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TüRKçE REKLAM söyr,oı,riNnn IıANTIKsAL vE BniıısBı,
YANILTMACALAR

Naüan Biiy ü KK^NTARC IoĞ LU I

Özetl Yanılınacalar, ilk anda gererli gibi gölüken vc bu neden]e kabul edilebilir bir gcrçcklik oluşlurdukları

izleniıni veren yönlendirici ıırgümanlardır. iletişimdc doğru ve geçerliakıl yürütme kurallannın bilinçlioliırik bozul

duğu ideolojik söylem ömeklerinden olan rek]an]arda, ınımıksal ve edinr\el yinıllmacalann ikna iuİracüyla yaygün

olıu-ak kullanıldığ gözlenmektedir. Rcklamlitf b(jyleje sanal bir gerçeklik yaratmaİta vc st aıe.jik dil kulIanım yön-

lemleri ile lükeüicinin zihinsel sürcç]erini etkjlemektedirler. Tiirkçc rckliuİı söylemi ü,,eline yiirütülmüş dilbilimsel

çallşmalarda yanıltııacalara yeterince değinilmemiş olduğu düşünü]diiğünden. bu çallşmada, Türkçc TV
reklanı]arrndan 2006 yüll içinde derlenen veriler !en Ecmcrcn'in Edimsel-Diyaleklik Yıklaşlm modc]i, Jacobs'un

&limsel Stıaği Kuranrı ve nrıntlğün gclcnckscl sünıfl ıa]arı çerçevesinde ince]enmcklcdir. Bu]gullu.Türkçe rcklam

söyleminde hem mantıkta sınıflandlİlmlş türleİdc. hem sfatejik-se/dirinıscl (Jacobs. ]995) biçimlerde değişik

yanlltmaca türlcrinin kullıınlmına işiıfet etmekledir. Bu da. gerek söylcmin ideo]ojik yapülannra5ı. gerek dil-zihin-

ey]em iIişki]cri açısındall sö}]cınscl stratelilerin önemini Vurgulamaktadır. Bu tiirden dilbilimsel jnce]emelerin art,

mas1 ilc reklamla,ın y ılltücl yönlerine kilfşl !üketicide dilsel vc miı,l]tlksal bir biIinçlilik gelişmesi beklenebilir.

Anahtar sözcüİJ€r : iletjşim. rcklamla],, mantıksal yanı]tmaca. edimsel e),lişinls€l yiülAlm. sczdirim stratcjilcn.

I-ogical and Pragrıatic Fallacies in fhe Di§cours€ of Turkish Commercial§
Ab§tracı: Fallacics afe üe mıınipulaıive iırguments. which at f'injl sight se€ıll rc be va]id. and thus cİeate a seem,

ingly acce$able reality. As the ideologica] examples in which corre.ı and Valılreasoning prcesscs arc distoncd on

puı]xıse. conıııercials frequentl)- emplo} logica] rrnd pngmatic fallacies in order to penuadc üe consumenj. This
way. üey create a Vinu.rl rcality and intluencc the mental pı,ocesses ol'ühc contumcrs through the stıitte8jc use oflan-

8uagc. As it is considered thaı discou§e o[ comDlercials in Turkish has noı been studied regaİding fallacics. this

study analyzes the dala collecled from Turkish TV commcrcials in 2006 wİlhin the franrework of viur Eemercn's

Ihagma-Dia]e.tic Appİoach. Jacobs's Pragmatic Tbeory of Strategy. and the standırd ch§sification of logic, Findings
indicde a variety of fallrcics. both in ıerms of lo!]ical defi nitions and of s!-tttcgic implicatuıts. Th is fac| emph&si7es

thc ınanipulative funcıion ofdiscursi\,e shalegies both ideologically and cogniıively. one may expccü a dcvclopmcnt

in ıhe linguislic and logical awarcness ofthe consunıcr wiü an inı:rease in similaf sfudics on thc fal]acious nature of
commercials.

Key ıYords: communicaıion. commercials. logicel fa]]acy, pra8ma dia]erüic approach.

1. Giriş
Bu çıılışma, "Yaşanrda Dil vı: Yanıltmaca" başlıklı bağımsız biı pıııienin ilk adımını oluşfurmaktadtr.

Projenin genelıunacı. toplumuırruzun gcrçckliği yaratma. algılama. yorumlama ve deneyim]eme süre4

lerinde dilin bireyleri yanİgı]ara götiiren i§levini, dil yoluyla diişüncenin ve davranışlırnn koşull:ırmasını

ve bu bağlamda siiylemin yiinlendirici (manipulative) amaçla yapılıındürılmasünı al4tırmaltır. Yanıltma,

dilin edimsel işlevJerinden biridir. Bu nedenle, konu dilbilimsel edirnbilin,ıin, sözbilimin, manığın,
toplumsııl ruhbilimin, ilctişimin vc bilişsei bilimlerin incelemc alanlarına gimekledir. Proje.de dil ve

yanltmaca ilişkisi daha çok edimbilimin. mantığın ve toplumsal ruhbilimin baküş açılanndan ele

alınmiıktadtr.

Dil ve yıuııltmaca ilişkisinin temclindc, çoğu kez, toplumsal ideokıjilcr, kısa ya da uzun süreli birey-

scl ve kuı,umsal çıkar amaçlan bulunmaktadır. Bu ncdenle, yanı]tıcı işlevin dili bu amaçla kullananlal

tarafından bilinçli olarak gerçcklcŞiriidiği düşünüJebilir. Diğer yandan, bireyle.in gündelik akıl yüdtme
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süıeçlerinde de dilin yanıJtıcı işlevini farkında olmalsızın ku]laıdıkliür görü]mektedir : Sıravında
başıırısız olıin birögrencinin "ama o sınava gircn hiç kimsc gcçcmcdi ki" diyerek kendini savunması gibi.

Bu da, gerçekliği algıIama ve yorumlama süreçierimizin ideolojiler ve yaygın dilsel kullıınıml:ır doğrul-
tusunda koşullıurnrış olduğunun. ycıerincc sorgulamadan yaşadığımızın. ve benimsediğimiz gerçeklik

içinde akı] yürütme biçirnlerimize yeterince nesnel bir bıüış açısıyIa y.klaşamadüğımızün göstcrgcsi

olıırıü düşünülebiJir. Diğcr yıuıdan. söylcındc açık bir yanılt]cı algümaİ bulunmasa da, insanda bilişsel
süreçlerin işleyişi, ömeğin genellemelerde ya da özele indiıgemelerde olduğu gibi. kiıni zaman bircyi
söylemden yanılhcı sonuçlara eriştirecek biçimde iş]eııektedir. Bu ncdenlc. yanıltmacaların incelenmcsi
yıprSal. edimsel ve bilişsel yaklaşınlar gerektim]ektedir, ttojenln diğer adımlannda politika vc propa-

gıında söylemi, ıırtışııa söylemi. yıu,ıılıcı yıulliırıylı atastlzlcri, gündclik ilctişimdc yanıltmacalal, savun

macı söylemde yanı]tmacalar gibi örnekler ele alınacaktır.

Pro.jcnin ilk adımı oliın bu çalışına, dil kulluıin yoluyla bilinçli olarak gerçekleştiıiJeır yanıltmaca

ömeklerinden biriolan reklam söyleminiele almaltadır. Tüfkçe reklam siiylemi diJbilim. giistcrgcbilim.

i]etişim gibi alanliirda iaıİlı yönleriyle incelenmişse de. ınantıksal yanı]tmacalar açlslndan ve edimbilim-
scl biı yiıklaşım}a desteklencrek clc ii]ünmirmtştır. Rcklam siiylcmini dil ve yanıitmaca ilişkisj içinde
incelemenin bir yaıdan söylem çalışmaliınna, diğer yandaı eleştirel düşünme becerilerinin önenı taşdığı

çağımıZda tüketiciııin dil ve gerçeklik ilişkisine bilinçli açıdan bakmaslna katkı Sağ]ayacağl düŞünülmek-

tedir.

2. Mantü ve İletişim Üzerine
Biıeylefie eleştireld şiıme (critical thinking) becerilerinin geliştiıilııesi. çağımız lıil,gı ıqılıııııru

(knowledgc sğ-,icty) olu§tunna sürecinde üZerinde ijnemle duı!]an bir konudur, EleŞtirel düştinme. olgu-
laıın ardındi*i bakış açllannı vc bilgiyi sorgu]amai değerlendiıme: bu değerlendirmeler ışığında sorun

l.ıra çok yönlü ve yapıc] çözüııler getirebilme: vıır olıuı bilgi biıimleri ıırasında bağlıuılliu kurarak ycni

bilgi üretmei doğru çıkanmlar yapabi]rnel gerçek ve gerçek dışı görüşler arasında a},nm yaparak ileriye
dönük düşünccleri vc eylem biçimlcriııi bclirlemc bccerisi olırr:ık tanımlanabilir (ayrıntılı bi]gi için. bkz.
Rudinov & Barry.2ff)4: Beyer. J985: Pitchenj.20ff)). Bu beceıinin temeli. tutırlı ve doğru akül yürüt-

melerc dayanır, DiğeI bir deyişle. eleştirel düşünme doğııı ve yanlış aliılyürütmeler araltndaki fark1 göre

bilmeyi gerektirir. Alı1 rr/rr,ı. (reasoning) ise. zihnin verilen bilgilere dayıurırrak vcrilmcycn bir bilgiyi
üretmesidir (Küane, 1992:3). Bu Süreç. yanıltmacalann aynmsanmasını ve yönlendirici stratejilerin

f'arkıra vırnlmasın da içerir.

Her insiirıın düşündüğü ve.tıl yüİüttüğti söylenebilirse de, her lkıl yürütmenin doğru vc gcçerJi

o]duğunu söylemek zordor. Ma tık, bir akıl yürütmc. düşünme. kan,tlama ve çıkanm yapma bilimi
olarıık. zihnin düşünceleıden bilinçli ve tuıırlı biçimde sonuçlııra varmasının kural]irnnl bclirlcr (Alaılı,
200l :J2). Örneğin: bİ tün insaıılar iiLtiınliidür ye Sokrot bir iıısandıl ardlŞlk önermelerinden Sokı,nü ijlim-
/ıdıir türündcn bir sonuca gitmck gcçeıli vc doğru tümdcngclinli bir akıl yürütme olarak
değerlendirilebilir. Ne var kj. önermeler arası zihinsel bağlanılann her zaman doğru sonuçliü] sağlaya-

cak biçimdc kurulmadığı görülcbilir. Diğcrbir dcyişlc, öncüllcr doğıx olsa da vaı,ılan sonuçlar her zaman

doğru olmayabilir. Ömeğjn. in.\dn uııa 1inıiştir l Ali bir iısarulırl O hılde, Ali de u.aya giııııişıir ııkı|
yürülmesi doğı! öncül)erden yaıılış bir sonuç üretnre biçimidir, Diğer yandan. öncüllerin ya da öncül]er-

den birinin gçcniz olıni]_sına ka§ın bir sonuca gidilmcsi dıırumu da o sonucun geçcsiz olmasına yol açar:

halkımıı iist geçitleri kullanmryuır l kulluııılnıtryan şey gereksizrJir l o halıle, iisı geçitler gerelıtdır gibi.

Bu vc benzeri türdcn ijmcklcrde, iikıl yürütnle biçimlcrinde yapısal anlamsal soıulardan kay
nıülıinan hatalan belirleyebilmek zor değildir. Ancıt gündelik yaşa!ıda her akıl yürütmenin doğruluğu
ya da yanlışlığı konusunda bu dcn]i kesin yargıya varabilmek hcl zamaı ko]ay olmamaktadlr. Bu durum.
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çoğu kel. bireylerin çıkann,] yapma süeçlerindc öncül olarai dayaJıdıklan bilginin ya da bilişsel bir süreç

oldr.ık ak1l yürütmcnin niteliğirlden kaynıklınmi*tadlr. Öneüldekı hiJglnin dopnıluğu sorgulanmadığı

ve olduğu gibi kabul edildiği zaıııın viı_rı]an sonuç geçerli bir sıınuç olarak gözükebilir, Benzer biçimde,

ikı] yürütnc sürccindcki hatalann dikkatten kaçtlğı durumlarda da vanlan sonuçlıır gcçcrli gibi gölüke

cektiı. Öncüllerde onaya konulan öneImclcrdon belli ideolojinin bııkış açısııa görc 'doğru' olduğu

düşünülen sonuçlara vaımak da olasıdıri Ömeğinl ,4rşe çalışnır.ı k istcı,en bir kulındırl Ayşe'nin l«ıı,osı

ç,tılışmısıruı izin verınenıekteı]irl Katlının kocısınıı iııi olınaiuıı çalışıınsı hııtıılırl o huLde, A,-şe

İaıılıdır. Öncİlleıdeki biİ ya da düa çok öncrmcnin ideoloji temelli olduğu durumlıırda öncül]eıden

varılan sonuçların doğıuluğu da Unüşmalı olıcaktır. Bu kısa ömekten de anlaşılacağı gibi, k)plumsal
gerçekliği yiratma biçiınlerine göre. ı*ıl yürütme biçimlerinin ve yapılan çlkarımiarın niteliği değişmek-

tcdir. Bu nedcnje, ideo]oji gündelik yaşamda farkında olmadan kullandığımız yiurıltıcı argümanlann

temel nedenlerinden biri olarıık düşünülcbilir,
Gcück öncüllerdeki. gerek ak]l yürütmedeki hatalar nedeni},le vııIiıır sonuçların geçerli gibi

aigılındığı; bu nedenle de. kabul edilcbilir bir gerçeklik oluştuıduğu düşünülebilen söylem ömekleıi
ı,ıınılııwca [(Ar,) safiata; (İng,) fallacy] olııak adlandınimaktadır. Bu hataların bclirlenmesi ise, biıey
açısından gelişmiş bir eleştirel düşünnıc beceriıi anlamına gelırrcktcdir. Argümanlaİn doğru. geçerli ve

kanıtlanabilir o]ınası kimi iletişim biçimlerinde her zaünan tercih edilen bir sftıte.ji ticğilıJır. insanJaın

diğer insıınl.ırı belli ideob.jiler doğıultusunda ikııa edebilmek. kcndi düşünce ve davranrş biçimlerini haklı

çıkaımak, karşısındakilerin akll ytirütme biçimlerini kontol altına alıııık. böylece duygu ve davünış
biçimİerinde istenilen rloğıultuda dcğ\iklik)er gerçekleştirmek için söylcünde ınantıksal yanıltmaca kul-

lanmalan oldukça sık rastlanan bir olgudur. Bu olgunun, biJimsel rılıırrık incelenmcsinin yan] sıra, özel

likle politik.ıdı vc rckltıı vapınrcılığında. düşünnre biçimlerini ctkilcİne ve ikna elme açlsındırn bir sffate-

ji olarak öğretildiği de bilinmektedir.

3. Kuranı.sa] Artalan
Söylenıi yanıltmacalıır açısındiırr ayrınh]ı darak incelemek birdcn çok ıltıı ve bu alanlarda üretilmiş

kulaünlan dikkaıe almayı: dolayısıyla. çok-disiplinti biı, yaklaşlm tıeniııseıneyi gcrcktiımektedir,

Yanıltmaca, fiırklı amaçlar içiüı farklı biçinllerde gerçekleşcbilmcktcdir. Fiimbi]im. maJıtık, iletişiın,

göstergebilim, SöZbilim. toplumsal ruhbilim gibi alaıılardaki çal]şnlalıİ ve ortaya konulan kuramlar dil
ve yırnıltmaca ilişkisini kcndi bakış açıian çerçevesindc clc almışlaı. kimi çalışınalarda da bclli biıkış

açıIan arasında bağlant]lar kurulmuştur. Gcncl olarak balıldığında. sijylenrdc yatlıllmacanln iki temel

biçiündcn biriyle gerçekleştiği söylenebilir: (a) yapısal vc anlamsal. (b) billşsel-sezdirimscl. Manık. dilin
yapısal ya da ınlırmsal ilişkileri ile oııaya çıkan yanıltırracalan ele alrıaktad]f. Dilbilim temelli

yanıltmaca incelemelerinde ise. bilişscl sürcçlcrin sezdirimleri yorumlamııdaki rolü ve söylemin edimsel

işlevleri iincm kazanmaktadır.

3.1. Mantıksa] Sınıfl andrrmıılar
Mantık. düşünsel birimlerin birbirlcriylc bağ]antllan sonucu oItaYa çıkan ve ar3ıl»lan olarak

adlandın]an yapılan ele alır ve bu yapılım aİıl yürütmc biçim]erine göre değerlendirir. Kimi argümanlar

doğru akül yüfütıne]crc dayanabileceği gibi. kimileri de ;-onıltmac,a ya da saliuırı olıırıü ad]uıdııılan,

yanlış olsa da doğru gibi algılanabilen sonuçlara götiiren akıl yürütmelerdir. Mantık, yaptsal açıdan

yıurıltmacaları h) biçifu\el (lbıma]), !e (b\ serbesı (infoımal) tü.]er olaral sınıflandırırır. Biçinrsel

yanü]tmacalar (formal fallacies) bir ıugiimanın yapısındaki hataılın kaynaklanırlar. Sonucun doğnı ya da

yrurlış olması dcğil, argüınanın geçerli }a di] geçeniz ı,Imarı onemlidir. Ömeğin; Tiim insanlar iki
ayaklıdırl Ali bi insunılırl Ali de iki ayaklıdır argümanı hern doğru hem gcçcrli bir akıl yürütmedir. oysa.
biçiınscl açıdan değerlendirildiğinde şu argüman yanlış, ancak geçerli bir ıırgüman ömeği olalak leli
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|e6||\r.-I'im insanlar uçor / Ali hb insafulür lAli rle ıçrır. Biçimsel yıırıılhnacalıu ıırgümırnın biçimi ilc il-
giJi iken. seıöest yanıltınacalar algümanın anlamı üzerinde dururlal. Seftıest yanıltmacalaı dilin sözcük
ve yapı açısındıuı yıuılış kullıurımlarına dayıuıabileceği gibi, gerçeğin yıuıiış yapılıuıdınlmasından. öncül-
lerde sunulan önsayıltının yanlışlığından, ya da yiınlüş iıkıl yürütmeden kaynaklaıabilirler, Serbest yanı]a

macıılır, biçimsel yıuııltmacalıır gibi seınbolik formüllere indirgenemezler. Cündelik dilin dcğişik anıaç-

larla kulJanımında en çok kaışılaşılan yanıltmaca türleridir (Hamblin. ]970ı, Audi .J995: Alatlı, 200l).
serbest yanıltmacaların f'arkına viırı ]ınası. özcllik]c kullanı]an sözbi]jınsc] yiüptlffdın ve straajilerden ötü

rü heİ zam.u] ko]ay o]mayabilir. Bu nedenJc de. bilinçli amaçlar için sıkça kullanülm,üliıdırlar, Mantık,

çok Sayıda seIbest yanı]tmaca sınıl'landüması sunar (bir küSüİr iimek için, bkz. Ek l). Çeşit]i kaynaklar
da scrbest yirnıltmaca tiirleıinin yüzclliyc yııkın sayıda olduğu görülebilir. Mıuılğın sınıflandıımaları ya-

pısal-anlamsal ölçütlere dayanmakta. yanıJtmacalara edimbilimsel açısındaı yaitaşmamııktadır. klimbi-
limsel yaklaşım iiııclikle 90'lı yıliarın ikinci yansından bu yana düa açıklayıcı bir yaklaşım olarak gö

rüiınektedir.
3,2, Edimbümsel Yaklaşınılar
Yauııltmacıılırnn incelenmesinde cdimsel yı*laşımlırrın çıkış noktası Grıce'ın Bildirişim Se:ıliriınleri

ı(urıımı ve bu kuram bağlamındaii ilkeieridiı (marims).

3.2.1. Grice ve İşbirliği İlk€si
Gcnel olıırıık, iletileıin açık ve nct olması; dolayısıylı ıugümiurlırnn da geçerli olması vc doğıuluk dc-

ğeıi iışıması iletişinden bek)enen bir niteliktir, Bilindiği gibl, djl felsefecisi Grice'ın (l975) aildılişır]
Sezdirimleri Kuranıı lücory iıf convenational implicaturcs) bireylcrarası ilctişimdc sczdiıiınlere daya

nıırıık doğnı çıkaımlıır yapılmasının önemini vurgular. Bu bağlamda Grice bireyler arasında bir tür ışDır-

1iği (coopention) bulunduğundan söZ eder. Doğru çükanmiann yapı]masına o]anak Sağlayan ve işbirliği
ilkesinin alt ilke]eri olarali belinilen ııı,e/* (quantitiy.). ürlreliİ (quality), b.rİ,İİ (re]evance). ve aar; (man

ncr) ilkeleri başıırılı bir iletişim için idcal düzel,Je kurJlır belırler. İletişiııde konuş:uııı bu ilkc]erin bi-
rine ya da bir kısnıına uymaması, dinleyenin konuşanün sö,..elerinden bir işbirliği içinde maıığa en uy-
gun çıkarımları yapmasııı geıcktirir. Grice. örclliklc nitclik ilkcsi ilc ilctinin gcrçcğc uygunluğunu ön
gijrmektedir. Grice bu ilkeye ilişkin olarai şunlan belirtir : (J) " yanlış olduğuna inıindığınız şeyi söyle-

meyin", (2) "doğılluğu konusunda yeterli kanütünüz olmayitn şcyi siiylemcyin", Grice'ın kulımı bir i]e
tişim kuıamı olduğu kadaf. aynı zamanda bir mantık kuramıdır, Grice. biçimsel müıtığın çerçevesinde
iletilerin gerçeklilt/gçer]ilik koşullu (truth conditiona]) yoı,umlanması ile gündelik iletişimde sezdirim]er
yoluyla yorumlırnması irrasındııki fıuka açıklık getirmeyi amaçlamıştır. Diğer biı deyişle. geıçck yaştun-

dııki iletişim her zaman biçimsel manığın doğruluk ve açıklık ilkelerine göre işlememektedir. Belirtilen
dört ilkeden bfine ya da diğcrinc uyulmadığı zirman bircylcr sezdirimscl çıkarümlar yapabilirler. Ancak
bu çıkıırımlıırın niteliği. doğrud.ıı verilen bilginin ya da sezdirimin niteliği ile },akından ilgiIidir. Eğer ko-

nuşn]acı amacı doğıultusunda yönlendiici bir söylem kullaniırak. dinleyicinin kendi istediği doğrulfuda

çıkanmlar yapmasını ırmaçlıyor vc silylemini sezdirimleıi de yönlendirocek biçimde yapılandırıyona, so-

nuç büyük olasılıkla yıurıltnıaca olacııktır. Doğal dil iletişimi. bu nedenle. zihindeki eiimbilimsel yorum-
lama süreçlerinin dikkate aJınmalannı gerektircn bir Sürcçtir, Grice'ın nitelik ilkesi konusunda be]irttik

leri gcrçck yaşam içindcki iletişimdc ijnermelerin mutlııka yıuılış ya da kirnıtsız olm.Jan gerektiği ıınla-

mına gelmemektedir. Belinilmek isıenen, nitelik ilkesine uyulmadığı durumlarda yapılabi)ecek çıkanm
lann da hatirı olabileccğidir. iştc yanıItmaca]ar dört ilkenin. iizellikle <Ie nitclik ilkcsinin bozulmasıyla
oluşabilmektedir.

3.2.2. Edim- E}tişim§el Yaklaşım (Pragma-Dialectic Approach)
Yanültmacalara ıır8üm,m yapısı, eyişimsel (iki-yönlü) (dialogic.) iletişim ve edimbilim açılıınndıın

yaklaşan F. van F-emercn ve R. Grootendorst. ağırlıklı olaIak, bireylerin kaİiılıklı tanışmalarda savlannı
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kabulcttimek için başvurduklıin stİatejileri incclcmişlerdir. Van Eemeren ve Gru]tcndoİSt (l995) yanrlt

macayı bireyin gijrüş larklılığını gidemek ya da kendi gijrüşünü kabul ettirmek için söylemdc stııtcjilel
kullanmi].sı olarak tanımlarlaf, Kuramcılıİa göre, pck çok yanıltmaca ömeği mıuıhğın yaptığı Sınıflama

lar bağlamında açıklıuıabilirsc dc. bu sınıflamalarla yeterince açıklanamayan, ancal yine de yanıltınaca

olarak tanımlanması gereken söylem ömekleridc vaıdır. Bu türden ömeklcrdc, (a) yapısal açldan görü-

nürde açık bir argünıan gibidiı,, ancak işlevsel açıdan yanıltnraca vardır; (b) yapısal açıclaıı argüman ge

çerli gibi gözükebilir. ancııl yanıltmaca içerir; ya da, (c) ortada argümiının yıuılış / geçeısiz olduğuna iliş-

kin birkıııııt bulunmayabilir. Bu nedenIe. yanıltmacalıın yalnızca mantıksal hatalaJ olarttk tanınlırmıü ck
sik bir yaklaşımdır; edimbilimsel bir yaklaşııİla söylenlin ne tiir bir işlev gerçcklcştirdiğine bakılmalıdır.

Kuramcıl.ı.a gijlc, t.ulışmacı vc iki yönlü bir iletişimde 8örüş birliğine vaımayl bilinçli olıırıü engellcycn

bir konuşmaclnın diğerine üstiin geıme},i istemcsiüıden kaynaklanıın dil kullıınımı iimekleri yanıltrnaca

lıır içerir. Temcl olariık: siiylcmin konuşmacının zihnindeki niycti açık olalak yansıtması ve dinicyicinin
zihninde doğru çıkanmlan destekIemesi lıeklenir. Bunu işlevsel olıırık engellcycn her sözeylem bir ya

nıtmaca olaft* tanümlanma]ıdır, Konuşan. lrl(,ıııı,rel açıdııı doğııı ve geçeıli olan argümanlıır kullansa bi-

le, bu argüman]aın bağıntılı olmaözelliğive Crice'ın ilkeierini üizellikle ılıe1ll ı7iesıni bozması. din

leyenleri yanıltıcı bir sonuca götürebilir, Politika söyleınindc bu türden ömekler çok sayıda izlcncbilir.

Van F]€meren ve Grootendorst (1992) edllr- e,-ıişims(L ,-uklaşlm (pragma-dialectic approach) olar-:* ad-

lıuıdırdıkları kunmlannda söylemin edimbilimsel olıuıık cle alınmasıyla yanıltmacıurın daha aynntılı ola

rak tanımlanabileceğini ileri sürcrlcr (kuıaıncıIann diğer çıılışmaliırı için, bkz. 1984; 19941 2ül2). Vıuı
Ecmcrcn ve Grq)tendorst mantığın "stındıırt yaklaşımı"na (Sıandıırd Treatment) oranla daha kapsamlı

bulduklan ve yapısal ya da ediınscl tüm yanültınacalara açıklık getircbilcccğini düşündükleri l0 maclde-

lik bir kurallar dizisi öneririler, Kuıam. söyleın ömeklcrini sözeylemler açısındiur iıdclcmektc. belinilen
kuriıll,ıfdaır birinin ya da diıha fazlasının dikkate al]nmadlğü duır_ıünlarda yanılımacanın onaya çıktığünı
b€liltmektedir, Bu kurallar aşağıda kısaca açıklanmaktadır. Her ne kadar bu kurallaİın marıttğın gelenek-

sel sınıflandıımalarını da açıkiadığı duıumlar ömeklcnmckte ise de. her bir kuralın bclli biı, mantıksal sı

nıflandırma ile eşlcştirmc amacıyla veıiJdiği düşünülmeııelidir (aynntılı bi]gi için. bkz. Van Ecmcfcn &
Grcxltendorst, 198,1, l995):

l. Tıvaf, diğeinin sawnı iki sürmesini engelbmemelidir. Bu tür bir davranış karşdaki kişiyi teh

dit. susturma, küçük göü,me, l'ırsat vememe gibi eylemlerlc ya da kişinin doğıu çıkımmlıul yapmaslnt en

gelleyecek ıuhsaletkileınelerle gcrçcklcştiıilebilir. Bu kura]ın bozulınası mantığın geleneksel slnıfliürdf-
ınası içinde de izlenebilen örneklere denk Juşer. Ömckler TEH Dil YANTLTMACASI ( argument froin

force / aI8umentum ad baculum). " Konuyu Jiıı.Lcı açııak isteüniJ-()rlüm aüa damurımı basılırsa hepsiııi
ıek tek açıklıırıni' A. \ ırdar. l5.8.2000 . Sabü (Kaynak ; Alatlı. 200l : s. l09). DU YC U SÖM ÜRÜSÜ
YANITMACASI (argument 10 pity / argumentuıı ad miseriçordiam) "Sukın kimse,-e bir şeı, sö!-lcııe :

clu_v,ulıırsa ıwhıcılıırum !" )-0 da "Bullca !ıl \açımı.ıiipirge eııim; daha benllen ne isti!,orsun? "

2. Taraf, öıe sürdüğii savı kanıtlayabilmelüir. Bu kuıalın dikkatc alınmama!] eleştiriden kunul-

ııak, gcrçcği gizlemek ya da geçiltirmek anlamında bir yanıltmaca içerir. Diğer yındıın, öne süIü]en ka

nıt mutlı* bir doğruluk taşımayabilir. Bir şeyin doğru ya da yimlış olduğu kanıtJanmamışsa, öne sürülcn

argüman yanlltmaca içeıir. Ömek : BELiRSiZ oToRiTE YANlLTI\{ACAst (fJlacy ofunqualified so-

|rce) "Sormsak fe linıon karışımı bir a_ı, bekletilip içilirse hasıalüklaro i,ıi geLiyormuş. Ben de içilvrum."
BiR BiLEN YANILTMACASI (argument to authority / ar8umentum ad verecundiam) " A1, Be_,|,dufılP

dururken bli.,-le bir şey u,yüııma.. O dedi,-se, ınutlakl doğrudur" -

3, Taıafin karşı çıknğı sav diğeinin gerçeklen öne siirmiiş olduğu bir sav olmalulır. Btının ,alılsi

bir davraııışta birey diğelinin temel savlnı göz ıtrdı cdip, savın en zayıf ve duygusal yanını bulup, buna

odaklanır- Ömek : KORKULUK YANILTMACAS! (fallacy of the sfaw man) " Eırim kuramı yaıı[ış,
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|ür; bunca zanınılür hiç biı üıüül|ü unun insılna ,-ı1 dn biı fureni Jite dl)nt$rüğii giiriiln|iş mii7ilr? "

1, Taraf, saıııı yalnızca bu savlı bağlanalı biı argümınlı deslekknelıldiı Bu kuralı uyulmaması,
bircyin aınaçlı olııriık konunun iizünü kaçınnası ve ilgisiz bir sonuca vatması dcmckıir, Ömel: llClSD
soNUÇ YANILTMACASI (jnelevanl conclusiorıi ignontio elenchi) A "Yetiş ! Fare vaı 1 " / B- "Ni-

ı,e beııi çağırııorsun ? Ben kedimiyiıı ?" (Kıynık: Alatlı.2(Dl: 50), KONUYU SAPT]RMA YANILT
MACASl (falJacy of red heııing1 "Öliiıı ı,ellarının suç, işLeıııeıe karşı (:.ü|dürüaL4ü Vtersi.iil" d|-or-
sunuz. Peki, suçlular hakkınıla ne düşüniiyorsuııu: ? Oğlu öldüriileıı bir dnne ııe hisseılecekrir ? Oğlıınu
öklüren katilin hıpishanede besLenınesi ve baruırıası iç-in vergi ı,erıııesi drığru muılur '|" (Kaynak Alat
lı.200l:56l.

S-Tağ, ıliğeiıiı öyle bir amacı olmadığ halle, beliıtilniş açık bir anıaç yafınış gibi çıkanm
yapmımoJı ve buna dıyaıarak kı4ı çıkmamalıdır. Bu kuralın dikkate alınmaması dulumunda oı,tada

olmadığı hııJde bir ıirgüman varmlş sibi gösterilmekte ve bu sayıltı üzerine fikir ytiİüttilerek yırnlltmaca

yapılmaİtadır. Ömek : iI-GisiZ AMAÇ YANILTMACASI ( fallacy of inelevant purpose) ',Bııcıı ıl/
spor yapı, sağlıklı ,-aşamııya çalıştı da ne t'ı\drıı,,ldu'_' (jlmalı mı _"' ı,ı d,ı 'Bu dokttır hastay nıısıl
iyi ede<:ek '| Duhı kenıJi tistüne başıw bakamryıır".

6. Tağ, dıhı baştan geçeniz ya dı beliniz olduğu açık bir aryümaıa dayanmımılıdıı. Bu ku,
ralın bozulmasının sonucu. kısır döngüsel aİıl yürütme, kanıtlamadan kaçınma. basit 8ibi 8özüken anciık
yanılı çok yön]ü kaımaştk sorular sorup, düşünme biçimlcrini zorlaştxarak yaniltmı!a }apmıİıır. Ömek
I KISIR DONGÜ YANILTMACASI (bcggin3 the question / petitio principli) "Dİı_ıaıııı s oııu gel|,or;

çiiüıkii kjtiilükLer urnıor, işıi:Lik çıığuldı: ılenıek ki arık umut ı,ok" ya da A " Si/r?/5/ irl |,n e .Llırun
giirdünti:'l" B "Tatile çıknııku iki giinlince" A- "Tarile ne zannıı ç,ıkınü:'|" B " Saüğı |]l;rdüğii
ılen iki gün sonra". ÇOK SORULU YANILTMACA (fıJlacy of many questions / pluium intcrrogatio-

num) "Sl:ce rergl1erin arlıııası doğru ınu ? Çiftç|ıe ıerilen tlesıeğiı a:,alıılıınsı ? Peki, diişü ce ij.giiı-
liğii üı mü '| Hükünetin clış politikısıw karşı çıloıı,-tır musunıı.'/ Bu durumtla si: kenıliıiz} ıatandıış
oltırak xırumlıı görmüııır mıısunu1 ? " glb\.

7. Taraf, doğru bir ahl yüriilme ile deslekkyemeleceği h\bb i;nciilii boşan doğru olaıak kalıul
et nemelidir. Bu kuralın bozu]nıası durumunda çeşitli yanı]tmaca ıürleri oılaya çıkabilır : Ömek : HER
KES YANILTMACASI / GENELLEME YANILTMACASI ( appeal to coınmon practice / alguııen-
tum ad populun' "Ne olnuş kiiç,ük hi »alaıt sliylediı,seın ! Yalaı söılemcıen ı,ar nı ? " ya da " Klipek
insanın en iyi dosnıılur. KorLıııa ! Bu köpekıen de hiçbir zarar gelme:-" YANLIŞ BENZETME YA-
NILTMACASI (appeal to false analogy l '-İşl-i yii gihilır- ('i,ıı,i y,ıkıı,ık iliıı haşıw ıırmak gerekir-

İşçilere rle a,-nısı ,-apılınlıtlır. (Kayna\.,. Alatl]. 200l : 9,1), YANLIŞ NEDEN YANILTMACASI (l1
lacy of ialsc causc / nt)n causa pro causa) "Sa,-ın htıkim, sanık tlalıı iiıı:e bir kürüıüca,\ hile in imemiş-
lir- Bu !-i|den bu su(,u işlemiş olanı:."

8. Tamf, manhksa] olara}< geçerli argümınlar kul]ınmı]ıdır. Ömek: iNDiRGEME YANILTMA-
CASI (fallacy ofdivisıon) "Hamıiyi en iıi Karudeııizliler bilir. Aşçı Karıı7cıizli değilse, o bulık kıkın
luıındı hın,ısi ıema\ec,eİJlİ " (Kaynaki A]atll, 200l : 45]. BL[tiNLEME YANILTMACASI (fallacy of
compositi()n) " Eşiın eı, işlerinde asla },ardoılcü olülıu. - Giirdüğün gihi, Tiirk erktkLeri rahtıtLarun düşkiıı,
dİı. " (Kaynak : Alatlr, 200] : 4-,1).

9. Taıaf iyi savunmuş olduğu için ynlış bir argüman mutlaka doğru kabul edilemezömek .KA-
NITLAMA ZORUNLULUĞU YANlLTMAcAsl ( argument lioün ignorance /argumentum ad ignora

tium) "Van Gölü'rule bir canıııar olıııtıılığuıı konıılayaıı heniiı çıkm,ıılı. Bı tlı demek ki, pekala olabi-
1n. " FELAKET TELLALLIĞI YANILTMACASl (fallacy of slippe\- Slope) " Bu aüana asla güv,eııme !
Bugtin bunu »apnğını gi)re, gün gelir sana başka rıeler yıEar !"

l0. Taıaf, çijl anlım tışıyabilın ya dı net olıruk lorumlanaıııalo, bu nedenk düşünme sijrecirıi
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zorlaştvgıı argüman kullanmamalıdır. omck: ÇoK ANLAMLILIK YANTLTMACASI (fallacy of
amphiboly) " Koskorıı bilroda bir clııktikı bile ıok" (d,ıktll<) makincsi ya da sekreter anlamlan) (Kaynai
: Alath. 20Ol:34) -VURGULAMA YANILTMACASI (fallacy of accen|\ "Miiülir, harcaonlan kontrol

aLmak için luızırlanan projeyi gei çevirdi" (harcamalıırı kontrol altına alünak müdürün ya da pfojenin

an]acı olabilir) CiNASLI YANITMACA (tallacy of equivıxation) "Adana giı ),aı ıleclim; o üı gitli pd

ralarımın üstüne .ıatı "

Belirtiien kurıllıır her ne kadar tartışmacı söylem ve iki yönlü iletişim bağlamında açıklanmakta isc

de, kulamcılaI.ın da beiiültikleri gibi (2002). tek-yönlü siiylcmin yanültmaca]ar açrSlndan incelenmesinde

de kııllınılahilirler
Van B:ıncren ve Grootcndo$t gibi, argüman yapıli].ı ve yirnıtmacalar üzerine çalışan Douglas wal

ton argümanlaı öncelikle edimbilimsel olarık incclcnmesi gereken yapılar olarıık görmektedir. Mantü-

ğın gelencksel sünıflandırmas] içinc gircn pck çok yantltmaca örneğini ayn ayrı cdimbilimsel açıdan in

ce)eyen Walton. yönlendinıeyi (manipulation) dilin cn yaygın edimsel işlev]e.inden biri olıır.ık ele al-

mı*ta, bu bağlaında, yasa dili içindc savuırma söy]eninin afgüman yapılıırı üzerindc çalışmaktadır (ay

nntılı bilgi ve tan,ı metıii verilen ıniüaleleri için bkz. hftpr/io.uwjnniDeg.cr-walton^.

3.2J. Ediınsrl Strağik Sezdirimler
Jacobs (l995)'a gi'rc. insan zihninin gene]leştirici ya da özelleştirici eğilim giisteren işleyişi; metin

lerarası gönderimleri algılama ve yorumlama biçimlcri söylemin yanıltıcı işlevine isteı istemez destek

sağlamaktadır, Buna. insanın bcklcntilcrinde. umut. çözüm irrayışlannda olduğu gibi ıuhsa] olank bii,,ı

argümanlan kabullenmeye açık olmasını da eklemek gcrckir. Diğer bir deyişle. yanıltıcı söylem zaten

inanmıü istcycn insanda bu işlcvi kolayli§t]ümaktadtı. Bu nedenle. söylemde yer ıılan iineımeler doğu,
dan yanıltmacaya hizmet etmiyor 8ibi sözüksc dc, diğer bir deyişle, söylemin dolayısıyla. söylemi üre-

ten talalin yanıltmacadaki Soı1ımluluğu yokmuş gibi gözüksc dc, sczdiıiınlerin ıuhsal ve biljşSe] dolay
lı işlevleriylc yanıltmaca gcıçcklcşmcktcdir. Jacobs, bu işlevin bir strateji ojarak ku]lanılabileccğini bc

linmektedir. Jacobs'a göıe. reklamla, bu ediınsel stratcjilcri kullanma açısından tipik ömekler o]uştı.ır-

maktadür. Rek]amı yapan üEklam etiğine gö.e soıumlu duruma düşmcdcn sezdirimlerin bilişSel Süreçler

deki etkilerini kontıol edebilmekte, kiylccc iiııük ama etkili olabilecek bir yıuııltmacayı gcrçcklcştircbil-

mektedir. Jacobs'un bu kurarnı Ediınsel Stratejik Sezdirim Kuramı olarak bilinmektedir. Jacobs'un yı*-
laşımıra göıc. 'yanı]İnaca' Sczdirimleri yön]endirerek dinleyenin beklenilcn doğrultuda çıkalımlar yap

masını sağlamııktır.

4. lnceleme : Türkçe Reklam Siiylemi ve Yanıltmacalııf
4.1. Amaç, Araştırma sorırlan ve Yönt€m
Rek]amlar. olumlu anlam yapılanmalannı belli markalıırla bağınh]ayan. tüketicinin aIgılama ve yo

rumlaına süıcçlcrini kontrolcden. Mylece ıükeıici davranışlarında istenilen biçimde larklılık yalatmayı

hedefleyen ticari söyleıı ömekleridir, Bu süreçte. mantıksal yantltmaca kullanımı sıkça başvıırulıuı yön-

iendirici Söylem Sfatejisi olduğundan. bu ça]ışma, Türkçe reklam siiylcmindeki yanıltmacalan maıtık ve

edimbilim bağlamında incelcmcyi :ımaçlamaktadıL Bu amaçla. aşağıdıüi ııraştırma soıulartna yanıt aran-

mlştır:
l, Rekliım Söylemi ömcklerinde anlamSal ilişki]er açısından hangi scrbest mantıksal yan,ltmaca tiir

leri izlenmekte.dir ?

2, Söylem ömekleri edim eytişimsel kurallara göre ele alındığında. hangi kunllan boziıak yanıltma

ca sağlıunıütadırlıu ?

3. söylem ömekleri hangi örttik sezdirimsel stratcjileri kuJlanınaktadlrlar 'l
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Veri tabanı olaızk. Türk TV kıuıııllıırında yayınlıınıın rcklamlann göfntülü ve söZel bütiincesini sağ-

layan tılıv.reklamlar.tv adresli ]ntemet Sitesinden yararlanllmıŞt]r (bütünce sağlayan diğcr bir site için;
bkz. ıwıı.reklampark.com). 15 Ara]ık 2005- 30 Nisan 2006 tarihlcri arasındaki rcklamlaı için başvu-

ıııian bu sitcdeki bütüncede A Z dizini içinde verilen her biri farklı toplam N= l l44 ıeklaın, çalışınanın
ömek]em erreni olarak belirienmiştir. Temel ömeklem ytjntemi olarak çtık aşaınalı ömeklem (multi sta

gc Sampling) yijnlcüni kullanılmıştır (ömeklen,ı yöntemleri üZ€rine aynntılar içinl bkz. Trochiın, 200l).
ilk önce, katmanlı ömeklem yöntemi (stratified random sıınpling) ilc bu bütünceden içerik çözümleme-
si yapılaııJ< l0 temel kQnu kalmanı saplanmış; f oraı) = n (kalman içi sayl) / N (ömeklem çerçevesi) for-

mülüne göre oranlaı ve ömeklem sayrlaı belirlenmiştir. Diüa sonra. bu sayılırra görc amaçlı ömeklem
(puıposivc sırmpling) vönteıniyle reklam seçi]miştir. Aşağrda s,rasıyla. her katmıının adı. N=l l44' c gö-

re her katmımdaii reklam sayısı, bu sayının bütünce içindcki oırınüna göı.e incelemeye a]ınan onalama ör-

neklem sayısı belinilmektedir.
ı gıda: ,l5l; (,15l / l144)xl00= 0,39xlt]0= 39
ı kurum. fiıma: 125ı(l25 / ll44)xlü]J).l09xlff)= l1
. temizlik üIün]eri: l05: (l05 / ll4,1.ixl0O=0,09lxlü)= 9
ı mobilyıı./ dekorıısyoıı./ ev tekstili: 99; (99 /l l44)x l00{,0[l6x l00- 9

. otomotiv: 95: (95 / lI,1l)xt00=0.083xl0O=tl
o beyu eşya: 80ı (80 / l l44)xl00{.069 x](()-7
ı elektıonik: 75ı (75 / l 1,1,1)x 100={,065x lü)= 7

ı kozmetik; 63; (63 / l l4-1)xlü)= 0.055xl(X)= 6
. sistem (sigorta.krcdikartı,vb.):43(43/l l44)x l(](){),037x l(X)= 4
. toplumsal (halk. çocuk sağlıği. aile ile ilgili genel iletiler): 8: (8 / l l44)xl00= 0.(X)6xl00= (dikka

te alınmadı)
Bilindiği gibi, TV reklamlan yanıltmacanın gerçekleşmesinde dilselolduğu kadar. göıselc&ilcrdcn

de yaıiırlanmaktadür]ar. Ancak, çalışmada reklamliirın gö§el özellikleri üzerinde durulmamış. yirlnlzca

siizel özellikleri ele alünınlştır. Alünan l00 iinıek söylcıı], yıınütınacalann tür]eri ve edim]eri açılanndaı
incelenmiştiı. ÇözümJemenin kuramsal dayanağı. mantğın geleneksel sınlflandırması ve yukıuıda açık-
lıınıın ediınbilimsel kuramlardır. Mantıkta bclirlcncn yanültmaca türieri çok fazla sayıda olmakla biılikte.
bu çalışma için l0 aıa 3nıp altında ıoplıınıın ,18 fıırklı yıııııltmaca türü ii]çüı olarak alünmüştır (bkz. Ek ),

4.2. Bulgıılar ve Tart§ma
Belinilen ömeklem içinde yer al.n tirünlere yönelik reklıun söylemi mantıksa] yanıltmaca tür]eri. edim

eFişimsel kurallar Ve Sezdirim strağileıi açısındaı incelendiğinde aşağldali Sonuçl.ır elde edilmiŞtir:

l. Mantığın geleneksel anlamsal sınıflandıması açıslndan bıüıidığında, ömeklem içindeki rekJam

]arda, "adam karaiama"yanıltmacı§ı"nın çok sınırJı sayıda ömekte (%4) açıkça değil, sezdirimscl stratc-
jilerle kullanıldığı ("rcklaınlar hakkındaki genel hükümlel" gercği)] diğel yantltmaca üSt gnıplann]n ise

yaygın olıırıık kuIlıuııldığ1 görülmüştür. Bu üsıgruplardıur en sık kulianılan ilk 6 yanıltmaca türü "duy
gulara başvuıma", "otoriteye baş\,urma". "şaŞınma" "kıyaslama hatal.ırı". "katesori hataları", ve "istı-
tistik" yanü]tmacalarıdır. Aynı ıeklam söylemi içinde birden çOk anlamsal yanlltmaca türü kullanıldığı da
belirlenmiştir.

2, van E€meren ve Gro<ıtendorst'un "edinı eyıişimsel yallaşım" bağlamrnda belirledikleri l0 kurat

açısından baküldüğında, ömck]cmdcki değişik rcklam söylcmlcrinin belinilen kurallardan pek çoğunu
bozduklan: aıcak ağırlıklı olarai. ]. 2, ,1, 6. 7, 8, ve 9 numirrirlı kurallıırın bozulmasıyla yanıltınaca sağ-

ladıklan belillenmi§til.
3. Reklam söylerninde anlarnsal yanıltmaca ömeklerinin yanı sıra. aynı söylem ömeklerinde stııtejik

sezdirimlerle de yanıltmacal,ira başVurulduğu dikkate atınırsa, Jacobs'un kuİamrnda belirttiği 8ibi, rek-
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lam söylemi ömek]erinde, oltada olası çıkanmlan açıkça destekleyen belilgin bir argüman olsun ya da
olmastn, sezdirimscl stratqilerin çok sık kul]anıldığı, belirlenmiştir. Bu sezdirim strateJileriyle vıınlan çı-
kıuımlaırın bireylerin yaşam deneyimleri, ruhsal durumlan ve toplumun değerleri ile bağlantılı olduğu dü

şünülürse, reklam söylcminin düşünme ve davrıurışlırn yönleırdinnc (maınipulatitın) ıçısındıırı ne denli
ctkin olabiloceği tahmin edilebilir_

Aşağıda elde edilen bulgulara yiİıclik kimi iimcklcı sunulmaktadır :

örnekler :

Örnek 1 : ( Kalectıkıı boyaları rcklamında konuşırn Rırlvan Dilmcn vc kıyacı)
R,D.- (|) "Her şeyin bir ustası wır, Ben de ustamu bo,ayı sor.lııın."
Boyacı (2) "Üsıclik Katecokır hocam"
R.D.- (3) " Kalenlor 4erçekıen duvanJı harika işler yapıyor,

(4) "Her !öfulen 1erçek bir şanıpi!()n"
Boyacı (5) "Ne güzel yorıımlaılın, hocanı"
R.D. - (6) " Kale«lor,, Tanıdık bo|ucıdan tunıılık bo,-a !"

RekJamda, 'bir bilen' yanıltmacası l no.Iu tümccnin yanı sıra. 2 vc 5 no,1u tümcelcrdeki "hcrııın"
söZcüğü arJcılığı ile gerçekıeştirilmektedir. Diğer yandan. (3). (4) ve (5) no.]u ttirncelerde kanıtslz argü
mıuılıırla 'istatistiksel hata' yanıltmacalan vc 'kısır diingü' yanıltmacas] izlcnmcktcdir. Boyanııı "gerçek

bir şampiyon" oluşuna ve "harika işleryapığına" ili.skin yeterli bir öınek ya da kanıtolacak afgüman yok
tur. Bu tiimce]erdeki çıkanmları dcstcklcycn ijncüllcr bulunmaınaktadır. (3). (.1) vc (5) no.iu timceler
mantıksal bir kısır döngü içindedir. Benzer biçimde. (5) no.lu tiimcedeki çıkanm da dayanaksız bir çıka
nmdrf. (6) no.Iu tiimcedeki "tanıdık boyaci'vc "tanıdık boya" argümanı isc, yapısal-iırrlıımsal açıdıuı bir
"ilgisiz sonuç" yanılinacası olıırıık onaya çıkmaktadır. Bu reklam ömeğinde van Eemeren ve (irooten

dorst'un öne sürdüğü 2,4.6 vc 8 ıo.lu kura]lar bozulmaktadıİ. Tümceler içinde kullanülan "gerçekten",
"gcrçck". "ne güzel". "tüınldlk" gibi söZcükler ürünün inarüdlrcıl]ğını Zorla sağlamaya çallşmaktalarsa da,

bu sözcükler izleyicide öncmli bir c&i uyandırmamı*tadır, Scı«liriıı, ytinızca ünlü bir kimlik bağlamın-

da sıradan bir sczdirim olarai izlenmektedir : 'Bu kişi diyorsa, doğnıdur' çıkaımı beklennektedir, An
cak, sınırlı yapısal anlamsal yanıItmacalara başvuıulduğu. söylcmin yapılandınlmasının edimsiiz etkisi
açısından oldukça zayıf kaldığı. ve eüili biı sezdirim stratejisi de kullımılmadığı için ortaya ikna edimi
açısındıur başırnsız bir ıeklam ömeği çrktrğr söylenebiliı.

ÖrntJ« 2 ı ( Deni. Fencri Derneği rektami)
"(l ) Yokıullara ne y-apııkları sorıılduğııntla 'yok bir şey' derler_._(2) Size ykıullar soruLılu

ğunıltı ne diı"ecekıiniz ? (3) Gelin, bu Rama:ın _ı,okıulltırın rJıı ıJiar sıı;|ralarını dorwln- (4) Sorulrluğun
da cevahınıa hazır olsun_ (5) Deni:, Feneri Derneği; tel ,.."

Ömek, serbesı mantıksal yanıltmacalardan 'duygu sömüIüsü yanıltmacası'na. 'tchdit yanıltınaca-
sı'na, 'inançlara başvurma yanıltrıacası'na ve örttik olar.ık 'adam kala]ama' yanıltmacasına başvurmak
tıdır. İzleyicide bir yandan suçluluk duygusu ve 'vicdan muhasebesi'. bir yandan da korku yaratııayü
amaç]arken, yapı]acak bağışlarla bu duygulann üstesinden gelineceği sezdirimini vermektedir, Bu sezdi-

rim stfateJisi. aynı zamanda'sınr]ı seçenek' yan]ltmacaslnı da içermekte, reklamr yapı]an demeği tek 5e-

çenek olarak Sunmaktadır, (2) numiua]ü tümcenin soıu yapısı bu açıdan güçlü bir stratcji oliuak kullanıl-
ünaktadır. Diğer ),andan. ( l) no.!u tiimÇe yoksullarla ilgili bir 'genelleme' yaııltmacası içermektedir. Bu
ti.imcede yoksullarJa bağlantllanan "yok bir şey" çift anlamll bir sözce olank yanıltmaca içermektedir. Bu
yanıltmaca ile yoksulların halinden şikayet etmeyen. durumlıırını kabullemiş bireyler olarıü sunulması.
(2) no.Iu tiimcede izleyicinin bundan habeniz olduğunun sezdirilmesi. siz ve onla.r tiifü bir aynmı sağ
lamaktadır. (3) no.1u tümccdc "gclin" siizcüğünün sezdiriıni izleyicinin zihnindc, "bu zamana kadar yap-

madınız; hiç olmirzsı şimdi deneyin" gibi bir çıkaımı yönlendirmektedir. Aynı tümcede "-..yoksullaın
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da" ifadesinde ie takısı " s]zin sofralannız zaten donatılmüş" önsayıltls] taşımakta; bu da, izleyen üzc-

rinde ruhsal baskı yaratma yanıltmacası ile çıkarınıı yönlendiıici bir işlcvi yerine getirmcktcdir, (2) ve (4)

no.Iu tümcelerin dinsel inıJıışltuü çağnşhmraltadır; bu da siiylemi, özellikle Türk toplumunda, eıiıslı: 1ş-

/eyi (perlocutioniıry function) açrs]ndan ctkili külmaktadlr. ortada açık bir argüman olmamakla birlikte.

beklenileni yerine getirmeyeırlcrin 'öbür dünyada' suçlu duıuma düşecekleri sezdiıiıni; yerine getircnlc-

rin ise. bu durumdıın kuı,tu]acallıı sezdirimi vcrilerek yanıltmaca sağlanmaktadır. Anc* (2) ve (,1) no.1u

tiimceler de kendi içlerindc çiiİ anlam taşıdığı için, sii1-lcnl. söylemi üreteır üZcrinde bir sorumluluk gc-

ti.miyor gözükmcktcdir, Söylem ömeği. l, 2. 4. 5. 7. 8 ve 9 no. lu edim-e),tişimsel kunıllıırı bozmakta,

dır. Rcklam söy]emi. gerek bireylcrin gerek toplumun ruhsal duıııııuna ve değerlerinc gönderim yiparak

sezdirim stratcjilcri kullandığı için . yiınılıcı vc y-önlendirici işlevlcri 'çok başanlı' bir biçinıdc gerçekleş

tirmekledir.
Örnek 3 : (Re3al çamaşır mıüincsi reklanıında bir kişi ka§ıda tünemiş bir kuşla konuşnıaktadır. Ye-

şil kuş. fi)'.atl,ın aynı iki maıka aras]nda tercih yapar)

( 1) " Bılk küş: kulağın! di;rt.ı(,\,e beıüi diklalle diıte! (2) Sığdıki neşhur bir nırkıı- Solılaki isc Re

gal.(3)İkiside a,*nü üs!ün lj.ellikleü,. ı.IhiP. (4)Aftlunndaki t.kfarkşu: (51Sağdıki ııwrka 5 liru; (6)

Regal 4 lia. (7 ) Hangisini ıercih edersiü '! " ( Kuş uçar ve pahılı üü]rkl üstüne klülılr) (8) " Denıek ki pa-

lwLısını seçtin-. - (9) Kuş işıe !"
Serbest mantıksa] yanıltınaca yapılan açısındıuı incclcndiğinde. reklam 7 no,lu tün]Çede'iııall soırı'

vc 'ya siyü ya beyaz' Yanıltmacası kulla.maktadtİ. 2 vc 5 no.Iu tümçelerle diğcr tünı markalıir tek bir

ürün ömeğindc bağlanarak 'bütünleııe' yan]ltmacasına gjdilmekte: diğcr yixldan. (3) no.1u tüınce hem bu

maı*ayı, hen de diğer tünr ırrirrkaian 'üStün nitelikieri' açüsündan aynı konuında sunarak bir başka 'bü-

tünleme' y:irrıltınacasl gerçekleşti.mcktcdir, Ancak.6 no.1u tümccdc Regal markası diğcr tün marka

lardan yalnızca fiyal farkıyla aynla..* özel bir konunra yerleştiriimektedir. "Kuş" sö/çüğü çift ıınlaınlı

bir },anültmaca içermektedir. Bu açıdan da, ö7elIikle (9) no.Iu tüünce ile doIaylr olıuiık 'adam karalama'

yanıltmacası yapılnıaktadır. Benzcl'adarı kıualama' yanıltmıcası diğcr tün markalara 'püdı' o]aı"k

gönderim yapan (5) numirraiı tüünce ile. bu tiimcenin (6) no,lu tümce ile olıur ilişkisinde izlenebilir. Bu

kullanın, sezdirimsel strateji kuramı açısından ele alındığında. "kuş" söZcüğüntın çift iüılamlı o1uşu, söy

lemi oluşnıranı soruınlulukta]l kurtaran bir strateji olat,ak değerlendirebilir, Oysa. sezdirim 'püdı mar

kayı seçen tüketici kuş beyinlidiı' biçinıinde gerçekleşıncktcdir. Bu da. dola),lı oliı,tık bir haİııret edimi

içermektediı. Bu edim. izJeyicinin kcndi ruhsal durumuna göre. bcklcncnin tan,] tersi, olumsuz biı,elki

SöZ eylemi yaratabilcccği gibi (çoğu tepkiler bu yiİıdc olduğu için. reklam gijsterimden kaldırılmıştlr)i

bir olasılık. izleyicinin 'kuş beyinli' olup olmadığı kuşkıılıınnl gidcımek için (l) ürünü almasına: diğer bir

dcyişlc. oiumlu bir etkisöz eylemi yirratmasına da neden olabilir. Rcklamı yapanlann da çıkış noktası bu

ttirden bir beklenti üzcrine yapılandlnimıŞ stratejiyi göSıeımektedir. Bu sczdiriınsel stratejinin toplumu

hcdef almasından ötiirü. reklam stiyieminin ne öJçüde başıırılı olduğu taltrşrlrr. Edim-eytişimsel kuİallar

açısındıuı ele alındığında. söylemiı 6.8. ve l0 nuııalalı kural]a. bozduğu izlenebilir.

Örnek 4 : (Nik" ıvn.ıuı ıcklamında dans eden kilo]u bir kadın ve brı kadın adına sunulan söylem .ü

" ( l )Hiçbir zaınan ıpor dergilerine kapak olmaı-a<ıığım. . .(2) Ya da hiç kim.ıe beni g niiıı sporcu.ıu

ıeçmeıe(:ek. . .( 3 ) Posferlerin salılntıyrıcrık. . .(41 Rating rekorlcırı kırnıyacağım. .. (5) Ve sü]ç slilim askl

bir modaıa dönüşme,-ecek. . .(6) Yinc de sijıle; ben sporcu değil ,ııi|"im?"

Ömckte. 161 no.Iu tümcede ortaya çıkan 'ilgisiz sonuç' yanültmacası, avn] zamaıda 3 ve 5 no. ]u

eiim-eytişimsel kurallannı da bozmiütadf. Stjylcınin izleyici taraflı bir bıüış açısını yanstıinası, 'ijn yar,

gılı dil' yanıltmacasını; 'bcğcndimrc' yanlltmaçaslnl ve ' oılak tutumır başvurma' yanıltmacasınl gös-

te.mektedir. Duygulara başvurularıık yapılan yanıltmacalar biİ sezdifiın shağisi olaral işleınckte, Sıra

dan insanlarla profesyonel sgırcular arasında Nike mıırkasını kullanım aç]sından bir fark olamayacağı
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öılük argümanı ilctilmcktedir. Bu sezdiıim strateji. izleyicinin kendine güven duymasını. kendini mzırka

i]e bütünleştinıesini sağlamal(tadır. Beklenilen; bu sezdirim strate.jilerjnden etkilenerek tüketicinin Ni-
ke'ü tercih etmesi; diğer bir dcyişle, etiisöz eyleminin gerçekleşmesidir.

Örnek 5: (Becel mıırgaıin reklamında bebeğiyle görüntülenen genç biı anne ve bu anneye yönelik
söylenr)

( l)"Şnnni hir düştiııün,., (2) bu küçük şeı buıulın ıam E790 gün sonra belkt tle hukuktan mezuıı ola-
«k.. (3) ve sia o un içiıı bir pıırıi ı,erecektiıi7 . . . (1) Ve lılm bu partiıüi1oftasn lu siainki ünikrııfrınu alıp,
'sen olnnsal:dın lıen lıurı,ır-u 8elemearlin' di,-cce k- - - (5 ) Kıılbini:i şirıliılcn buııı luçırkımııwı başlasaııı:
iı,i edersini: !" (6) Kdlbin|i ileride kıırşılaşacağın; nııtlıılııkkıra Becel tlc hızırlaıın !

Reklamda. 'duygulara başvunna' yırnıltmacası ile birlikte'yanJış neden' (fallacy of fhlse cause.üya

nılinacası birliktc kuliiırrıImıılta; 2. 3 ve ,1 no,Iu tümcelerde ispatlanamayacak bir varsa}-tnıa dayanarak.
(5.}no.1u ttimÇede 'faydacı'yanı]llnacaya (pragınatic lallacy) başvuıulmaktadır, sczdiriın stratcjisi korku
ve tedbirli olma duyguliuı üzerine kurulduğundan. izleyicinin 'belirtilen zamanda yaşlanmış olacağın;
kalbimıien reüatsız olursam bu sevince dayanamayabiiirim; o haldc bu ınargarini kullanayıün' türünden
bir çıkanm yapmasınü yiinlcndirilmektedir. söylem. 2. 5. 6. 9 no.Iu edim eytişimsel kurallan bozmakta
dır. Reklıuı söylemi. bir yandan anne ç(rcuk ilişkisinc duygusal bir yanıltınaca ile yaklaşırkcn; diğer yıın
dan, annenin ijcdeki sağlığüna yönelik kötümser bir oıasılık sergile},erek. öülük bir tehdit sezdiriünindc
bulunmakııdır. Bu stratqi Sağlık ve estetiklc ilgi]i p.k çok üçklamda sıkça başvurulan bir stratcjidir- söy-
lemde bel]i bir argüman yapısı ile öne süıülen açık bir tehdit olmasa da. sezdirimse] stıaleji bu işlevi yc
riırc gctimrckte; edimsöz işlevi gerçekleşmektedi,.
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5. Sonuç
Türkçe reklam söyleminde yanıltınacaların clc alındığı bu çallşmada. Aralık-2005- Nisan 2ü16 la

.ihle.i arasrnda Türk ry kanallıuında yayımlanan reklamlar bütüncesinden yola çıkılmış: kaımanlı ör
neklem gruplan içiııdcn rastgeIe ömeklen y-oluyla belirlenen ]00 ömek mantıksa] !e edjmsel yanıltma-
calirr açısından (a) nıantlğün geleneksel sınlllaınası. (b) van Ei:mcıen Vc Grü)tcndorst'un edin-eftişinı
sel ıakkışuıı, ve (c) Jacobs'un slfute.iik searlirim koflmı çerçevesinde incelenmişıır. İzlelıcinin ıJuşün,
nıc biçiııılcrini ctkileyerek ikna edimini gerçek]eştiımek amacıyla. gerek yapısal,anlamsal, gcrck cdim-
sel biçimlerde çeşitli yanı]tmirca türlcrinin rcklam söylcmindc gcnellikle bir ıırada ve sıkça kullanıldığı
gözlenmiştir. Bulguliirda bu iizcllikler verilmektedir. TV reklamlıırının günlerce sürekli olarak tekrar]an
dığı; böylcrc. izleyenlerin zihinsel süreçlerini farktnda olmadan koşulladığı dikkatc alününja, iz]eyicinin
gerek edimsöz eylemleıinden ctkilencrck üıünlcıt yi)nclik b,cklcniIcn davr.ıııış değişiklikle.ini geliştinne
si. gerek kendi dişünmc iirüntüleıini benzer yınıllmacii}irr üzeıine oluşfurması olasıdır. Bireyler adına
önemli olan; bu zihinsel koşullama strağilerinin larkında olmak, bilinç]i tüketici olınanın yanı sra, eleş-
tirel düşünme becerileıi açısından söylcmin yönlcndirici işlcvlerini ayırt edebilmektir. Aksi dunım]arda,
gündelik. licad ya da özcllikle politik ortamlıirda kullanılan vönlendirici söylem yant]hcı işlevleıi iic bi-
reyin edilgenliğini iultürmi]kta: bu sö)'.]emlerin ardındaki bireyleİe !a da kurunılar" önemli parasa] ya
da idcokıjik çıkıırlıır sağlamaktadır,
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öLÇüT OLARAK KULLANILAN N{ANTIKSAL sERBt^§T YAMLTN{ACA TüRLF.Ri
(Ka|nak : Akİlü grubu,2(nl)

scrbcst yalldtııacalü, Int'onıal tlıilacies

BELiRsİzLİK YANILTMACALARI oird€n çok anlam çlkannnna yol açaQk tüİd€ kullaİ[mlaİ)

cina§l! yan tmaca
(örn., "Ben yarime '!]ü]' denlenl, 8ülün önlru ıt1 olui'

Fa]lacy ol 1,4uivocalion

Çok Anlaml tk Yan tmacasl
(dm.."Koskoca büroda bir daltilo bilc }ok"

vurgulama Yan tİnacasl
(inn.. "Bu küçük bir tilal(el|")

KIYASLANIA HATALARI Genelden özel / özelden g€n€l sonuçlar çıkarmak)

FıIIacv of Accident

(knelleştirme Yanitmacası (öm., "Anıcliyattan ijnce ha\!.iara

narkoz vcriliyonia. herkcsin uyuŞturucu kulliırlma hi*kl ollİalüdlr"
Rıllacv of convene Accjdent

KATEGORİ HATALARI (bir bütiiniin kendini olquran parçalardan faİkh olamayacağ diişiincesi.)

Bütünlcme Yantltmaca (iinr.. "Evc gclcı tİyacı oıla]lğı
be$at etti. Tiİ kiye'de .,lnıatkttr kalmadl1'

Fi lacy of Composilion

Indirgeme Yan tma(Esl (ijm.. "Kuduz kijpeklerden buliuür

Eve köpek sokma}acaksln''
Fa]lac]j oi I)i!i§i()n

KONUNUN ÖzfDii] KAÇIRMA YANILTI\,1A(]ALARI (iinerm€ ile sonuç arnsuıda kurulan hataİ ilişki)

Kıslr rİingü Yantltmacası
(öm.. "o tcmbcldir: çünkii Çiülşmayl sevmez'

Bcgging The Question

lnelevanl conclusiıın

iddiayı Zayflatİna Yanültmaca§ (6m.. "Bazılan nüklccr \antrlrli

gcrcksiz buluyor. Bizi eııerjisiz bıriknlaya kim\enin hakkü )ok")
FaIlacv of lhe straw-Man

Fallacy ol inelevanl Pıürpose

Konuyu saphrma Yanıltmaca§ (önl.. " I)ersiniç.rhşmadlğlna 8iilt,
'I'V selrctnlcnc de gcrck !ok"

Fallacy of Rcd tlcrring

Adam Karalama Yanültmacrı§! (om.. "scn patroıun o kadiır

ckmcğiniycdin, hala hal(tan hukukLü sözediyoniun. Nirnkijr iüdam l")
Arguİıcni A8ainst the M r

Nitelik§€l Adam Karalama (öm."'()nun önerisxıi kabul edemeyi/|

çünkü o muhalef'et partiden "
C]ircunlsı]tnıial Ad Honrinen]

'(Jten de" Yanlltİnacaİ (öm.. "içki içmcmcnı gerektiğini

söyliiyonjun aİıa scni de hiç ayık görmedim")
Fallacy of "You Also"

3.1l

Fa]]acy of Amphiboly

Fallacy of Accent

Özt ştirme Yan tmaca (öm.. "insanla]-a vurmlü yanlıştır,

O haldc saldınya uğradığında ka§ılık vermemelisif')

ilgisiz sonuç Yan trnaca§ (öm., " Yağnıur geliyor. Kara bulüllar
gökyüZünü kapladü...Demek ki. bugün de işlenm lcn; gidccck"

ilgısiz Amaç Yanrltİnac€sl (aim.. "Basından hayır çlkmaz. Kendi
afalarıııdiki hlrsüzliın bile temiZleyemedi]eİ''

SALDIR| YANILTMACALARI (ön€rmenin kendisinden çok, önerme}i yapanm h€d€f aİnması)



Dolduruşa Getirme Yantltmaca$ (öm-. "Enflasyon aldl. !,ürüdü:
işsizlik belimiz büklü..,Bu gidişle sonuİıuz kölü |

Sen de kalkmlŞ' eğitimc yaınm' diyonıun''

Poisoning üe we]]

ŞAŞIRTMA YANILTMACALARI (bir §a$ ka§ldakini şaşrtacak biçimd€ el€ alİnaİ)

Devede Kulak Yan tma(a$ (önl.. "Yünimekle yol1aİ .L!lnmal") FılIıc! of The Bcıü,d

Ya siyah Ya B€yjz Yanlltmata§t (iim.. -İ]lkeni !a sc! }ı ıerk ct |) BIack ınd white I]ttllıc!

ispatlama Mecburiyeti YanJtmacısl (öıı,. "LJFO'l.uın olmadığı

henüZ k.tıüt]anmadlğlna göre. denrek ki olabilirlcr")
Arcumenl from Isnoriürcc

Felaket Te alrğ Yanültrnacrsı (öm,. "o çocukla arkada}llğa devam

edersen. deı\lerini çallşamıy. dahı lonftt İnlfta ka]lr. sonra da

okuldan a!üllrsln |"

t]allİcr of Slippcry Slope

imalı §rru Yanı|tmacasl (öm., "hawanlara kötü davnnmaktan

vazgeçtin mi ?)
Complex Question

Çok g)rulu Yanlltmaca (öm.. "Sizcc okuma vi\zma bilntyenlerin
yüksek sayıda oluşu eğitimc yapll.tı yatürım]an etkiliyor nlu'])

Fallacy of Ma,ıy Question\

sınrrlr s€çenek Yan tmacast (öm.. "Eğcr bu pıüi iklidara

gelmelse. istikİ1tr bozu]uİ"
Fallacy of Limiıed AhemıliVes

TARTIŞMALI SEBEP YANILTMACALARI ( bir önermenin diğerinin nedeni olrnaı durumu)

Yanlış sebep Yantltmacaİ (Öm., 'lspüiü yemeğini paziılesi
severek ycmiştin. Sall. Ça§iımba. Perşembe de }edin. Ne oldır da

bugün yeııiyorsun ?")

Fallacy ol lıılse Ceuse

Önct*;inde Yanıltmacasl (öm.. "Başıma bu bcla gclmcdcn önce bir
karakedi görmüştüm. Zatcn tiiylc o]acağınr biliyorduıİ")

Fıllacv of "Pıt\, ious 'I'hi\

Miişterek E&i Yanüttrnacası (öm.. "işsilliğin anmasü ge]ir

dağılııının düa da btızulm&sına yo] açmlştıl')
Joint Effect

Ihmal Edilebilir Neden Yanrltmacas (öm.. "Beıon binalınn
iırtnıasl iklimin Ğ değişmesine neden oldu")

Genuine but insignifıc:ınt causc

Yanl§ Yön Yanıltmacast (öm "Erozyon olduğu için ağaç

dikrniyorlar')
wron8 Direction

I(afmaşü N€d€rıl€r Yanü]amacast (öm,. "ormen Yangünlanna

rıcak havalar neden tıldu"J
ComPlex Causc

iSTATisTİKsEL HATA YAMLTMACA]-AİI (olasıtldann yalü yorumlanmas,

Yetersiz ornek Yan tmaca§t (önl,, Köyün girişinde iki lane ciice
gördüm. Demek ki bu kö}ün insanlaİıda genctik anonnallik viu")

(I-allacY of lnsufficicnt siunp]c)

Teİnsil Etİneyen Örnek Yan trnacl§ (öm.. "Meıallica konserinde

iğnc atsıtn ycre düŞmüyorciu, Aılışılirn. healy nıetalTürklerin en

sevdiği ınüzik türü.")

Unrepresenuılive Samplc

Yanl§ B€İız€trne Yanitmacasü (öm.. "o du benim gibi Urfa'da
doğmuş. Ben niye onun kadirr meşhur deği]im ?")

False Analogy

Yok sa]İna Yanültmacası (önl., "ÖksürüyoflJıı ama bunun

sigafayla biİ i]gisi yok")
slııthfullnduction

sümen Altı Yan|tmacasl (öm., "Vanspor bu maçı mutli*a kitzltnıI;

çünkü §on on maçından dokuzunu k.lz2urdi')
Fallacy ofSlanling
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Kumarb^z Yan tnracasl (ijm.. " Şu ana ked.ıf k:lanamadlnl
amt cLin İliÜkum. anlk kiü^nıcığüni')

Gambler's liellac}

OTORiTEYE BAŞVUR-N!A YANILTMACALARI
(savın kabul edilmesi için bilen kişilerin göriişlerin€ başrurma)

Bir Bilen Yanültmaca$ (öüİ . "Dcdiğilr doğnı o]tıınal. çünkü
gazetenin baŞyivlıü ı 6ylc dcnriyoİ")

Argument To Authoritv

irrasyone! Otorite Yanültmaca9 (öm,, "Annenl çocuk iıg]arsa

ciğerleri gcnişlcr. dcdi. Bcn dc bünkttnl. ağla\ün")
Fallacy Of Unquılitled Source

inanca Başvurma Yanıltmaca§ı (ijm., " inslınliürın çoğu
hal,aleılere inanıyor. Bcncc dc doğru")

Appeal to Bclicf

ortak Tufuma Başrurma YanJtmacasl (irm,. "Yenrek yapnlak

crkeklerin görevi değildiı girrdüğün gibi ycınckleri heP kadln]aİ

yapıyoı")
Appeıl 'I'o Comİıon Pracıice

Grup B;§k§ Yanrltmr(ıst (öırl,. "sen o kilabl bcğcnmediD ama

bizim gıubun bi§ucu kitıb ıro"]
Bandwagon. I'eer Prcssurc

Faydao Yan tmaca (öm.. "Fındık tiıban ll_,-irllnı fttlmlık gerekir.

yoksa fındık iireticileri Perişan olurlaİl")
Prıonıatic Fallıcv

Beğendirme Yanlıtmacasl (öm,. "Scn zatcn ]iberaI adan]sın. Kırıı
gece eve geç gelmişse ne olmuş l")

Appeal To Pcnonal İnterests

Dayatma Yanıltmacası (öm.. "'rürkiyc'yi çcteler yaıletiyor

Biİ çeteye üye oImysak y§ayxmayıZ")
Fallacy of "ij' To "Oughl'

"\{azruf Değil Zarf' Yanlltmaca$ (örn. "O ctindi kllüklü ıdaİr
ıslı hırıız ıılımızr"]

sıvk] o!,.]r sııh§ıınce

Genetik Yanü|tmaca§t (önr.. "Türklcrin kökeni gitebedir;
rimaridcn an]ıma7Iai'J

DUYGI'LARA BAŞ\IIRMA YANILTNIACALARI (duygırlara yönelerek sau d€stekleme)

Tehdit Yafultmacasl (irm,. "Doğrü söy]cdiğimi düşünmüyorsan

seDin kafanı kopallacağım"]
Argument Fİoİı Force

Duygü Yanitmacası (önl., Umanm önenmi kebul cdeniiniz
son üç ylml bunun iii,.rine ça]lŞarik gcçirdiıİ.")

fugumenü To Pity

Önyaıgü Dil Yanıltmacası (öm.. ''Türki]-e'nın aydınlık in\an]an.

sile Cumhuriyet okumirl y*lŞır l")
I'rejudiciaI Lmguagc

Mazeret Yanrltrnacası (öm., " Sen geç kalm$aydın, bcn de

kaf,na vlırma7düni'J
Fal]ac) Of special Pleading

3,13
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