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Özet
Tüketim Toplumu olarak ifade edilen 
günümüz dünyasında bireylerin tüketi-
min alışkanlıklarının oluşmasında onla-
rın kültürel ve dini aidiyetleri etkili bir 
faktördür. Bu anlamda Türkiye’de mu-
hafazakâr kesimin siyasi ve sosyal açı-
dan güçlenmesi onlara özgü bir tüketim 
alışkanlığının da ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Böylece işletmeler, “muhafa-
zakâr tüketim” anlayışına özgü yeni ürün 
ve hizmetleri bu hedef kitleye pazarla-
maya çalışmakta, bunun için de reklamı 
kullanmaktadır. Buna göre işletmeler, 
bu kitleyi ikna edebilmek için reklamın 
duygusal çekicilik boyutundan faydalan-
maktadır. Çoğu zaman İslami söylemle-
rin hâkim olduğu bu reklamlarda, dini 
semboller birer meta haline getirilmekte 
ve tüketiciye sunulmaktadır. Yapılan bu 
çalışmada ise Türkiye’de bir dönem sa-
tışa sunulan “Yemen Zırhı” reklamı ele 
alınmıştır. Bu reklam filmi, duygusal çe-
kicilik bağlamında van Dijk’in eleştirel 
söylem analizi yöntemi ile incelenmiştir.
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Abstract
In today’s world, which is expressed as a con-
sumption society, the cultural and religious 
affiliation of individuals is an effective factor 
in the formation of consumption habits. In 
this sense, the political and social empower-
ment of the conservative sector in Turkey 
has led to the emergence of a distinctive 
consumption habit. Thus, businesses try to 
market new products and services specific to 
the “conservative consumption” approach to 
this target audience and use advertisements 
for this. Accordingly, businesses benefit from 
the emotional appeal dimension of the adver-
tisement in order to persuade this audience. 
In these advertisements, which are mostly 
dominated by Islamic discourses, religious 
symbols are turned into commodities and 
presented to the consumer. In this study, the 
“Yemen Armor” advertisement, which was 
offered for sale in Turkey for a period, was 
discussed. This commercial film was exami-
ned in the context of emotional appeal with 
van Dijk’s critical discourse analysis method.
Keywords: Emotional Attraction, Conser-
vative Consumption, Critical Discourse 
Analysis

Makale Geliş Tarihi: 08.09.2021 
Makale Kabul Tarihi: 18.11.2021


