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Sahnedeki havalı grup dans müziği çalmaya başladığın-
da Rosemary, Howard’ın yanına gitti. Teklifine “Ben dans 
edemem ki,” yanıtı alan Rosemary kızmıştı. Arkasına dö-
nüp Millie ile dans etmeye başladı. Bir süre sonra gözü 
Howard’a takıldı. Dans edemem diyen bu lanet adam 
nasıl olurdu da Hal ile sarmaş dolaş pistte ritme ayak uy-
durmaya çabalardı? 

1957 yılında yayınlanan Picnic isimli romantik komedi-
de geçen bu sahneyi New Jersey’de izleyen bazı seyirciler 
nedense bir anda patlamış mısır yemek ve kola içmek is-
tediler. Filmden çıkan seyirciler sinemanın büfesine akın 
ediyorlardı. Ya da muhtemelen bu güne kadar böyle bili-
yordunuz.

Tahmin edeceğiniz üzere, yukarıdaki satırlar James Vi-
cary’nin eşik altı mesajlar ile izleyicileri patlamış mısır 
yemeye ve kola içmeye yönelttiğini iddia ettiği ve yönte-
mi, bulguları ve tartışması hiçbir dergide yayımlanmamış, 
artık bir mit haline gelen çalışmasını dile getirmek için 
kaleme alınmıştır. Bu çalışmaya yönelik en eski bilgiler 
New Yorker (1957) ve Saturday Review’da (Cousins, 1957) 
yayınlanmıştır. James Vicary, söz konusu filmde her beş 
saniyede bir kez, saniyenin 3000’de birinde, yani 0.3 sa-
lise süresince ekrana “Eat Popcorn” ve “Drink Coca-Cola” 
mesajlarını yansıttığını, film sonrasında Coca-Cola satışla-
rının yaklaşık yüzde 60, mısır satışlarının ise yaklaşık yüz-
de 20 arttığını ifade etmiştir (ayrıca bkz. Block ve Bergh, 
1985; Moore, 1982). Dönemin görüntüleme sistemlerinin 
yapısı düşünülürse bir saniyenin 3000’de 1’i süresince bir 
mesajın yansıtılmasının mümkün olmayacağı fark edile-
cektir. Öte yandan günümüze kadar eşik altı mesajların et-
kililiği konusunda en az James Vicary’nin çalışması kadar 
spekülatif yayın ve bildiriler artarak devam etmiştir. 

Bu makalenin amacı da hem eşik altı uyaran fenomenini 
hem de bu uyaranların insan davranışı üzerindeki etkile-
rini ilgili alan yazın bağlamında tartışmaktır. Bunun için 
öncelikle eşik altı uyaran türleri aktarılacaktır. Ardından 
eşik altı uyaranlarla sıklıkla karıştırıldığını düşündüğüm 
örtük mesaj ve amaçlı seçicilik ile davranış ilişkisi ifade 
edilecektir. Son olarak eşik altı uyaranların etkililiğine 
yönelik çalışmaların bir derlemesi sunularak hangi koşul-
larda eşik altı uyaranların davranışları farklılaştırabileceği 
ifade edilecektir.

Dış dünyada var olan gerçeklik duyu organları tarafından 
beyne iletilir. İnsanlar, dış dünyadan gelen bu uyaranları 
algılar ve onlara tepki verirler. Bu tepkiler doğrudan göz-
lenebileceği gibi bireylerin sözlü ifadeleriyle de ölçülebilir-
ler. Bireylerin uyaranlara yönelik sözlü farkındalık göster-
mesi, uyaranları algıladıklarının bir kanıtı olarak sunulur. 
Uyaranın gücünün zayıf olması veya uyarım süresinin 
kısalığı nedeniyle bazen sözel farkındalık ortaya çıkma-
yabilir (Treimer ve Simonson, 1988). Sözel farkındalığın 
olmamasının iki nedeni olabilir. Bunlardan ilki uyaran-
ların duyu organları tarafından iletilemeyecek süre ya da 

şiddette sunulmuş olmasıdır. Bu durumda uyaran, algıla-
yan için var olamamıştır. Burada nesnel bir eşiğin altında 
kalan uyarandan söz edilebilir. Bir diğer deyişle böyle bir 
uyaranın ardından sözel bir öznel farkındalık ifadesi şans 
seviyesindedir (Kantowitz, Rodriger III ve Elmes, 2008). 
Yukarıda dile getirildiği gibi saniyenin üç binde biri uzun-
luğunda bir sürede verilecek uyaranın farkındalığını belir-
lemek imkansızdır.

İkinci durumda ise uyaran duyu organları tarafından bey-
ne iletilmiştir ancak bireyde sözel farkındalığın oluşması 
için gerekli olan uyaranın şiddeti ya da süresi nedeniyle 
birey uyaranı algıladığını sözel olarak ifade edemez. Buna 
rağmen bireyin davranışları ve uyaran arasında şans sevi-
yesinin üzerinde bir ilişki vardır. Bu durum eşik altı algıla-
manın varlığına işaret etmektedir (Cheesman ve Merikle, 
1984). Diğer bir deyişle, uyaran, öznel eşiğin altındadır. 
Sözel öznel farkındalık ifade edilmese de tepkiler şans 
seviyesi üzerindedir. Eşik altı algılama, öznel farkındalık 
olmaksızın görsel veya işitsel uyaranlara cevap verme po-
tansiyeli olarak tanımlanır. Eşik altı algının davranışlar 
üzerindeki etkisinin ardında hazırlama (priming) etkisinin 
yattığı düşünülmektedir. Buna göre eşik altı uyarana ma-
ruz kalan bireylerin uyaran ile ilişkili bilişsel şemaları ak-
tif hale gelmektedir. Eşik altı uyaranlar ile ilişkili şemaları 
daha aktif olduğu için de davranış repertuarlarından eşik 
altı uyarana ilişkin davranışı seçme olasılıkları yükselmek-
tedir (Kantowitz, Roediger III ve Elmes, 2008).

Bu noktaya kadar eşik altı uyaran türleri ve bu uyaranların 
davranış ile nasıl bir ilişki içerisinde olabileceği aktarılmış-
tır. Peki ya filmlerin arka planlarında görülen markalar, 
süper kahramanların kullandığı ürünler ne? Onlar eşik 
altı uyaran değil mi? Bunun yanıtı net olarak hayır. Bu tür 
uyaranları örtük mesaj kavramı ile isimlendiriyoruz. Örtük 
mesajlar doğrudan aktarılmayan, ancak dolaylı olarak ile-
tilen durum ve kavramları ifade etmede kullanılırlar (bkz. 
Felt, 2013; Mandelberg, 2017). Örneğin bir dizi izlerken 
kahramanın kullandığı aracın markasının ekranda bir süre 
görünmesi bilinçaltımıza mesaj vermez; örtük olarak bu 
ürünün kahramanın kullanacağı kadar iyi bir ürün olduğu-
nu ima eder. Buna ek olarak tanıdıklık etkisi de belirsizlik 
durumunda görseli verilen ürüne zihinsel olarak ulaşmayı 
kolaylaştıracağı için bu tür uyaranların satın alınma oranı-
nı arttırabilir (Cialdini, 2001). Ancak mesajlar bilincimizin 
altına işleyerek davranışlarımızı sinsi sinsi yönlendirmez-
ler. Kitle iletişim araçlarının bu konulardaki bilgilendir-
meleri de oldukça hatalıdır. Örneğin Milliyet Gazetesi’nde 
(2015) yer alan bir haberde bir Hipnoz ve Bilinçaltı Deği-
şim Uzmanı şu ifadeleri kullanmıştır:

“Her yandan bizi kuşatma altına alan telkinlerin 
amacı bir fikri, bir kişiyi ya da bir şirketin ürününü 
satın almaya bizi ikna etmektir. Bu telkinler, tıpkı 
hipnozda kullanılan telkinler gibi, zihnimizin bilinç-
dışı kısmını hedef alır. Zihnimiz ilişkilendirme yoluy-
la çalışmaya meyillidir, telkin de ilişkilendirme yo-
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luyla olur. O nedenle, zihninizin reklamdaki mesajla 
ilişkilendirme kurmasını sağlamak için, o mesaj me-
sela şöyle bir şey olabilir: ‘Bu ürünü satın alırsanız, 
benim gibi genç ve güzel görüneceksiniz’ ya da ‘Bu 
ürünü satın alırsanız, mutluluğu bulacak ve benim 
gibi gülümseyeceksiniz.’”

Anlaşılacağı üzere uzman burada örtük mesajları eşik altı 
uyaran gibi değerlendirmiş, mesajların bilinçaltını etkile-
yerek davranışları farklılaştırabileceğini ileri sürmüştür. 
Yine aynı gazetede (“Çocukların verdiği mesajlara dikkat 
edin!”, 2014) bir eğitimcinin eşik altı uyaranlarla ilgili ver-
diği demeç şu şekildedir:

“Hedef kitle çocuklar ve gençlerin subliminal mesaj-
lar içeren film ve ürünlerle yüz yüze bırakıldığında şu 
tür etki altında kalabilirler. Gençler ve çocuklar mü-
zik klipleri, bilgisayar oyunları, dizilerle çizgi film-
ler sayesinde cinsellik, gıda, içecek, giyim, aksesuar, 
oyuncak ve kozmetik gibi ürünlere yönlendirilebilir. 
Bu yapılırken açık veya kapalı birçok mesaj içeren 
afiş ve görseller de kullanılabilir. Yeni, farklı ve dik-
kat çekmeyen yöntemler (ses, koku, dans, şarkı söz-
leri, pop star giyim ve söyleşileri vb), yönlendirmeler 
çocuk ve gençleri bilinçaltı mesajları ile etkileme ve 
yönlendirme açısından daha çok öne çıkmaktadır. 
Bilinçaltını etkilemeyi ve yönlendirmeyi hedefleyen 
bu mesaj veya kodlama sistemi günümüzde ağırlıklı 
olarak ticari amaçlarla, daha sonra da kültürel istila 
ve ideoloji transferi amacıyla kullanılabilir.”

Bu demeçte de fark edileceği üzere medyada yüksek görü-
nürlüğü olan kişilerin giyim ve söyleşilerinin eşik altı uya-
ran olduğu dile getirilmiştir. Oysa böyle durumlar - eğer 
kişiler ekranda öznel eşik altı süre içerisinde görünüp kay-
bolmuyorsa- ancak örtük mesaj iletebilirler. 

Farklı gazete haberlerinde de (örn., Aydın, 2016; “İşte yeni 
oyun!”, 2017; “Oyunlar tehlike saçıyor”, 2017) sıklıkla ör-
tük mesaj anlamına gelen kavramların eşik altı uyaranlar 
olarak dile getirildiği görülmektedir. Buna ek olarak, yu-
karıda sürdürülen öznel-nesnel eşik altı uyaranların ne ol-
duğu tartışması haricinde, gazete haberlerinde ifade edilen 
bu mesajların davranışlarımızı bilinç düzeyinde ya da öz-
nel farkındalığın olmadığı düzeyde etkilemesi ise farklı bir 
makalenin konusudur.

Buraya kadar eşik altı uyaranlar ve örtük mesajlar ile ilgili 
bilgi sunuldu. Peki ya Aslan Kral filmindeki yıldızları bir-
leştirdiğimizde ortaya çıkan SEX yazısı, o da mı eşik altı 
uyaran değil? Ya Camel sigara reklamlarındaki afişindeki 
devenin kalçasındaki belirli bir kısmı kestiğimizde ortaya 
çıkan kadın figürü? Bunlar bize o ürünleri satın almamız 
için oynanan büyük oyunlar değil mi? Ne yazık ki yanıt 
yine aynı olacak: Hayır. Bu tür uyaranlar, uyaranı orta-
ya çıkaran gözler tarafından kesilen, döndürülen, birleş-
tirilen ve bu işlemlerin tamamen öznel olarak yapıldığı, 
bir standart üzerinden işlemin gerçekleşmediği durum-
lardan oluşmaktadır. Bir diğer deyişle farklı bireyler aynı 
uyaranlardan SEX yazısı çıkaramayacaktır. Sonuç olarak 
uyaranlarda beliren kuru kafalar, cinsel organlar ve “sex” 
yazıları yalnızca onu arayan gözlere görünmektedir. Siz de 
uslu ve azimli bir okuyucu olursanız, bu makalede birleş-
tireceğiniz doğru noktalardan yeni bir “sex” yazısı çıkara-
bilirsiniz. Alanyazında bu tür örnekleri incelemek için ça-

lışma ekonomisti Sefer Darıcı’nın (2013) Subliminal İşgal 
kitabı ile İngiliz Dilbilimci Ahmet Şerif İzgören’in (2011) 
Eşikaltı Büyücüleri kitabını inceleyebilirsiniz. İzgören, 
reklam afişlerine gizlenmiş erkek ve/veya kadın cinsel or-
ganlarının pazarlanan nesnenin satışını arttırdığını iddia 
etmektedir. Darıcı ise bu iddiayı bir adım öteye taşıyarak 
tüm görsel-işitsel iletişim kanallarında kullanılan eşik altı 
uyaranların beyin korteksini kullanılamaz hale getirdiğini 
ve bu uyarana maruz kalan herkesin saldırı altında olduğu-
nu tartışmaktadır.

Peki, eşik altı uyaranların davranışlar üzerinde etkisi yok 
mudur? Elbette olabilir, ancak böyle bir önermeyi dile ge-
tirebilmek için değişkenleri, içeriği ve bağlamı belirtmemiz 
gerekir. Eşik altı uyaranların etkililiğine dair yapılan sis-
tematik ve deneysel görece eski çalışmalarda uyaranların 
davranış üzerinde etkisi hakkında çelişkili bulgular elde 
edilmiştir. Örneğin bazı araştırmalarda (örn., Dixon, 1958; 
Lazarus ve McCleary, 1951; Voor, 1956) eşik altı uyaran-
ların davranışı farklılaştırdığı gözlenmiştir. Bu yöndeki 
araştırmaların birinde (Bach ve Klein, 1957) yüz çizme 
görevi sırasında bilinçli algı düzeyinin altında ‘mutlu’ ya 
da ‘üzgün’ kelimesini duyan katılımcıların çizdikleri yüz 
şekillerinin mutlu ve üzgün olarak farklılaştığı görülmüş-
tür. Diğer çalışmalarda ise bu değişkenler arasında ilişki-
nin olmadığına (örn., Hawkins, 1970) ya da negatif ilişki 
gözlendiğine (Calvin ve Dollenmayer, 1959) dair bulgular 
elde edilmiştir. Örneğin Champion ve Turner’ın (1959) ça-
lışmasında katılımcılara 30 dakika boyunca bir film izletil-
miş; filmde her 10 saniyede bir kere, 10 milisaniye boyunca 
ekrana bir marka ismi yansıtılmıştır. Araştırma sonunda 
katılımcıların eşik altı düzeyde sunulan marka tercihi in-
celenmiş ancak tercih ile eşik altı uyarana maruz kalma 
arasında ilişki olmadığı görülmüştür. Benzer bir başka 
çalışmada da (Calvin ve Dollenmayer, 1959) 60 kadın öğ-
renciye 13 milisaniye boyunca bir uyaran sunulmuş ve de-
neklerden uyaranın hangi yönde (sağ ya da sol) belirdiğini 
tahmin etmeleri istenmiştir. Eşik altı uyaran alan ile alma-
yan grup arasında doğru karar verme açısında anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır (dönemin eşik altı uyaranlar ve 
davranış ilişkisini inceleyen çalışmalara yönelik kapsamlı 
eleştirisi için bkz. McConnell, Cutler ve McNeil, 1958; Nay-
lor ve Lawshe, 1958). 

Eşik altı uyaranlar ve davranış ilişkisini inceleyen görece 
daha yakın tarihli çalışmalarda eşik altı uyaranların dav-
ranışları yalnızca belirli koşullar altında etkilediği görül-
müştür. Örneğin, Karremans, Stroebe ve Claus (2006) 
katılımcıları susamış ve susamamış olmak üzere manipüle 
etmiş, ardından eşik altı uyarana uygun olarak susuzlu-
ğunu giderecek ürünü seçip seçmeyeceklerini incelemiş-
tir. Araştırma sonucunda yalnızca susamış olan –hedefe 
yönelik motivasyonu bulunan- grubun eşik altı uyarana 
uygun olarak tercihte bulunduğu, susamamış olan grubun 
ise tercihlerinin farklılaşmadığı görülmüştür. Benzer bir 
başka çalışmada da (Smarandescu ve Shimp, 2014) hedefe 
yönelik motive olmuş grubun diğer gruptan anlamlı düzey-
de daha yüksek oranda eşik altı uyarana uygun ürünü seç-
tikleri (çalışma 2), ancak uyarana maruz kalma ile hedefi 
seçme görevi arasına bir süre beklediklerinde seçim farklı-
laşmalarının yok olduğu (çalışma 3) gözlenmiştir.  

Sonuç olarak belirli uyaranların, belirli davranışlar üze-
rinde, belirli süre etkisinin olduğunu ifade ederek eşik altı 



12  PiVOLKA

uyaranların koşullara bağlılığını (conditional) vurgulamak 
hatalı olmayacaktır. Ancak örtük mesaj içeren uyaranların 
eşik altı uyaran olmadığı da aşikârdır. Son olarak birtakım 
görselleri kesip biçerek bir takım mesajlar görmenin psi-
koloji disiplinindeki algı alan yazınının değil, klinik psiko-
lojide paranoya alan yazınının konusu olabileceğini değer-
lendiriyorum. Yukarıda ifade ettiğim gibi görmek isteyen 
gözler, en masum görsellerden bile istediklerini devşirebi-
leceklerdir.
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