çal lacakt r. Reklamlarda teknoloji, 
teknik ve elektronik üretiminden öte fiziksel ve 
duygusal boyut kat larak anlamland r lan bir olgu
biçiminde görülmektedir. Teknoloji kavram n n  
teknik ve elektronik özelliklerin bir bütünü 
kullan larak nesnele tirilmedi i, tamamen ‘insani 
özelikler’ yüklenerek nesnele tirildi i  
görülmektedir. Bu da teknolojinin somutlu unu  
insani özelliklerden ald n  göstermektedir. Tüm 
bunlar göz önünde bulunduruldu unda teknoloji
otomobil biçiminde sunumu insana ait nitelikler
kullan larak yap lmaktad r. Ba ka bir deyi le  
otomobile yüklenen her türlü anlam, kayna n  
insandan almaktad r. Bu ara t rma çerçevesinde 2004 
Mart ay  boyunca yay mlanan Hürriyet, Milliyet,  
Sabah, Radikal, Vatan, Ak am, Cumhuriyet, D
Bugüne Tercüman gazetel
reklamlar  incelenmi
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Burada otomobilin motor teknolojisine 

insana ait özellikler yüklendi i görülmektedir. 
ncelenen reklam metninde yüksek performans  

sa layan bir motor vaat edilmektedir. Böylelikle 
dü ük performans sa layan motordaki sorunlar n da 
giderilece i ilan edilmektedir. Buradan hareketle bu 
otomobile sahip olunarak di erlerinden daha güç
bir performansa sahip olunaca , otomobilin  
motoruna insansal özellikler yüklenerek  
vurgulanmaktad r. Burada teknolojinin, motorun  
kendisinin gösterilmesiyle nesnel bir hal almad   
görülmektedir. Motor ve teknoloji bu reklamda  
insan elinin motoru tutmas yla nesnele tirilmekte 

olma  olgusu peki tirilmektedir. Barthes’ n yapt  
yorumlar nda Toyota “kar m za öncelikle üstün 
bir nesne olarak ç kt  ölçüde, aç kça gökten” 
dü mektedir. (1998, 138). Otomobil üstün bir nesne  
haline teknoloji yard m yla ula makta, ancak bizim  
kar m za insan vasf yla ç kmaktad r. te bu nokt
otomobil herkes için üstün bir nesne olmaktad r, 
çünkü bu bak  aç s na göre insan do adaki en üstü
varl kt r.    

Reklamda otomobilin bir yans mas   
görülmektedir. Bu görüntü bize otomobilin 
görüntüsünden öte bir anlam ça r t rd n   
anlatmaya yöneliktir. Nissan, sahip oldu u donan m  
ve yap lanmas yla bir ayg ttan farkl  ol
olan bir varl km  gibi sunulmaktad r. Reklam, bir
nesneden öte olarak sunulan Nissan’la “beklentilerin 
üstüne ç kabilece imizi”, “farkl l  
ya ayabilece imizi” söylemektedir. Nissan’a sahip 
olmak zekas  olan bir “ ey”e sahip olmak demektir
Soyut bir insan do as  tasarlanmaktad r ve bu  
teknoloji insandan yay lan bir ak ma, insana uza
bir duyu ya da organa benzetilmektedir. Tekno
gerçe in d nda olan bir nesne de il, gerçe i de
içinde bar nd ran bir kavramsal düzlem olarak  
kar m za ç kmaktad r. Gerçe i de i tiren ve  
geli tirenin zeka oldu unu dü ünürsek, yapay 
zekayla varl k canland r lmaktad r. Teknoloji, “salt 
üretilmi  makineler, araç, gereç bir üretim süreci  ve  on
bilgisi de ildir” diyebiliriz ( nam 1999, 42)
hareketle “teknoloji kökeninde bir anlama çabas , anlam 
verme çabas d r” ( nam 1999, 42). Görülmektedi
teknoloji nesne olan, ürün olan  yan yla 

m zda kullan lmaktad r. Oysa  sadece nes
boyutunun d nda bilgi boyutuyla ve an
boyutuyla dünyay  yorumlamaya kat lmaktad r. 

Bu metinde üzerinde Renault yaz l  olan  
motora, Renault teknolojisine gönderm
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“Renault  teknolojisinden do an performans” 
denilerek bu teknoloji do urgan bir di i gibi  
gösterilmektedir. Motorun otomobilden daha   
büyük gösterilmesiyle de, bebe in anneden küçük 
oldu u yani do umun yeni oldu u söyleniyo
“Kalbinde güçlü bir dost var” slogan yla ikili bir 
anlam yarat lmaktad r. Hem okurun hem de 
Solenza’n n  kalbinde güçlü bir dost olarak Renault 
motor  teknolojisi gösterilmektedir. Öyleyse burada 
Barthes’ n deyi iyle insanla t r lm  bir sanat  söz 
konusudur. (1998, 139)  Böylece otomobil teknolojisi 
insanla t r larak  bir  kalbinin oldu u veya bir dost
oldu u söylemleriyle mekanik bir aksam
ç kar lmaktad r. ‘De
denilerek insana ait özellikler otomobile 
yüklenmektedir.    
 Teknolojinin otomobil reklaml
özelliklere gönderme yap larak betimlendi
otomobil reklamlar nda “teknolojinin 
insanla t r ld ” üzerinde durulmaktad r. 

üretiminden öte fiziksel ve duygusal boyut kat larak  
anlamland r lan bir olgu olarak sunulmaktad
reklamda incelenen otomobile insani de er 
yüklendi i, dolay s yla nesne olarak metalin ekline
annelik içgüdüsünden, ba ar ya ula ma arzusu ve 
zekaya kadar birçok özellik kat larak bir gönül ba  
olu turulup sergilendi i görülmektedir. “Teknoloji” 
kavram  teknik ve elektronik özelliklerin bir bütü
kullan larak nesnele tirilmekte, insani özellikler 
yüklenerek canl l k kazand r lmaktad r. Böylece
teknoloji imgesel ve simgesel olarak dünyaya  
bak m zda bir gözlük olmaktad r. Yarat c s  ve
i leticisi insan olan teknolojinin sunumun
somutlu unu insani özelliklerden ald  
gösterilmektedir. Sonuç olarak otomobilin duygu
ve bilinci olan bir varl k olarak görselle tirildi i  
görülmektedir. ncelenen reklamlarda, anneli iy
ya amsall , zekas yla gereklili i, ba ar s yla  
amaçlar  sentezleyen teknolojinin, ya am n 
n

, 139)  Böylece otomobil teknolojisi 
insanla t r larak  bir  kalbinin oldu u veya bir dost
oldu u söylemleriyle mekanik bir aksam
ç kar lmaktad r. ‘De
denilerek insana ait özellikler otomobile 
yüklenmektedir.    
 Teknolojinin otomobil reklaml
özelliklere gönderme yap larak betimlendi
otomobil reklamlar nda “teknolojinin 
insanla t r ld ” üzerinde durulmaktad r. 

üretiminden öte fiziksel ve duygusal boyut kat larak  
anlamland r lan bir olgu olarak sunulmaktad
reklamda incelenen otomobile insani de er 
yüklendi i, dolay s yla nesne olarak metalin ekline
annelik içgüdüsünden, ba ar ya ula ma arzusu ve 
zekaya kadar birçok özellik kat larak bir gönül ba  
olu turulup sergilendi i görülmektedir. “Teknoloji” 
kavram  teknik ve elektronik özelliklerin bir bütü
kullan larak nesnele tirilmekte, insani özellikler 
yüklenerek canl l k kazand r lmaktad r. Böylece
teknoloji imgesel ve simgesel olarak dünyaya  
bak m zda bir gözlük olmaktad r. Yarat c s  ve
i leticisi insan olan teknolojinin sunumun
somutlu unu insani özelliklerden ald  
gösterilmektedir. Sonuç olarak otomobilin duygu
ve bilinci olan bir varl k olarak görselle tirildi i  
görülmektedir. ncelenen reklamlarda, anneli iy
ya amsall , zekas yla gereklili i, ba ar s yla  
amaçlar  sentezleyen teknolojinin, ya am n 
n
 
K
 

 
K
 
Barthes, Roland. (1998). Ça da  Söylen
     Yücel). stanbul: Metis Yay nlar . 
Barthes, Roland. (1998). Ça da  Söylen
     Yücel). stanbul: Metis Yay nlar . 
Ellul, Jacques. (2003) Teknoloji Toplumu
     Ceylan). stanbul: Bak  Yay nlar . 
Ellul, Jacques. (2003) Teknoloji Toplumu
     Ceylan). stanbul: Bak  Yay nlar . 
nam, Ahmet. (1999) Teknol

  
nam, Ahmet. (1999) Teknol

  
  

* Bu metin, Ba kent Üniversitesi leti
Fakültesi Halkla li kiler ve Tan t m 
Bölümü ö rencilerinin, Serpil Aygün 
Cengiz'in vermi  oldu u “HI 408 Semine
II” dersi için haz rlad klar  posterle
birisidir. Serpil Aygün Cengiz ve 

* Bu metin, Ba kent Üniversitesi leti
Fakültesi Halkla li kiler ve Tan t m 
Bölümü ö rencilerinin, Serpil Aygün 
Cengiz'in vermi  oldu u “HI 408 Semine
II” dersi için haz rlad klar  posterle
birisidir. Serpil Aygün Cengiz ve 

im 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

P i V O L K A, Y l: 3  Say : 14, Sayfa: 14

Hürriyet Gazetesi, 7 Mart 2004  


