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Müziğin bir pazarlama elementi olarak, tüketici üzerinde 

duygusal, algısal ve davranışsal etkileri, Evren Bilge Kutlay 

 

ÖZ 

 
 

Bu tez, müziğin tüm pazarlama kavramlarında (reklam, perakendecilik, servis 

ortamı, vs.) kullanımının tüketici davranışını (tercih oluşması, tüketim kararı ve 

miktarı) nasıl etkilediğini müzik psikolojisinin de teori ve deneylerinin yardımıyla 

araştırılmasını içerir. Kısaca, araştırmam, müziğin perakende ortamı ve 

reklamlarda  kullanımının tüketici üzerinde duygusal, algısal (bilişsel) ve 

davranışsal etkileriyle ilgilidir. 

 

Tezimi yazarken yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan kitap, makale, ve İnternet 

araştırması yaptım, Amerika’daki iletişimde bulunduğum bazı üniversite 

profesörlerinden kaynak tavsiyeleri aldım, Ekim 2005’deki Amerika ziyaretim 

sırasında çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleriyle fikir alışverişinde bulunma 

olanağını elde ettim. Tüketici davranışı, müzik psikolojisi, pazarlama teknikleri 

ana başlıklarına yoğunlaştım. Müzik psikolojisinin deneylerinden faydalandım, 

çeşitli örnekleri tezimin içeriğine ekledim.  

 

Araştırmamla, müziğin bir pazarlama elementi olarak kullanımının, tüketicinin 

satışa sunulan ürünle ilgili duygusal, algısal ve davranışsal tepkilerine nasıl yön 

verdiğini ve bu konunun profesyonel olarak ele alındığında pazarlanan ürünün ya 

da hizmetin marka imajını ve satış rakamlarını nasıl olumlu etkileyebileceğini 

bilimsel veriler ışığında ortaya koymaya çalıştım. 
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The affective, cognitive and behavioral effects of use of music as a 

marketing element, Evren Bilge Kutlay 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation covers a research on how the use of music, as a marketing 

element, affects the consumer behavior (in terms of setting preference, 

consumption decision and consumption amount, etc) at each component part of 

marketing (advertisement, retail, service, etc.), supported with the theories and 

experiments of psychology of music. Shortly, my research concerns the affective, 

cognitive, and behavioral influences of music on consumers, including effects of 

music in advertisements and retail environments. 

In doing my research, I used both national and international resources, including 

books, articles, and the Internet as well as the resources that I was recommended 

by some of the Professors working at the Universities in US. During my visit to 

US in October 2005, I had the opportunity to exchange ideas with some professors 

of several Universities there. I focused on the main areas such as consumer 

behavior, music psychology, and marketing technics. I added some of the 

experiments done by the music psychologists into my thesis body. 

In Conclusion, with my research, through scientific data, I tried to put forward 

how effectively music can be used in marketing, how the use of music as a 

marketing element can have affective, cognitive and behavioral effects on 

consumers, and with the right usage, how it can affect the sales numbers and the 

brand image of the product or service being sold positively and vice versa, if it is 

handled professionally. 
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ÖNSÖZ 

 

 
Tezimin konusunu irdelerken, hem müzik hem de işletme eğitimi almış bir müzik 

bilimci olarak müziğin pazarlamada ne denli etkin kullanılabileceğini, doğru 

kullanımla satış üzerindeki olumlu, bilinçsiz kullanımla da olumsuz etkilerini ve 

iki disiplinin işbirliğinin yadsınamayacak sonuçlarını ortaya koymaya çalıştım.  

Pazarlamada müziğin gerek reklamın bir parçası olarak gerekse sanal ya da reel 

mağaza-içi müziği olarak kullanımına ağırlıklı olarak değindim.  

 

Ülkemizde, pazarlama konusunda yazılmış ya da dilimize çevrilmiş eserlerde 

pazarlama ve müzik ilişkisinin vurgulanmayışına, müzik üretici ve yorumcularının 

yetiştiği konservatuar ve eğitim fakültelerine bağlı müzik bölümlerinde ve 

geleceğin yöneticilerini yetiştiren işletme fakültelerinde “Pazarlama ve Müzik” 

konulu bir dersin olmayışına dikkat çekmeye çalıştım. Müzik psikolojisinin bir 

dalı olan bu incelememle müziğin sosyolojik öneminin, diğer bir deyişle, sosyal 

hayatı yönlendirebilecek güçte olduğunun Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa’daki gibi gerek akademik gerekse sosyal hayat uygulamaları açısından 

dikkate alınması gereğinin üzerinde durdum. 

 

Sadece reklam müziği ya da satış arttırma amaçlı mağaza içi müziği üreten değil, 

bu tip müziklerin gereğini, önemini ve içeriğini yorumlayabilecek, gerekli talebi 

iletebilecek, doğru seçimleri yapabilecek yönetici yetiştirmenin gereğini ve 

önemini vurgulamak, gelişmiş ülkelerde bu konunun bir bilim dalı ciddiyetinde 

incelendiğini gözler önüne sermek istedim.  

 

Amacım, reklam, marka tanıtımı ya da mağaza içinde kullanılmak üzere müzik 

yapmanın, ve yapılan müziğin kullanımının akademik bir çalışma olduğuna ve bu 

konuda salt müzisyen ya da salt reklam finansörü olmanın işleyişi profesyonel 

olarak yürütebilmek için yeterli olmayacağına ve müziğin sadece kendi içinde bir 



 vi

bilim dalı olmadığına, diğer bilim dallarıyla da etkileşim içinde olarak onların 

işleyişine nasıl katkıda bulunduğuna da dikkat çekmektir.  

Farklı bilim dallarının da eğitimini almış biri olarak düşüncem, bir müzikoloğun 

müziği kendi çerçevesinde inceleyip, araştırıp, yorumlayabildiği kadar onun diğer 

bilim dallarıyla da ilişkisini irdeleyebilmesi gerekliliğidir.  

 

Tezimi araştırırken, ülkemizde “Pazarlama ve Müzik” bileşeninin ders olarak 

okutulmamasının yanı sıra, ülkemizde salt pazarlama ve tüketici davranışı ya da 

salt müzik bilimi içerikli kaynakların ağırlıklı olduğunu, konunun iki boyutunun 

ayrı ayrı incelendiğini fark ettim. Karşılaştığım en büyük zorluk bu konuda Türkçe 

kaynak bulamamaktır. Ancak Avrupa ülkeleri, Amerika ve Avustralya’da büyük 

bir profesyonellikle akademik olarak bilim insanlarınca araştırılan bu konunun 

ülkemizde de Marketing Türkiye gibi pazarlama dergileriyle yavaş yavaş 

irdelenmeye başlandığını belirtmeliyim. Globalleşen dünyada Avrupa Birliğine 

girmeyi hedefleyen ülkemizde de ekonomik gelişmenin yaratacağı talep baskısıyla 

önümüzdeki yıllarda “Pazarlama ve Müzik” konusuna gereken önemin artarak 

verileceğine, diğer gelişmiş ülkelerle aynı hassasiyet içinde araştırılıp ele 

alınacağına inanıyorum. 

 

Türkiye’de yapılan müzikolojik araştırmalara ve pazarlama anlayışına bilimsel bir 

katkı yapabilmeyi hedeflediğim doktora tezi çalışmalarımda desteklerini ve 

yardımlarını esirgemeyen Sayın Prof. Emel Çelebioğlu’na, sevgili annem ve 

babam Gonca ve Ali Kutlay’a ve sevgili eşim Özgen Baydar’a teşekkürü borç 

bilirim. 

 

       Evren Bilge KUTLAY 
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GİRİŞ 

 
 

Müzik ilkçağlardan beri toplumsal hayatın içinde yer almış, sanatsal boyutuyla 

olduğu kadar çeşitli formlarıyla da günlük yaşamın bir parçası olmuştur. Müzik 

aynı zamanda bir bilim dalıdır ve matematik, fizik, psikoloji, sosyoloji, tarih, 

edebiyat ve idari bilimler gibi çeşitli bilim dallarıyla gerek kuralları gerekse işleyiş 

biçimi açısından ilişkilidir.  

 

İnsan, sosyal bir varlık olarak doğduğu andan ölene kadar yaşadığı toplum 

içerisinde varlığını sürdürebilmek için toplumun diğer fertleriyle iletişimde 

bulunmak zorundadır. Bu noktada müzik tek bir dili olmayan, dünya üzerindeki 

tüm toplumlara hitap edebilme gücüne sahip bir iletişim aracıdır. Normal anlatım 

yolu olan konuşma dilinin üzerinde bir başka anlatım biçimi olma özelliğiyle 

insanların aralarında psikolojik iletişim kurmalarını sağlayan ortak bir dildir. 

Müzik bugünkü sosyal toplumda olduğu gibi tarih boyunca sosyal toplantılara, 

eğlencelere, yemek davetlerine, savaşlara, neşeli ve kederli törenlere eşlik etmiş, 

fonksiyonel olarak da kullanılmıştır.   

 

Günümüzde toplumların yaşam kalitelerini ekonomileri büyük ölçüde etkiler. 

Ticaret ve pazarlama da ekonominin belirleyicilerindendir. Bir malın ya da 

hizmetin tüketiciye sunulmasıyla pazarlamanın başlangıç hedefi gerçekleştirilmiş 

olur. Malın ya da hizmetin başarılı bir şekilde pazarlanması, o malın ya da 

hizmetin satış rakamlarının yükselmesindeki temel unsurdur. Pazarlamada müzik 

biliminin doğru ve bilinçli kullanımının satış üzerinde olumlu etkileri özellikle 

batılı bilim adamlarınca araştırılmış ve ispatlanmıştır. Bu nedenle batı ülkelerinde 

pazarlamacıların müzik bilimcilerle ortak çalışmalarına önem verilmekte ve müzik 

seçiminde pazarlama-müzik ilişkisini irdelemiş uzmanlar görev yapmaktadırlar.  
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Pazarlama, insanlar tarafından yönetilen ve insan ihtiyaçlarına hitap eden bir 

aktivite olduğundan müziğin kullanımının etkileri incelenirken müziğin 

psikolojiyle bağlantıları göz önünde bulundurulmalıdır. Tüketici psikolojisi, 

insanların tüketimle ilgili ne hissettiğini, neye değer verdiğini ve nasıl 

davrandıklarını inceler. Müzik psikolojisi ise müziğin bileşenlerinin insan 

psikolojisi üzerinde yarattığı bilişsel, duygusal, ve davranışsal etkileriyle ilgilidir. 

Aslında müzik psikolojisi yalnız tüketici ve pazarlama boyutuyla değil, 

performans heyecanı, besteci-beste ilişkisi, müzikle tedavi, eğitimde müziğin 

kullanımının etkileri, vs. gibi birçok alt başlık içerir. Tüm müzik psikolojisini 

incelemek konumun kapsamını aşacağından tezimde yalnızca müzik ve pazarlama, 

müzik ve tüketici davranışı bileşenine yer verdim.  

 

Pazarlama ve müzik ilişkisinde tüketicinin bir malı ya da servisi neden tercih ettiği 

boyutu önemlidir. Bunu araştırmak da üç boyutludur: Müziğin bilişsel (algısal ve 

düşüncesel) etkileri, duygusal etkileri ve son olarak alma işini içeren davranışsal 

etkileri.  

 

Bilişsel etkileri anlamaya çalışırken psikolojide sıkça kullanılan klasik koşullanma 

ve öğrenme kavramlarını anlamak gerekir. Çünkü bazı davranışlarımız sadece 

mantıklı düşünerek değil bilinçaltının devreye girmesiyle gerçekleşir.  Duygu ve 

algı birbirleriyle iletişim halindedirler. Öncelikle davranışları oluşturmak için 

birlikte hareket ederler ki bu reklamda ve pazarlamada son derece önemlidir. Aynı 

zamanda, daha sonradan tüketim davranışına dönüşecek olan psikolojik ihtiyaçları 

yaratmada ve bizim çevremizdeki sosyal güçleri yorumlamamızda etkendirler. 

 

Kısacası, müzik, ruh hali yaratma, bir olaya duygu iliştirme, belirli davranışlara 

yol açma ve tasvir edilen nesne ya da iletilmek istenen enformasyonun 

anlaşılmasını etkileme potansiyeline sahiptir. Tüm bu psikolojik sonuçlar bir 

malın tercih edilip edilmemesiyle, ürün ya da marka hakkında fikir oluşmasıyla, 

marka imajı yaratmayla ve dolayısıyla hedef kitleye hitap edebilmeyle direkt 

bağlantılıdır.  
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Pazarlamada müzik, arka plan müziği olarak pazarlama yöntemini ve ortamını 

destekleyici hatta öne çıkarıcı bir unsurdur. Hem sanal ve reel mağaza içinde hem 

de radyo ve televizyon reklamlarında profesyonel olarak kullanıldığında satış 

rakamlarını etkilemek mümkün olmaktadır. Gerek ticari İnternet sitesi 

mağazasında gerekse sokaktaki reel mağazada doğru müzik stratejik olarak 

kullanıldığında tüketicinin bilincinde spesifik bir alışveriş deneyimi yaratırken 

aynı zamanda marka imajı yaratmakta ve dolayısıyla hedef kitleyle duygusal bir 

bağ oluşturabilmektedir. 

 

Müziğin mağaza içi kullanımının bir diğer boyutu da restaurantta kullanımıdır. 

Restaurantta müzik kullanımındaki amaç satışı arttırmak olduğu kadar doğru imajı 

da yansıtabilmektir. Müziğin yemek müziği olarak restaurantta kullanımı aslında 

tarihsel bir süreç içerir. Her ne kadar daha önceleri satış arttırma amaçlı olmadıysa 

da müzik, Barok dönemden beri yemek sofralarına eşlik etmiş, besteciler yemek 

müziği bestelemişlerdir. Buna en iyi örnek George Philipp Telemann’ın 

Tafelmusik* (table music, sofra müziği) leridir. 16. ve 17 yüzyıllarda sürdürülen 

bu gelenek, 18. yüzyılda yerini aynı görevi üstlenecek divertimentolara 

bırakmıştır. Bugün yemeğimize hala müzik eşlik etmekte ise de müzik seçimi 

belki de çoğu zaman geçmişteki profesyonellikle ele alınmıyor; nitekim rastgele 

seçimler olumsuz sonuçlar doğuruyor. 

 

Reklam müziğinin reklamın etkililiğindeki rolünü incelendiğinde de  müziğin 

reklamcılıkta bilinçli kullanımının, müzik türünün doğru belirlenmesinin, doğru 

enstrümanların seçiminin ve müzik teorisinin doğru kullanımının verilmek istenen 

mesajın anlaşılmasını desteklediği ve satışa doğrudan etkisi olduğu görülmüştür. 

O halde pazarlamada amaç tüketiciyi etkileyerek ürünün satışını sağlamak ve 

                                                 
* Tafelmusik, 16. ve 17. yüzyıllarda ziyafetlere, banketlere, ve diğer yemek sofralarına eşlik etmek 
üzere bestelenmiş yemek müziğidir. 
 



 4

arttırmak olduğuna göre, bilinçli olarak kullanılacak müzik tüketiciyi ürüne 

yöneltecektir. 

 

Müzik bilinen sosyal fonksiyonunun yanı sıra diğer geniş- kapsamlı pek çok 

fonksiyonu sebebiyle, özellikle de duygusal iletişimi etkili bir biçimde 

sağlayabilme özelliğiyle bugün insan hayatında çok daha önemli ve eşsiz bir yer 

tutmaktadır. Müzik insan davranışını belirleyici anahtar elementtir. Hatta, müzik 

öylesine değer kazanmıştır ki  sadece parmakla sayılabilecek kadar az kişi müziğe 

duygusal dolayısıyla da davranışsal bir tepkinin var olmadığını düşünebilir. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Patrik N. Juslin , John A. Sloboda, Music and Emotion: Theory and Research, Oxford 
University Press, New York, 2004, s. 128.  
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1.  BÖLÜM 

 

MÜZİK – PSİKOLOJİ – PAZARLAMA İLİŞKİSİ 

 

 

1.1. TEPKİSEL (KLASİK) KOŞULLANMA İLE ÖĞRENME 1 
 

Tepkisel koşullanma Rus Fizyolog Ivan Pavlov’un çalışmalarına dayanan ve 

yaygın olarak kullanılan bir öğrenme türüdür. Pavlov, köpekler üzerinde yaptığı 

deneylerle klasik koşullanmayı ya da diğer bir deyişle tepkisel öğrenmeyi 

açıklamıştır.  

 

Araştırmada, yapılan deneylerde, köpeğin yiyecek verildiğinde salya salgılamaya 

başladığı gözlemlenmiştir. Bu arada belirli aralıklarla çalınan zile köpek hiçbir 

tepki vermemiştir. Daha sonra zil çalınmasının arkasından köpeğe yemek verilmiş, 

bu işlemin bir süre tekrarlanmasıyla köpeğin artık her zil çalınışında salya 

salgıladığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, köpek zil ile yemek arasında bir ilişki 

kurmuş ve koşullanmıştır. Demek ki belli uyarıcılar her zaman belli istem dışı 

tepkilere yol açmaktadır. 

 

Tepkisel Koşullanma Süreci: 

 

Zil --------------------   Tepki yok 

   (nötr uyarıcı)                    (nötr tepki) 

 

Yiyecek -----------------   Salya Salgılama 

   (koşulsuz uyarıcı)                   (koşulsuz tepki) 

 

                                                 
1 James Kalat, Introduction to Psychology, 4. bs., Brooks Cole Publications, Pasific Groove, 
1996, s. 35-50.  
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Zil ve Yiyecek ---------------------  Salya Salgılama 

(nötr uyarıcı ve koşulsuz uyarıcı)       (koşulsuz tepki) 

 

Doğal olarak tepkiye yol açmayan uyarıcılar tepkisel koşullanma sonucunda 

tepkiye yol açmaya başlarlar. Kısacası, birçok uyarıcı genellikle gönüllü olmayan 

biçimde belirlenmiş tepkinin ortaya çıkmasını sağlar. Müzik de bu 

uyarıcılardandır. Pazarlamada tepkisel koşullanma ürünün ya da markanın olumlu 

uyarıcılar ile çağrışım yapması amacıyla kullanılır. Tüketiciler, reklam ve diğer 

uyarıcılarla ürün ya da marka arasında çağrışım yaptıklarında o ürün ya da 

markayı tercih ederler. Çağrışım yapmak üzere uygun müzik kullanıldığında 

istenen sonuç elde edilebilir.  

 

Tepkisel Koşullanmayla Öğrenme2: 

 

Koşulsuz Uyarıcı      

Uygun Müzik     Koşulsuz Tepki 

---------------------------  Olumlu Duygular 

Koşullu Uyarıcı 

Ürün ya da Marka 

   
 

Koşullu Uyarıcı     Koşullu Tepki 

Ürün ya da Marka ---------------------------  Olumlu Duygular 

 

 

Pazarlamada hoş ve güzel duyguların markaya yöneltilmesinde klasik koşullanma 

başarıyla uygulanmaktadır. Koşulsuz uyarıcı (hoş müzik) ile olumlu duyguların 

(koşulsuz tepki) bağlantıları, markaya karşı olumlu duyguların artmasına neden 

olabilmektedir. Klasik koşullanma özellikle düşük ilgili tüketicilerde çok etkilidir. 
                                                 
2 Yavuz Odabaşı, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 
1996, s. 12. 
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1.2. ÖĞRENME 
 

Bilişsel öğrenme, kişinin belli bir sorun ile ilgili olarak bilgilerini oluşturma 

sürecidir. Tüketici de elde ettiği bilgilere göre bir öğrenme gerçekleştirir.  

 

Öğrenme ve davranışı bir bütün, diğer bir deyişle dinamik bir biçim içerisinde bir 

süreç, olarak ele almak gerekir. Örneğin televizyon reklamlarında izleyici iletilen 

mesajı görsel ve işitsel boyutlarıyla organize ederek bir bütün şeklinde anlamaya 

çalışır. Algısal ya da bilişsel alan, pazarlamacılar için temel ilgi alanı olmalıdır. 

Bilişsel alandaki değişme öğrenmedir ve pazarlamacılar tüketicilere kendi 

markalarını tercih etmeyi öğretmelilerdir. 3 

 

Öğrenme süreci birçok öğeyi içerir4: 

 

1. Dürtü: Tatmin gerektiren kuvvetli bir uyarıcıdır. Güdülenme için temel 

oluşturur ve kişiyi harekete geçirir. Örneğin yazın kişi susuzluk 

hissettiğinde soğuk bir şeyler içmek ister. Eğer X marka Cola ile bu 

ihtiyacını tatmin ederse aynı şartların tekrarında aynı marka içeceği 

tüketmeye hazır olacaktır. 

 

2. İşaret ya da İpucu (Cue): İşaretler de uyarıcıdırlar ve herhangi bir 

çevresel kaynaktan gelirler, tepkinin ne zaman, nerede ve nasıl olacağını 

belirlerler. Örneğin bir dürtü olan susuzluğu giderebilecek olanın X Cola 

olduğunun reklamlarda gösterilmesi ya da X Cola kapağının açılma sesi 

bir işarettir.  

 

3.    Tepki: Kişinin herhangi bir davranışıdır. Tüketici davranışı olarak bir 

marka konusuna tutum değişikliği, imaj değişikliği, satın almanın 

gerçekleşmesi, tüketicilerin ürünü fark etmeleri, vs. olabilir.  
                                                 
3 Ibid. 
4 Gordon. R. Foxall, Consumer Psychology for Marketing, Rouledge, New York, 1994, s. 49. 
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4. Pekiştirme: Bir davranışın kuvvetlendirilmesidir. Eğer belirli bir tepki 

ödül getiriyorsa pekiştirme söz konusudur ve alışkanlık oluşacaktır. 

Pekiştirme kuvvetli olduğunda rakip firmaların bu davranışı 

değiştirmeleri zorlaşacak, zayıf olduğunda ise tüketici başka markalara 

kayabilecektir.  

 

5. Bellekte tutma: Öğrenilenin ve deneyimlerin belli bir süre sonra doğru 

olarak hatırlanmasıdır. Unutmanın, zaman, mesajların açıklığı, aynı tür 

mesajların benzerliği, kişilerin konuyla alakaları,vs. gibi birçok sebebi 

vardır.  

 

Belleksiz bir öğrenme mümkün değildir. Bellek, bilginin elde edilmesi 

ve gelecekte ihtiyaç duyulduğunda bulunmasını sağlamak için 

saklanması, depolanması sürecidir. Bellek bilginin işlenme sürecine 

dayanır. 

 

 

Çevresel Girdiler   Kodlama      Depolama     Geriye Getirme 

    Bilgi belleğe    Bilgi bellekte     Bilgi bellekte  
      yerleştirilir     bulundurulur     depolanır ve ihtiyaç 

  duyulduğunda bulunur 
 

 

Üç türlü bellek vardır: 

 

1. Çok kısa süreli bellek: Duygularımızla elde edilen çevresel girdilerin 

kısa süreli depolanmasına olanak sağlar ve bu depolama bir kaç saniye 

sürer. Kapasitesi çok yüksektir fakat gerekli dikkat verilmediğinde 

bilgiler kısa sürede unutulur; diğer yandan gereken dikkat gösterilirse 

bilgiler analiz edilir ve kısa süreli belleğe gönderilir.  
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2. Kısa süreli bellek: Belirli bir süre depolar ve kapasitesi sınırlıdır. 

Çalışan bellek olarak da düşünülebilir. Dikkatin dağılmasıyla bilginin 

kaybolma olasılığı yüksektir ve bilgi bir kere kayboldu mu hatırlanma 

olanağı yoktur. Kısa süreli belleğin belli bir kapasitesi vardır. Ortalama 

yedi birimlik kapasiteden söz edilir. Çevresel uyarıcılar kodlarla algılanır 

ve kısa süreli belleğe gelir. Bu kodlardan sesle ilgili kod ve görsel kod en 

ağırlıklı olanlardır.  

 

3. Uzun süreli bellek: Bilgilerin uzun süre depolandığı, bazıları unutulsa 

da büyük kısmının yıllarca saklandığı bellektir. Bilgiler sürekli 

düzenlenmekte ve yeni bilgiler geldikçe de yeniden düzenlenmektedir. 

Kapasitesi yüksektir. Tüketicinin ürün ve markalarla ilgili düşünce ve 

deneyimleri buradadır. Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe 

girebilmesi, uyarıcının anlamı hakkında düşünmeyi ve bellekte bulunan 

bilgiyle ilişkilendirmeyi gerektirir. Ancak, uzun süreli bellekteki bilgiyi 

hatırlayabilmemiz için bilginin bellekte depolanmış olması ve bilgiyi geri 

getirmede ipuçlarının var olması gerekmektedir. Kısacası, daha önceden 

öğrenilen ve uzun süreli bellekte bulunan marka isminin bazı ipuçlarıyla 

geriye getirilmesi pazarlamacılar için çok önemlidir. Burada ipucu olarak 

o markayla bağdaştırılmış olan müzik kullanılabilir.  

 

Müziğin günlük hayatımızdaki ruh halimizi etkilediği bilinen bir gerçektir. Fakat, 

müziğin nasıl olup ta mutluluk ve ait olma hislerinden burukluk ve üzüntü gibi 

hislere kadar geniş aralıktaki bir duygu gamını uyandırabildiği araştırmacıların 

büyük ilgisini çekmektedir. Müzik insani duygusal etkileri olan bir olgudur. 

Çoğumuz yaşamımızı duygusal açıdan zenginleştirdiği için müzik dinleriz ve bizi 

harekete geçiren, bizi kendine bağlayan müziğe çok çabuk bağlanırız. Bu 

çoğumuzun benzer nörobiyolojik özelliklere sahip olmamızdan kaynaklanır.  
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Müzik duyguların dilidir; duygularımızı seslendirirken insan beyninin duygularını 

araştırmak için benzersiz bir yöntemdir. Müzisyenler müziklerini üretirken 

yetiştikleri, içinde bulundukları topluma ait kodları duygusal iletişimlerinde 

kullansalar da, Balkwill ve Thompson5 bu tip olayların daha derin, kültürler ötesi, 

canlılar ötesi duygusal bir düzen olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Müzik, insanın bu özellikleri göz önünde bulundurularak ürün veya hizmetin  

pazarlanmasında son derece etkili bir şekilde kullanılabilir. 

 

1.3. MÜZİĞİN KARMAŞIK YAPISI 
 

Yukarıda değindiğim gibi çağdaş yaşamda bazen farkında olmadığımız 

uyarıcılardan biri de müziktir. Arka plan müziği, alışveriş merkezlerinde, 

restaurantlarda, telefonda ya da bir kuyrukta beklerken bizi rahatlatır, bir kafede 

zevkimize eklenir. Kısacası müzik, pek dikkat etmesek te, yaşamımızda hemen 

hemen her yerdedir. Arka plan müziği kullanım amacına bağlı olarak değişik 

formatlarda karşımıza çıkar. Pazarlama alanında mağaza içi müziği ve reklam 

müziği olarak kullanılır. 

 

Müziğin etkilerini tartışırken tanımlanması gereken en önemli nokta “müzik” 

kelimesiyle ne ifade edilmek istendiğidir. Aslında bir doğa olayı olan ses düzenli 

titreştiğinde müziği oluşturur. Müzik, kısaca, duygu, düşünce, ve imgeleri tek sesli 

ya da çok sesli anlatma sanatıdır. Diğer bir deyişle, müzik temel anlatım yolu olan 

konuşma dilinin bir başka formda iletimidir. Müziğin ifade gücünün ne denli 

yüksek olduğunu Wagner “Şiir ve resmin ifade edemediği şeyi müzik ifade eder” 

yorumuyla ifade etmiştir.6 

 

                                                 
5 L. Balkwill, W. F. Thompson, “A Cross-Cultural Investigation of the Perception of Emption in 
Music: Psychophysical and Cultural Cues”, Music Perception, C: XVII, s. 43-64. 
6 Sabah-Oxford Ansiklopedik Sözlük, Yılmaz Yayınları, İstanbul, 1990. 
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Müzik, tarihi süreç içerisinde yazıldığı, söylendiği, seslendirildiği, ve icra edildiği 

ülkelerde dönemin özelliklerini, yapısını, insan ve toplumların tutum, davranış ve 

yaşam biçimlerini, inançlarını, düşüncelerini, duygularını, gelenek ve 

göreneklerini yansıtmıştır.7 Müzik terimi karmaşıktır ve çok boyutlu sonsuz 

varyasyonları içerir.  

 

Enstrümantal ya da vokal en önemli boyutlardan bazıları: 

 

1. Stil veya tür: Klasik, rock, pop, halk, caz, asansör müziği gibi. Bir müzik 

parçasının ölçüsü, türü ve biçimi, ritmi, taşıdığı duygu, v.b. ise o müziğin 

karakterini yansıtır.  

 

2. Melodi: Birden fazla sesin belirli sürelerle yan yana getirilmesiyle 

oluşturulabilen müziksel anlatımdır. Melodi dinleyende kişinin ruh haline 

ve melodinin etkinliğine bağlı olarak değişik duygular uyandırabilir.  

 

3. Armoni: Aynı anda duyulan seslerin oluşturduğu ses kümesidir. Amacı, 

aynı anda duyulan ayrı frekanslardaki seslerin meydana getirdiği 

bileşimlerin oluşturduğu etkiyi tanımayı, sınıflandırmayı, ve bu bileşimleri 

enstrüman ve vokal seslere uygun biçimde sıralamayı, düzenlemeyi, ve 

birbirine zincirlemeyi öğretmektir.8 

 

4. Ritim: Her notadan belli bir usul içerisinde uzun ya da kısa oluşu o 

notanın ritmini belirler. Ritim olgusu evrende kalbin çarpması, yıldızların 

hareketi, gün ve mevsimlerin dönüşü gibi pek çok olayda, müzikten çok 

daha öncelerinden, mevcuttur. Müzikte basit ya da bileşik ritimlerle ifade 

edilir. 4/4, ¾, 2/4 gibi ritimler basit, 6/8, 9/8 gibi ritimler bileşik 

ritimlerdir. 
                                                 
7 Ali Cemalcılar, “İletişim Sanatı Olarak Müziğin Öğrenim ve Eğitim Ortamlarındaki Kurumsal 
Yapısı İle Yaygın Eğitimde Bir Model Önerisi”, A.Ü.A.Ö.F yayınları, No:280-133, Eskişehir, 
1988, s. 11. 
8 Yalçın Tura, Armoni, T.M.D.K. Derneği Yayınları, No.3, İstanbul, 1977. 
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5. Tempo: Bir müziğin kendi karakterine uygun olarak hızlı, orta ya da yavaş 

hareketli oluşu o müziğin temposunu ifade eder. Vuruş sayısı/ dakika 

birimiyle ölçülür. Müziğin başında Latince terimlerle ifade edilir (Allegro, 

Moderato, v.b.). Parça içindeki tempo değişiklikleri de çeşitli terimlerle 

belirtilir (Accelerando: hızlanarak, Ritardando: yavaşlayarak, A Tempo: ilk 

hızda, v.b.) 

 

Tempo Terimleri (Yavaştan Hızlıya) 

 

Grave     Çok çok Yavaş 

Largo     Çok Yavaş 

Lento     Yavaş 

Adagio     Yavaş 

Andante    Yavaşça 

Moderato    Orta hızda 

Allegretto    Hızlıca 

Allegro    Hızlı 

Presto     Çok hızlı 

Vivace     Çok çok hızlı, canlı 

 

6. Modalite veya tonalite: Majör – minör, tonal – atonal, melodik, armonik, 

konsonant – dissonant gibi terimlerle belirtilir. 

 

7. Sesin perdesi (pitch): Perdenin yükselmesi ve alçalması çeşitli etkiler 

yaratır. İki ses arasındaki frekans (pestlik-tizlik) farkı seslerin birbirine 

göre yüksekliğidir. Titreşimler ne kadar sıksa ses o kadar tiz, ne kadar 

seyrekse ses o kadar pest tınlar. Örneğin la notası saniyede 440 frekanslı, si 

notası 493 frekanslıdır. Yani si notası la notasından 53 kere daha fazla 

titreştiğinden daha tizdir. 
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Piyanonun Ses Alanı ve Frekansları9 

 
Not: A (la), B (si), C (do), D (re), E (mi), F (fa), G (sol)  

                                                 
9 Tom Irvine, “Piyanonun Ses Alanı ve Frekansları”, (Çevrim içi) 
http://www.vibrationdata.com/piano.htm, 6 Mayıs 2004. 
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8. Tını ve süre: Bir sesin diğerinden kolayca ayırt edilmesini sağlayan tınısı 

o sesin diğer seslere göre yüksekliği (frekans farkı), kendine özgü rengi ve 

ifade gücüdür. Sesin titreşiminin (frekansının) uzun veya kısa olması 

süreyi belirler. Titreşim uzadıkça, diğer bir deyişle, frekans sıklaştıkça 

sesin duyulma süresi uzar, titreşim azaldıkça ise süre kısalır. Sesin tınısı, 

rengi ve duyulma süresi her enstrümanın mekanizmasına bağlı olarak 

farklılık gösterir. 

 

9. Yapı (Form): Basit veya karmaşık formlar; özellikle içerdiği enstrüman ve 

vokal tiplerinin birleşimiyle ilgili olarak form belirlenmesi; polifonik (çok 

sesli), homofonik, monofonik gibi, ya da yazım formülüne bağlı olarak 

sonat formunda, senfoni formunda, konçerto formunda olması gibi. 

 

10.  Nüans: Çok hafiften çok kuvvetliye geçen ses dereceleri (pp – ff) olarak 

tanımlanır. Sesin yoğunluğunu tanımlar. Titreşimlerin geniş ve kuvvetli 

olması nüans şiddetini arttırırken, tersi şiddeti azaltır. İtalyanca sözcüklerle 

ifade edilir. 

 

(pp)  pianissimo  çok hafif 

(p)  piano   hafif 

(mp)  mezzo piano  orta hafiflikte 

(mf)  mezzo forte  orta kuvvette 

(f)  forte   kuvvetli 

(ff)  fortissimo  çok kuvvetli 

 

Değişen ses yoğunlukları crescendo (hafiften kuvvetliye), diminuendo 

(kuvvetliden hafife) gibi ek terimlerle belirtilir.  

      

11.  Artikülasyon: Müziğin performansı sırasında seslerin bağlı, bağsız, 

aksanlı, kuvvetle çalınması gibi anlatım biçimlerini içerir. Kullanılan bazı 

terimler: legato: bağlı çalış, seslerin arada kopukluk olmadan sürekli 
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duyulması, staccato: legatonun tersi olarak bağsız ve kesik kesik çalış, 

marcato: notaların marke edilerek kuvvetlice çalınması, gibi. 

 

12.  Kullanılan enstrüman: Seçilen enstrümanın tipi eserin yapısını belirler 

ve ruh hali üzerinde birçok tahmin edilebilir etkisi vardır. 

 

13.  Anlam: Müziğin kendisinin bir şeyi tasvir etmesiyle oluşan anlam (su sesi 

ya da kuş ötüşü, vs. benzetmeleri) ya da daha önce o müzik dinlenirken 

olmuş olayları hatırlatması (bir filmi, özel bir günü hatırlatması). 

 

14.  Dinleyicinin aşinalığı: Dinleyicinin stili tanıyıp parçayı bilmesi, stile 

aşinalığıyla şarkı sözlerini kısmen çıkarabilmesi ya da melodiyi 

mırıldanabilmesi şeklinde tanımlanır. 

  

15.  Dinleyici tarafından beğenilme derecesi: Örneğin o müziğin CD’sini 

alması, radyoda araması, çıkarsa dinlemesi ya da beğenmediğinde kanalı 

değiştirmesi ile belirlenebilir. 

 

1. 3. 1.  Müziğin Yetişkinler Üzerindeki Tanımlanmış Etkileri 
 

Yukarıda açıkladığım çok boyutluluktan da anlaşılacağı gibi, müziğin hangi 

özelliğinin etkili olduğunu belirlemek her zaman açıkça mümkün olmasa da, 

bugüne kadarki çalışmalar tempo, ses perdesi ve yapının baskın özellikler 

olduğunu belirlemişlerdir. Araştırmalar sonucu bulunanlar şu şekildedir: Hızlı 

müzik yavaştan daha neşelidir ve tercih edilen tempo birimi dakikada 70 ile 110 

vuruştur. Hızlı bir tempo bir diyalog, bir resim, ya da herhangi bir sahnede 

aksiyonun hızı artıyormuş etkisi uyandırırken yavaş bir müzik dramatik tempoda 

azalma etkisi yapar. Keskin ritimler daha ciddi bir hava yaratırken yumuşak 

ritimler daha oyunlu ve hayali, eşit olmayan ritimler ise elit ve asil izlenimler 

bırakır.  
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Majör tonalite neşeliyken, minör tonalite hüzünlü ve esrarengizdir. Konsonant 

armoniler açık ve berrak, dissonant armoniler ise acıklı, ajite ve üzüntülüdür. Forte 

daha heyecan verici, piyano sakinleştiricidir.  

 

Cook10, müziğin duygu ifade etme özelliğini bazı aralıklar bazında armonik açıdan 

şu şekilde sınıflandırmıştır: 

 

Tonik akor: Duygusal olarak nötraldir; final hissi uyandırır. 

Minör ikili: Minör ortamda toniğe doğru yarı tonal tansiyondur: ruhsuz acı, 

keder ve melankoli hissi uyandırır. 

Majör ikili: Geçiş notası olarak kullanıldığında duygusal ifade nötralken 

Majör ortamda toniğe doğru tam tonal tansiyon: memnuniyet ve final hissi 

yaratır. 

Minör Üçlü: Uyumlu fakat doğal üçlünün depresif halidir: trajedi, acıya 

katlanarak kabul etme hissi verir. 

Majör Üçlü: Uyumlu, doğal üçlüdür: neşe, mutluluk tasvir eder. 

Majör Beşli: Dışa dönük, aktif ve neşeli bir akordur. 

Minör Beşli: Süregelen bir acının ifadesi, duygusal bir acı çekme, şikayet 

etme, kötü kaderi protesto etme gibi duygular uyandırır. 

 

Hevner11 ise modalite, melodik yön ve temponun etkilerini incelediği şöyle bir 

deney yapmıştır. Hevner deneyi için kısa tonal parçalar seçmiş, seçtiği bu 

parçaların yanı sıra her biri için bir unsuru değiştirdiği karşılaştırma parçası 

oluşturmuş.  

 

 

 

 

                                                 
10 David Cook, The Language of Music, London: Oxford University Press, 1959, s. 88-90.  
11 K. Hevner, “The Affective Value of Pitch and Tempo in Music”, American Journal of 
Psychology, No: 48, s. 621. 
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Değiştirdiği unsurlar:  

 

a) Modalite: Majör tonda çalınan parça daha sonra minör tonda çalınmış. 

b) Melodik yön: çıkan ya da inen olarak; armoni, basit konsonant armoni ya da 

karmaşık disonant armoni olarak çalınmış; ve ritim, keskin yani her vuruştaki 

akora keskin bir vuruş gelecek şekilde ya da akıcı, yani akorlar notalarına ayrılmış 

olarak kırık çalınmış. 

c) Tempo hızlı ya da yavaş ve ses perdesi bir oktav ya da daha uzaktan çalınarak 

şeklinde olmuştur.  

 

Dinleyicilere parçaları dinletmeden önce duygularını tasvir edici sıfatlar listesi 

verilmiş; orijinal ve sonrasında orijinalin tek bir unsuru değişmiş parça dinletilerek 

her biri için uygun buldukları sıfatları işaretlemeleri istenmiştir. Orijinal parçayla 

diğer parça arasında değiştirilen tek bir unsur olduğundan sıfatlardaki değişimin o 

unsuru yansıtacağı düşünülmüştür. Tüm versiyonlar çok tecrübeli bir piyanist 

tarafından müzik eğitimi olan ve olmayan birkaç yüz kişiye çalınmıştır. 

Deneylerin sonucunda varılan ortak sonuç dinleyicilerin vardıkları karar üzerinde 

en etken olan unsurlar öncelikle tempo ve modalite, sonrasında ses perdesi, 

armoni, ve ritim olmuş, melodik yönün pek bir etkisi saptanmamıştır. Örneğin, 

minör modalite, düşük ses perdesi ve yavaş tempo mutsuzluk, majör modalite, 

hızlı tempo ve basit armoni mutluluk, neşe olarak tasvir edilmiştir. 

 

Temponun etkisine ayrıntılı bakacak olursak,  hızlı tempo aktivite, heyecan, 

mutluluk, neşe, memnuniyet, potansiyel, sürpriz, kızgınlık ve korku gibi ifadelerle 

ilişkilendirilirken, yavaş tempo sakinlik, ağırbaşlılık, üzüntü, sıkıcılık, hassasiyet 

ve bıkkınlık gibi ifadelerle ilişkilendirilir. Her durumda hangi ifadenin algılandığı 

müziğin diğer elementlerinin varlığı ve seviyesine bağlı olarak farklılık gösterir. 

Örneğin, her ne kadar hızlı tempo algılanan mutluluğu artırsa da, minör ton ve 

inen ikililer gibi diğer faktörler bu eğilimi bastırabilir. 
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Majör ve minör tonların ruhsal anlamlarından ise ayrıntılı olarak şu şekilde 

bahsedilmektedir:12 

Do Majör: Tamamen saf. Karakteri: masumiyet, basitlik, saflık. 

Do Minor: Aşkın ilanı ve aynı zamanda mutsuz bir aşkın kederi. Bu tonun özünde 

zayıf düşmüşlük, özlem, umutsuz aşığın iç çekmesi yatar. 

Re bemol Majör: Kurnazlığı andıran bir ton. Gülmez ama gülümser; ağlamaz 

ama yüzünü buruşturur. Sonuç olarak, bu tonla sadece alışılmışın 

dışındaki karakterler anlatılabilir. 

Re Majör: Zafer marşlarının, ilahilerin, savaş çığlıklarının tonu… Bu yüzden, 

davetkar senfoniler, marşlar, tatil şarkıları ve ilahiler bu tonla 

yazılmıştır. 

Re Minör: Melankolik bir kadınsılık, huysuzluk ve gülünçlük. 

Re diyez Minör: Ruhun en derin kederlerinin, ümitsizliğin, en kötü bunalımın, 

ruhun en kasvetli halinin verdiği endişeler… Her korku, titreyen kalbin 

her tereddütü, bu korkunç tonla hayat bulur. Derler ki, hayaletlerin dili 

olsa, bu dilin tonu re diyez majör olurdu. 

 

Mi bemol Majör: Aşkın, adanmışlığın ve Tanrı ile samimi sohbetin tonu. 

 

Mi Majör: Bu tonda mutluluğun haykırışları ve sınırsız sevinç hakimdir. 

 

Fa Majör: Sakinlik… 

 

Fa Minör: Derin bir bunalım, cenaze hüznü, sefilliğin inlemesi ve ölüme özlem. 

                                                 
12 Uygar Polat, Akorların Ruhsal Anlamları, (Çevrim içi) 
http://www.beethovenlives.net/index.asp?ID=299, 10 Ocak 2006. 
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Fa diyez Majör: Zorluklara karşı alınan zafer, engellerin ortadan kalkmasıyla 

derin bir nefes alma; şiddetle mücadele eden ve sonunda yalanları alt 

etmeyi başaran ruhun yankısı. 

 

Fa diyez Minör: Kasvetli ve gerilimli bir ton: bir köpeğin elbiseyi ısırıp 

çekiştirmesi gibi. Gücenme ve hoşnutsuzluk, bu tonun dilidir. 

 

Sol Majör: Kırsal, güzel, lirik olan her şey, sakin ve tatminkar olan her tutku, 

gerçek dostluk ve sadakat dolu aşk için sevgi dolu her minnettarlık, 

kalbin her nazik ve huzur dolu hissinin tonu… 

 

Sol Minör: Hoşnutsuzluk, huzursuzluk, başarısız olan bir plana duyulan endişe; 

dişlerin huysuzca gıcırdaması; kısaca gücenme ve beğenmeme. 

 

La bemol Majör: Mezarın tonu…Ölüm, mezar, çürümek, yargılanmak, sonsuzluk 

bu tonun özünde yatar. 

 

La bemol Minör: Sızlanan, boğulana kadar kalbi sıkışan; feryat eden bir hüzün, 

zor bir mücadele; kısaca bu tonun rengi zorlukla mücadele eden her 

şeydir. 

 

La Majör: Bu ton masum aşkın ilanını, kişinin ilişkilerinden duyduğu tatmini, 

ayrılırken sevgiliyi tekrar görecek olmanın heyecanını, dinç bir 

mutluluğu kapsar. 

 

La Minör: Dindar bir kadınsılık ve karakterin şefkatini kapsar. 

 

Si bemol Majör: Coşku dolu aşk, açık bir bilinç, daha iyi bir dünya için umut. 

 

Si bemol Minör: Güçlü bir şekilde renkli, vahşi tutkuları duyuran, göz kamaştıran 

renklerle bestelenen bir anahtardır. 
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Majör ton mutluluk duygusunun yanı sıra şükran dolu, huzur içinde, sakin, rahat, 

resmi, ciddi, huşu telkin eden, heybetli gibi duygular da uyandırır. Aynı şekilde 

minör ton da üzüntü duygusunun yanı sıra hayalilik, gerilim, sinir, nefret, tiksinti, 

ağırbaşlılık gibi duygular da uyandırabilir.13 

 

Nasıl bir ifade algılandığı içerikle ilgilidir. Örneğin, yüksek sesli çalınan akorlar ve 

yüksek perdeli akorlar düşük sesli çalınan ve düşük perdeli akorlara göre 

modaliteden bağımsız olarak daha fazla mutluluk duygusu uyandırabilirler. Bu 

söyleme bir örnek, J.S. Bach’ın Orkestra için ikinci Suitinin son bölümü olan 

“Badinerie” nin başlangıcı olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si minör tonundaki tema ileri hareket eden ritmik kalıbıyla çoğunlukla çok hızlı bir 

tempoda çalınır ve üzüntü hissini uyandırması çok zordur. Nitekim parçanın ismi 

kendiliğinden mutluluğu önerir (Fransızca: badinerie, şaka). Bununla birlikte, eğer 

aynı tema Si majöre transpoze edilirse orjinalinden çok daha neşeli duyulacaktır. 14 

 

Sesin yükseklik derecesinin etkilerinden de ayrıntılı bahsedecek olursam, yüksek 

sesli müzik yoğunluk, güç, kızgınlık, gerilim, ve neşe, alçak sesli müzik ise 

yumuşaklık, hassasiyet, üzüntü, ağırbaşlılık ve korku gibi duygularla 

eşleştirilebilinir.  Sesin yükseklik seviyesindeki hızlı değişimler eğlenceli, az 

                                                 
13 Patrik N. Juslin , John A. Sloboda, Music and Emotion: Theory and Research, s. 239.  
14 K. Hevner, “Expression in Music: A Discussion of Experimental Studies and Theories”, 
Psychological Review, No: 47, 1935, s. 186-204. 
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değişim ya da hiç değişim olmaması ise üzüntülü, barışçıl, ya da saygın sıfatlarıyla 

tasvir edilebilir. 15 

 

Sesin perdesi göz önüne alındığında, yüksek perde, mutlu, şükran dolu, açık, 

berrak,heyecan verici ve hatta sürpriz, potansiyel, kızgınlık, korku ve aktiflik gibi 

terimlerle eşleştirilirken; düşük perde üzüntü, ağırbaşlılık, sıkıntı ve  

memnuniyet (bu tip bir zıtlık müziğin içindeki diğer faktörlerin etkisinden olabilir) 

gibi kelimelerle tasvir edilir. Ses perdesindeki büyük değişimler mutluluk, 

memnuniyet, aktiflik veya sürpriz duygularıyla ilişkilendirilirken, az değişimler 

kızgınlık, korku, nefret, tiksinti veya can sıkıntısı ile ilişkilendirilir. 16  

 

Melodik aralık (melodic range) melodiyi oluşturan en alçak ve en yüksek nota 

arasındaki uzaklıkla tanımlanır. Geniş melodik aralık neşeli ve kaprisli 

tanımlamalarıyla eşleştirilirken, dar melodik aralık üzüntülü, duygulu, hassas, asil, 

sakin, başarılı, zafer kazanmış sıfatlarıyla eşleştirilir.17 

 

Melodinin hareket biçimi de çeşitli duygular uyandırır. Çıkan melodiler mutluluk 

(çocuklar için geçerli değil18), asalet, gerilim duygularının yanı sıra korku, sürpriz, 

kızgınlık ve potansiyel içerme duygularını tasvir ederler. İnen melodiler ise 

heyecan, zarafet, güçlülük, şiddetlilik ve üzüntü (özellikle de minör tondaysa), can 

sıkıntısı ve memnuniyet tasvir ederler.  

 

Artikülasyon farklılıkları da çeşitli duygular uyandırır. Staccato (kısa kısa çalma) 

enerji, aktiflik, korku ve kızgınlık gibi duygularla eşleştirilirken; legato (bağlı 

çalma, sesin kopukluk olmadan devamlılığı) üzüntülülük, hassasiyet, yumuşaklık, 

ağırbaşlılık gibi duyguları çağrıştırır.19 

                                                 
15 P. N. Juslin, “Perceived Emotional Expression in Synthesized Performances of a Short Melody: 
Capturing the Listener’s Judgement Policy”, Musicae Scientiae, No: 1, 1997, s. 225-256. 
16 Patrik N. Juslin, John A. Sloboda, Music and Emotion: Theory and Research,  s. 240.  
17 Ibid., s. 241. 
18 G. Gerardi, L. Gerken, “The Development of Affective Responses to Modality and Melodic 
Contour”, Music Perception, C: XII, No:3, 1995, s. 279-290. 
19 Patrik N. Juslin, John A. Sloboda, Music and Emotion: Theory and Research, s. 240.  
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Bütün bunların ne anlama geldiğini, müziği pazarlama elementi olarak kullanmayı 

düşünen herkesin, perakendecilerin, dükkan sahiplerinin, reklamcıların ve 

eğitimcilerin irdelemesi ve dikkate alması gerekir. 

 

1. 3. 2. Müziğin Çocuklar Üzerindeki Etkisi 
 

Dinlenen müziği bir duygu olarak algılama insan yaşamının ilk yıllarından 

başlayarak görülen bir özelliktir. Doğuştan itibaren bebeğe bakan kişi ile bebek 

arasındaki duygusal iletişimi sağlamada ya da duygusal düzenlemelerde müzik  

bilinçli ya da bilinçsiz kullanılır. Örneğin, bebeğe bakan kişiler müziğin bebeğin 

duygusal durumunu düzenleyebileceğini ya da dikkatini çekebileceğini tahmin 

ederek (ya da içgüdüsel olarak) onlara ninniler, şarkılar söylerler. Bakıcılar 

bebeğin algılama yeteneğini dikkate alıp şarkıları yavaş tempoda, yüksek bir 

perdede ve abartılmış bir ritimle söylerler. Bu bebeğin doğal, içgüdüsel tepkilerine 

uygun bir müziktir. Bebekler buna olumlu tepki verir. Annesi babası sağır olan 

(işaret diliyle anlaşan fakat konuşamayan ve şarkı söyleyemeyen) 2 günlük 

bebekler bakıcının bebek doğasına uygun şarkı söylemesini erişkinin kendi 

tarzında söylemesine tercih etmektedirler.20  

 

Bebeğe bakan kişiler aynı zamanda bebekle şarkı söylermiş gibi ses tonlarıyla, 

“bebekçe (baby talk)” denilebilecek bir şekilde konuşurlar. Trehub 21 yaptığı bir 

deneyle bebeklerin kendilerine söylenen şeyi müzikle dinlemeyi konuşmaya tercih 

ettiklerini göstermiştir. Deneyde 6 aylık bebeklere annelerinin kendileriyle 

konuştukları ve kendilerine şarkı söyledikleri bir video teyp’i izletilmiş; 

bebeklerin annelerinin şarkı söylediği bölümleri daha uzun süreli kalıcı bir 

dikkatle izledikleri gözlemlenmiştir. Bebekler bu şarkı söylenen kısımları 

hipnotize olmuşçasına izlemişler, monitöre uzun süre “yapışmış” olarak 

                                                 
20 N. Masaka, “Preference for Infant-Directed Singing in 2-day old Hearing Infants of Deaf 
Parents”, Developmental Psychology, No: 35, 1999,  s. 1001-1005. 
21 S. Trehub, “Music Predispositions in Infancy”, Annals of the New York Academy of Sciences,  
No: 930, 2001, s. 439-442. 
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kalmışlardır. Bebeklerin müzikle yönlendirilmiş duygusal mesajlara daha tepkili 

olmaları onlara yönelik ürün reklamı yaparken dikkate alınmalıdır. 

 

Küçük çocukların duygusal algılamada ne kadar yetenekli oldukları dikkate 

değerdir. 3 yaşından itibaren kendi kültürlerinden olan müzikte mutluluk hissini 

tanıyabilirlerken, 6 yaşından itibaren bir erişkin kadar müzikte üzüntü, korku, ve 

kızgınlığı tanımlayabilmektedirler. 22 5 yaşından itibaren dinledikleri müziğin 

mutlu ya da üzüntülü olduğuna parçanın temposuna dayanarak (hızlı ya da yavaş 

olmasına göre) karar vermektedirler. 6 yaşında ise kararlarında tıpkı erişkinlerde 

olduğu gibi hem tempoyu hem de modaliteyi (majör ya da minör) 

kullanmaktadırlar.  

 

Seçilen modalitenin çocuklar üzerindeki etkisi Kastner ve Crowder23 tarafından 38 

anaokulu ve ilkokul öğrencisi üzerinde 12 kısa melodi ile yaptıkları deneyde 

gösterilmiştir.Her çalınan parça için 4 farklı yüz resminden (mutlu, mutsuz, 

kızgın, memnun) birini seçmeleri istenmiştir. Tüm çocuklar, hatta 3 yaşında olan 

en küçükleri bile,  pozitif-majör, negatif-minör ilişkisini göstermişlerdir.  

 

Dolayısıyla, bir ürünün hedef kitlesi çocuklar olduğunda da, müzik, yetişkinlere 

hedeflenen bir ürünü pazarlamada olması gerektiği gibi bilinçli seçilmelidir.  

 

1. 4.  RUH HALİ (MOOD) YARATMA 
 

Ruh halini (mood) Gardner24 “kişiye özgü hissediş durumları” olarak 

tanımlanmıştır. Bu durumların genel ve duygulardan daha az yoğun olduğunu da 

eklemiştir. 

                                                 
22 Joseph  G. Cunningham , R. S. Sterling, “Developmental change in the understanding of 
affective meaning in music”, Motivation and Emotion,  C: XII, No: 4, 1988, s. 399-413. 
23 M. P. Kastner , R. G. Crowder, “Perception of the Major and Minor Distinction: IV. Emotional 
Connotations in Young Children”, Music Perception, No: 8, 1990, s. 189-202. 
24 M.P. Gardner, “Mood States and Consumer Behavior: A Critical Review”, Journal of 
Consumer Research, No: 12, 1985, s. 281-300. 
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Dinleyicinin ruh halini değiştirmek istemek için çeşitli sebepler vardır. Aslında 

“dinleyici” terimi yerine “duyan” terimini kullanmak daha yerinde olur çünkü 

duyanlar her zaman dinleyici değildirler; dinleyici olmak özellikle dikkati vermeyi 

gerektirir. Oysa ki duyanlar bilinçli olarak müziği fark etmezler fakat yine de ruh 

halleri etkilenir.  

 

Panksepp ve Bernatzky25 müziğin ruh hali üzerindeki etkilerini araştırmak için 

yaşları 19 ile 23 arasında değişen 16 üniversite öğrencisi üzerinde bir deney 

yapmışlardır. Deneklere ilk oturumda 40 dakika neşeli müzik, ikincisinde 40 

dakika üzüntülü müzik olmak üzere iki ayrı oturumla müzik dinletmişlerdir. 

Deneklerden müzikleri dinlemeden önce, dinledikten hemen sonra, ve 

sonrasındaki iki 10’ar dakikalık aralıkla kendilerini nasıl hissettiklerini 

işaretlemeleri istenmiştir. Dinlenen müzikler deneklerin kendilerinin seçip 

getirdikleri müzikler olup (1990’ların popüler Amerikan müziği) her oturumda 

rastgele çalınmış, deneklerden kendilerini mutlu ya da üzüntülü hissedip 

hissetmediklerinin yanı sıra müziği beğenip beğenmediklerini de belirtmeleri 

istenmiştir. Dinlenen müziğin çoğunun duygusal içeriği açıktır; üzüntülü 

müziklerin kolaylıkla üzüntülü olduğu, neşeli müziklerin de açıkça neşeli olduğu 

anlaşılmaktadır. Deneklerden birbirleriyle konuşmamaları istenmiş, 10’ar 

dakikalık aralarda da sıkılıp motivasyonlarını kaybetmemeleri için ruh hallerini 

uzun uzun yazmaları söylenmiştir. Böylelikle denekler başka bir konuyla 

ilgilenememiş, sadece deneyin konusuyla oyalanabilmişlerdir.  

 

Yapılan deneyin sonuçları grafiklere dökülmüş ve dinlenen müzikle hissedilen 

duygu arasında bir korelasyon kurulmuş, bu da müzikten önce başlangıç anı, 

müzikten hemen sonra ve daha sonrasındaki 10’ar dakikalık zaman aralıklarıyla 

incelenmiştir. 

 

 

                                                 
25 Jaak Panksepp, Günther Bernatzky, Emotional Sounds and the Brain: The Neuro-Affective 
Foundations of Musical Appreciation, University of Salzburg, Salzburg, Austria, 2001, s. 146. 
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Denekler her iki oturumun ortalama sonuçlarını şu şekilde özetlemişlerdir:  

 

 
 

 

Happiness: neşe, mutluluk; Sadness: üzüntü; Anxiety: endişe, Anger: kızgınlık, 

Happy Music: neşeli müzik; Sad Music: üzüntülü müzik, Happiness Rating: 

mutluluk oranı, değerlendirmesi; Sadness Rating: üzüntü oranı, değerlendirmesi; 

Anxiety Rating: endişe oranı, değerlendirmesi; Anger Rating: kızgınlık oranı, 

değerlendirmesi; Baseline: başlandıç durumu, Post-Music: müzikten sonra,  

10 Min. Intervals: 10’ar dakikalık aralıklar 

 

Grafiklerden de görüldüğü üzere, neşeli tarzda bir müzik ruh halinde olumlu 

etkiler yaratırken, üzüntülü tarzdaki müzik olumsuz duyguları güçlendirmekte, 

olumlu duyguları ise zayıflatmaktadır. Hem neşeli hem üzüntülü durum için 

müziğin ruh hali üzerindeki etkileri müziği dinledikten hemen sonra en üst 

düzeydedir. 20. dakikadan sonra ise bu etki dikkate alınmayacak kadar 
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azalmaktadır. Dikkat çeken diğer bir nokta da her iki tipteki müzik de endişe ve 

kızgınlık hislerini eşit ölçüde azaltmaktadır ve bu etki özellikle müziği dinler 

dinlemez en fazladır. 

 

Pazarlamada ruh hali yaratmanın başlıca amaçları şunlardır 26: 

 

1.4.1.  Satın Alma İhtimalini Yükseltmek İçin Rahatlatmak 
 

Büyük alışveriş merkezleri ve çoğu mağaza müşterilerini rahatlatmak için arka 

planda müzik çalar ve onlarda alışveriş etme fikrini uyandırmak ister. Eğer 

müşteriler gerginlerse ya da aceleleri varsa malı denemek için zaman harcamazlar. 

Rahatlatmak bu noktada devreye girer. Diğer yandan, örneğin yılbaşı 

alışverişlerinde yılbaşı şarkıları ya da noel müziği özellikle etkilidir çünkü 

müşterilerde geçmişte hediye almayla, vermeyle ya da ekstra harcamalarla mutlu 

bir tatil atmosferi imajını yaratır.  

 

1.4.2. O Andan Zevk Alımını Arttırmak 
 

Amaç, basitçe, “müziği duyan” için o andan zevk alımını arttırmaktır. Mağaza ya 

da restauranta, hatta müze, tuvalet ya da danışma masaları gibi servis alanlarına 

gelişi daha zevkli kılarak müşterilerin tekrar ziyaretlerini, ya da arkadaş ve aile 

çevrelerine tavsiye etmelerini sağlamaktır. Arka plan müziği, kolay dinlenen 

müzik (örneğin Muzak27 gibi) demek olmamalıdır çünkü yüzlerce başka formda 

müzik vardır. Spesifik bir çeşit müziğin zevki arttırdığını belirlemek test etmeyi 

gerektirir. 

 

Müzik, sadece o andan daha çok zevk almayı sağlamayabilir; negatif yönünün de 

birçok kullanımı vardır. Örneğin, mağazalarının önündeki otoparkta toplanan 

                                                 
26 Robert C. Webb, Psychology of the Consumer and Its Development: An Introduction, 
Kluwer Academic Publishers, Suffolk University, Boston, 1999, s. 124-125. 
27 Muzak konusu  86. sayfada ayrıntılı incelenmiştir. 
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gençleri dağıtmak için bir mağazalar topluluğu yönetimi hoparlörlerle Mozart, ve 

60’lı yılların halk şarkılarını çalmış ve başarılı olmuştur. Gençler müzikten nefret 

etmiş ve alternatif bir yer bulmak için dağılmışlardır. Bu örnekten ayrıca 

çıkarılması gereken, yaş farklılığının pazarlama amaçlı müzik seçerken dikkate 

alınması gereğidir. 

 

1.4.3 Objelerin Algılanmasını Geçici Olarak Arttırmak 
 

Ruh hali yaratmak özellikle belirli bir duyguyu öne çıkarmayı, bu sayede de 

objenin görülmesini arttırmayı amaçlayabilir. Müzik bunu dramayı, gerilimi, ya da 

duygusallığı arttırmak gibi çeşitli yollarla yapar ki böylelikle kendimiz olaya daha 

fazla dahil olmuş hissederiz. Bu yöntem reklamcılar ve pazarlamacılarca çokça 

kullanılır. Örneğin, kurtuluş savaşı görüntüleriyle doğru eşleştirilmiş müzik bizim 

daha duygusallaşmamıza ve konuyla daha ilgili olmamıza neden olur.  

 

Müzik duygularımızı yönlendirerek ve artırarak gördüğümüzle ilgili ne 

hissedeceğimizi de belirleyebilir. Bu televizyon ve filmlerde oldukça kullanılan 

bir yöntemdir. Filmlerdeki müzikler genelde olaydan önce başlar ve böylelikle biz 

olayın ne şekil alacağını tahmin eder ve umduğumuz gibi olup olmadığını görmek 

için bekleriz. Diğer yandan müziğin bu özelliğini bilerek örneğin bir sanat 

müzesinde böyle bir etki yaratmak istemeyiz çünkü orada her sanat eseri kendi 

etkisini yaratmalıdır; bir başkasının fikriyle rekabet halinde değildir. Bu yüzden 

sessizliğin sanatla en iyi etkileşimi sağlayacağı düşünülür. Bazı ürünler bu tip bir 

özelliği göz önünde bulundurmayı gerektirebilir. Müziğin tipi, ürün ve hedef 

kitleyle çok dikkatli eşleştirilmelidir. 

 

Reklamcılar ve pazarlamacılar ruh hali yaratmayı, pazarlamanın gurusu 

Kotler’in28 kullandığı bir terim olan “atmosfer bilimi” nin (atmospherics) 

uygulamasının bir parçası olarak görürler. Atmosfer bilimi, alışveriş yaparken 
                                                 
28 Philip Kotler, “Atmosphere as a Marketing Tool”, Journal of Retailing, C: XLIX, 1973,  
s. 48-64.  
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bulunan ve satın alma ihtimallerini etkileyen uyarıcı deneyimlerin çeşitliliği 

demektir. Örneğin, reklamlar ve mağazalar klasik müziği “lüks” duygusu 

yaratmak için kullanırlar. Honda Acura firması Prokofiev, Federal Express firması 

Bizet, ve elit bir marka imajı olan Victoria’s Secret iç çamaşırı firması Mozart’ın 

eserlerini kullanırlar.29 Klasik müziğin lüks satışları artırıp artırmadığını test 

etmek için Areni ve Kim30 bir restaurant’ın içindeki, müşterilerin alışveriş 

yapabileceği küçük şarap mahzeni köşesini seçerler. Çok dikkatle kontrol edilen 

çalışmada “Top 40” müzikle klasik müziğin çalmasının etkilerini karşılaştırdılar. 

Deney bitiminde arka planda klasik müzik çalındığında müşterilerin daha çok 

değil ama daha pahalı şarapları satın alarak daha çok para harcadıklarını sonucuna 

vardılar. Buradan, doğru müzik seçimiyle, obje olarak şarabın değerinin arttırıldığı 

söylenebilir. 

Areni ve Kim’in araştırmasına benzer bir araştırmadan Doluca'nın sponsorluğu ile 

yayınlanan Bouquet dergisinde bahsediliyor31. Birkaç yıl önce İngiltere'nin 

Leicestershire bölgesinde yapılan bir deneyle müzik eşliğinde şarap içenlerin 

davranışları incelenmiştir.Turistlerin bolca ziyaret ettikleri Softleys adlı 

restoranda, Leicester Üniversitesi Sosyal Davranışlar Araştırma Ekibi 18 gün 

boyunca deneyden habersiz müşterilere yemek sırasında değişik müzikler 

dinletmişlerdir. Yemek için iki kişinin ortalama 50-60 sterlin ödediği restoranda 

birinci gün pop, ikinci gün klasik müzik çalınmış, üçüncü gün ise hiç müzik 

çalınmamıştır. Deney, restoran müşterilerinin davranışları incelenerek 18 gün 

boyunca tekrarlanmıştır. Beethoven, Mahler ve Vivaldi' nin eserlerinin çalındığı 

geceler müşteriler başta kaliteli şaraplar olmak üzere mönüdeki özel lezzetlere 

daha fazla ilgi göstermişlerdir. Pop müziğin çalındığı ve müziksiz gecelerde ise 

müşteriler daha standart yemeklere ve genellikle "house wine" a, yani restoranın 

sunduğu en hesaplı şaraba yönelmişlerdir.  

                                                 
29 Joe Queenan, “Classical Gas”, Forbes, Ekim 1993, s.214. 
30 Charles S. Areni, David Kim, “The Influence of Background Music on Shopping Behavior: 
Classical versus Top-forty in a Wine Store, Advances in Consumer Research, C: XX, 1993,  
s. 336-340. 
31 Anonim, “Klasik Müzik ve Şarap”, Bouquet Dergisi, (Çevrim içi) http://www.winescope.com , 
20 Mart 2005.   
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Araştırma sonucu, klasik müzikten alınan hazla birlikte şarap içme duygusunun 

paralel olarak arttığı teorisini desteklemektedir. 

1.4.4. Ruh Hali Yaratarak Objelere Kalıcı Duygular İliştirmek 
 

Ruh hali yaratmanın amacı hem uyarıcıya maruz kalınan süre boyunca hem de 

gelecekte obje ile ilgili farklı şekilde hissetmemizi sağlamak da olabilir. Aslen 

psikolojide sıkça başvurulan bu klasik koşullandırma işlemi, hemen hemen her 

reklamda kullanılan bir yöntemdir. Klasik koşullandırmada kişi, objenin 

algılandığında oluşan ruh halinin objeyle bir sonraki karşılaşmada otomatik olarak 

tekrar oluşacağını düşünür. Böylelikle, eğer bir mağazada pozitif duygu iliştirilmiş 

bir objeyle karşılaşırsanız, o objeyle ilgili rakiplerine göre daha iyi şeyler hisseder 

ve her gelişinizde onu seçmeye meyilli olursunuz.  

 

1.5. RUH HALİ (MOOD) OLMAKSIZIN DUYGU İLİŞTİRMEK 
 

Groenland ve Schoormans32 pazarlamada müziğin kullanımıyla iki mekanizmanın 

işliyor olabileceğini belirtmişlerdir. Birincisi, öncelikle bir ruh halinin yaratılması 

ve onun uyarıcıya iliştirilmesi, ikincisi duygunun direkt uyarıcıyla ilgili olup ruh 

haliyle ilgili olmamasıyla meydana gelen bir duygusal koşullandırmadır. Ruh hali 

mekanizmasıyla duygunun uyarıcıyla ilişkilendirilmesinin direkt koşullandırmayla 

aktarılan duyguya göre daha kısa süreli olduğuna inanılmıştır. 

 

Duygusal koşullandırmanın resim ve kelimelerle ilgisi senelerdir araştırılmış fakat 

müzikle ilişkisi ilk kez Gorn33 tarafından incelenmiştir. Gorn, müzikle oluşan ruh 

halinin gerçek ürün, kelime ve görüntülerle ilişkilendirilebileceğini göstermeye 

çalışmıştır.  

                                                 
32 E. A. G. Groenland, J.P.L. Schoormans, “Comparing Mood Induction and Affective 
Conditioning as Mechanisms Influencing Product Evaluation and Product Choice”, Psychology 
and Marketing, C: XI, 1994, s. 183-197. 
33 G. J. Gorn, “The Effects of Music in Advertising on Choice Behavior: A Classical Conditioning 
Approach”, Journal of Marketing, C: XLVI, 1982, s. 94-99. 
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Chance 34 bu konudaki belirlemesini şu şekilde açıklar: 
 

Amerikalı üniversite öğrencilerinin bir kısmına Grease film müziğinden bir parça, diğer kısmına da 
klasik Hint müziği dinletilmiştir. (Öğrencilerin popüler Amerikan müziğini, tanımadıkları doğu 
müziğinden daha çok sevecekleri düşünülmüştür.) Müziği dinlerken öğrencilere bej ya da mavi 
kalem gösteren slayt izletilmiştir. Daha sonra, bu kalemlerden birini almalarına izin verilmiştir. 
Amerikan popüler müziği dinleyenlerin %79’u müziği dinlerken izledikleri kalemin rengini 
seçerken, Hint müziği dinleyenlerin %70’i izledikleri kalemden farklı renkte olanı seçmişlerdir.  
Buradan da görüldüğü üzere reklam ajansları ürünü doğru bir uyarıcıyla eşleyerek insanların o 
ürün hakkında iyi düşünmelerini, o ürünü istemelerini ve almalarını sağlayabilirler.  
 
 

Gorn, Goldberg, Chattopadhyay ve Litvack35 da yaşlı bir topluluk üzerinde 

müziğin etkisi için tekrar bir deney yapmışlardır. Bu çalışma için 4 farklı koşulun 

test edileceği elma suyu reklamları hazırlanmıştır. Test edilen koşullar: Sadece 

bilgi (I), bilgi ve müzik (MI), sadece müzik (M), ve müzik ve bilginin ikisinin de 

olmadığı (N) koşullardır. Reklamlar bir programın içine konmuştur. Programdan 

sonra katılımcılara $1 değerinde Seven- Up, Libby marka domates suyu, Salada 

marka çay, ya da reklamdaki elma suyunu almak üzere 4 kupon sunulmaktadır. 

(N) grubundan elma suyunu seçme eğilimi % 14.6 iken, sadece müzik olduğunda 

(M) elma suyu kuponu seçenlerin yüzdesi %26.8’e çıkmıştır. Sadece bilgi verilen 

(vitamin içeriği, zayıflatıcı etkisi gibi özel belirli iddialarla) reklamla  (I) bu oran 

%41.7 olmuş, müzik de eklendiğinde (MI) %48.7’ ye çıkmıştır. Her ne kadar bu 

son iki oran birbirinden aşırı derecede farklı olmasalar da diğer iki koşuldan 

oldukça yüksektirler. Sonuçlar doğru yöndedirler, emin olmak için yapılan sonraki 

deneyler de bunu desteklemiştir. Bu deneyde dikkat edilecek bir husus 

katılımcıların 60-84 yaş grubundan olmaları, bu sebeple genç bir gruba göre daha 

bilgi bazlı kaynakları tercih edebilecekleri ve daha genç erişkinleri tam olarak 

temsil edemeyecekleridir. 

 

                                                 
34 Paul Chance, Learning and Behavior, 2. bs., Belmont, CA, 1988, s. 67. 
35 G. J. Gorn et. al., “Music and Information in Commercials: Their Effects with an Elderly 
Sample”, Journal of Advertising Research, Ekim-Kasım 1991, s. 23-32. 
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Bierley, McSweeney, ve Vannieuwkerk’in36 yaptığı bir başka deneyde 

katılımcılara kırmızı, mavi veya sarı daireler, kareler, dikdörtgenler veya üçgenler 

olan slaytlar gösterilmiştir. Bunların gösterimi, daha önceden katılımcıların 

beğendiği belirlenen Star Wars filminden bir müzikle devam ettiğinde koşullu 

uyarıcı durumu oluşmuştur. Müziksiz gösterimin yapıldığı diğer grup da kontrol 

grubu olmuştur. Sonuçlar Gorn’un bulduklarını desteklemiştir. Daha önceden 

varolan renk tercihleri, koşullandırma işlemi yapılarak renk ardından müzik 

dinletilen grupta değişmişken, diğer kontrol grubunda değişmemiştir. Ardından 

müzik gelen uyarıcı, müziksiz olandan daha çok tercih edilmiştir. 

 

Blair ve Shimp37 müziğin negatif etkisinin koşullandırılmasını yaptıkları deneyle 

göstermişlerdir. Deneklerinin daha önceleri sevdikleri fakat sonra ekstra ev ödevi 

ya da kurs öncesi çalınmasıyla sevmedikleri müzik seçilmiş, bu müzik 

beğenilmemeye başlandıktan sonra uydurma bir markayla eşleştirildiğinde 

markanın rating’i aşırı derecede düşmüştür. Bu deney, müziğin dikkatle seçilmesi 

gereğinin ve daha önceki ilişkilendirilmesi sebebiyle herkes tarafından aynı 

tepkiyle karşılanmayacağının göz önünde bulundurulmasının öneminin altını 

çizmektedir.  

 

1.6. MÜZİĞİN DAVRANIŞSAL ETKİLERİ 

 

1.6.1. Davranışa Yol Açan İşaretler (Cue) Yaratmak 
 

Daha önceki şarap örneğini tekrar ele alırsak, Areni ve Kim deneylerinin 

sonucunda, müziğin şarabın değerini artırmak yerine, davranışa yön veren işaretler 

sağlıyor olabileceğine değinmişlerdir. Tanıdık olmayan şarap mahzeninde müzik 

“Burada daha pahalı satın alma uygundur” anlamında etkili bir işaret olmuştur. 

                                                 
36 C. Bierly, F. K. McSweeney, R. Vannieuwkerk, “Classical Conditioning of Preferences for 
Stimuli”, Journal of Consumer Research, No: 12, 1985, s. 316-323.  
37 M. E. Blair, T. A. Shimp, “Consequences of an Unpleasant Experience with Music”, Journal of 
Advertising, No: 21, 1992, s. 35-43.   
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Bu yoruma destek olan çalışmalar, insanların kendilerine tanıdık olmayan yerlerde 

davranışlarına yön vermek için dış işaretlere baktıklarını göstermektedirler. Clark 

ve Isen38, ruh hallerinin kesin, belirli durumlardan çok ikilemli, belirsiz 

durumlarda etkili olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, müzeler genel olarak tanıdık 

olmayan yerler olduklarından oradaki müziğin işaret olarak davranışa çok daha 

büyük etkileri vardır. Tahmin de edilebileceği gibi müziğin etkisi sürekli 

ziyaretçilerde ilk kez gelenlere göre çok daha düşük olacaktır.  

 

Müziğe davranış işareti olarak baktığımızda “asansör müziği” gibi genel arka plan 

müziğini sergilerde ya da dikkat gerektiren yerlerde kullanmaktan kaçınmak 

gerektiğini görürüz, çünkü bu tip müzik çevreye çok az dikkat etmeyi ya da hiç 

dikkat etmemeyi ima edebilir. Bu tip bir müzik dikkati yok ederek, “Burada 

önemli bir şey olmuyor” şeklinde bir işarete neden olabilir. 

 

Greene39 bu tip müziğin neden bizi içe dönmeye sürüklediğini şu şekilde 

hipotezlemiştir: Bizim dünyamız sayısız birbirinden koparılmış ve ayrıştırılmış 

parçadan oluşmaktadır, öyle ki, film müziğinin film montajını birleştirdiği gibi 

bilindik müzik de dünyamızı birleştirme işlevi görür. Biz buna alıştıkça, örneğin 

Muzak’ın müziği, tanıdık bir düzen kurarak birbiriyle ilgisiz ve birbirinden kopuk 

olmayı yumuşatır. Bununla birlikte, böyle bir müzik, çıkarılan anlamı 

özelleştirirken, kişiselleştirirken, fiziksel bir ortamı ortak kültürden kaynaklanan 

bir paylaşım olarak algılamayı desteklemek yerine, üstü kapalı, tam hatırlanmayan 

ancak anılardan çıkarılabilen anlam olarak algılamaya neden olur. Bu pek fazla 

kişinin değil sadece bir kişinin katılabileceği bir sembolizmi ifade eder. Buradan 

çıkan sonuç bu tip yerlerde Muzak ya da başka bir “asansör müziği” kullanmanın 

verimsiz olacağıdır.  

 

 

                                                 
38 Margeret Clark, Alice Isen, “Toward Understanding the Relationship Between Feeling States 
and Social Behavior”, Cognitive Social Psychology, New York, 1982, s. 73. 
39 A. Greene, The Tyranny of Melody, 1986, USA, s. 285-290. 
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1.6.2. Hareketleri Hızlandırmak Ya Da Yavaşlatmak 
 

Müziğin insanların hızını değiştirdiği çok iyi belirlenmiştir. Hızlı müzik 

hareketleri hızlandırırken yavaş müzik yavaşlatır. Bu durumlarda ruh hali yaratımı 

gerçekleşmez; etki açık ve doğrudandır. McElrea ve Standing40 deneklerinden bir 

içeceğin aromasını derecelendirmelerini istediklerinde, denekler, içeceği, müzik 

hızlı olduğunda, yavaş müzik koşuluna göre belirgin bir farkla, çok daha hızlı 

içmişlerdir.  

 

Milliman41 bu kavramı mağaza içinde test etmiştir. Deneyinde, “Yavaş” ı 

dakikada 72 vuruştan az, “Hızlı” yı dakikada 94 vuruştan fazla olarak 

tanımlamıştır. Yavaş müzikte hem mağaza içi trafiği %17 daha yavaş olmuş hem 

de satışlar %38 artmıştır. Milliman, bu deneyini restaurantta da tekrarlamış ve 

yavaş müzikte müşterilerin hızlı müziğe göre çok daha uzun süre restaurantta 

kaldıklarını (56 dakika yavaş müzikte, 45 dakika hızlı müzikte) fakat yemek 

almak için çok daha fazla harcamadıklarını tespit etmiştir. Ekstra süreyi sohbetle 

geçirmişlerdir. Bununla birlikte, yavaş koşulda masalar daha yavaş boşaldığından, 

masa bekleyen müşteriler barda fazla para harcamışlardır ($30 yavaş müzikte, $21 

hızlı müzikte). 

Değişkenler                           Yavaş Müzik         Hızlı Müzik 

Servis süresi        29 dakika  27 dakika 

Müşterinin masada oturma süresi     56 dakika  45 dakika 

Sırada bekleyen, oturmadan ayrılan     %10,5  % 12,0 
müşteri oranı 
Yemek harcamaları       $55.81  $55.12 

Bar harcamaları       $30.47  $21.62 

Yaklaşık kar        $55.82  $48.62 

                                                 
40  H. McElrea ve L. Standing, “Fast Music Causes Fast Drinking”, Perceptual and Motor Skills, 
C: LXXV, 1992, s. 362. 
41 R. E. Milliman, “Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket Shoppers”, 
Journal of Marketing, C: XLVI, 1982, s. 86-91.  
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Bir başka çalışmada Milliman42 bir restaurantın öğle tatilinde hızlı müzik çalarak 

ve dolayısıyla masa dolup boşalmasını hızlandırarak satış oranını yükselttiğini 

raporlamıştır. Diğer yandan aynı restaurant akşam yemeğinde de yavaş tempolu 

müzikle tatlı ve içecek satışının artışıyla yine satış oranını yükseltmiştir.  

 

Smith ve Curnow43 müzik sesi yüksekliğinin etkisini araştırdıkları deneylerinde 

yüksek sesli müzik çalındığında müşterilerin düşük sesli müzik koşuluna göre 

mağazada daha kısa süre kaldıklarını fakat daha az para harcamadıklarını 

belirlemişlerdir. Yani sadece daha hızlı alışveriş etmişlerdir. Asıl ilginç olan ise 

müşteri memnuniyetinde her iki koşul arasında hiç fark olmamıştır. 

 

Milliman 1988’deki çalışmasında  “ön plan” ve “arka plan” müziğini birbirinden 

ayırır. Onun kullandığı şekliyle ön plan müziği hızlı tempoda ve sözlü popüler 

müzik, arka plan müziği ise yavaş, enstrümantal ve birbirinden pek ayırt 

edilemeyen müziklerdir. Daha önce bahsettiğim şarap mahzeni çalışmasında Areni 

ve Kim Top 40 pop müziği bir durum, klasik müziği de diğer durum olarak 

kullanmışlardı. Onlar, yavaş tempoda müşterilerin daha fazla mağazada 

kaldıklarını değil daha pahalı ürünler aldıklarını bulmuşlardı. Fakat bu olayda 

müziğin temposunun yanı sıra müziğin karakteri de değişmişti.  

 

1.6.3. Zamanı Algılamayı Yönlendirmek 
 

Eğlendiğimizde, iyi vakit geçirdiğimizde “Zaman su gibi akıp geçti” dediğimiz 

gibi acaba hoşlanmadığımız bir müziğin varlığı zamanın bir türlü geçmediği 

hissini yaratır mı? Zamanı algılama konusundaki ilk çalışmalar Gulliksen44 

tarafından müzik kullanılmadan yapılmıştır. Gulliksen, bir şeyi bekleme sırasında 

200 saniyelik bir zaman biriminin ortalamada 242 saniye algılandığını, ama 

                                                 
42 R. E. Milliman, “The Sweet Sound of Profits”, Restaurant Management, C: II, 1988, s. 53-54. 
43 P. C. Smith, R. Curnow, “Arousal Hypothesis and The Effects of Music on Purchase Behavior”, 
Journal of Applied Psychology, C: L, 1966, s. 255-256. 
44 H. Gulliksen, “The Influence of Occupation Upon the Perception of Time”, Journal of 
Experimental Psychology, C: X, 1927, s. 52-59. 
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problemler üzerinde çalışıldığında sadece 169 saniye algılandığını gözlemlemiştir. 

Yani beyin bir şeylerle meşgul olduğunda zamanı daha kısa algılamaktadır. Bu 

sıkıldığımızda zamanın geçmemesi fikrini desteklemektedir. Zamanın çabuk 

geçmesinin sebebi eğlenmemiz değil bir işle yoğun uğraşmamızdır. 

 

Yapılan diğer araştırmalarda konuyla ilgili farklı bulgular da saptanmıştır. 

Ornstein45 “depo büyüklüğü” modelinde hafızada çok bilgi depolandığında, 

hatırlanan olayların daha uzun süreymiş gibi algılandığını belirtmiştir. Eğer 

olaylar daha uzun süre olarak algılanılıyorlarsa zaman geçmek bilmiyor demektir. 

Bu mantıkla kavramaya, idrak etmeye yönelik, bilişsel katılım çok olduğunda 

zaman geçmek bilmez, uzun algılanır. Bu Gulliksen’in bulgularının tam tersidir.  

 

Kellaris ve Kent46 bu konudaki literatürü araştırmış ve modalite kavramını 

kullanarak müziğin beğenilirliğini değiştirme üzerine deney yapmışlardır. 

Çalışmalarında en az beğenilen tahmin edileceği gibi atonal müzikken, majör ve 

minör tonlardaki tercih aynıdır. Bununla birlikte zamanın geçmesini algılama 

konusunda buldukları beklenenin tam tersidir: Zaman en az beğenilen modalitede 

daha çabuk geçmektedir. Majör tonda zaman %38, minör tonda %23, atonalitede 

ise %18 daha fazla algılanmıştır. Onlar bu sonucu kavramsal kapasite modeliyle 

açıklamaktadırlar: Tanıdık müzik daha çok kavramaya yönelik, bilişsel 

kaynakların konumlandırılmasını gerektirir. Bu görüş Ornstein’inkiyle örtüşse de 

diğer bulgular atonal müziğin daha çok kaynak kullandığını, dolayısıyla beyinde 

kavramaya, idrak etmeye yönelik, bilişsel aktiviteyi artırdığını ve Gulliksen’in 

dediği gibi zamanın “uçmasını” göstermektedir. 

 

Yalch ve Spangenberg47 mağazada ön plan ve arka plan müziğinin algılanan 

zamanı nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Ön plan müziği olarak Top 40 sözlü 
                                                 
45 R. E. Ornstein, On the Experience of Time, Baltimore: Penguin Books, 1969. 
46 J. J. Kellaris, R. J. Kent, “The Influence of Music on Consumers’ Temporal Perceptions: Does 
Time Fly When You Are Having Fun?”, Journal of Consumer Psychology, C: I, 1992, s. 365-
376. 
47 R. Yalch, E. Spangenberg, “Effects of Store Music on Shopping Behavior, Journal of 
Consumer Marketing, C: VII, 1990, s. 55-60.  
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popüler müzik, arka plan müziği olarak ise sözsüz kolay dinlenebilen müzik 

seçmişlerdir. Deneylerinde geçirildiği algılanan zamanı ölçmüşlerdir. Niyet 

edilenden daha fazla zaman geçirilmesi zamanın uçup gitmesiyle eş anlamlı olarak 

açıklanmış ve bu durumun tanıdık olmayan müzikte gerçekleştiği bulunmuştur. 24 

yaşın altındaki genç müşteriler kolay dinlenen arka plan müziği çaldığında 

planladıklarından daha fazla zaman geçirdiklerini belirtmiş fakat 25 yaş üstü daha 

yaşlı müşteriler bunun tam tersine Top 40 pop müzik çaldığında planladıklarından 

daha fazla zaman geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Kısacası her iki grup da 

normalde seçip dinlemeyecekleri müzik çaldığında mağazada planladıklarından 

daha uzun süre kaldıklarını raporlamışlardır. Yani, müzik tanıdık olmadığında 

zaman uçup gitmiştir. Bunun gibi birçok çalışma da tanıdık olmayan müziğin daha 

çok kavramsal kaynak kullandığını ve bu kaynakları kullanmanın zamanın uçup 

gitmesine sebep olduğu argümanını desteklemektedir. 

 

Benzer bir araştırma da Zakay, Nitzan ve Glicksohn tarafından yapılmış ve 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir48: 

 

     Değişken Alışveriş Süresi         Fikslenmiş Alışveriş Süresi 

      Tanıdık olmayan    Tanıdık Müzik        Tanıdık olmayan   Tanıdık Müzik             

                           Müzik        Müzik   

Gerçek süre (sn) 801       738        660   660 

Algılanan süre(sn)483      527       436   607 

 

 

Tablodan da anlaşıldığı üzere gerek müşteriler serbest bırakılıp diledikleri süre 

boyunca alışveriş ettiklerinde, gerekse belli bir sabit sürede alışveriş ettiklerinde 

tanıdık olmayan müzik çalınması alışverişte geçirilen zamanın gerçekte geçirilen 

süreden çok daha kısa algılanmasına neden olmuştur. 
                                                 
48 Dan Zakay, Devora Nitzan, Joseph Glicksohn, “The Influence of Task Difficulty and External 
Tempo on Subjective Time Estimation”, Perception and Psychophysics, C: XXXIV, No: 5, 1983, 
s. 451-156. 
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Tüm bu araştırmalardan çıkarılabilecek sonuçlardan biri, örneğin, sırada 

bekleyenlere tanıdık müzik çalmak zamanın daha uzun algılanmasına sebep 

olacaktır. Hoş, fakat tanıdık olmayan müzik çalmak en iyisidir.  

 

1.6.4. Dikkati Çekmek Ve İlgiyi Devam Ettirmek 

 

1.6.4.1. Müzik- Mesaj Uyum Faktörü 
 

Müziğin sahip olduğu özelliklerden biri dikkat çekmesidir. Uzaktan gelen bir 

bando sesi insanların dikkatini çekerek geçit töreni için dışarı çıkmalarına ya da 

camdan bakmalarına neden olur. Hatta bazen müzik kendisine o kadar çok dikkat 

çeker ki reklam veya eğitim amaçlı mesaj gözden kaçar49. Wakshlag, Reitz, ve 

Zillman50 hızlı tempolu müziğin dikkat çekme konusunda en iyi fakat mesajın 

anlaşılmasında en rahatsız edici müzik olduğunu belirtmişlerdir. Burada kilit 

nokta, müzik ve mesajın temel anlamlarının uyumlu olması gereğidir; yoksa 

müzik kuvvetlendikçe mesajın algılanmasını engelleyecektir. Bu kavram müzik-

mesaj uyumudur. Yakın zamandaki literatür, müzik- mesaj uyumunun doğasını 

belirginleştirmeye başlamıştır.  

 

Müziğin imaj ve anlam ilettiği ve dinleyicinin de bu imaj ve anlamların ne 

olduğunu algıladığı çok iyi bilinir. Bu görüşü destekleyerek, Macklin51 ve 

ardından Kellaris, Cox ve Cox52 müziğin iki özelliğinin dikkat çekme ve mesajın 

anlamını geliştirme olduğunu savunmuşlardır. Müzikle artan dinleyici farkındalığı, 

eğer müzik dikkati çekiyorsa ve mesajla benzer bir temayı iletiyorsa mesajın 

                                                 
49 M. C. Macklin, The Relationship Between Music in Advertising and Children’s Responses, 
Nonverbal Communication in Advertising, Lexington, MA, 1988, s. 225-252. 
50 J.J. Wakshlag, R. J. Reitz, D. Zillman, “ Selective Exposure and Acquisition of Information from 
Educational Television Programs as a Function of Appeal and Tempo of Background Music”, 
Journal of Educational Psychology, C: LXXIV, 1982, s. 666-677. 
51 M. C. Macklin, loc. cit.  
52 J. J. Kellaris, A. D. Cox, D. Cox, “The Effect of Background Music on Ad Processing: A 
Contingency Explanation”, Journal of Marketing, C: LVII, 1993, s. 114-125.  
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etkisini artırır. Bunun tersine, eğer müzikle mesaj arasında uyum yoksa, 

dinleyicide artan müzik farkındalığı mesajdan kopmaya neden olur. Uyumla ne 

demek istediklerini Kellaris, Cox ve Cox şu şekilde açıklamışlardır: “Müzik mesaj 

uyumu, anlamların, sözsüz olarak, sadece müzikle iletişim kurdurdukları andaki 

uyumudur.”53 Alpert ve Alpert “Uyum, reklamda savunulan mesajla tutarlı olarak 

ilişki kurulan duygular ve davranışlar arasındadır. Aralarında oluşabilecek 

rekabetten kaçınmak için müzik mesaj uyumu gereklidir.”54 İfadesini 

eklemişlerdir. 

 

Kellaris, Cox ve Cox’ un55 deneylerinde uyumu nasıl yarattıklarını deneylerinde 

göstermişlerdir. Bir grup öğrenciye 12 enstrümantal parça dinleterek dikkat çekme 

derecelerine göre sıralamalarını ve o parçaları dinlerkenki düşüncelerini 

yazmalarını istemişlerdir. Müziğin uyandırdığı imajların denekler arasında dikkate 

değer şekilde benzer olduğunu belirtmişlerdir. Daha sonra, bu imajlar uygun 

ürünlerle eşleştirilmiş (Örneğin, macera, aksiyon imajı yaratan müzik bir aksiyon 

filmi reklamıyla eşleştirilmiştir.) ve fikir birliğine varmak için birer kopya 

yazılmıştır. Daha sonra bu materyaller kullanılarak uyumlu ve uyumsuz koşullarda 

deney yeni deneklerde tekrarlanmıştır. Sonuçlar savundukları uyum konusunu 

destekleyici çıkmıştır. Kellaris’in dediği gibi “Bir reklamda duygusal bir Hallmark 

kart* okuyan büyükanneyi hareketli, coşkulu tempolu bir müzikle 

gösteremezsiniz; duyguyu ortaya çıkarmak için yavaşlamalısınız.”56 

 

1.6.4.2. İlgili Olma Seviyesi Faktörü 
 

                                                 
53 Ibid., s. 115. 
54 J. I. Alpert, M. I. Alpert, “Music Influences on Mood and Purchase Intentions”, Psychology and  
Marketing, C: VII, 1990, s. 109-133. 
55 J. J. Kellaris, A. D. Cox, D. Cox, loc. cit.  
56 J. J. Kellaris, R. J. Kent, loc. cit.  
* Hallmark kartları firması her türlü kutlama ve özel gün için son derece profesyonel kart üreten 
Amerika’nın en büyük tebrik kartı firmasıdır. 
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Park ve Young57 başka bir önemli değişken olarak müziğin insanların ilgili olma 

seviyelerine göre etki yaptığını belirlemişlerdir. İlgi seviyesi yüksek tüketiciler 

daha fazla algılama ve kavramaya yönelik olup mesaja dikkat edenlerdir. Öte 

yandan ilgi seviyesi düşük tüketiciler mesaja pek dikkat etmeyen ve şuursuzca 

sürüklenenlerdir. Bu sebeple, ilgi seviyesi düşük tüketiciler yüksek olanlara göre 

duygusal ve çekici kavramlardan, dolayısıyla müzikten, özellikle bir davranışı 

değiştirmeye yönelik olarak daha çok etkilenirler.  

 

MacInnis ve Park58 yüksek ve düşük ilgililerin farklarını araştırmaya devam 

etmişlerdir. Müzik mesaj uyumunu müziğin mesaja “oturması” (fit) olarak 

tanımlarken müziğin mesaja oturmasındaki zayıflığın düşük ilgili insanlarda 

reklama karşı bir memnuniyetsizlik yarattığını ve bunun ürüne de taşındığını 

belirlemişlerdir. Bu bulgu, zayıf bir müzik mesaj uyumunun düşük ilgili 

izleyicilerde, izleyicinin anlamaya çalışmaksızın reklama karşı olumsuz duygular 

yarattığını göstermektedir. Oluşan negatif duygular aynı zamanda markalara ve 

mağazalara da yansımaktadır. 

 

Diğer yandan, daha çok algılama ve kavramaya yönelik yüksek ilgi seviyeli 

izleyiciler, müzik mesaj uyumsuzluğunu, mesaja dikkatlerini azaltarak çözmeye 

çalışırlar. Fakat onlar bu işlem sırasında pek de negatif duygular oluşturmazlar. Bu 

çalışmayla ortaya çıkmış olan sürpriz bulgu, iyi bir müzik mesaj uyumu hem 

yüksek ilgili hem de düşük ilgili deneklerde kuvvetli pozitif duygular yaratmıştır. 

MacInnis ve Park59 buradan “Müziğin mesaja iyi oturmasının lehte reklam ve 

marka davranışı yaratmak için güçlü bir rolü vardır” sonucuna varmışlardır.  

1.7. MÜZİĞİN ANLAMAYA ETKİLERİ 

 
                                                 
57 C. W. Park, S. M. Young, “ Consumer Response to Television Commercials: The Impact of 
Involvement and Background Music on Brand Attitude Formation”, Journal of Marketing 
Research, C: XXIII, 1986, s. 11-24.  
58 D. J. MacInnis, C. W. Park, “The Differential Role of Characteristics of Music on High and Low 
Involvement Consumers’ Processing of Ads”, Journal of Consumer Research, C: XVIII, s. 161-
173. 
59 Ibid., s. 171.   
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1.7.1 Müzik Enformasyon-Yükü Faktörü 
 

Kiger60 az ve çok müzik enformasyon yükünü ayırmanın yararlı olduğunu 

göstermiştir. Genel olarak, müzik ne kadar çok dikkat istiyorsa o kadar çok 

enformasyon yükü vardır; ve sözlü materyalle sunulduğunda o kadar çok da 

rahatsız edicidir. Kavramaya yönelik kapasite modelinin dilinde bunu açıklarsak, 

çok enformasyon yükü daha çok idrak etme, kavrama ile ilgili bilişsel kaynakların 

kullanımını gerektirir. Öyleyse, Kiger’in deneklerinin az enformasyon yükü içeren 

arka plan müziğinde verilen mesajı daha iyi anlamaları sürpriz değildir. Sürpriz 

olan sonuç, deneklerin az enformasyon yüklü arka plan müziğinde sessizliğe göre 

de daha iyi performans göstermiş olmalarıdır. Bunun açıklaması, az enformasyon 

yüklü müzik rahatsız edici sesleri maskeleyip daha yüksek konsantrasyonu 

sağlarken kendisi rahatsız edici olmak için yeterli enformasyonla yüklü 

olmadığından sonucu olumlu etkilemiştir. Bu prensibin aslında geniş kullanımı 

vardır. Örneğin, düşük seviyeli “beyaz ses” üreticileri enformasyon içeren sesleri 

maskeleyebildiklerinden konsantrasyon artırıcı olarak satılmaktadırlar. 

 

Miller ve Schyb61 enformasyon yükü faktörünü “ihtiyaç duyulan dikkat eforu” 

olarak tanımlamışlardır. Kiger’le aynı bulguları saptamışlardır, fakat enformasyon 

yükünü tam olarak neyin oluşturduğu konusunda kesin bir fikir birliğine 

varamamışlardır.  

 

Şarkı sözlerinin ya da vokallerin yükü artırdığı açıktır ancak bunların ötesinde 

olan müziğin içereceği karmaşıklıktır. Tanıdıklık da enformasyon yükünü büyük 

bir miktarda azaltır çünkü kişinin önceden beyninde işlediği şeyler doğrudan 

algılanabilir ve tekrar işlenmesine gerek yoktur. Hilliard ve Tolin62 tanıdık arka 

                                                 
60 D. M. Kiger, “Effects of Music Information Load on Reading Comprehensive Task”, Perceptual 
and Motor Skills, C: LXIX, 1989, s. 531-534. 
61 L. K. Miller, M. Schyb, “Facilitation and Interference by Background Music”, Journal of Music 
Therapy, C. XXVI, 1989, s. 42-54. 
62 O. M. Hillard, P. Tolin, “Effect of Familiarity with Background Music on Performance of 
Simple and Difficult Reading Comprehension Tasks, Perceptual and Motor Skills, C: XLIX, 
1979, s.713-714.  
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plan müziğinin öğrencilerin anlama sınavlarından aldıkları notları yükselttiğini 

saptamışlardır. Hatta tanıdıklığın, sadece sınavdan önce bir kez dinlenip sınav 

sırasında tekrar dinlenmesinden ibaret olması yeterlidir. Çoğunlukla atonal müzik, 

karmaşık ve yüksek enformasyon yükü içeren müzik olarak kabul edilir; fakat 

Pearsall63 müzik bölümü öğrencileriyle yaptığı bir deneyde her ikisi de tanıdık 

olduğunda tonal ve atonal arka plan müziğinin anlamada farklı bir etkilerinin 

olmadığını ortaya koymuştur. Tanıdıklığın tonaliteden daha önemli olduğunu 

belirtmiştir. Bu müziğin tanıdık oldukça daha az enformasyon yükü içerdiği fikrini 

desteklemektedir.  

 

1.7.2. Yapılan İş Faktörü 
 

Arka plan müziğinin anlamaya etkisindeki diğer bir faktör kişinin o sırada yaptığı 

işin tipidir. Miller ve Schyb64 bu değişkeni analiz etmiş ve müziğin sözel okuma 

ve öğrenme işlerinde engelleyiciliğinin yüksek olduğunu bulmuşlardır. Matematik, 

figür, grafik ve resim içeren işler arka plan müziğinden olumsuz etkilenmemekte, 

aksine müzik işin yürümesine yardım etmektedir. Wolf ve Weiner65 yaptıkları 

deneylerle, matematik notlarının rock and roll müziğiyle yükseldiğini 

bulmuşlardır. Miller ve Schyb66, burada her beyinde işleme tercihlerindeki 

hemisferik farkların esas nokta olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Etaugh ve Ptasnik67, Fogelson68 ve daha birçok araştırmacı, okuma anlama 

konusunda sessizliğin tercih edilen müzikten daha iyi verimli olduğunu 

                                                 
63 E. R. Pearsall, “Differences in Listening Comprehension with Tonal and Atonal Background 
Music”, Journal of Music Therapy, C: XXVI, 1989, s. 188-197. 
64 L. K. Miller, M. Schyb, loc. cit.  
65 R. H. Wolf, F. Weinner, “Effects of Four Noise Conditions on Arithmetic Performance”, 
Perceptual and Motor Skills, C: XXXV, 1972, s. 928-930. 
66 L. K. Miller, M. Schyb, loc. cit. 
67 C. Etaugh, P. Ptasnik, “Effects of Studying Music and Post Study Relaxation on Reading 
Comprehension”, Perceptual and Motor Skills, C:LV, 1982, s. 141-142.  
68 S. Fogelson, “Music as a Distractor on Reading Test Performance”, Perceptual and Motor 
Skills, C: XXXVI, 1973, s. 1265-1266.  
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saptamışlardır. Aynı şekilde Webb69 de yaptığı deneyde öğrencilerinin anlama 

sınavlarında hangi tür müzik çalınırsa çalınsın, müziğin ders çalışırken yardımcı 

olduğunu iddia etseler de kötü notlar aldıklarını belirtmiştir. İstisnalar ancak 

müzik rahatsız edici diğer sesleri maskelediğinde ya da sinirli, stresli çocukların 

rahatlamasını sağladığında görülebilir.  

 

Sesli mesajlar durumunda, müzik de herhangi bir yoğunlukta mevcutsa, mesaj da 

müzik de aynı algı modunda olduklarından birbirinden ayırt etmek zor 

olacaktır.Örneğin, Pearsall70  okuma-anlama işinde tanıdık arka plan müziğinin 

tonal ya da atonal olmasının fark etmediğini belirtirken dinleme-anlama işinde 

karışıklığa sebep olduğunu ortaya koymuştur. Burada arka plan müziğinin volümü 

önemlidir. Sesli, konuşulan bir mesajla aynı anda duyulan herhangi kuvvetli ses, 

özellikle de yüksek enformasyon yükü içeriyorsa, engelleyicidir. Bu durumlarda 

sorun yaratan olgu artan enformasyonun yarattığı kafa karışıklığı ve rahat ve temiz 

duyamamaktır. 

 

Miller ve Schyb71 sözel olmayan işlerin arka plan müziğiyle daha iyi yapıldığını 

göstermişlerdir. Diğer yandan, Sogin72  el/göz performansı işiyle birlikte klasik, 

caz ve popüler olmak üzere üç farklı çeşit arka plan müziği kullanmış ve 

aralarında hiçbir fark bulamamıştır. Denekler ritim ve ses yüksekliğinin rahatsız 

ettiğini belirtmiş olsalar da hiçbir koşulda tamamladıkları sayısal problem sayıları 

farklı bir performansı göstermemiştir. Deneylerde her zaman deneklerin 

belirttiklerinin gerçek puan karşılaştırmalarıyla kontrol edilmeleri gereklidir.  

Dikkate alınması gereken bir diğer konu da düşük ilgili izleyicilerdir çünkü onlar 

hiçbir işi tüm enerjilerini vererek yapmazlar. Onlara ulaşmada ve fazla kavramaya 

yönelik beyin aktivitesine gerek duymadan davranışlarını değiştirmede müziğin 

katılmasının yardımcı olduğu saptanmıştır. Duygu, düşük ilgili insanlara ulaşır ve 

                                                 
69 Robert Webb, a.g.e., s. 125.  
70 E. R. Pearsall, loc. cit. 
71 L. K. Miller, M. Schyb, loc. cit.  
72 D. W. Sogin, “Effects of Three Different Musical Styles of Background Music on Coding by 
College-Age Students”, Perceptual and Motor Skills, C: LXVII, 1988, s. 275-280.  
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müzik duyguyu iletmede oldukça etkilidir. Sullivan73, “yetişkin güncel müziği” 

nin “kolay dinlenen” müziğe göre reklama karşı istenen davranışın 

oluşturulmasında daha etkili olduğunu belirtmiştir. Bu, düşük ilgi uyandıran radyo 

reklamları durumunda böyle olmuştur. Reklama oluşan “istenen tavır” mesaja 

oluşacak “istenen tavır” için gerekli bir bileşendir.  

 

Öyleyse formül, düşük ilgili izleyiciler için ilgi çeken müzik kullanarak onların 

dikkatini kazanırken müzik mesaj uyumuna dikkat ederek yüksek ilgili izleyicileri 

okuma-anlama işleri sırasında rahatsız etmemektir. 

 

1.7.3. Rahatlatma Faktörü 
 

Müziğin anlamaya etkisinin büyüklüğünü yapılan birçok çalışma göstermiştir. 

Araya giren diğer bir değişken rahatlamadır. Örneğin düşük ses seviyeli bir arka 

plan müziği tartışmalar için son derece faydalıdır çünkü burada devreye giren 

faktör müziğin rahatlatıcılık özelliğidir. Davidson ve Powell74 yaptıkları deneyle, 

“kolay dinlenen” arka plan müziğinin 5. sınıf öğrencilerinin bir tartışmaya ilgili 

kalmalarına etkilerini gözlemlemişlerdir. Erkek çocuklarda müziğin yüksek 

derecede ilgi artışı sağladığını fakat kız çocuklar zaten ilgili olduklarından çok 

küçük bir iyileşme daha olduğunu fark etmişlerdir. Burada durum dinlediğini 

anlamayı içerdiğinden müziğe katılıma yol açmayacak bir seçim yapmak 

önemlidir. Müzik bir tartışma ortamında insanları çekmek için değil rahatlatmak, 

sakinleştirmek için kullanılmalıdır. 

“Asansör müziği” nin esas amacı insanları rahatlatmak olsa da bu her zaman 

uygun bir seçenek olmayabilir. Dikkat miktarı, rahatlamaya bağlı bir fonksiyon 

olarak düşünüldüğünde, ters U şeklinde bir paraboldür. Yani biraz rahatlama 

dikkati artırırken fazlası dikkati tekrar düşürür. Algısal, bilişsel, idrak etmeye 

                                                 
73 G. L. Sullivan, “Music Format Effects in Radio Advertising”, Psychology and Marketing,  
C: VII, No:2, 1990, s. 97-108. 
74 C. W. Davidson, L. A. Powell, “The Effects of Easy-Listening Background Music on the Task 
Performance of Fifth Grade Children”, Journal of Educational Research, C: VXXX, No: 2, 
1986, s. 29-33. 
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yönelik bir katılım için, örneğin bir bilim müzesi enteresan ve ilgi çekici bir yer 

olarak daha çok rahatlama isteyebilirken, bir tarih müzesi daha azını gerektirebilir.  

 

Rahatlatma mekanizmasının ruh hali yaratarak mı yoksa direkt etkiyle mi çalıştığı 

her zaman açıkça belli değildir. Örneğin, Stratton ve Zalanowski75 tartışma 

gruplarının bir fikir birliğine varabilmesinde müziğin etkisini araştırmışlar ve 

sakinleştirici müzik eşliğinde çalışan grupların daha çok ifade kullandığını, 

düşüncelerini sözlere döktüklerini belirlemişlerdir. Bir başka çalışmada da arka 

plan müziğiyle yapılan bir tartışmanın, özellikle de müzik majör tondaysa, daha 

tatmin edici olduğu katılımcıların cevaplarıyla ortaya çıkarılmıştır.  

 

Stanton76 sözlü bir sınavdan önce çok heyecanlanan ve az heyecanlanan öğrenci 

grupları üzerinde üç koşullu bir deney yapmıştır: müziksiz, denekler odaya 

girerken müzik kullanımı ve sınav boyunca müzik çalınması. Bu deneyde 

kullanılan müzik Mozart Senfonilerinden yavaş olan bir bölümdü. Az heyecanlı 

öğrencilerde hiç bir fark görülmezken çok heyecanlanan öğrenciler müzik varken 

çok daha iyi dereceler yapmışlardır. Bazı denekler için ise Mozart’tan birkaç 

dakika duymak bile çok önemli ve faydalı etkiler sağlamıştır çünkü bunları müziği 

sınıfa girerken ya da tüm sınav boyunca dinlemek arasında hiçbir fark 

oluşmamıştır.  

 

 

 

 

1.7.4. Kişisel Farklılıklar 
 

                                                 
75 V. N. Stratton, A. Zalanowski, “The Effect of Background Music on Verbal Interaction Groups”, 
Journal of Music Therapy, C:XXI, No: 1, 1984, s. 16-26. 
76 H. E. Stanton, “Music and Test Anxiety: Further Evidence for an Interaction”, British Journal 
of Educational Psychology, C: XLV, 1975, s. 80-82. 
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Pazarlamacılar her ne kadar çok fazla üzerlerinde oynayamasalar da kişisel 

farklılıklar şüphesiz çok önemlidir. Örneğin, Daoussis ve McKelvie77 deneklerin 

içe dönük ya da dışa dönük olmalarına bağlı olarak arka plan müziğinin etkilerini 

belirlemişlerdir. Dışa dönükler, anlamaları test edildiğinde, müzik varken de 

yokken de aynı miktarda enformasyonu zihinlerinde tutabilmiş, dolayısıyla aynı 

performansı sergilemişlerdir. İçe dönükler ise, müzik varken müzik olmamasına 

göre çok daha kötü sonuçlar elde etmişlerdir. 

 

Müziğin anlamaya etkisindeki bir başka değişken de deneklerin müzikle çalışma 

sıklığı (frekansı), yani müziğin “pratik etkisi” dir. Etaugh ve Michals78 öğrenciler 

müzikle ne kadar sık çalışıyorlarsa bir okuma-anlama işinde müziğin 

performanslarını o kadar az olumsuz etkilediğini belirlemişlerdir. Burada yaş 

farklılıkları da dikkate alınmalıdır. Örneğin gençler yaşlılara oranla sabit bir 

müziğin varlığına çok daha alışkınlardır. 

 

1.7.5. Müziğin Markaya Olan Tavıra Etkisi 
 

İkna etmeye yönelik iletişimdeki anahtar görev, mesaja maruz kalmanın etkilerini 

belirlemektir.  Tavır oluşturma ve değiştirme teorilerinin algılananı idrak etmeye 

yönelik önemli boyutları olmuştur. Bu yaklaşıma göre mesajlar, tavırları ve bu 

tavırların altında yatan inanışları değiştirerek etkilemektedir. Her ne kadar tavır 

oluşturma ve değiştirmede sayısız inanış bazlı modeller mevcut ise de, son 

zamanlarda birçok davranış araştırmacısı sadece duygusal işleyişlere bağlı yapıda 

olan değişim işlemlerinden bahsetmektedirler.  

 

Tavır değişiminin altında yatan nedenleri araştırırken müzik birçok sebepten 

dolayı mesajın ilgi çekici bir özelliği konumundadır. Müziğin algılanması, 

                                                 
77 L. Daoussis, S. J. McKelvie, “Musical Preferences and Effects of Music on a Reading 
Comprehension Testfor Extroverts and Introverts”, Perceptual and Motor Skills, C: LXII, No: 2, 
1986, s. 283-289. 
78 C. Etaugh, D. Michals, “Effects on Reading Comprehension of Preferred Music and Frequency 
of Studying to Music”, Perceptual and Motor Skills, C: XLI, 1975, s. 553-554. 
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anlaşılması, ve üretilmesi birçok temel insani sistemi içerir ve onların arasında 

bağlantı oluşturulmasını gerektirir. Müzikteki varyasyonların fizyolojik 

reaksiyonları önemli miktarda etkilediği bilinmektedir79. Müziğin ritminin ve 

temposunun algılanması motor aktivitesi ve vücut hareketleriyle bağlantılıdır. 

Ayrıca, değişik müzikal seçimlerin insanlarda değişik duygusal reaksiyonlar veya 

anlamlar yarattığı kanıtlanmıştır80. Bu reaksiyonlar bir noktaya kadar müziğin 

tempo, tonalite ve perde aralığı (pitch) gibi yapısal özelliklerinden anlaşılabilir. 

Sosyal bir seviyede ise müzik, sosyal davranış içerisinde davranışı etkileyen bir 

iletişim formu olarak tanınır. 

 

Bu temel araştırmaların dışında müziğin etkileri birçok uygulama alanı için 

araştırılmıştır. Örneğin, arka plan müziğinin çalışanların moralini ve üreticiliğini 

etkilediği iddia edilmektedir81. Milliman’ın82 daha önce belirttiğim görüşlerine 

göre perakende ortamında ise arka plan müziğinin temposu ve ses düzeyi 

müşterilerin hızını etkilemektedir. Burada konumla özellikle ilgili olan çalışma 

müziğin insanların beyinlerinde iletişimi nasıl işleyip tepki verdikleri üzerindeki 

etkileridir. Seidman83 müziğin eğlence ve eğitimsel iletişimde etkileri konusundaki 

teori ve araştırmaları incelemiştir. Bu çalışma, müziğin, insanların iletişimdeki 

görsel ve sözel materyale gösterdiği duygusal reaksiyonları etkilediğini göstermiş, 

kendisinden önce ve sonra yapılan çalışmaları desteklemiştir. Müzik, reklamcılar 

için çok önemlidir ve özellikle batılı araştırmacılar müziğin ikna edici iletişimdeki 

etkilerini uzun yıllar önce araştırmaya başlamışlardır. 

 

Yani, tavırların oluşumunun ve değiştirilmesinin işleyişini anlamak için müziğin 

etkisini araştırmak değerli bir yaklaşımdır. Eğer vokal bir bileşeni yoksa müzik 

                                                 
79 G.H. Zimny, E.W. Weidenfeller, “Effects of Music upon GSR and Heart Rate”, The American 
Journal of Psychology, No: 76, 1963, s. 311-314. 
80 S. A. Seidman, “On the Contributions of Music to Media Productions”, Educational 
Communication and Tehnology, C:XXIX, 1981, s. 49-61. 
81 R. S. Uhrbrock, “Music on the Job: It’s Influence on Workers’ Morale and Production”, 
Personal Psychology, C: XIV, 1961, s. 9-38.  
82 Milliman, loc. cit.  
83 S. A. Seidman, loc. cit. 
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çok anlaşılabilir, açık bir enformasyon iletemez, ancak ruh hallerine etkisiyle 

duygusal veya klasik koşullandırmayla harekete geçirebilir. Sürekli üzerinde 

durduğum gibi, müziğin duygusal, bilişsel ve davranışsal etki potansiyeli vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM 
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MAĞAZA İÇİ MÜZİĞİ 

 
 

Artan rekabet koşulları ve tüketici eğilimlerindeki değişimler perakendecilerin 

rekabet edebilen konumlanma, farklılaşma ve marka imajı geliştirme konularında 

kendilerini sürekli yaratıcı olarak geliştirmelerini gerektirmektedir. Pazarlama 

akademisyenleri mağaza içi görsel, işitsel, dokunmaya dayalı duyuların atmosfer 

yaratmadaki önemini ve bunların mağazada geçirilen reel ve hissedilen süreye, ruh 

hali ve satın alma eğilimlerine, tüketim miktarlarına, mağaza içi tüketici 

davranışına, satıcıyla iletişime geçmeye hazır ve açık olmaya, satış performansına, 

ve tekrar ziyaretlere etkilerini araştırmışlardır. Mağaza tasarımcıları da 

perakendecilikte ve hizmet sektöründe enteresan olanın saf ve doğrudan 

müşteriyle iletişime geçilebilmesi olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Burada mağaza içi genel kavramıyla bahsettiğim ortam hem perakende hem de 

hizmet ortamıdır; gerek butik mağazaları, gerek mağaza zincirlerini, gerekse 

restaurantları kapsar. Her ne kadar bir önceki bölümde müzik psikolojisi 

kuramlarının etkilerini incelerken perakende ve hizmet ortamındaki deneylerden 

bahsettiysem de bu bölümde hangi markaların ne tip stratejilerle müziği kullanıp 

nasıl başarı kazandıklarına değinecek, gerçek yaşamdan örneklere yer vereceğim. 

 

Philip Kotler gibi pazarlamacılar müziğin gücünü ve tüketicilerin davranışlarını ve 

markayı algılama biçimlerini değiştirebildiğini yıllar önce belirlemişlerdir. 

Mağaza içi müziğin stratejik kullanımı marka konumlandırma stratejisinin geniş 

bir parçasıdır. Perakendeciler ve hizmet sektörü istenen imajı müzik kullanarak 

nasıl konumlandırırlar ya da nasıl iletirler? Müziği markayla nasıl eşleştirirler? 

Müziği mağaza içi diğer uyarıcı değişkenlerle ve pazarlama araçlarıyla nasıl bir 

ilişki içinde kullanırlar? Bu araştırmamda müziğin kullanımını yapılmış 

röportajlar ve katılımcı gözlemlemeler, ikincil analiz, ve  durum çalışmaları ile 
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gerçek hayat ortamından açıklayacağım. Kullandığım veriler Amerikalı, Avrupalı, 

ve Avusturalyalı perakendecilere aittir. 

 

2.1. DOĞRU MÜZİK 
 

Müzik mağaza içi deneyimi yaşatmak ve müşterinin duygularıyla direkt bağ 

kurabilmek açısından önemli bir değişkendir. Stratejinin bir parçası, onu arka plan 

sesi olmaktan çıkarıp anlamlı bir şekilde kullanmak, doğru müziği seçmektir. 

Çoğunlukla, özellikle Türkiye’de, mağaza içi müziği çalışanların kişisel 

beğenilerini yansıttığından müşteriye mağaza markası hakkında karmaşık sinyaller 

yollar. Müziğin kullanımıyla mağaza tipi ve deneyimsel strateji arasındaki bu 

şekilde bir yanlış eşleştirmenin tüketiciler üzerinde olumsuz, akıl karıştırıcı, veya 

beklenmeyen başka etkileri olabilir.  

 

Yapılan araştırmalar müziğin etkili kullanımının tüketicinin duygularını 

değiştirmenin bir yolu olduğunu göstermektedir. Hui, Dube, ve Chebat’a göre 

müzik tüketicilerin mağazaya olumlu yaklaşımını sağlayabilmektedir1. Müzik 

bekleme süresinden oluşan negatif duyguları azaltıp mağaza içi servisle ilgili 

olumlu duyguları artırabilmektedir. Müziğin duygularla ve tatmin olmayla bu 

denli kolay ve kuvvetli ilişkisi de onu pazarlamacılar için kritik bir araç 

yapmaktadır. 

 

Doğru müzik diğer pazarlama bileşenleriyle daha etkili hale gelebilir. Hafif 

ışıklandırma ve çok sayıda satış elemanıyla klasik müziğin kullanımı, perakende 

ortamında, yüksek kalite ve servis oranlarıyla birlikte prestijli bir imaj yaratır. 

Hızlı tempolu klasik müzik ya da yavaş tempolu pop müzik birçok insanda mal 

kalitesinin yanı sıra servis kalitesini de olumlu algılamalarını sağlar ve 

memnuniyeti duygusu uyandırır. 

2.2. MAĞAZA İÇİ MÜZİĞİN STRATEJİK KULLANIMI 
                                                 
1 Michael Hui, Laurette Dube, Jean-Charles Chebat, “The Impact of Music on Consumer’s 
Reactions to Waiting for Service”, Journal of Retailing, C: LXXIII, No:1, 1997, s. 87-104. 
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Perakendeciler müziği genel olarak geniş bir marka stratejisinin parçası olarak 

belirli müşterileri cezbetmek ve devamlı müşteri olmalarını sağlamak için 

kullanırlar. Bu, müziğin, diğer mağaza içi atmosferik değişkenlerle armonisine 

bağlı olarak mağaza içi deneyimlerde anahtar bileştirici unsur olarak kullanımını 

içerir. Marka konumlandırma, pazarlama iletişimi ve eleman seçimindeki 

uygunlukla birlikte müzikal uygunluk, mağaza veya markaya uyan ve eşsiz, 

orijinal ve yerinde bir deneyim yaşatacak müzikle sağlanabilinir. Bu değişkenler, 

sistematik olarak, bazı mağazaların belli tarz müzikle belli müşteri kitlelerine 

cazip gelerek daha inanılır ve uygun olmalarıyla ilişkilendirilmişlerdir. Aynı 

şekilde, belli tarzdaki müziğin diğer pazarlama değişkenleriyle birlikte kullanımı 

mağaza markasının inanılırlığını artırmıştır. Eğer mağaza birkaç kitleye bir defada 

hitap ediyorsa ya da markasını yeniden konumlandırıyorsa müzikal uygunluğu 

sağlamak çok daha zorlaşmıştır.2 

 

2.2.1. Mağaza İçi Müzik ve Marka Konumlandırma 
 

Mağaza içi müzik seçerken sorulması gereken sorula şunlardır: Müşteri kim? 

Mağaza içinde ne yapılmaya çalışılıyor? Şu an o mağazada nasıl bir ortam var, ne 

yapılıyor? Nasıl değişmek isteniyor? 

 

Yapılan gözlemlerle  3marka konumlandırma ve mağaza içi müzik arasındaki ilişki 

belirlenmiştir. Amerikan giyim markası Abercrombie & Fitch (A & F) markasını 

moda- eğilimli rahat giyimi seven, 15-28 yaş arası, Amerikan üniversiteli yaşam 

stilini isteyen genç kesime hitap eden bir imajla konumlandırmıştır. Marka 

müzikle, “Müzik birinci! Mal ikinci!” argümanıyla doğrudan bağlıdır. DMX 

müzik firması A& F için aktif, genç tüketiciyi motive etmeyi amaçlayan müzikleri 

programlamaktadır. Müzik seçerken ilişkilendirmeye çalıştıkları kavramlar, dışarı 
                                                 
2 Ibid.  
3 Morris Holbrook, “Nostalgia and Consumption Preferences: Some Emerging Patterns of 
Consumer Tastes”, Journal of Consumer Research, C: XX, No: 2, 1993, s. 245-256. 
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aktiviteleri (outdoor), dünyadaki yerler ve aktif yaşam stilidir. Radyoda sürekli 

yayın akışında olan parçalar yerine üniversite öğrencilerince bilinen ama henüz 

ana yayın akışına girememiş parçaları tercih etmektedir.  

 

Bir örnek Pink ‘in “Get the Party Started” (Partiyi başlat)isimli parçasıdır. (“...I’m 

coming up ... so you betta get this party started... everybody is waiting from me to 

arrive.. sending out the message to all my friends...Geliyorum...sen en iyisi partiyi 

başlat...herkes benim oraya varmamı bekliyor...bu mesajı tüm arkadaşlarıma 

gönderiyorum”) Bu seçimdeki amaç heyecan, eğlence, ve ait olma duygusu 

yaratmaktır. Bu şekilde bir müzik programlama A&F’in marka konumlamaya 

verdiği önemi göstermektedir. Bir mağaza müdürü de “A&F’in müziği arkana 

yaslan, eğlen, iyi vakit geçir der ve mağazada eşsiz bir dans partisi ortamı yaratır” 

diye belirtmiştir. 

 

Perakendeciler ve müzik seçiciler mağaza içi müzik kullanarak markayı 

yansıtırken müzik, marka, ve hedef kitle arasında sinerjik bir uyum taratmak 

gereğinin farkında olmalıdırlar. Örneğin; Olive Garden (Amerika’da ünlü İtalyan 

zincir restaurantı) Frank Sinatra, Dean Martin, ve Tony Bennett gibi hafif İtalyan 

tadında birçok klasik vokal materyal çalar. Diğer yandan Red Lobster (Amerikan 

zincir deniz mahsulleri restaurantı), firmanın reklamlarında da üzerinde durduğu 

Karayipler, plaj, ve tropikal hava temalarını destekleyen Jimmy Cliff, Van 

Morrison, Jimmy Buffet, biraz reggae müziği, biraz Karayip cazı, enstrümantal 

müzik ve günümüzden Sting, Al Gren gibi daha güncel bir karışım seçmiştir. 

 

Bu durumlarda istikrarlı olan tutum firmanın stratejisiyle müzik kullanımı 

arasındaki bağlantıdır. Olive Garden sunduklarını tamamlayan bir İtalyan imajını 

iletmek için müziğini markanın esas, anahtar kısmı olarak değil de, arka planda 

destekleyici rolle kullanır. Diğer yandan A&F için müzik, daha büyük rol üstlenir 

ve bu mağazalarındaki yüksek sesli kullanımı açıklar.  
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2.2.2. Hedef Kitleyle Duygusal Bağ Yaratma4 
 

Birçok mağaza, hedef kitlesiyle mağaza içinde müzikle kurduğu bağı mağazanın 

ötesine de taşıyarak markayla kurulan duygusal ilişkiyi ve deneyimi dışarıda da 

devam ettirmek ister. Örneğin Amerika’nın ünlü iç çamaşırı mağazaları zinciri 

Victoria’s Secret firmasının çıkardığı “Victoria’s Secret Music to Go!” CD’leri 

müşterinin markayla ilgisini geliştirmeyi amaçlar. Bu noktada olay artık sadece bir 

perakendeci olmak değil müşterinin marka deneyimini evine taşıyıp tekrar 

mağazaya geldiğinde markayla daha çok bağlantılı olmasını sağlamaktır.  

 

Avustralyalı giyim perakendecisi Jacqui E hedef kitlesini “stili olan ve kendine 

güvenen modern kariyer kadını” olarak belirlemiş ve dolayısıyla müzik karışımını 

1980’lerden 1990’lara uzanan hafif rock olarak seçmiştir. Bu seçimin mağazalarda 

olumlu etkileri olmuştur. Bir satış görevlisi, “müşteriler için daha iyi oldu; 

gerçekten aradaki farkı görüyorsunuz, ve bu müzik doğru imajı yaratıyor” diye 

belirtmiştir. 

 

Jacqui E’ nin tam tersine, kardeş firması Just Jeans, daha genç bir kitleye hitap 

ederken müzik olarak “Pearl Jam” güncel rock müziğini  “İstediğini giy, olmak 

istediğini ol! (Wear what you want, be what you want)” konumlandırmasıyla 

uyumlu seçmiştir.  

 

Duygusal bağ milliyetçilik bazında da yaratılıp spesifik bir ürüne müzik sayesinde 

müşteri yönlendirilebilirliği North, Hargreaves ve McKendrick (1999) tarafından 

bir markette yapılan deneyde şarap seçimi-müzik ilişkisi bazında irdelenmiştir.  

Deneyde iki hafta boyunca Alman ve Fransız şarapları satan bir markette bir gün 

Alman müzikleri bir gün geleneksel Fransız müzikleri (akordiyon müzikleri) 

çalınmıştır. Alman müzikleri çalındığında satılan şarapların %73’ü Alman, Fransız 

                                                 
4 Karen Machleit, Sevgin Eroğlu, “Describing and Measuring Emotional Response to Shopping 
Experience”, Journal of Business Research, C: XLIX, No: 2, 2000, s. 101-111. 
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müzikleri çalındığında da satılan şarapların %77’si Fransız olmuştur. Şarap 

alanların %80’inin seçimi bu doğrultuda olmuştur. Deney sonrası müşterilere 

çalınan müzik sorulduğunda farkında olmadıkları cevabı alınmıştır. 5 

. 

2.2.3. Spesifik Bir Alışveriş Tecrübesi Yaratma 
 

Bu konuda en iyi örneklerden biri New York’taki Prada mağazasıdır. Müziğini 

her boy ve şekildeki yarı gizlenmiş video ekranları, dev, silidir şeklinde, camdan 

yapılmış asansörü, tünel gibi yapılanması ve avant garde olmayan duvar 

kağıtlarıyla birleştirerek mağazadan çok “acayip, olağandışı, yüksek teknolojili 

sanat merkezi” olma imajının altını çizmektedir. İstenen, enstrümantal ve yüksek 

enerjili dans müziği, acid caz, ve yavaş tempolu “hayali” elektronik müzik çalarak 

kişinin rahatlaması, merak etmesi, uzun uzun düşünüp denemesi, keşfetmesidir.  

FAO Schwarz mağazasında 1. kattan 3. kata asansörle çıkarken çalan “Star Wars” 

teması yaşananla (yukarı çıkış) müziğin temasının etkisini birleştirerek bir drama 

ve gizem beklentisi yaratır. Müziği duyduklarında müşteriler “çekinerek ilham 

almış”, “beklentili”, ve “çok daha büyük bir şeyin parçası” olduklarını 

hissetmişlerdir. Diğer bir giyim ve ev eşyası perakendecisi olan Anthropologie 

mağazası da müzikle maceracılık, orijinallik ve kendini keşfetme fikirlerini 

satmaya çalışmaktadır.  

 

Bir pazarlama müdürü vizyonlarını şu şekilde açıklamıştır 6: 
 

Her şeyi bir hikaye olarak düşünüyoruz. Hikaye anlatan küçük ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. 
Amaç müşterinin dikkatini çekmek, dolayısıyla her köşeyi keşfetmesini sağlamak ve hayal gücünü 
işletebilmek...Mağazamızda koridorlar yok—siz gezerken kendi yolunuzu 
yaratıyorsunuz...Ormanda ya da vadilerde gezinir gibi... 
 
 

                                                 
5 Adrian C. North, David J. Hargreaves, Jennifer McKendrick, “The Influence of In-Store Music 
on Wine Selections”, Journal of Applied Psychology, C: LXXXIV, 1999, s.271-276. 
6 Michael Morrison, Michael Beverland, “In Search of the Right In-Store Music”, Business 
Horizons, Kasım-Aralık 2003, s. 80. 
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Müzik aynı zamanda markanın egzotikliğini yansıtır 7. Kişi, pazar benzeri, her 

köşesi çok kültürlülüğü yansıtan mağazada gezinirken, yayılan koku ve 

dekorasyon Orta Doğu havasındaki atmosferi destekler. Müzikal olarak marka 

daha önce asi fakat şimdi düzene oturmuş, ağırbaşlı kadını, Alanis Morrisette’nin 

“One Hand in My Pocket (Tek elim cebimde)” (I have got one hand in my pocket, 

and the other is giving the peace sign/ Tek elim cebimde, diğeri de barış işareti 

yapıyor) şarkısıyla yansıtır. Bu müzik kadının taşıdığı birden çok rolü iletirken 

mağaza içindeki diğer etmenlerle de uyumludur. Anthropologie, bir hayat tarzı 

imajını satmak için Enya gibi daha hafif müzik de kullanmıştır. Bir müzik 

seçicinin dediğine göre 8: 
 

Anthropologie gibi bir mağaza sadece ayakkabı, çanta ve kemerlerden ibaret değil, Enya  
ve onun tarzındaki müziklerin olduğu gibi tamamıyla bir yaşam biçimidir. Daha çok  
“Bu benim hayatım” , “Bu benim yaşam şeklim” , rahatlama, barış gibi kavramlardır... 
 
 

2.2.4. Marka imajı /Müzik Uyumu 
 

Müziğin birleştirici yaklaşımla kullanımı, mağaza için bir tema oluşturma 

stratejisinin bir parçasıdır. Örneğin Bath & Body Works kozmetik mağazalar 

zincirinin teması, patiska masa örtüleriyle kaplı tahta sunum masaları, içi satılan 

mallarla doldurulmuş odun varilleri ile eski zamanların genel dükkanıdır. 

Dolayısıyla müziği de bir ilkbahar öğleden sonrası yolda giderken zaman zaman 

duyacağınız seslerdir. Jackson Brown’un “Doctor My Eyes” şarkısı ve Bruce 

Springsteen şarkıları uygundur. Fakat Beatles, Rolling Stones gibi İngiliz Rock 

grupları ve onların imajları Bath & Body Works’ün kasaba dükkanı imajıyla 

uyumlu olmaz. 

 

Buradan marka imajıyla müzik uyumunun ve imajı yakalayabilmek için onlarla 

ilgili atmosferik değişkenleri kullanmanın önemini görüyoruz. Bath & Body 

                                                 
7 Otto Riewoldt, Brandscaping: Worlds of Experience in Retail Design, Berlin, 2002. 
8 Morrison Beverland, Business Horizons, s. 82. 
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Works için Amerikan müziği mağazanın imajına uyup diğer elemanları 

tamamlarken İngiliz müziği tamamen uyumsuz kalıyor. Bu çok yönlü uyumu 

yakalayamama, memnuniyetsizlik ve potansiyel kaybedilmiş müşterilere yol açar.  

Bu konuda bir müşterinin yorumu dikkat çekicidir 9: 

 
Yiyecek alışverişi yaptığım marketlerde beni en çok deli eden şey ne. “Aman tanrım, ben burada 
en yeni ürün, lüks hazır yiyecek alırken anneannemden kalma müzik çalıyorlar! Alışveriş 
sepetimin içinde uyuyasım geliyor!” Aslında birçok büyük perakendeci yavaş yavaş bunu 
anlamaya başladı. Olay artık sadece arka plan değil, boşluğu doldurmakla ilgili. İnsanların artık 
gidebileceği kendilerini çok daha rahat hissedecekleri o kadar çok seçenek var ki... 
 
 
Victoria’s Secret mağazalarında kadınlar ahşap kaplamalar, dev yürüyen 

merdivenler, kabartmalı duvar kağıtları, ipekler, satenler ve dantellerle yansıtılan 

“seçkinlik ve stil” mesajlarını hissederler. Bu deneyim yavaş, sakin Barok klasik 

müziğiyle desteklenir: Andres Segovia’nın Barok gitar klasikleri ve Telemann’ın 

trompet ve yaylılar için Re Majör Konçertosu gibi. Satış danışmanları, müziğin, 

müşterilerin yardım istemeleri konusunda da cesaretlendirici olduğunu, ilişki 

kurmanın önemli bir parçası olduğunu, ve özellikle tamamen kadınların alanı 

olarak görülen mağazaya erkeklerin girmeye karar vermesinde kritik bir rolü 

olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Aynı anda hem kadın hem de erkek müşteriye hitap eden mağazalar birçok 

zorlukla karşılaşmışlar, diğer dizayn elemanlarıyla uyumlu hem kadına hem 

erkeğe hitap edecek müziği çeşitli yollarla kullanmışlardır. Kimi markalar bu ikili 

amaca ulaşabilmek için kimi markalar ya birbirinden ayrı mağazalar ya da ayrı 

markalar oluşturmuşlardır. Örneğin, Nike spor markası kadın ve erkek için iki 

farklı marka çizgisi yaratmıştır. NikeTown markası müzikle uyumunu mağaza 

ortamını atletik, yüksek başarı amaçlı erkek imajını hard rock ve yüksek enerjili 

dans müziği seçerek sağlamaktadır. Nike Goddes (Tanrıça) markası bunun tam 

tersine aktif fakat ille de sportif olmayan kadınları hedef kitlesi olarak seçmiş, 

dolayısıyla daha yumuşak bir imaj çizmiştir. Bunu da mağazalarında yumuşak 

                                                 
9 Ibid. 
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renkler (gök mavisi), hafif ışıklandırma, ve kabartmalı ya da mermer yer 

kaplamasıyla canlandırmıştır. Müzik de iki çizgi arasındaki farkı açıkça 

göstermektedir. Çalınan müzik, aktif, kalıp dışı kadını yansıtan No Doubt, Sheryl 

Crowe, Blondie, ya da eskilerden Pat Benatar gibi kadın sanatçıların parçalarını 

içermektedir. 

 

2.2.5. Spesifik Bölgeler Yaratma 10 
 

Mağaza içi müzikte farklılık gerektiren tek değişken cinsiyet değildir.  Birden 

fazla markayı içinde barındıran mağazalar her bir markanın imajını yansıtabilmek 

için genellikle müziklerini bölgelere ayırırlar.  

 

Örneğin, Amerikan FAO Schwarz mağazaları, Star Wars bölümünde ilham verici, 

dramatik müzik çalarken, Barbie kısmında eğlence, hayal, ve mutluluk çağrıştıran 

hızlı tempolu pop müzik, Şeker-Çikolata bölümünde ise “A Spoonful Sugar” (Bir 

kaşık dolusu şeker), “Sweets for my Sweet” (Benim Tatlım için tatlılar), “Sugar 

Sugar” (Şeker şeker) gibi parçaları tercih etmektedirler.  

 

Hem eski geleneklerini koruyup hem de modern görünmek isteyen mağazalar çok 

daha incelik isteyen müzikler seçmektedirler. Bu, özellikle Louis Vuitton ve 

Versace gibi lüks markalar için çok daha doğrudur. Versace’nin bir mağazasının 

alt katı geleneksel olarak kullandığı Romalı imajını korurken hafif caz ve klasik 

müzik çalar. Daha genç kitlelere hitap eden ve alt kattan görünmeyen üst katında 

müzik hızlı, dans müziğidir; tüm atmosferler birlikte kentli, “hip”, modern 

markayı yansıtır. Louis Vuitton da iki temel mağaza kısmıyla bölgesel yaklaşımı 

kullanır. Biri renkli, modern, modayı yansıtan, parlak yeşil, mavi, ve kırmızı 

elbiseler sunarken diğeri deri eşyalar, çantalar ve bavullarla daha geleneksel 

malları öne çıkarır. Mağazaya giriş şekli müşteriyi ikisinden birini seçmeye zorlar. 

                                                 
10 L. W. Turley, Ronald E. Milliman, “Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of 
the Experimental Evidence”, Journal of Business Research, C: XLIX, No: 2, 2000, s. 193-211. 
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Aynı şekilde müzik de yenilikçi bölgede hızlı tempolu dans müziğiyken, 

geleneksel bölgede ağır tempolu klasik müziktir. Ayrıca modern kısımda 

duvardaki video ekranlarıyla Paris’ten canlı moda koleksiyonu gösterimi 

yapılırken videodaki müzik ayarlanmış bir ses sistemiyle daha yüksek sesle 

tekrarlanır. 

 

2.3. SONUÇ 
 

Mağaza-içi müziğinin doğasını ve önemini belirler ve üzerinde çalışırken 

görüyoruz ki firmaların  müziği kullanımının derecesi her birinin stratejik 

amaçlarıyla doğru orantılı olarak karmaşık ve koşullu modellerle değişiyor. 

Yukarıda örneğini verdiğim perakendeciler müziği organizasyonlarının birçok 

değişik katmanıyla uyumlu olarak birleştirmeyi çeşitli yollarla başarmışlardır. 

Müziğin etkili olmasının içerik-bağımlı doğasını daha geniş stratejik ve 

konumlandırmaya yönelik meseleleri de ekleyerek genişletmişlerdir. Buna ek 

olarak müziklerini doğrudan şu anki imajları ve marka konumlandırmaları, 

geçişteki imajları ve marka konumlandırmaları, ya da o an istenen 

konumlandırmayla, mağaza dizaynıyla, marka imajıyla, müşteri tabanıyla, satış 

stratejisiyle ve kendi geçmişleriyle birleştirmişlerdir. Yani, müziğin etkililiği 

hiçbir zaman izolasyon içinde düşünülmemeli, firmanın yapısı, stratejisi ve 

müşterisi dikkate alınmalıdır.  

 

A & F gibi konumlandırmalarını direkt olarak müzikle ilişkilendiren firmalar ona 

diğer değişkenlerden daha büyük rol vermiş ve mağazalarının dizaynını seçilen 

müziğin yansıttığı imaj çerçevesinde şekillendirmişlerdir. Bu tip mağazalarda 

müzik, markanın kimliğini belirlemede ana mecra olmaktadır. Diğer yandan, 

Prada ya da Olive Garden gibi firmalar müziği marka ya da diğer mağaza 

elemanlarının yansıttığı atmosferi tamamlayıcı ya da bir ruh hali (mood) yaratmak 

için kullanmaktadırlar. Onlar için müzik destekleyici ve önemli bir rol 

oynamaktadır. Markadaki ani stratejik eğilimler de müziğe verilen önem 
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derecesini etkilemiştir. Örneğin radikal tekrar-konumlandırma hedefleyen Red 

Lobster firması başlangıçta müziğe daha çok ağırlık vermiştir. Kısacası, Red 

Lobster’la birlikte Nike Goddess ve Victoria’s Secret gibi firmalar mağazalarında 

müziği çeşitli koşullu modellerle kullanmış, firmalarının değişen stratejileriyle de 

uyumlu olmak üzere müziğe ağırlık vermişlerdir.  

 

Müziğin kullanım alanları, mağazanın diğer elemanlarıyla uyumun (fit) ne kadar 

önemli olduğunu ve bunun karmaşık ve sürekli gelişen bir kavram olduğunu 

göstermektedir. Öncelikle müzik mağazanın stratejisinden bağımsız olarak 

mağaza-içi diğer değişkenlerle ve marka pazarlama değişkenleriyle uyum içinde 

olmalıdır.  

 

2.4. TİCARİ İNTERNET SİTESİNDE MÜZİĞİN KULLANIMI 
 

Mağaza içi ve reklamlarda müziğin kullanımının pazarlamaya etkisinin önemi 

kavrandıkça uygulamaları günümüz teknolojisindeki pazarlamaya da 

yansıtılmalıdır. Hem reklamdan hem de perakende satıştan pay alan ticari web 

siteleri pazarlamada müziğin kullanımıyla ilgili araştırmalardan fayda 

sağlayabilirler. İnternet’te de var olmak isteyen firmalar stratejilerini  sadece 

“iletişim amaçlı” dan “sanal mağazacılık” a kadar geniş bir yelpazede seçebilirler.  

 

2.4.1. İletişim Amaçlı Web Siteleri 
 

Bu tarz sitelerin çoğunda web sitesi firma, ürün, ya da marka için bir sergileme 

yeridir. Web bazlı iletişim, yazılı reklamcılığın içerik ve diziliş gibi,  televizyon 

reklamcılığının da animasyon, müzik, video gibi birçok öğesini kullanır. İletişim, 

her müşteriye özel bir veri tabanı oluşturmak koşuluyla kişiselleştirilebilir. 11 

Ayrıca enformasyon akışı sadece firmadan müşteriye olmak üzere tek yönlü 

                                                 
11 Gemunu Gunaratne, “Characterization of Natural Patterns”, The American Physical Society,  
C: LVII, No: 5, 1998, s. 1-4.  
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değildir. Müşteri de aktif bir rol üstlenerek kendisiyle en ilgili bilgiyi araştırabilir. 

Televizyon reklamcılığındaki gibi pasif bir rolde olmadığından da, firma 

tüketicinin sitesini tekrar ziyaret etmesini sağlayacak motivasyonlar 

geliştirmelidir.  

 

2.4.2. Sanal Mağaza 
 

Sanal mağaza, tüketicinin ürünü görebildiği, ürünle ilgili enformasyon 

edinebildiği, ürünü satın alıp eve teslimini isteyebildiği bir ortamdır. Burası 

perakende mağazacılığının pek çok öğesinin kullanıldığı bir yerdir. Hatta aynı 

terimlerle düzenlersek, müşteri sayfanın adresini yazarak mağazaya gidebilir, 

enformasyon toplamak için çeşitli “koridor” larda dolaşabilir ve satın alabilir. 

Toplayacağı bilgi teknik (dizayn özellikleri, fiyat, referans, vs.) ya da sübjektif 

(müşterilerin görüşleri, web tasarımcısının tavsiyeleri, vs.) tir. Kişiselleştirebilme 

araçları sayesinde sitede tüketici sadece kendisine tasarlanmış, özellikle ona uygun 

bir bölgeye girebilir.  

 

Müziğin internette artan mevcudiyeti onun bir dizayn öğesi olarak görülmesini ve 

sitenin etkililiğinde bir kriter olarak araştırılmasını gerektirir. Müziğin etkisi 

reklam ve mağaza içinde olduğu kadar onlarla benzer özellikler taşıyan elektronik 

ticaret ortamında da dikkate alınmalıdır.  

 

2.4.3. Ticari Web Sitesinde Dizayn Öğesi Olarak Müzik 
 

Web siteleri kullanıcıya hem kişiselleştirilmiş bilgi ileterek hem de kendi 

bilgisayarından satın alma opsiyonunu sunarak güçlü bir aracılık görevi 

üstlenirler. Yani web bir iletişim aracı olduğu kadar bir perakende ortamıdır 

da...Uzun yıllar web sitelerinin etkililiği araştırılmıştır. Web siteleri de bir 

perakende ortamı olduğundan müziğin satışa etkisine tüketici davranışı 

çerçevesinde bakmak gerekir.  
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Aşağıdaki diyagramda da müziği ticari web sitesinde bir pazarlama elementi 

olarak görebiliriz 12. 

 

 

 

 

Environment: ortam, Perception of the Web site: web sitesinin algılanışı, 

Internal responses: içsel tepkiler, Individual sensitivity: kişisel hassasiyet,  

Informational dimension: enformasyonal boyut, Aesthetic dimesion: Estetik 

boyut, Interactivity: interaktivite, Effectiveness: etkililik, Individual factors: 

Kişisel faktörler, Age: yaş, Gender: cinsiyet, Physiological response: Fizyolojik 

tepki, Cognitive response: bilişsel tepki, Affective response: duygusal tepki, 
                                                 
12 M. Bitner, “Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees”, 
Journal of Marketing, C: LVI, No: 2, 1992, s. 57-71.  
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Creative Palette of the site: sitenin yaratıcı paleti, Typography: Yazım, Colors: 

renkler, Frames: tablolar, Pictures, images: resimler, Music: müzik, Layout: 

yapı, düzen, Concepts: kavramlar, Weight of information: enformasyon yükü, 

Mood: ruh hali, Involvement: ilgili olma, Familiarity: tanıdıklık, Behavior: 

davranış, Contact efficiency: iletişim verimliliği, Number of pages accessed and 

time spent during the visit: ziyaret sırasında ulaşılan sayfa sayısı ve geçirilen 

süre, Conversion efficiency: dönüşüm verimliliği, Retention efficiency: elde 

tutma verimliliği,  

 

Yukarıdaki diyagramı, müziğin bilişsel, duygusal ve davranışsal etkileri bazında 

değişkenler ve değişkenlerle ilgili müziksel etki ilişkisiyle şu şekilde bir tabloyla 

açıklayabiliriz: 

 

Değişkenler  Değişkenle ilgili müziksel etki  Referans 
     

DAVRANIŞ 
İletişim verimliliği    Yüksek ses kaçınmaya sebep  Smith et Currow (1996) 
                olabilir   
Ziyaret edilen sayfa  Tempo alışverişin hızını ve   Milliman (1982, 1986) 
sayısı ve geçirilen  alışveriş süresini etkiler 
süre 
   Yüksek sesli müzikle mağazada Smith et Currow (1996) 
   daha kısa süre geçirilir 
   Hoşa giden müzikle müşteriler  Yalch et Spang. (1993) 
   alışverişe daha çok süre harcar 
Dönüşüm verimliliği Yavaş tempo satın alma   Milliman (1982) 
    niceliğini etkiler 
    Çalan müzik tarzı daha pahalı  Areni et Kim (1993) 
    ürün seçimini sağlayabilir   
    Hoşa giden müzik anlık alımı  Siberil (1994) 
    sağlayabilir 
Elde Tutma    Hoşa giden müzik tekrar ziyaret  North et Hargreaves  
Verimliliği   isteğini arttırır    (1995) 
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İÇSEL TEPKİLER 
Bilişsel Tepki   Müziğin varlığı mesajın beyinde  Park et Young (1986) 
    işleyişini kolaylaştırır 
Duygusal Tepki  Müzik ürün tercihini etkiler   Gorn (1982) 
    Majör tonun pozitif etkisi vardır  Kellaris et Kent (1992) 
    Müzikle oluşan ruh hali satın               Herrington (1993) 
    almayı etkiler 
    Müzikten zevk alınması mağazanın    Sibéril (1994) 
    değerlendirilmesini etkiler 
Fizyolojik Tepki  Tempo alışveriş hızını etkiler    Milliman (1982) 
 
    KİŞİSEL HASSASİYET 
Yaş   Yaşlı tüketiciler müzikle birlikte   Gorn et al. (1991) 
   sunulan enformasyonu algılamada 
   zorlanırlar   
   Müzik zevki yaşla değişir   Yalch et Spang.(1993) 
   Alışverişte geçirilen süreyi    Yalch et Spang. (1990) 
    algılamada müzik tarzı ve müşteri   
   yaşı arasındaki ilişki etkilidir      
Cinsiyet  Yüksek ses kadınların duygusal      Kellaris et Altsech(1992) 
   değerlendirmelerini olumsuz etkiler 
   Kadınlar kendilerini tanımladıkları Kellaris et Rice (1993) 
   tarza uygun müziğe daha olumlu tepki  
    verirler 
   Kadınlar uyarıcılara daha güçlü cevap  Lacher (1994) 
    verirler, erkekler ise daha analitiktirler 
Kültür   Aynı sosyoekonomik düzeydeki  Day (1985) 
   kişiler belli bir tipteki müziğe daha 
       çok maruz kalmışlardır 
Tanıdıklık  Daha önce pozitif bir olayla       Blair et Shimp(1992) 
    özdeşleştirilmiş müzik pozitif duygular  
    uyandırır (ve tersi) 
   Tanıdık müzik mağazada geçirilen    Yalch et Spang.(1990) 
   süreyi uzatır 
Ruh hali  Müzikle oluşan ruh hali davranış ve  Alpert et Alpert 
      satın alma eğilimini etkiler   (1990) 
   Pozitif ruh halindeki kadınlar daha          Kellaris et Mantel 
   hafızalarından daha çok enformasyon  (1994) 
   geri çağırabilirler 
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İlgili olma  Duygusal olarak ilgili olma müziğin  Park et Young 
   etkisini arttırır     (1986) 
Müzik uyumu  Müzik mesaj uyumu mesajın beyinde Kellaris, Cox et 
   kolay işlenmesini sağlar   Cox (1993) 
   Müzik mağaza uyumu mağazanın     Blair et Shimp(1992) 
   değerlendirilmesini olumlu etkiler 
       

WEB SİTESİNİN ALGILANIŞI 
Enformasyonel  Müzik inançları değiştirebilir          Herrington (1993) 
boyut   Müzik anlamlar taşır    Scott (1990) 
   Müzik kültürel semboller içerir   Hogg (2000) 
Estetik boyut  Müzikten zevk alınabilir   Lacher (1994) 
İnteraktivite  Müzik algılanan enformasyon   Iversen (1989) 
   ilişkisini etkiler 
   Müzik müşterinin zevkine uyuyorsa  Sullivan (1990) 
   mesaj daha çabuk ezberlenir 
 

 

2.4.4. Müziğin Web Kullanıcısı Üzerindeki Etkisi  
 

Ticari web sitesinde kullanıcının kendi haberi olmaksızın gözlemlenebilmesinin 

en büyük avantajı gerçekçi bir ortamda doğru sonuca ulaşabilmek, kullanıcı 

hakkında güncel tahminlerde bulunabilmektir. Sitedeki kullanıcının fareye 

dokunmasıyla oluşan her hareket matematiksel bir yöntemle dosyalanarak analiz 

edilebilir13. Hatta kullanıcının cihaz özellikleri dahi sistematik olarak server’a 

iletilir. Bu enformasyon toplama kapasitesiyle araştırmacılar ilgili site için etkililik 

ölçüm sistemi oluşturmuşlardır. Berthon, Pitt, ve Watson14 sitenin verimliliğini 

farkındalık, çekicilik/konumlandırabilme, iletişim verimliliği, dönüşüm verimliliği 

ve kullanımda devamlılık gibi beş ölçümün ortalamasına bağlamıştır. Dreze ve 

                                                 
13 J. Ferrandi, E. Boutin, “Un outil de Mesure de L’audience d’un Site Internet: L’analyse Réseau”, 
Actes du XV éme Congrés International de l’Association de Française du Marketing, 
Strasbourg, 1999, s. 669-696. 
14 P. Berthon, L. Pitt, R. Watson, “The World Wide Web as a Advertising Medium: Toward an 
Understanding of Conversion Efficiency”, Journal of Advertising Research, C: XXXVI, No:1, 
1996, s. 43-54. 
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Zufryden’e 15 göre sitenin ziyaretçi çekebilirliği, ziyaret edilen sayfa sayısı ve 

sitede geçirilen zamanla belirlenebilir. 

 

Mağaza-içi davranış ile sanal mağaza’daki davranış arasında pek çok ilinti 

bulunmaktadır. Donovan ve Rossiter 16, alışverişten zevk alma, kişinin tekrar 

ziyaret isteği, mağazada harcanan zaman ya da para gibi değişkenlerin ticari web 

sitesinin algılanma biçiminden etkilendiğini belirtmişlerdir.  

 

2.4.4.1. İletişim Verimliliği 17 
 

İletişim verimliliği sitedeki enformasyonu bilmeden, fark etmeden yapılan bir 

tıklamanın nasıl aktif bir ziyarete dönüştürülebileceğidir. Bunun için sitenin tüm 

iletişim değişkenlerinin yeterince uyarıcı olması gerekir. Müziğin ticari bir 

ortamdaki etkisi ile ilgili teoriler çoğunlukla Mehrabian ve Russel’ın 18 “Kişilerin 

belli bir ortama tepkileri yaklaşım ya da kaçış şekillerinde düşünülebilir” teorisine 

dayanır. Smith ve Curnow 19yüksek sesli müziğin kaçış davranışına yol açacağını 

ilk kez gösteren araştırmacılardır. Dubé, et. al.’ e göre 20 müzik, satıcıyla iletişime 

geçme isteği üzerinde etkili olabilmektedir. Dolayısıyla ticari sitenin de interaktif 

bir aracı yani mağazadaki satıcı gibi olduğu düşünülürse, müzik, ziyaretçi 

üzerinde siteye girme isteği yapabilir. 

 

                                                 
15 X. Dreze, F. Zufryden, “Testing Web Site Design and Promotional Content”, Journal of 
Advertising Research, C: XXXVII, No: 2, 1997, s. 77-91. 
16 R. J. Donovan, J. R. Rossiter, “Store Atmosphere: An Environmental Psychology Approach”, 
Journal of Retailing, No: 58, 1982, s. 34-57.  
17 Berthon, et. al., loc. cit.  
18 A. Mehrabian, J. A.  Russel, An Approach to Environmental Psychology, Cambridge, 
Massachusetts Institute of Technology, 1974. 
19 P.C. Smith, R. Curnow, “ Arousal Hypothesis and The Effects of Music on Purchasing 
Behavior”, Journal of Applied Psychology, C: L, No: 3, 1966, s. 255-256.  
20 L. Dubé, et. al., “The Effects of Background Music on Consumers’ Desire to Affiliate Buyer 
Seller Interaction”, Psychology and Marketing, C: XII, No: 4, 1995, s. 305-319. 
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2.4.4.2. Ziyaret Edilen Sayfa Sayısı Ve Sitede Geçirilen 

Zaman21 
 

Bu iki değişken birbirine bağımlıdır: Ziyaret edilen sayfa sayısı arttıkça sitede 

geçirilen zaman artar, tam tersi de geçerlidir, yani, sitede geçirilen süre arttıkça 

ziyaret edilen sayfa sayısı artar.  

 

Daha önce mağaza içi müzikten bahsederken de belirttiğim gibi Milliman22 

müziğin temposunun mağazada geçirilen zamanı ve alışveriş hızını etkilediğini 

göstermiştir. Smith ve Curnow’ da 23 yüksek sesli müziğin insanların mağazayı 

daha hızlı terk etmesine neden olduğunu bulmuşlardır. Yalch ve Spangenberg’ e 

göre 24 de müzik eğer satış ortamıyla uyumluysa ya da insanların hoşuna gittiyse 

satış ortamında daha uzun süre kalmalarını sağlamaktadır. 

 

2.4.4.3. Dönüşüm (Conversion) Verimliliği 25 
 

Kararın ortamının kararın kendisine etkisiyle ilgilidir. Milliman26 temponun 

mağaza ya da restaurantın ortalama satış hacmini etkilediğini göstermiştir. Areni 

ve Kim27 müzik stilinin harcama miktarını değiştirdiğini yaptıkları deneyle 

belirtmişlerdir. Sibéril 28 de hoşa giden müziğin anlık (plansız, ani) alımı (impulse 

buying) tetiklediğini bulmuştur. 

 

 

 
                                                 
21 Dreze, Zufryden, loc. cit. 
22 Milliman, loc. cit. 
23 Smith, Curnow, loc. cit. 
24 Yalch, Spangenberg, loc. cit. 
25 Berthon, et. al., loc. cit. 
26 Milliman, loc. cit. 
27 Areni, Kim, loc. cit. 
28 P. Sibéril, “L’Influence de la Musique sur les Comportements des Acheteurs en Grande 
Surface”, Doctoral Dissertation, University of Rennes, France.  
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2.4.4.4. Kullanımda Devamlılık 29 
 

Buraya kadar yazdıklarımda da sürekli değindiğim gibi yapılan tüm araştırmalar 

müziğin tekrar satın alma ya da tekrar ziyaret isteği yaratma konusundaki olumlu 

etkilerinden bahsetmektedir. Ayrıca, North ve Hargreaves 30 de bir kafeterya’da, 

hoşa giden müziğin müşterilerin tekrar gelme isteklerini arttıracağını 

belirtmişlerdir.  

 

Kısacası, ticari web sitesi sanal bir mağaza ortamı olduğunda müziğin etkilerini 

araştırırken mağaza içi müziğiyle ilgili teorilerden faydalanabiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Berthon, et. al., loc. cit. 
30 North, Hargreaves, loc. cit. 
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3. BÖLÜM 

 

REKLAM MÜZİĞİ 

 
 

Tüketicilerin maruz kaldığı milyonlarca reklam olduğu düşünüldüğünde akla 

televizyon ya da radyo reklamının ne kadar etkili olduğu sorusu gelmektedir. Her 

ne kadar bu sorunun cevabını ürün bazında belirlemek hepsinin tek tek 

incelenmesini gerektirdiğinden çok kapsamlı olsa da genel olarak bakıldığında 

eğer ticari radyo ve televizyon yayıncılığı sürüyorsa, reklam verenlerin bunu bir 

sosyal servis olarak yapmadığı bilindiğinden, reklamın iletilmesinde genel 

anlamda başarılı olunduğu söylenebilir. 

 

Müzik, reklamın etkisini artıran bir değişken olduğundan başarılı bir biçimde 

kullanılırsa reklamı yapılan ürün veya hizmete çok şey katabilir. Müzik, 

reklamlarda psikolojik havayı hazırlayıcı, konuyu destekleyici, dikkati çekici, 

çağrışım yaratıcı olarak kullanılır. Zaman zaman reklamı yapılan ürün, hizmet, ya 

da kuruluşla, hatta reklamda oynayan kişiyle özdeşleştiği görülür.1 

 

Bölgesel reklamcıların tercih ettikleri en önemli reklamcılık ortamlarından biri 

radyodur. Radyo reklamları televizyon reklamlarına göre düşük maliyetli 

olmalarına rağmen çok daha geniş kitlelere seslenebilme olanağına sahiptir. Radyo 

reklamlarının en büyük avantajı insanların başka işler yaparken de radyo 

dinleyebilmeleridir (otomobil kullanırken ya da ev işleri yaparken gibi). Diğer 

yandan, radyo dinleyicileri televizyon dinleyicilerine göre daha seçicidirler. 

Örneğin pop müzik çalan bir istasyonla klasik müzik çalan bir istasyon farklı 

kişilere hitap eder. Bunu dikkate alan reklamcı, istediği istasyonu seçerek, üründen 

satın alma olasılığı en yüksek olan hedef kitlesiye seslenebilir.  

                                                 
1 Fülsun Komutan, “Reklamların Hatırlanmasında Müziğin Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, 
İ.Ü.S.B.E., İstanbul 1995, s. 69. 
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Radyo reklamlarının diğer bir avantajı da dinleyici bir reklamı birçok kereler 

duymuş olur, farkında olmadan da, müzik vasıtasıyla belleğinde ürünle ilgili 

bilgiler kalır. Kaliteli bir radyo reklamı dinleyicinin kulağına seslenirken aynı 

zamanda zihninde canlandırmasına da yol açar.2 

 

Televizyon reklamında ise müzik, görüntüyü anlamlandırır, mesajını 

kuvvetlendirir. En basit ifadeyle izleyiciye o görüntü karşısında ne hissetmesi 

gerektiğini, duygusal olarak ne yaşayacağını söyler. Saniyelerle sayılı süreye bir 

ürünün tanıtımını sığdırmak zorunda olan reklam da ise müzik filmin önemli bir 

kısmını kaplar.  

 

Sadece görüntünün anlatamayacağı kavramları müzik açığa kavuşturur: 3 

 

...Adam bir dükkana giriyor, çıkıyor...Bir daha giriyor. Daha doğrusu biz öyle sanıyoruz. Aslında o 
ikinci gün bir daha giriyor. Yönetmen diyor ki, ben bunu görüntüyle anlatmakta zorlanıyorum, sen 
müzikle anlat. Yahut, örneğin kötü adam üzerinde vurgu yapılması gerekiyor. Filmdeki ‘iyi 
görünen’ adamın aslında kötü adam olduğunu izleyicinin gözüne sokabilmek için oyuncunun ve 
yönetmenin katkısı dışında müzik desteği gerekiyor. İzleyicinin gözüne sokmak olmasa bile, en 
azından o iyi görüntünün altında aslında kötü adam yattığı mesajı işte bu müzikle veriliyor.  
 
 

Reklamcılar imajlarla müziği sosyal ve psikolojik motivasyonlarla bağdaştırma 

işini yapan kişiler olduklarından reklam ajanslarının sosyal anlamları araştırmaları 

gereklidir. Reklamcılarla sosyal bilimler akademisyenlerinin ilişkileri endüstriyel 

kurumlarla akademik ortamda çalışan bilim adamlarının ilişkilerine 

benzetilmelidir.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Jack Mac Donald, Curtis R Holsopple, Handbook of Radio Publicity & Promotion, 3. bs,   
Tab books, Blue Ridge Summit, Pennsylvania, 1991, s. 12. 
3 Anonim, “Ooo Beko...”, Marketing Türkiye, 15 Şubat 2005, s. 51. 
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3.1. Reklam Müziğinin Türü 
 

Reklamda kullanılacak müzik: 

 

• Yeni bestelenecek bir reklam müziği 

• Yeniden düzenlenmiş eski bir reklam müziği 

• Enstrümantal bir fon müziği 

• Eldeki Stoklardan bir müzik 

• Halk Tarafından tanınmış bir müzik 

 

Seçeneklerinden biri olacaktır.4 Reklam müziği seçiminde, pazarlamanın kuralları 

dikkate alınmalı, öncelikle hedef kitle belirlenmelidir. Hedef kitleye göre müzik 

türü seçilebilir.  

 

3.2. Cıngıl 
 

Radyo ve Televizyon reklamı için yazılıp düzenlenmiş, akılda kalıcı ve 

dinleyenlerin dikkatini çekecek sözlü melodiye cıngıl adı verilir. (Cıngıl ile 

reçitatif birbirinden farklı olup reçitatif konuşur gibi şarkı söylemektir.) En genel 

anlamıyla cıngıl, reklamı yapılan ürün ya da hizmetin üstünlüklerini tanıtan sözlü 

müzik parçasıdır.4 Cıngılları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: 5 

 

• Tasvir Cıngılları: Dinleyicinin kafasında tasvir edilen şeyi canlandırıp 

hayal edebildiği reklam müzikleridir. Örneğin bir restaurant reklamının 

müziği dinleyicinin beyninde ne tip bir restaurant olduğunun imajını 

yaratabilir. 

• Doğrudan Satış Cıngılları: Dinleyiciye satılan ürün ya da hizmet ile ilgili 

somut bilgiler veren reklam müziğidir. 
                                                 
4 Paul Joy Nelson, The Design of Advertising, Iowa: WMC, Brown Publishers, 1985. 
5 Al Stone Junior, Jingles-How To Write, Produce & Sell Commercial Music, Writer’s Digest 
Books, Cincinnati-Ohio 1990, s.6. 
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• Zor Satışlar İçin Cıngıllar: Rekabeti büyük bir yarışma havası yaratarak 

körüklerler. 

• Çok Kullanım Amaçlı Cıngıllar: Ulusal ya da uluslar arası bir reklam 

kampanyasının her aşamasında kullanılırlar. Aynı müzik, firmanın başka 

yerlerdeki şubeleri için sözlerde küçük değişiklikler yaparak kullanılır. 

• Komik Cıngıllar: Komedi faktörü, reklamı ilk kez dinleyen kişi üzerinde 

olumlu etkiler yaratırken ikinci ve üçüncü dinleyişlerde bu etki düşer, 

kaybolur, hatta olumsuz yöne doğru kaymaya başlayabilir. Dolayısıyla 

komedi unsuru ile melodi arasına kuvvetli bir bağ yaratmak gerekir. 

 

Cıngıl, reklamın akılda kalmasında ve yaygınlık kazanmasında büyük rol oynar. 

İyi yapıldığı takdirde hem eğlendirici olur hem de reklamı diğer reklamlardan 

farklılaştırır; ağızdan ağza yayılma özelliğine sahiptir. Cıngıl, efekt ve benzeri 

duyusal simgeler dinleyicilerin radyoyla, seyircilerin televizyonla ilişki 

kurmalarına yardımcı olurlar. Reklamı destekleyip güçlendirirler.6 

 

3.2.1. Cıngılın Formu ve Süresi 
 

Cıngılın, formuna daha ayrıntılı bakacak olursak, bir cıngıl giriş, sözler, nakarat, 

köprü, final, ve koda’dan oluşur. Enstrümantal giriş genellikle 10, 15, veya 20 

saniye uzunlukta olur. Müzikal olan veya olmayan efektler giriş kısmında 

kullanılabilir. Sözler, nakarat, köprü, ve final bölümleri ise cıngılın tüm yapısını 

belirler. Cıngıllardaki nakaratlar genellikle üç veya dört satırdan oluşur. Verilmek 

istenen mesaj en çok bu nakarat kısmı ile dinleyici üzerinde etki bırakır. Köprü adı 

verilen bağlantı kısmı çok kısa olup değişik bir melodi yapısına sahiptir. 

 

Reklamlar genellikle 10, 15, 30, veya 60 saniye sürer. Reklam müziği ise 60 

saniyelik bir reklamda en çok 59 saniye, 30 saniyelik reklamlarda ise en çok 29 

saniye olmaktadır. 10 ya da 15 saniyelik reklamlarda ise müzik yarım saniye önce 

                                                 
6 Komutan, a.g.e., s. 69. 
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bitmektedir. (Söz konusu artık saniyeler reklamın bandını çalıştırırken makinenin 

devrini alması için geçen süredir.)7 

 

Reklam müziğinin bestecisi süre faktörünü çeşitli hesaplamalarla göz önünde 

bulundurmaktadır. Örneğin 60 saniyelik bir reklamda eğer tempo bir dakikada 60 

adet dörtlük nota olarak saptanırsa buradan 60 adet vuruş kullanılacağı çıkar. 

4/4’lük bir ölçü birimi seçildiyse 60/4=15 ölçülük bir müzik parçası söz 

konusudur. Yok eğer ¾’lük bir birim seçildiyse, o zaman ölçü sayısı 60/3=20 

olacaktır. Tempo eğer 120 olarak belirlendiyse, 4/4’lük ölçü biriminde 120/4=30 

ölçü, ¾’lükte ise 120/3= 40 ölçü vardır.  

 

Giriş bölümü 15 saniye tasarlanmışsa ve tempo 120 olarak seçilmişse: 

 

120 vuruş/dakika / 60 saniye = 2 vuruş/saniye x 15 = 30 vuruş 

 

olacaktır. 

 

3.3. Reklam Müziğinin Reklamın Etkililiğindeki Rolü 
 

Reklamların büyük çoğunluğunda kullanılan önemli bir element olan müzik, altı 

temel yolla reklamın etkililiğinde rol oynar: 1) Eğlence, 2) Yapı/Devamlılık, 3) 

Hatırlanabilirlik (Akılda kalıcılık), 4) Şiirsel akıcı dil (ve etkili müzik kullanımı), 

5) Hedefleme, 6) Otorite oluşturma.8 Bu altı özelliği geçmişte pazarlama stratejisi 

olarak sunulmaları açısından kronolojik sırayla ele alacağım. 

 

 

 

                                                 
7 İlhan Sami Özulu, “Reklamcılık ve Reklam Müziklerinin Radyo-Televizyondaki Yeri”, Doktora 
Tezi, İ.Ü.S.B.E.,  İstanbul, 1994,s. 89. 
8 David Huron, “Music in Advertising: An Analytic Paradigm”, Music Quarterly, C:LXXIII,  
No: 4, 1989, s. 557-574. 
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3.3.1. Eğlence 
 

İyi müzik reklamın etkililiğine onu daha ilgi çekici yaparak katkıda bulunabilir. 

İyi bir reklam izleyicisinde dikkat uyandırır ve bunu başarmanın en sıradan yolu 

eğlendirmektir. Tarihsel açıdan müziğin reklamda kullanımı sözlerle ifade edilen 

satış mesajını müzikle biraz renklendirerek reklamın istenmeyen, araya giren 

yönünü bertaraf ederken, müzikle dinleyicinin dikkatini çekmekti. Çok sık yapılan 

bir yanlış değerlendirme eğlendirmeyi basit, safça yapılmış bir hoşa gitmeyle 

karıştırmaktır. Eğlendirmek dikkat oluşturmak ve ilgi çekmektir.  

 

3.3.2. Yapı/Devamlılık 
 

Müzik değişik yapısal rollerde kullanılabilir. Reklamdaki en önemli yapısal rolü 

bir görsel imajlar ya da dramatik diziler serisini, öyküsel sesleri ya da ürün 

özellikleri listelemesini birleştirmektir. Bu, müziğin devamlılık fonksiyonudur. 

Tarihsel olarak müziğin devamlılığı sağlamasının kullanımı ayrık ya da devamlı 

olmayan sahneleri ya da kesilmiş yerleri birleştirme amaçlı hazırlanmış film 

müziğine dayanır. Müzik, ayrık imajları anlamlı hale getirir. Reklamda da müzik 

kesilmeyen, sürekli bir arka plan olarak görevlendirilebilir.  

 

Müziğin ikinci bir yapısal fonksiyonu ise dramatik anları ya da bölümleri öne 

çıkarmak, altını çizmektir. Bu aynı şekilde film müziğinin de asıl fonksiyonudur.  

 

Bu tip bir yapısal kullanıma örnek9 Amerika’da McDonald’s firmasının “Sausage 

McMuffin” ürününü piyasaya sürerken radyo reklamında kullandığı müziktir. 29 

saniye gibi bir süre düzenleme, karakterler, dinamik tansiyon, ve kodasıyla 

dramatik hikayeyi anlatır. Zaman çok iyi kullanılmıştır. Reklam sürekli yükselen 

bir tansiyonla çalan ritmik yaylılarla başlar. Amaç tansiyonu gerilim noktasına 

kadar artırıp başrol oyuncusunun “Two New Tastes! (İki yeni lezzet)” diye 

                                                 
9 Ibid. 
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açıkladığı noktayı, bakır üflemeliler girerken tonal bir merkezin yaratılmasıyla (Si 

bemol Majör) destekleyerek ortaya çıkarmaktır.  

 

 
 

Başlangıç ritmi “Sausage McMuffin ve Sausage McMuffin with Egg” kelimeler 

dizisinin okunma şeklini yansıtacak biçimde seçilmiştir. Açılış ritminin amacı 

dramatik tansiyon yaratmayla birlikte koro tarafından mi sesi üzerinde söylenen 

yeni ürünün adını da yansıtmaktır. Bu ikinci özellik, tüketicinin ürünü, 

süpermarket alışverişindekinin tersine, sadece adını söyleyerek alabileceği 

düşünüldüğünde ürünün adını öğretmek bakımından son derece önemlidir. Bu 

örnek, reklam müziğinin bestelenmesinin bazı promosyonsal amaçlarla nasıl 

sınırlanabileceğini çok güzel tasvir etmektedir. 

 

3.3.3. Hatırlanabilirlik (Akılda kalıcılık) 
 

İnsanların algılama ve hatırlama organı beyindir. Reklama ve müziğe göstereceği 

ilgi ya da tepki onun reklam-müzik olgusunu algılayıp akıl gücüyle beynine 

yerleştirmesine bağlıdır. Literatüre göre beynin sağ bölümü vücudumuzun sol 

bölümünü, beynin sol bölümü ise vücudumuzun sağ bölümünü kontrol etmektedir. 

Buna ek olarak beynin iki bölümünün müzikle ilgili olarak iki ayrı rol oynadığı 

bilinmektedir. Ses perdesi, melodi ve ritm ilk olarak beynin sağ bölümünde 

kaydedilmektedir. Beynin sağ bölümü aynı zamanda duygusal hayatımızın da 

merkezidir. Sol bölümü ise kod (şifre) çözümü ve anlamlandırma merkezidir. 

Bunu örneklemek gerekirse, bir şarkı söylediğimizde, beynin sol tarafını 

uyutabilirsek ezgiyi söyleyebildiğimizi, ancak sözleri söyleyemediğimizi fark 

ederiz. Buna karşılık beynin sağ bölümü devreden çıkarılacak olursa, kelimeleri 

söyleyebiliriz fakat melodiyi söyleyemeyiz. Ancak beynin sağ ve sol bölümleri iş 

birliği yaptığında hoşa giden sesleri duyabiliriz.  
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Bir ürünün ya da markanın akılda kalmasını sağlamada müziğin ritim öğesinin 

başta olmak üzere çeşitli yönlerinin etkin kullanılması gereklidir. Tüketicilerin 

sadece ürünün ismi de olsa ürüne biraz aşinalık duymaları o ürüne yönelmelerine 

neden olmaktadır. İnsan duyusunun ve bilişinin özelliklerinden birisi müziğin 

dinleyicinin aklında uzun süre kalabilmesidir. Asıl enteresan olan zihin almak 

istemese de beynin bu şekilde bir müzikle işgali bir önceki paragraftan da 

anlaşılabileceği gibi beynin özellikleri sebebiyle mümkündür. Böylelikle müziğin 

belirli bir ürünün kimliğiyle örtüştürülmesi ürünün hatırlanmasına son derece 

yardımcıdır. İnsanın görsel oryantasyonunun büyüklüğüne rağmen fotoğraf ya da 

diğer görsel imajlar insan bilincini müzik kadar tahrip edememektedir. 

Dinleyicilerin istemedikleri melodiye direnmeleri zihinsel olarak gerçek sesin yok 

olmasından çok daha sonra gerçekleşebilmektedir. 

 

Klasik “cıngıl” hatırlanabilirliğe, yani ürünün akılda kalıcılığına yardımcı olan en 

çok rastlanan müzikal tekniktir10. Reklamlarda kullanılan müzik öğesi, reklamların 

algılanmasını ve hatırda kalmasını büyük ölçüde etkiler. Daha önce de belirttiğim 

gibi cıngıl, belli bir melodiyle söylenen sözlerle bir ürün, hizmet, ya da markanın 

adının tüketicinin hafızasında kalmasını sağlama yönünde yapılan reklam 

müziğidir. Mırıldanılabilme özelliği ile de yaygınlaşmasını sağlar. Dolayısıyla 

akıllı ve başarılı bir şekilde kullanılırsa reklamı diğer reklamlardan ayırır, ilginç 

kılar ve reklamı yapılan ürüne çok şey katar. 

 

Toronto piyasasını hedef alan bir eve servis pizzacı zinciri olan “Pizza Pizza” 

reklamı buna örnektir. Cıngıl, zincirin telefon numarası olan 967-1111’i 

kodlamaktadır ve yoğun bir şekilde lokal radyo ve televizyon reklamlarıyla 

duyurulmuştur. İlk kez 1975 yılında Pizza Pizza firması telefon numarasını hatırda 

kalan bir cıngıl melodisine adapte ettirmiştir. Bu cıngılın pazarlama amacı telefon 

rehberinden eve servis yapan pizzacıların numaralarını arama ihtiyacını yok edip 

                                                 
10 Komutan, a.g.e. 
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tüketicinin aklında kendi telefon numaralarının kalmasını sağlamaktır. Bu konuda 

büyük başarı sağladıkları ve amaçlarına ulaştıkları Pizza Pizza firmasının Internet 

sitesinde “Numaramız Toronto bölgesinde o kadar iyi öğrenildi ki göçmen 

büroları bile kişinin gerçek Torontolu olup olmadığını test ederken bizim 

numaramızı soruyor” şeklinde ifade edilmektedir11. Tüketiciye bunun hoş tarafı 

rahatlık sağlamasıdır.  

 

Standart 7-haneli telefon numarası telefon firması psikologlarınca optimum 

hatırlanabilir en büyük hane sayısı olarak zaten belirlenmiştir. Bununla birlikte 7 

hanenin üç ve ardından gelen dört haneli gruplanması da hatırlamaya yardımcı 

olmaktadır. Üç haneli ilk grup bulunulan bölgeyi kodladığından telefon 

idaresinden bunu değiştirmek mümkün değildir. Pizza Pizza firması kalan dört 

haneyi öncelikle çevirmeli telefonlardan araması kolay olsun diye dört tane bir 

olarak seçmiştir.  

 
Fakat cıngılın şarkı versiyonu son dört haneyi (bir-bir-bir-bir) “onbir onbir” olarak 

değiştirmiştir. “Onbir” kelimesinin her tekrarı tekrarlı nota gruplarının 

kullanımıyla melodik açıdan desteklenmiştir. Her iki onbir de aynı melodik cümle 

(Re#-mi-sol) ve aynı ritim (sekizlik-sekizlik-dörtlük) dizileri tekrarlanmaktadır. 

Ayrıca ritmik anahtar kelimelerden üçü olan “seven, eleven, eleven” en eski sözel 

hatırlama yöntemi olan kafiyeyi oluşturmaktadır.* 

 

                                                 
11 “Pizza Pizza- A History of Leadership and Innovation”, (Çevrim içi) 
http://www.pizzapizza.com/english/pages/about_us/aboutus.htm, 10 Mart 2005.  
* Cıngılı dinlemek için Pizza Pizza Internet sitesini ziyaret ediniz.(Çevrim içi) 
http://www.pizzapizza.com/english/pages/about_us/aboutus.htm 
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Cıngılın tüm melodik aralığı tam beşli aralığından daha küçük, söylemeyi 

kolaylaştıracak kadar dar bir mesafeyi kapsamaktadır. Birtek tekrarlanan kromatik 

yabancı tonun dışında tüm sesler hemen hemen tüm kültürlerde birçok melodiye 

temel olan basit bir pentatonik gamı oluşturmaktadır (re#-mi-fa-sol-la).  

 

Perakende zincirinin adı olan Pizza Pizza bile hatırlanabilirliği arttırma için 

seçilmiştir. Tek başına pizza kelimesini kullanmak satılan ürünün adıyla ilgili 

karışıklığa yol açabileceğinden ve yasal olmayan bir işletme ismi olacağından 

uygun olmazken, kullanılabilecek ikinci bir kelime ürünün tanımlanmasına çok az 

yardımcı olacaktır. Pizza kelimesinin basit bir tekrarı kanunen tek bir işletme ismi 

olabilmeyi ve kafiyeli bir kelime kullanımıyla ürünün tanımını kuvvetlendirmeyi 

sağlamıştır. 

 

Son olarak, ritmik senkopasyon kullanımına değinmek gerekir. Senkopasyon 

cıngıla müzikal bir anlam eklerken söylenen numaraların doğal okunma ritmini 

yansıtmaktadır.  

 

3.3.4. Şiirsel Akıcı Dil ve Etkili Müzik  
 

Müzikal geliştirmenin dördüncü yolu akıcı dil kullanımıdır. Vokal müzik, sözel 

bir mesajın konuşma şeklinden farklı bir biçimde iletilmesini sağlar. Müzikal bir 

cümleyle iletildiğinde, mesaj, konuşma dilindeki kaba sesleri, saf, dümdüz bir 

ifadeyi daha yumuşak hale getirebilir. Kişi normalde son derece sıradan bir şeyi 

şarkı olarak söyleyerek farklı bir duyum sağlayabilir.  

 

Kişiler konuşma ve şarkı arasındaki bu kutuplaşmayı, esasları ve mantığı içeren 

enformasyonu konuşma diline, duygusal ve gerçekler listesini içermeyen mesajları 

lirik dile atayarak yaşatmaktadırlar. Bu kutuplaşma, eski Yunan’daki dilin şiirsele 

karşı mantık içeren kavramları arasındaki münazaralara kadar dayanır. Aynı 

kutuplaşma reçitatif ve arya arasındaki operasal zıtlıklarda da görülür.  
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Konuşma ve şarkının karışımlı kullanımı, reklamcılara hem mantıksal ve esaslara 

dayalı hem de duygusal ve şiirsel olabilme imkanı sağlamaktadır. Amerika’da bir 

havayollunun reklamlarında konuşulan ve şarkı olarak söylenen pasajlar bu 

kullanıma örnektir12: 

 

Şarkı olarak söylenen: 

 

We’ll take you back to all friends and places that you know. We’ll take you back, 

we’ll take you to the land of long ago. With CP Air you’ll have the journey of a 

life-time. CP Air Holidays. 

 

(Sizi tüm arkadaşlarınıza ve bildiğiniz yerlere geri götürüyoruz. Sizi geri 

götürüyoruz, sizi uzun zaman önceki ülkeye götürüyoruz. CP Havayollarıyla 

hayatınızın yolculuğunu yapacaksınız. CP Havayolları) 

 

Konuşulan: 

 

Planning a trip to Germany? Plan with CP Air Holidays. They offer low fares and 

a choice of three charter-flight destinations: Duesseldorf, Frankfurt, or Munich. 

You’ll fly closer to where you want to go, with traditional CP Air service all the 

way. Ask your travel agent about CP Air Holidays charter flights to Germany. 

They’ll take you back.  

 

(Almanya’ya bir seyahat mı planlıyorsunuz? CP Havayollarıyla planlayın. Düşük 

ücretlerle Duesseldorf, Frankfurt, veya Münih olmak üzere üç farklı uçuş bölgesi 

sunuyorlar. Geleneksel CP Hava yollarıyla gitmek istediğiniz yerin daha yakınına 

uçacaksınız. Seyahat Acentenize CP Havayollarının Almanya uçuşlarını sorun. 

Sizi geri getirecekler.) 

 

                                                 
12 Huron, a.g.e. 
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Şarkı olarak söylenen: 

 

With CP Air you’ll have the journey of a life-time. CP Air Holidays. We’ll take 

you back. 

 

(CP Havayollarıyla hayatınızın seyahatını yapacaksınız. CP Havayolları. Sizi geri 

getireceğiz.) 

Konuşulan ve Şarkı olarak söylenen pasajları her ikisi de “CP Air Holidays (CP 

Havayolları)” ve “take you back (Geri getirilme)” cümlelerini içermektedir. Şarkı 

versiyonu birinci çoğul şahıs olan “we (biz)” i kullanırken konuşma versiyonu 

üçüncü çoğul şahsı, “they (onlar)” ı kullanmaktadır.  

 

Şarkı olarak söylenen:  

 

We’ll take you back...(Sizi geri getireceğiz...) 

 

Konuşulan:  

 

They’ll take you back...(Sizi geri getirecekler...) 

 

Bu şekilde zamirin subjektif/objektif kullanımı şarkı ve konuşmanın reklamda 

karıştırılıp kullanımında tipik bir uygulamadır. Genel olarak ulusal marka 

reklamcıları şiirsel anlatımları mantıksal yola tercih ederler çünkü rekabet halinde 

olan ürünler arasında spesifik mantıksal esaslara dayalı farklılıklar oldukça 

zayıftır. Küçük ürün farklılıkları çoğunlukla müzik kullanımıyla yansıtılır. Ayrıca 

müzikal sözler dümdüz bir anlatım diline göre daha az kritik bir yansıma sağlarlar.  

 

Cıngılın şiirsel akıcı bir dile sahip olabilmesi için ve iletilmek istenen mesajın 

anlamını kuvvetlendirmesi için sözler ve melodi arasında doğru uyum 
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yaratılmalıdır. Sözleri notalandırırken istenilen etkiyi yaratabilmek için dikkat 

edilmesi gereken noktalar şunlardır: 13 

 

• Sessiz harflerle biten kelimeler notalama yönünden her zaman kısa 

değerlikli olmalıdır. 

• Sesli harflerle biten kelimeler istenilen süre kadar uzun tutulabilir 

• Birden fazla hecesi olan kelimelerde doğru heceye vurgu vermek 

önemlidir. Çok heceli bir kelimenin doğal olarak vurgulanan hecesi ölçü 

vuruşlarından birinin üzerine gelmedir. Eğer ölçünün birinci vuruşu üç 

heceli bir kelimenin ikinci hecesine, yani zayıf zamanına denk gelirse 

aksan yer değiştirecektir. Bu, çok anlamsız bir durum yaratarak dinleyici 

üzerinde önemli bir etki yapmayacaktır. 

• Ölçünün kuvvetli ve zayıf zamanlarını doğru yerde kullanmamak verilmek 

istenen mesajın anlamını değiştirecek ya da etkisini zayıflatacaktır. 

 

Sözleri doğru ve yerinde notalayabilmek için, ya da iletilecek mesajın 

vurgulanması gereken yerlerine aksanın gelip gelmediğini anlayabilmek için 

kelimeleri konuşur gibi, yani seslendirmeden sadece ritmiyle, Bona yöntemiyle 

okumak yararlıdır. Tanıtılan ürün ya da markanın adı hem ritmik hem de melodik 

açıdan en vurucu noktada olmalıdır. Melodik açıdan en başarılı reklam müzikleri 

akılda kalıcı olanlardır. Melodi de anlatılmak istenen mesajı kullandığı temayla 

yansıtabilmelidir. 

 

3.3.5. Hedefleme 
 

Herhangi bir reklamla karşı karşıya gelen birçok insan aslında yanlış bir oyunun 

içindedir. Örneğin çoğu insan çocuk bezi pazarında değildir, erkekler genel olarak 

kadın ayakkabısı almazlar ve çocukların ofis mobilyasına ilgisi çok düşüktür. 

                                                 
13 Sidney Shemel, This Business of Music, Watson-Guptill Publications, New York, USA, 1990. 
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Reklam bütçesinin büyük bir kısmı yanlış yönlenmiş mesajlar yüzünden boşa 

gidebilir. Dolayısıyla reklamcılar ilgilenilen pazar diliminin özelliklerine hitap 

eden medyayla ilgilidirler. Seçilen medya organı ya da yayın takvimi daha iyi ayırt 

etmeyi sağlayarak, belirli bir kitleyi hedef almaya yardımcı olabilir. Bu şekilde 

belirli bir izleyiciye/dinleyiciye kilitlenmeye “hedefleme” denir14. 

 

Hedeflemenin önemi ürünün kendisine bağlıdır. Çok özelleştirilmiş ürünler, 

örneğin cerrahi araç gereçler, yoğun hedeflemeyi gerektirir; her ne kadar cerrahlar 

da televizyon izleseler de ulusal televizyon yerine tıbbi dergilerdeki bir reklama 

çok daha duyarlıdır. Bunun tersine, şampuan, çoğunlukla yoğun hedefleme 

gerektirmeyen tipik bir üründür çünkü çoğu insan şampuan kullanıcısıdır. Ama 

şampuan reklamı, her ne kadar doktorlar da şampuan tüketicisi olsalar da genel 

olarak tıp dergilerinde bulunmaz. Öyleyse en uygun hedefleme stratejisi en büyük 

pazar dilimine ulaşımı optimize ederken iletişim aracı masrafını dengeleyendir. 

Çoğunlukla birkaç medyanın koordinasyonunu içeren bir strateji optimumdur15.  

 

Uygun iletişim aracı seçildikten sonra hedeflemede ikinci dikkate alınması 

gereken etken hedef demografik grubu oluşturan kitleyi fethetmektir. Müzik 

stilleri çok uzun zamandır değişik sosyal ve demografik gruplarla özdeşleştirilir. 

Bu sebeple, müzik stili spesifik bir pazarı hedeflemeye yardımcı olabilir. Stil, bir 

sosyoekonomik belirleyici olarak, spesifik bir izleyiciyi tanımlayan unsur şeklinde 

işleyebilir. Örneğin genç bir kesime hitap edecek hard-rock, funky, heavy metal, 

v.b. gibi yüksek sesli müzikler 50-60 yaş gurubu için geçerli olamayacaktır. Bir 

spor ayakkabı söz konusu ise, hedef kitlesi gençler olacağı için, reklam müziği de 

“genç” olacaktır. “Modern”, “güçlü”, “akılda kalıcı” gibi sıfatları olacaktır. 

Değişik yaş guruplarındaki kişilerin müzik zevkleri birbirinden farklıdır. Gençler 

daha ritmik ve güncel müzikten hoşlanırken yaşlılar yumuşak ve dinleyeni 

rahatlatan tarzda müzikleri tercih ederler. Yaş, dikkate alınabilecek demografik 

                                                 
14 Graham J. Hooley, Marketing Strategy and Competitive Positioning, New York, Prentice 
Hall Europe, 1998, s. 20.  
15 Ibid. 
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etkenlerden yalnızca biridir. Cinsiyet, Irk, v.b. etkenler de mevcuttur. 

Sosyoekonomik farklılıklar açısından düşünüldüğünde de, örneğin,  kırsal kesime 

klasik müzik ile seslenmek çok da akılcı değildir. Fakat müzik stillerinin belirli bir 

demografik gruba tam olarak hitap edeceği ne dereceye kadar söylenebilir?  

 

Örneğin Ford firması pick-up kamyonetlerinin reklamlarında Country ve Western 

tarzı müzik kullanmaktadır. Ford’un Pazar araştırmacıları pick-up kamyonet 

alıcılarının genel popülasyona oranla Country ve Western (C&W) müzik stilini 

beğendiklerini belirlemişlerdir. Buradan üç çeşit sebepsel ilişki çıkarmak mantıken 

mümkündür.Ya pick-up kamyonetler sahiplerinin ya da almak isteyenlerin C&W 

tarzı müzik sevmelerine neden olmakta, ya C&W pick-up kamyonet isteğini 

arttırmakta, ya da (en mümkün olan) pick-up kamyonet ve C&W tarzı müzik zevki 

üçüncü bir, belirsiz ya da birbiriyle ilişkili değerler kümesi sebebiyle 

oluşmaktadır. Reklam bilgilerini incelemek bilimdeki gibi sadece korelasyonlar 

kurar, sebepsel ilişkiler buradan çıkarılabilir. 

 

Fakat yoğun sebepsel bağlantılar kurmak gereksizdir. Korelasyon bulmak 

yeterlidir. Kişi müzikteki sosyal anlamları reklam stratejisini araştırarak basitçe 

öğrenebilir. Radyo ve televizyon reklamları yaşam stili, sosyal sınıf ve materyali 

müzik stiliyle birleştirir.  

 

Her ne kadar bazı durumlarda basit esasları içeren bilgileri vermek ürünü satmada 

yeterli olsa da diğer çoğu durumda ürünün temel fonksiyonları rakip ürünlerden 

çok da farklı olmadığından sadece bunlardan bahsetmek yeni müşteri kazanmada 

yetersiz kalır. Bu durumlarda reklamcılar stil ya da imaj yönetimine yönelirler. Bu 

özellikle de “ikili ürünler” kategorisi için geçerlidir. İkili ürünlere klasik örnek 

Coca Cola ve Pepsi Cola’dır. Bu ürünler birbirleriyle çok sıkı bir rekabet 

içindedirler ve çoğu zaman esaslardan, mantıksal açıklamalardan kaçınarak imaj 

yönetimine ağırlık verirler. Amaç belirli bir stil ya da imaj çizip güçlü ve geniş 

tabanlı tüketici ilişkileri oluşturmaktır. Küçük bir kitleyi hedefleyen bir ürün 

yaratmak daha kolay olsa da bu dar bir pazarla sonuçlanır.  
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Genel olarak, demografik grubun büyüklüğüyle belirli  bağlantılar kurabilmenin 

gücü birbirleriyle ters orantılıdır16. Cola reklamcılarının görevi seçilen pazarın 

büyüklüğünü optimize ederken mümkün olacak ürün ilişkilerini güçlendirmektir.  

 

3.3.6. Otorite Oluşturma 17  
 

Hedefleme fonksiyonuyla müziğin reklamın inanılırlığını, yani otoritesini, 

oluşturmada kullanımı yakından ilişkilidir. Doğru otorite oluşturarak etkili 

hedefleme sağlanabilir. Otorite oluşturmanın kolay bir yolu bir uzmanın onayıdır 

(Örneğin ünlü bir araba yarışçısını araba reklamlarında kullanmak ya da Diş 

macununu diş hekimleri birliğinin tavsiye etmesi). Otorite ünlü şarkıcı, film yıldızı 

vs. gibi ürünle ilgili spesifik bir uzmanlığı olan fakat teknik olmayan tarafların 

tavsiyesiyle de oluşturulabilir.  

 

Aktör ya da aktrisleri reklamcılar grup otoritesi bağlamında kullanabilirler. En 

önemlileri ırk, cinsiyet, yaş, ve sosyal sınıf ya da statü gruplarıdır. Bu tip gruplar 

arasında müzik zevki açısından yakın ilişkiler olduğundan, müzikal stil çok etkili, 

sözel olmayan bir belirleyici olarak kullanılabilir.  

 

Reklamın izleyiciyi fethetmedeki başarısı orijinal bir çekiciliğe sahip olabilmesine 

bağlıdır. Başarılı bir reklam dinleyicinin değer verdiği o “anlamlı akor” u bulandır. 

Ürün tek başına bir çekicilik taşıdığından reklamcılar ürünü daha çok 

ilişkilendirme sağlayacak belli kültürel değerlerle birleştirmelilerdirler.  

 

 

 

 
                                                 
16 Ibid. 
17 John Murphy, Advertising and Marketing Communication Management, Forth Worth, 
Dryden Pres, 1993, s. 220.   
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3.4. Reklam Tipine Göre Enstrüman Seçiminin Önemi 
 

Bir reklam müziği bestecisinin en önemli görevi ürüne uygun stili yakalarken 

doğru enstrümanları da seçmektir. Yazılan müziği daha çekici hale getirmek için 

değişik ses renkleri veren enstrümanlar kullanılabilir. Örneğin aynı melodinin 

obua ve klarnette çalınışı farklı ses renkleri yaratır ve dinleyici üzerinde değişik 

etkiler bırakır. Ürün veya hizmetin kapsamına uygun ses rengi yaratabilen 

enstrümanları kullanmak gerekir. Değişik ses renklerinin birlikte kullanımı arzu 

edildiğinde de bu renklerin elde edilmesinde kullanılacak enstrüman gruplarının 

arasındaki uyuma dikkat edilmelidir.  

 

İnsan sesi de bir enstrüman olarak düşünülmelidir. Örneğin kadın sesleri trompet 

veya tiz sesler veren tahta nefesli çalgılar ile birlikte, erkek ve kadın sesleri 

birlikte olarak ise saksafon grubu ile veya bakır nefesli çalgılar grubu ile beraber 

kullanılabilir. Behrens ve Gren, üzüntünün en iyi vokalle ya da kemanla, 

kızgınlığın timpaniyle ve korkunun da kemanla ifade edilebileceğini 

bulmuşlardır.18 

 

Örneğin, bir havayolu için reklam müziği hazırlayan besteci, uçak havada 

süzülürken güven hissini de verebilecek bir uçuş müziği yaratmalıdır. Uçakların 

hacim ve büyüklükleri farklı olduğundan, gerek kalkış sırasında, gerekse yerleşim 

bölgeleri üzerinde set-üstü hızlarda gürültü fazla olacaktır. Dolayısıyla uçağın 

havalanışını belki bir keman esintisiyle belki de bir Fransız kornosu sesiyle 

vermek gerekecektir. Steve Karmen’e göre Fransız kornosu havayolu reklam 

müziğinde çok önemlidir. Bu enstrümanın uzun seyreden tonları güven ve huzur 

içinde uçmayı çağrıştırır.19 

 

                                                 
18 G. A. Behrens, S. B. Gren, “The Ability to Identify Emotional Content of Solo Improvisations 
Performed Vocally and on Three Different Instruments”, Psychology of Music, C: XXI, s. 20-33. 
19 Steven Karmen, Through the Jingle Jungle, Billboard Books, New York, 1989, s. 93. 
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Araba reklamlarında istenen, güvenin yanı sıra imaj, hız, güç ve performanstır. 

Müzikal etkiye sıcak bir hava kazandırabilmek için genel efektin yanında belki de 

bir davul vuruşu ile daha heyecan yaratacak ritim motifleri oluşturulabilir. 20 

 

Bir deterjan reklamında iki beyaz gömlek alınıp birine vişne lekesi, ötekine 

çikolata lekesi sürülür. Bu ne yönetmen, ne müzisyen, ne de izleyici için 

sürprizdir. Deterjan reklamlarında standart üç bölüm vardır: Önce problem çıkar, 

X deterjanı gelir ve mutlu sonla çözüm bulur. Bu klişelerin içinde X deterjanı bir 

temizlik maddesi olduğu için reklam filminde, ürünün çıktığı anlarda, temizliği ve 

hijyeni anımsatacak, çağrıştıracak zil benzeri sesler, piyano, billur gibi ses çıkartan 

enstrümanlar devreye girer. Eğer bahar kokulu X deterjanı deniyorsa, o zaman 

baharı çağrıştıran kuş sesleri, cıvıltıları vardır. 21 

 

Cola tipi reklamlar genelde genç, aktif, hareketlilik, mutluluk imajını vermektedir. 

Görüntüde açık mekan, güneş, deniz, parti, eğlence, vb. lere pop veya rock 

şarkıların eşlik etmesi uygun olacaktır. Dolayısıyla daha çok hareketliliği 

vurgulayan ritm enstrümanları ve elektronik enstrümanlar ağırlıklı 

kullanılmaktadır.  

 

Bir parfüm reklamında müzik, parfümün akıcılığını, romantizmini, duygusallığını 

piyano, klasik gitar veya yan flüt gibi bir enstrümanla verebilir.  

 

3.5. Reklamın Beğenilmesinde Müziğin Etkisi 
 

Reklamın sevilmesinde müzik önemli bir etkendir. Reklamların beğenilme 

oranları araştırıldığında, beğenilme nedenlerinin birincisi müzik, ikincisi görüntü, 

üçüncüsünün de kalite ve kurgu olduğu tespit edilmiştir. 22 

 
                                                 
20 Özulu a.g.e.,s. 91. 
21 “Ooo Beko....”, Marketing Türkiye, s. 52. 
22 Anonim, “Reklam İzleme Alışkanlıkları Üzerine”, Medya Dergisi, C: IV, No: 12, Şubat 1992, 
İstanbul, s. 16.  
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Müzik reklamın başarısında çok önemli olduğundan reklam müziği yapımcısının 

ya da seçicisinin ürünün hedef kitlesinin müzikle ilgisini ve müzik zevkini iyi 

bilmesi, anlaması ve bunu müziğinde yansıtabilmesi gerekir. İnsanların müziği 

dinleme biçimleri üç ana başlık  altında toplanabilir. 23 

 

a) Seçici dinleme: Dinleyicinin bir müzik eserini hemen hemen tüm öğelerini 

dikkate alarak dinlemesidir. 

b) Araştırıcı dinleme: Dinleyenin beğenisi ile biçimlenir. Araştırıcı 

dinlemede dikkat, seçme işleminin tamamlanmasından sonra başlar. 

Tanıma, kalite ve izlenimler, canlılık gibi etmenler bu süreçte önemlidir. 

c) Ambiyans türü dinleme: Bu tür dinlemede dinleyici dikkatini müzikten 

çok ses üzerinde toplar. Seste ve insanda herhangi bir fiziksel değişiklik 

olmadığı sürece, müzik, kişi tarafından duyumsal ve dolaylı olarak 

tüketilebilir. Herhangi bir işle uğraşan kişiye hitap edebilecek müzik fon 

müziği niteliğindedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
23 Ali Cemalcılar, “İletişim Sanatı Olarak Müziğin Öğretimde ve Eğitim Ortamlarındaki Kurumsal 
Yapısı ile Yaygın Eğitimde Bir Model Önerisi”, A.Ü.Yayınları, No:280-133, Eskişehir, 1988,  
s. 95. 
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4. BÖLÜM 

 

AMERİKA’DA BAŞARILI BİR PAZARLAMA MÜZİĞİ 

FİRMASI: MUZAK 

 

 
Muzak, profesyonel olarak işlevsel müzik üreten, müzik psikolojisini dikkate alan 

ve bunu olumlu açıdan kullanan bir Amerikan firmasıdır. Zamanla Avrupa’ya da 

çeşitli aracı firmalar sayesinde yayılmıştır. Muzak’ın nasıl ortaya çıktığını, kaç 

senede ne boyuta ulaştığını ve ne şekilde işlediğini öğrenmenin konuma ışık 

tutacağı ve profesyonellere de iyi bir örnek olacağı düşüncesindeyim.  

 

4.1. Tarihçe 1:  
 

Muzak, bilimsel olarak müziğin kullanımını uygulayan, eğlence için değil 

fonksiyonel amaçlı müzik üreten ve sunan yetmiş yıl önce kurulmuş bir Amerikan 

firmasıdır. İlk olarak işletmelere müziği sokmuştur. Muzak’tan önce tüm ofisler, 

bankalar, mağazalar sessizdir. General George Squier görevi devraldığında bunu 

fark eder. İnsanların müzikle kendilerini daha iyi hissedeceklerini düşünmektedir. 

İlk olarak daktilo yazılan yerlere müzik uygulamasını başlatmışsa da esas dönüm 

noktası 1930’larda çok yüksek gökdelenlerin inşasıyla asansör zorunluluğu ve 

insanların bu kadar yüksek katlara asansörle çıkma korkusunu engellemek 

amacıyla Muzak “asansör müziği” olarak ortaya çıkmıştır.  

 

General emekli olurken müziği kablodan yayınlama patentini almış, bunu daha 

sonra North American Company’e satmıştır. Onlar da firmayı Wired Radio, Inc. 

olarak isimlendirirler. 1936 yılında, firma ilk olarak evlere müziği getirmek için  

                                                 
1 Anonim, “Muzak”, (Çevrim içi) http://www.muzak.com, 3 Ocak 2006.  
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Muzak adıyla test yayınına geçer ve bu bedava radyodan müzik yayını çok tutar. 

Daha sonra tekrar işletmelere odaklanarak önce New York’taki büyük otel ve 

restaurantlara telefon hatlarından müzik iletmeye başlar. Ticari operasyonlar New 

York’ta başlamıştır. Muzak tek bir şarkıcı, tek bir orkestra ya da tek bir Broadway 

müzikali odaklı “tek temalı” yayınlar yapmaktadır. Bu süreçte müzik yavaş yavaş 

fabrikalara ve işyerlerine girmektedir.  

 

1937’ de İngiliz endüstri psikologlarından oluşan bir grup, yaptıkları incelemede 

müziğin işyerinde verimliliği artırdığını doğrulamışlardır. Muzak’ın New 

York’taki başarısı duyulmuş, diğer şehirler de müzik talep etmeye başlamışlardır. 

 

Britannica ansiklopedisinin basımcısı William Bentor, Muzak’ı almıştır. 

1940’larda ikinci dünya savaşı Muzak’ın büyümesinde oldukça etkendir. Savaşla 

tüm ülke üretime odaklanınca işle ilgili müzikte Muzak lider rolü üstlenmiştir. 

Psikologlar tekrar bir onay verince de Muzak yaptığı işi bilimsel bir düzleme de 

oturtabilmek için Scientific Progression’ı  (Bilimsel hareket, ilerleme) uygulamaya 

koymuştur.  

 

1948’de “saatin dörtte biri programlama”, yani on beş dakika Muzak müziği on 

beş dakika sessizlik, uygulanmaya başlanmıştır. 1950’de “Travel Muzak” 

(Seyahatte Muzak) tüm gemi ve uçaklarda olağan bir özellik olarak mevcuttur.  

 

1956’da artık tüm dünyada telefon kablolarından yayın yapan, en geniş ağı 

kullanan firmayken FM yayın sistemine de geçmeye başlamıştır. 1957’de 

Franchise bayilik sisteminde Amerika içi ve dışında 150 franchise bayiye 

ulaşmıştır. 

 

Her geçen yıl daha çok büyümüş, teknolojisini geliştirmiş ve tüm dünyaya 

yayılmayı sürdürmüştür. 1993’te ilk kez İspanyol müşterileri için latin stili müziği 

de yayınlarına eklemiştir. 1994 müşterilerinin isteklerine göre müzik dizayn ettiği 
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özel ürün sistemini oluşturmuş, 1996’ da bu servisine “Muzak Promosyon Servisi” 

adını vermiştir.  

 

1995’te müzik sistemine 4 yeni program eklemiştir:  Europlus (Avrupa kökenli 

müzik), Fiesta Mexicana (Meksika müziği), 70’lerin şarkıları, ve Urban beat 

(Şehir hayatı müziği). Yine 1995’te Avrupa’nın tüm ülkelerine ulaşabilmek, 

Avrupa’da da işyeri müziği, iş yeri TV yayını, reklam müziği, görsel ticaret ve 

bilgi iletimi için “Alcas Achtergrondmuziek” isimli Hollanda firmasıyla partner 

olmuştur. Ayrıca “Coupons Online5M” firmasıyla da büyük perakendeciler için 

internette kupon ve promosyon programları konusunda anlaşma yapmıştır. 

1996’da da “Enso Audio Imaging” firmasıyla birlikte müzik ürünleri 

perakendecilerinin, radyo istasyonlarının ve plakçıların internet işleri için ihtiyaca 

göre müzik dizayn etmeye ve programlamaya başlamıştır.  

 

1998’de tekrar markalaşma sürecine giren Muzak, firma imajını geliştirmek ve 

tüm dünyadaki müşterileri için geliştirdiği “Audio Architecture  (Duysal Mimari)” 

sistemini tanıtmak üzere uluslararası üne sahip Pentagram dizayn firmasıyla 

çalışmaya başlamıştır. Duysal mimari kavramı endüstriyi kökünden değiştirmiş 

deneysel markalamaya yeni bir boyut kazandırmıştır. 

 

Muzak 1999’ da arabaya servis, al-götür (drive-thru) servisleri için piyasayamüzik 

programları çıkarmış, bu servislerin maksimum verimlilik ve performans 

gösterebilmelerini hedeflemiştir. 2000’de müzik programlamaya, müşterilerin 

nasıl yaşadığını vurgulayan, onların kim olmak istediklerine, nasıl bir deneyim 

yaşayıp ne hissetmek isteyeceklerine önem veren  “Lifestyle Approaching (Yaşam 

stiline göre yaklaşım)” ı getirmiştir.  

 

2004’de Muzak yeni özelleştirilmiş bir ses ürünü olan “Muzak On Hold Magazine 

(Muzak Beklerken Dergisi)” ini telefonda beklemek zorunda kalan müşterilerini 

eğlendirmek ve onları hatta tutabilmek için oluşturmuştur. 
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Muzak firması, müzikleriyle, 1940’larda savaş sırasında Amerika’yı psikolojik 

alanda desteklemiş, askerleri, fabrika işçilerini Muzak’la enerjik tutmuş, başkan 

Eisenhover beyaz sarayı Muzak müziğiyle canlandırmış, Apollo Lunar uzay 

gemisinde Astronotlara Muzak müziği dinletilmiştir. Muzak firması müziğin 

gücünü fark etmiş ve 1922’lerden beri sürekli gelişerek tüm dünyaya yayılmıştır. 

1950’lerde beyin yıkamayla suçlanmış ve mahkemeye verilmiş olsa da bu suçlama 

kabul görmemiş çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmüştür.  

 

4.2. Firma Ve Ürün Bilgileri 2:  
 

Muzak yönetimi ve çalışanları kendilerini  “Belirli bir atmosfer yaratmak için 

programlanmış, ofiste, fabrikalarda, marketlerde, vs. kullanılmak üzere 

uygulamalar üreten, müziğin psikolojik ve fizyolojik etkileri uzmanları” olarak 

tanımlamaktadırlar.  

 
Hikayenizi müzik ve sesle hayata geçiriyoruz; hem güçlü hem de ikna edici olarak. Duygu bizim 
başlangıç noktamız. O, insanları ve yerleri birbirine bağlayan güç, markaları oluşturan tecrübeleri 
yaratan dokunulmazdır. 3 
 

Muzak sadece müzik değil, müziğin arkasındaki duygudur. Muzak’ta çalışan 

müzik mimarları birer pazarlama gurusu olmalarının yanı sıra çok kuvvetli müzik 

fanatiğidirler, her sanatçıyı, her kayıt çıkış zamanını yakından takip eder ve 

bilirler; müzikle yaşar, nefes alırlar. Tarih, popüler kültür, zevkler, eğilimler 

(trendler) ve tüketici alışkanlıklarıyla ilgili derin sezgileri vardır. Tüm müzik stil 

ve alt stilleri hakkında bilgi sahibidirler. Ama onları asıl farklı kılan müziği 

duyulan bir şeyden hissedilen bir şeye çevirebilmeleridir. Müzikleri seçerler, 

onları işlerler ve müşterilerinin markalarını yakalayacak şekle getirirler. Muzak 

firması dünyanın en büyük dijital müzik kütüphanesine sahiptir. 

 

                                                 
2 Ibid. 
3 Anonim, “Muzak”, (Çevrim içi) http://media.hyperreal.org/zines/est/articles/muzak.html,  
15 Ocak 2006.  
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4.2.1. Audio Architecture (Duysal Mimari) 
 

Muzak “Audio Architecture” sistemiyle müzik, insan sesi ve diğer sesleri firmalar 

ve onların müşterilerine özel bir deneyim yaşatabilmek, firmayla müşterisi 

arasında onlara özel bir bağ oluşturabilmek üzere birleştirmektedir. Bu sistem 

duygunun gücünü kullanarak dizayn etmektir. Bizler bir hikayeyi anlatırken onu 

nasıl duyduğumuzdan çok neler hissettiğimize değiniriz. Aynı şekilde bu sistem de 

zihnin direncini, karşı koymasını es geçip, kalbin kabulleniciliğini hedefler. Eğer 

insanlar, örneğin bir mağazadayken kendilerini iyi hissederlerse, o mağaza 

hakkında iyi duygular beslerler. O mağazayı beğenirler, hatırlarlar ve tekrar ona 

giderler. Audio Architecture müşterinin sadakatine giden bir köprüdür. Müşteri 

sadakati de markayı ayakta tutan, devamlılığını sağlayan en önemli unsurdur. 

 

4.2.2. Dizayn İşlemi 
 

Audio Architecture sistemiyle, müşterisi firmanın duygu ve enerjisi müzik 

aracılığıyla hayata geçirilir. Aşağıdaki diyagram Muzak’ın müziğin duygusal 

gücünü nasıl yakalayıp ilgili işletme için nasıl oluşturduğunu göstermektedir. 
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Customer (Müşteri) : İnsan hayatındaki sürekli değişimlerle ve yeniliklerle son 

20 yılda müşteri profili oldukça değişmiştir. Müşteri hakkında genel bilgi sahibi 

olmak ya da tüketici davranışını anlayabilmek için artık salt demografik bilgiler 

yeterli olmamaktadır. Bu tip somut, sayısal bilgilere ek olarak tüketicilerin değişik 

yaşam stillerinden haberdar olmak, genel anlayışı şekillendiren güncel, kültürel, 

sosyoekonomik ve politik olayları takip etmek de gerekmektedir. Muzak 

çalışanlarının bu bilgileri yakından incelemeleri ve kullanmaları müzik 

programlarının oluşturulması ve geliştirilmesinde büyük farklılıklara olanak 

sağlamaktadır. 

 

Experience (Deneyim): Hem firmayı hem de onun müşterisini çok iyi analiz eden 

Muzak yaşanılması planlanan deneyimin temel unsurlarını işlemeye başlar, 

firmanın kullanacağı müziğin ruhunu ve ne hissettirdiğini destekleyecek yapılar 

oluşturur.  

 

Feels like (Nasıl hissettirdiği): Her müzik programının nasıl ve ne 

hissettireceğini belirlemek için Muzak, ilk olarak markanın kişiliğini yansıtan 

kelimeler topluluğu (tanımlar kümesi) üzerinde çalışmaktadır. Müzik mimarları, 

böylelikle belirlenmiş kelimelerle oluşturulan “Marka filtreleri” ni yaşatmak 

istedikleri deneyimi dizayn edebilmek için kullanırlar. Bu tanımlar sayesinde 

markaya uygun müzik seçilir.  

 

Sounds like (Nasıl duyulduğu): Marka filtrelerinin belirlenmesinin ardından 

parça seçimi gelir. Bu aşamada markayı tanımlayacak sanatçılar, müzik stilleri, ve 

müzik dönemleriyle ilgili kararlar belirlenir. Modelde kullanılacak belirli parçalara 

yönelmeye başlanır. 

 

Model: Sıra model oluşturma aşamasındadır. Parça sıralaması ve değişik stillerin 

modele yerleştirilmesi işlemleri deneyimin akışı ve ne hissettireceğini oluşturmada 

kritik önem taşır. Biten model, ideal marka deneyimini yansıtır.  
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Program: Bitmiş model, ek saatleri programlamak için bazdır. Fakat 

programlamayla son ürün oluşturulsa da aslında işlem hiçbir zaman bitmez. Çünkü 

pazar dinamik ve sürekli değişkendir. Hedeflenen müşteri profili aynı kalsa bile 

sürekli yeni müzik piyasaya çıkar. Bu yüzden o anki konsepti düzenli aralıklarla 

test ederek ve güncelleyerek müşteri ve markayı daima yansıttığından emin olmak 

gerekir. 

 

Brand (Marka): Her audio architecture dizayn işlemi için temel unsur markadır. 

Müzik mimarları markanın neye benzediğini, nasıl hissettirdiğini, kişiliğini, 

kendini müşterilere nasıl sunduğunu anlamak zorundadırlar. Firma için doğru 

müzik deneyimin oluşturmada onun tam anlamıyla ne olduğunu iyi anlamak 

şarttır. 
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5. BÖLÜM 

 

TÜRKİYE’DEKİ DURUM, ÖRNEKLER VE ÖNERİLER 

 
 

Türkiye’de müziğin bir pazarlama öğesi olarak kullanımı uluslararası şirketler ve 

onları örnek alan bazı Türk firmalarınca profesyonelce uygulansa da, bir çoğunda 

uygulamalar müzik biliminden bağımsız, kişisel seçimlere göre belirlenmektedir. 

Mağaza içinde müziğin kullanımı son derece zayıfken reklamda müziğinde 

cıngıl’ı üreten kişinin müzikal bilgisinin yeterliliğinin sorgulanmasının ya da 

reklam verenin bu konuya ilgisinin eksikliğini yılda yaklaşık 400 reklam müziği 

üreten Jingle Jungle şirketinin yöneticisi Ömer Özgür Marketing Türkiye 

dergisinde şu şekilde açıklamıştır:1 

 
Ömer Özgür’ün Hacettepe Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümünden mi mezun, yoksa Berlin 
Filarmoni’den mi ithal olduğunu okuyucunun hayal gücüne bırakmak gerekecek. Ki, Özgür’e göre 
bunları bilmenin kimseye bir faydası yok zaten. Neden? Çünkü reklam veren Ömer Özgür’ün 
yahut Jingle Jungle’ın ne yaptığını öğrenmeye o kadar meraklı değil ki! “Attır şuradan bir parça” 
dedikten sonra parça attırılan o kaseti alıp gitmek istiyor sadece. Hatta bazısı “Bilmesem daha iyi” 
diye dahi düşünüyor. 
 

Hayatımızın bu kadar içinde olan müziğin, psikoloji, pazarlama, eğitim, tıp, vs. 

gibi birçok bilimsel ve sosyal alanda ne denli etkili olduğunun bizden ilerdeki 

Avrupa ve Amerika’da müzikologların yanı sıra psikolog, işletmeci, eğitimci ve 

tıp doktorlarınca yıllarca süren araştırmalarla kanıtlanmış olmasına rağmen 

Türkiye’de değer bakımından üçüncü, beşinci hatta on beşinci sırada bulunması 

üzücüdür. Jingle Jungle müzik firması yaptıkları müziğin değersizliğini belirten 

“İki tımbırtıya bu kadar para mı istenir” diyerek müziğe seri üretimin bir parçası 

gözüyle bakan yaklaşıma tepki olarak logosunun başına “hand made jingles” (el 

yapımı cıngıllar) ibaresini koymuş.2 

 
                                                 
1 Anonim,  “Ooo Beko!..Di dit di.”, Marketing Türkiye, 15 Şubat 2005, s. 48. 
2 Ibid. 
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Reklam müziği üretmek bir sanattır. Fakat reklam müziğinin önemini 

kavrayabilmek, sanatsal değerini verebilmek için reklam verenin de ağırlıklı 

müzik dilinde iletişim kurabilmesi gerekir. Müzik bilgisi olmayan bir reklam 

veren temsilcisi istediği eleştiriyi getiremiyor, müziği üreten kişiyi kendilerinden 

görerek “olmamış yaa” yorumunu getirebiliyor. “Nesi olmamış?” sorusunu da 

ancak “Aslında olmuş ama ..” diye başlayan bir cevapla tam ifade edemezken 

profesyonel olmayan müdaheleleriyle tüm müziğin değiştirmesini de talep 

edebiliyor. Oysa müzikten anlayan bir reklam veren ya da profesyonel bir müzik 

seçici reklam müziği üreten Ömer Özgür’ün ifadesiyle “Oradaki armoniyi majör 

değil de minör yapalım” der; ya da “Şuradaki aranjmanda keman kullanmışsın 

ama, şu şu sebepten gel, onu çelloya çevirelim” diye yorum yapar.3 

 

5.1. Başarılı Reklam Projeleri 
 

5.1.1. Coca-Cola 
 

Coca-Cola Amerika bazlı global bir markadır. Dolayısıyla da pazarlama 

stratejisini gerektiğinde yerel düşünerek global stratejilerle uygulamaktadır.  

 

Türkiye’de Coca-Cola, bazı kanallarda reklam jeneriği öncesi, sonrası ve hatta 

program geçişlerinde kah bizi film başına çağıran, kah “kısa bir mola” diyerek 

kanalın adeta sözcülüğü üstlenen bir marka olarak karşımıza çıkmıştır. 

 

Coca-Cola reklam jeneriği uygulamasına Temmuz 2003’de altı kanalda 

başlamıştır. Fikrin doğuşu ise oldukça ilginçtir. Coca-Cola’nın sürekli olarak 

yaptığı araştırmalarla tüketici bilgileri kontrol edilmekte ve “neredeyiz – nereden, 

nereye geldik” sorgulaması yıl boyunca devam etmektedir. Coca-Cola’nın marka 

olarak amacı insanda hem fiziksel hem de duygusal serinlik ve ferahlık duygusu 

uyandırırken eğlence, canlılık, gençlik gibi diğer değerleri de yansıtmaktır.  

                                                 
3 Ibid. 
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Coca-Cola bireysel olarak tüketildiği kadar, kişilerin dostları ve aileleriyle sosyal 

ortamlarda da tükettikleri bir markadır. Coca-Cola hem sakin, rahat zamanların 

hem de neşeli, eğlenceli, daha enerjik anların bir parçası-yani hayatın pozitif yanı 

olarak tanımlanmaktadır. Birden fazla değeri barındıran, çok boyutlu bir markadır. 

O nedenle de tüm bu birbiriyle ilintili özelliklerin tüketicilere çok dikkatli bir 

biçimde aktarılmaları gerekmektedir. 

 

Pazar araştırmalarını iyi kullanan bir şirket olarak, Coca-Cola tüm bu değerleri ve 

yıl içindeki değişimleri yakından izlemekte; dahası gerçek hayata aktarmaktadır. 

İşte yapılan bu imaj değeri araştırmaları Coca-Cola’nın tüketiciler tarafından 

önemli tercih nedenlerinden birinin “gerçek Coca-Cola tadı” olduğunu bir kez 

daha ortaya koymuştur. Bu değer tüketici algısında, iletişimde kullanılabilecek 

kadar fark yaratmaktadır. Hatta öyle ki, Coca-Cola tüketicileri için imaj ne kadar 

önemli ise, gerçek Coca-Cola tadı da bir kadar ön plana çıkmaktadır. 

 

Coca-Cola, tüketicileriyle yıl boyunca tematik iletişimini reklamlarını dönem 

dönem değiştirerek, o günü yansıtarak sürdürmektedir. Yeri geldiğinde, Ramazan 

nedeniyle ramazana özgü melodiler ve çalgılarla (örneğin davul) ya da Dünya 

Kupası için futbol maçında duyabileceğiniz seslerle tezahüratları kullanarak ya da 

Rock’n Coke Festivali aracılığıyla farklı hedefleme stratejileriyle tüketicilerine 

seslenmektedir. Reklamlarına ek yeni bir yaklaşım olarak reklam jeneriği 

öncesinde ve sonrasında, program geçişlerinde yayınlanan ve kanala göre değişen, 

8 ila 12 saniye arasındaki kısa sesli görüntülerde Coca-Cola’nın verdiği isim 

“Sensory” yi de yoğun olarak kullanmaktadır. Her ne kadar iletişim beş duyuya da 

hitap edecek nitelikte olsa da Sensory kavramında özellikle sesin baskın etkisi 

hissediliyor. Buzların birbirlerine çarptıklarında çıkan ses, bardağın tınısı ya da 

Coca-Cola’yı bardağa boşalttığımızda kulağımıza çalınan hava kabarcıklarının 

serinletici sesi tüketiciye hemen markayı hatırlatıyor – hatta sadece hatırlatmakla 

da kalmayıp istetiyor da...Bu sesler adeta tüketici beyninde sinyallerin oluşmasına, 

kodların yollanmasına neden oluyor.   
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Coca Cola’nın Sensory filmlerinin yayınlamasından üç ay sonra yaptığı 

ölçümlerde genel beğeninin yanı sıra, marka imaj değerlerinde, özellikle de 

“gerçek tat”, “serinletme hissi verir” gibi değerlerde yükselme görülmüş.4 

  

İmaj Değerleri        3 aylık Artış Oranları (Yüzde) 

• Tad’ın beğenilmesi         14  

• Susuzluğu giderici özelliği       12 

• Serinletici özelliği           9 

 

5.1.2. Yeni Rakı 
 

Rakıyla özdeşleşmiş olan fasıl müziğini Yeni Rakı’nın pazarlama iletişimcileri bir 

araya getirerek rakılarının pazarlanmasında başarı sağladılar. Alkollü içki üreticisi 

Mey içki, müziğin içki tüketiminde ve seçimindeki rolünü değerlendirerek 

Ahırkapı Roman Orkestrasının altı elemanından oluşan “Yeni Rakı Fasıl Ekibi” ni 

kurdu. Ekip, hafta sonları Kumkapı, Çiçek Pasajı, ve Nevizade gibi meyhanelerin 

yoğun olduğu mekanlarda dolaşarak Yeni Rakı tüketicilerine hoşça vakit 

geçirtirken, ayrıca, Yeni Rakı için hazırlatılan Türk Sanat Müziği CD’sini de 

onlara hediye ediyor. Meyhanelerin bulunduğu mekanların sokak aralarında özel 

Yeni Rakı giysileriyle fasıl yapan orkestra ilgiyle karşılanıyor.5 Ayrıca Yeni 

Rakının satıldığı tüm marketlerde ürünleriyle birlikte fasıl CD’sini hediye ediyor.  

 

5.1.3. Ülker, Eti Ve Diğerleri 
 

Herhangi bir popüler müzikçinin eseri; Gülpembe, Sen Ağlama, Fabrika Kızı ve 

benzeri ya da bir geleneksel müzik eseri uzun yıllar aynı etkiyi sürdürebilirken, bir 

reklam müziği parçası uzun süre kullanıldığında ürün satışını azaltmasa bile satış  

 
                                                 
4 Nükhet Vardar, “Liderler İçin Hayat İksiri Coca-Cola Örneği”, Marketing Türkiye, 1 Aralık 
2004, s. 21.  
5 Anonim, “Yeni Rakı Fasıl Ekibi”, Marketing Türkiye, 15 Haziran 2005, s.16. 
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arttırıcı etkisini yitirebilmektedir. Ancak bu konuda da bazı istisnalar 

olabilmektedir. Ülkemizden bu konudaki iki istisna örneğe  Ülker ve Eti 

firmalarının müzikleri  örnek gösterilebilir.  

 

Ülker’in sözleri: 

 

ÖNCE GÜNEŞ HAVA, SU; SONRA BOL GIDA GELİR  

AKŞAMA BABACIĞIM UNUTMA ÜLKER GETİR!  

 

Eti’nin sözleri:    

 

BİR BİLMECEM VAR ÇOCUKLAR / HAYDİ SOR, SOR, SOR  

ÇAYDA, KAHVALTIDA YENİR / ACABA NEDİR, NEDİR?  

BİSKÜVİ DENİNCE AKLA / TAMAM ŞİMDİ BULDUM  

HEMEN ONUN ADI GELİR / ETİ, ETİ, ETİ!  

 

şeklinde olup, her iki parça da yaklaşık otuz yıldır değişik orkestrasyonlarla 

sunulmakta ve tüketici üzerindeki sıcak etkisini hala sürdürebilmektedir. 6 

Gelenekselleşerek akılda kalma/hatırlanabilirlik yöntemini uygulayan diğer 

markalara da Vernel, Coca-Cola, Mc Donald’s ve Aygaz  örnek olarak 

gösterilebilinir. Dikkat edilmesi gereken nokta herbirinin tritonik, pentatonik 

gamlar gibi son derece az farklı notayla, akılda kalabilecek, basit melodilerden 

oluşmasıdır. 

 

 

 

                                                 
6 Alp Özeren, “Reklam Müziğine Dair”, Müzik ve Bilim, C: II, İstanbul, Eylül 2004.  
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Vernel’in: 

 

 

 

VERNELLEYİN YUMUŞACIK OLSUN  

(mi fa la sol do do do la sol) 

VERNELLEYİN MİS GİBİ KOKSUN  

(mi fa la sol si si la si do) 

 

ya da her Coca-Cola reklamının giriş kısmı dönemsel olarak değişse de sondaki 

 

 

 

HAYATIN TADI 

(fa# fa# la la re) 

 

McDonald’s reklamındaki 

 

 

 

 

MC DONALD’S GİBİSİ YOK  

(sol mi mi re mi re do) 
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Aygaz’ın ise senelerdir sözsüz, senelerdir değiştirmediği melodisi 

 

 

 

(Mib mib do sol do mib do re sol do lab fa lab fa sol lab si mib re do mib do sol 
mib do) 

 

şeklinde tüketicinin kulağına yer etmiştir. 

 

Çok beğenilen bir reklam müziğinin varyasyonlarını sunmak da reklam açısından 

yararlıdır. Buna bir örnek olarak; bugünlerde “Form ye, formda kal…” sloganıyla 

yayımlanmakta olan reklamın müziğini ele alabiliriz. Uzun süre “Jazz” tarzında 

dinlediğimiz bu müzik; aynı sözlerle fakat "Rap" tarzda da sunulmaktadır. En son 

da Form bisküvisi yiyip formda kalan bir hanım birbirine bitişik iki araba 

arasından Burhan Öçal’ın vurmalı çalgılar eşliğiyle seri ve küçük hareketlerle 

geçerek adımlarıyla vurmalının ritmini takip etmektedir ki bu da görüntü ve 

müziğin birebir eşleşmesine güzel bir örnektir. 

 

Ülkemizden güncel iki örnek olarak; uzun süredir Turkcell aracılığıyla ve “Özgür 

Kız” imajıyla Türk Halkı'na hitab eden Nil Karaibrahimgil'in besteci, yorumcu ve 

kişilik olarak ürün ile bütünleşmesini ve OPET'in 2004 yılı “Tarkan, Türkiye 

Yollarında” kampanyasını da vurgulamak gerekir. Çünkü bu reklamlarda en temel 

unsur olarak müzik kullanılmış, hem OPET’in hem de Turkcell’in satışlarında 

artış görülmüştür.  Tarkan’ın 2005 yılı AVEA reklam kampanyasında da aynı 

başarı müzikle yakalanmıştır. AVEA’nın bir iletişim aracı olarak ne kadar efektif 

olduğu Tarkan’ın bu proje için bestelediği şarkısında, markanın, çok uzakta da 

olsa iletişimi sağlayacağı anlatılarak vurgulanmıştır. Aynı proje kapsamında 

Tarkan-AVEA konserleri düzenlenmiş, her yeni AVEA hattı alan müşteriye 

bedava konser bileti verilerek promosyon zenginleştirilmiştir. Ayrıca çok tutulan 
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şarkının CD’si de sadece AVEA bayiilerinde satışa sunulmuştur. Projenin AVEA 

satışlarını arttırdığı basın yoluyla duyurulmuştur. Diğer yandan Turkcell de bu yıl 

(2006) Sezen Aksu’yla Kardelen projesini aynı amaç için kullanmaktadır. 

 

Reklam müziği yaparken, hedef kitleye hitab edebilecek müzik tarzını doğru 

seçmesinin öneminden daha önce de bahsetmiştim. Örneğin, “Özgür Kız” 

reklamını ele alacak olursak; Nil Karaibrahimgil'in reklamda sergilediği “Çağdaş 

Ozan” tavrı ve reklam müziğinin alt yapısında baskın biçimde kullanılan bağlama 

tınısı da, büyük beğeni toplamaktadır. 

 

Bir diğer başarılı örnek de Petrol Ofisinin Nisan 2006’da yayına verdiği reklam 

kampanyasıdır. Reklam müziği olarak İstiklal Marşını seçen Petrol Ofisi, 

milliyetçilik duygularına hitap etmeyi amaçlarken, enstrüman olarak sadece 

yaylıları kullanarak duygusal ve nostaljik bir hava yaratmaktadır. Müzik, Türk 

bayrağının ve aynı zamanda Petrol Ofisinin renkleri olan kırmızı beyaz renkli 

görüntülerle desteklenmekte, arabayı kullanan yarış pilotu kafasını eğdiğinde 

kırmızı kaskının üzerinde Türk bayrağı motifi dikkat çekmektedir.  

 

Dr. Oetker markası, ürün gamında bulunan her alt markası için ayrı reklam 

kampanyaları düzenleyerek her birinde farklı müzik kullanmakta, marka müzik 

uyumu prensibine bağlı kaldığını özellikle de “Pizza Ristorante” isimli donmuş 

pizza reklamında açıkça göstermektedir. Müzik olarak pizza görüntüsüne ünlü 

İtalyan Opera bestecisi Verdi’nin “La Donna Mobile” aryası eşlik etmektedir, 

slogan olarak da “Bir İtalyan restaurant’ında yiyeceğiniz pizza lezzetinde” 

ifadesini kullanmaktadır. Dr. Oetker, bu reklam projesi için İtalyanca bir parça 

seçerek pizzanın orijin olarak İtalyan yemeği olduğunu vurgularken, tercihini 

klasik müzikten yapmakla “Pizza Ristorante” nin sıradan donmuş pizza değil, elit, 

seçkin İtalyan restaurant’ında yenecek lezzette özenle hazırlanmış orijinal İtalyan 

pizzası olduğunun altını çizmektedir.  
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5.2. Zamansal Müzik Kullanımı Ve Enstrüman Seçimi 
 

Türkiye’de birçok büyük firma toplum hayatında önemi olan dönemlerde 

reklamlarında müzik seçimini o günlerin anlamını gözeterek yapmaktadır. 

Örneğin, okulların tatil olmasına yakın dönemde, karne hediyesi konseptini 

işleyen Casper bilgisayar firması okul zil sesiyle başlayan reklamında Mozart’ın 

Do M tema ve varyasyonunun temasını (Daha dün annemiz çocuk şarkısı olarak 

da bilinir) bilgisayar mouse’unun peşinden koşan çocukların ve mouse’un 

hareketlerini takip edecek kadar hızlı bir ritme uyarlayarak kullanmıştır.  

 

Aynı şekilde Ramazan döneminde yerel bir marka olan Migrosun Ramazan 

davullu reklamlara ağırlık vermesi gibi, uluslararası bir marka olan Coca-Cola da, 

klasik Türk musikisi melodileri içeren reklamlarıyla Ramazanı yaşatmaya 

çalışmış, enstrüman olarak da davul, ney ve kanun kullanmıştır. Yılbaşında ise 

yine büyük perakendeciler zil ve çan seslerini kullanarak noel şarkılarından 

Türkiye’de de çok bilinen olanları (Jingle Bells gibi) reklam müziği olarak 

uyarlamışlardır. 

 

5.3. Mağaza İçi Müzik/Reklam Bileşeninde Marka 

Konumlandırmaya Başarılı Bir Yerel Marka Örneği: Mithat 

Selection 

 
Mithat Selection, yerel bir erkek giyim mağazasıdır. Pazarlama stratejisi olarak 

TV reklamı oluşturmak yerine müziği müşterisinin dikkatini direkt mağazaya 

çekmek için kullanmaktadır. Bu kapsamda her Pazar akşamı Bağdat caddesindeki 

mağazasının önündeki alanda, açıkhavada gerek konser programları, gerekse 

seçtikleri sanatçılarla son derece profesyonel gerçekleştirdiği  Mithat Selection 

Opera Geceleri ile caddenin en kalabalık olduğu akşamda hem yoğun bir izleyici 

kitlesi oluşturmuş hem de sadece izleyenlerin değil yoldan geçenlerin de dikkatini 

çekmeyi başarmıştır. Burada seçimin klasik müzik olmasının marka 
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konumlandırmayla direkt ilgisine dikkat çekmek isterim. Mithat Selection 

markası, ismini Collection değil Selection olarak seçerek seçkinliğini vurgularken 

klasik müziği bu seçkinliğini vurgulamak, hedef kitlesini oluşturmak için son 

derece başarılı bir şekilde kullanmaktadır. Daha önce bilimsel araştırmalara yer 

verirken değindiğim gibi klasik müzik bir elitlik, zarafet, kalite duygusu 

uyandırmaktadır. Mithat Selection’da gerçekten Selection olduğunun altını bu 

aktivitesiyle çizmektedir. Markanın tanınması ve satış üzerindeki olumlu etkileri 

sebebiyle de konserler senelerdir süren bir klasik haline gelmiştir.  
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SONUÇ 

 
 

Müzik sosyal bir varlık olan insanın hayatında çeşitli fonksiyonlar taşıyan bir 

olgudur. İnsanının bilişsel, duygusal ve davranışsal yapısını inceleyen bilim dalı 

psikolojidir. Müziğin insanın bu üç yapısının oluşmasında etkisini isi müzik ve 

psikoloji ilişkisini irdeleyen müzik psikolojisi bilimi inceler. Diğer yandan 

pazarlamanın bir kolu tüketici davranışını içerir. Tüketici davranışı kavramında 

tüketici olan insan ve davranış da insanın birtakım psikolojik etkileşimler sonucu 

ortaya koyduğu bir sonuç olduğundan bu konu da pazarlama ve psikoloji 

kuramları ile açıklanır. Dolayısıyla müziği tüketici davranışını etkileyen bir 

element olarak araştırmak ve bu etkileri bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak 

açıklamak istersek bunu hem tüketici davranışı hem de müzik psikolojisi 

bağlamında yapmalıyız. Ben araştırmamda psikoloji, tüketici davranışı ve müzik 

psikolojisi kuramlarını ve bunların pazarlamada kullanımını irdeledim, müzik 

psikolojisi deneylerinden örnekler verdim. 

 

Kısaca toparlarsam, bilişsel olarak müzik dikkati çeker, iletilmek istenen, reklamı 

yapılan mesajın, oluşturulmak istenen marka imajının beyinde işleyişini, 

öğrenmeyi, ezberlemeyi, tanımayı ve hatırlamayı etkiler, ürün veya hizmetle ilgili 

algılanan imajı düzenler. Duygusal boyutta müzik, hizmet atmosferini olumlu 

algılamaya yardımcı olur, olumsuz duyguları ya da tercihleri değiştirir ve satın 

alma eğilimini etkiler. Davranışsal boyutta ise ürün tercihini etkileme gücüne 

sahiptir, mağaza içinde geçirilen süreyi, satın alınan ürün niceliğini ve niteliğini ve 

anlık, önceden planlanmamış alımları etkiler.  

Bir mağazada çalınacak müzik satış elemanının, bir restaurantta da şef garsonun 

zevkine bırakılacak olursa, reklamda ise müzik unsuru dikkate alınmaz ve planlı 

davranılmazsa (örneğin müzik seçimi, reklam finansörünün/finansörlerinin kişisel 

zevkine bırakılırsa) bu, tam anlamıyla kumar oynamak olacaktır. Müzik 

reklamcılık sektörünün vazgeçilmez bir aracıdır ve reklamların istenen sonuca 
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ulaşmasına yardımcı en önemli faktördür. Çok iyi hazırlanmış bir reklam, yanlış 

müzik seçimiyle işlevini yitirebilir; öte yandan vasat bir reklam, iyi bir müzik 

seçimiyle çok daha verimli hale getirilebilir.  

Mağaza içi ve restaurantta kullanımda ise marka imaj uyumunu yansıtacak müzik 

seçilirse ya da satılmak istenen spesifik ürüne uygun müzik ortama eşlik ederse 

istenen marka imajı yaratılabilinir, satılmak istenen ürün niceliği ve niteliği 

etkilenebilinir.  

İyi bir pazarlama için teknolojik gelişmelerin de takip edilmesi gereği düşünülürse 

ticari web sitesi de stratejik açıdan aynen bir mağaza gibi planlanmalı, farklı ürün 

gamlarını içeren site koridorlarının tıklanacak linkler olduğu görülmeli ve sitenin 

ana sayfasına ana markanın imajını yansıtacak müzik, diğer linklerde ise her bir 

ürün gamının özelliği ve iletmesi beklenen imajı yansıtacak müzik seçilmelidir. 

Batı ülkelerinin bir çoğunda, özellikle de Amerika’da müzik okulları ve 

konservatuarlarda müzik psikolojisi, reklamcılık ve reklam müzikleri ile ilgili 

dersler yer almakta, bu konu akademik bir bilim dalı düzeyinde ele alınmaktadır. 

Ülkemizde ise bu alanda büyük bir boşluk bulunmakta pazarlama ve reklam tek 

boyutlu olarak işletme ve iletişim fakültelerinde müzik içeriğine hiç değinilmeden 

okutulmakta, konservatuar ve müzik okullarında ise müziğin sanatsal boyutu 

dışına çıkılmamaktadır. Dolayısıyla da gerçek hayatta uygulamalar, eğer bir batı 

markasından bahsetmiyorsak, (çünkü batı markaları pazarlama stratejilerini global 

olarak oluşturmakta ve dolayısıyla her ülkede aynı profesyonellikle uygulamalarda 

bulunmaktadır) çoğunlukla tesadüfe ve kişisel zevklere bırakılmaktadır. Müziğin 

insan psikolojisini etkileyen bu yadsınamayacak kadar büyük işlevsel gücünden 

bütün boyutlarıyla faydalanılmamaktadır.  

Ayrıca batı ülkelerinin kütüphanelerinde müzik psikolojisi, pazarlama müzik 

ilişkisi ve daha da genel olarak müziğin diğer bilim dallarıyla ilişkisini irdeleyen 

kitap, makale, vs. çok sayıda kaynak mevcutken ülkemizde bu konuda 

yayınlanmış eserlerin parmakla sayılacak kadar az olması üzüntü vericidir. Müzik 
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psikolojisinin, müzik ve insan kavramının, ki bu müziğin diğer bilim dallarıyla 

ilişkisi demektir,  bizim eğitim kurumlarımızda da akademik düzeyde ele alınması 

ile Türkiye’nin müzik psikolojisi uygulamalarında diğer batı ülkeleri gibi çok ileri 

düzeye kısa sürede gelebileceği inancındayım.  
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ÖZGEÇMİŞ 
 
 
 

Evren Bilge Kutlay İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı keman bölümüne girdi. Aynı sene ilk piyano ve solfej derslerini 

Yrd. Doç. Mine Mucur’dan aldı. Ertesi yıl 3 sınıf atlayarak Piyano bölümüne geçiş 

yaptı ve oda müziği ve piyano’da Zeynep Yurdakul’un, solfej ve armoni’de Prof. 

Emel Çelebioğlu’nun, deşifraj’da Özen Veziroğlu’nun öğrencisi oldu. Aynı 

zamanda Almanca eğitim yapan Cağaloğlu Anadolu Lisesi, ardından da Boğaziçi 

Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. Konservatuar eğitimi sırasında 

yazları konservatuar bünyesinde açılan Rus piyanist Leontina Margulis’in master 

class’larına katıldı. 

 

Ağustos 1999- Aralık 2001 yılları arasında Amerika’da tam bursla devam ettiği 

devlet üniversitesi olan State University of West Georgia’da İşletme yüksek lisans 

(MBA) ve müzik yüksek lisans (Master of Music in Piano Performance) 

programlarının her ikisinden de yüksek onur dereceleriyle mezun oldu. West 

Georgia’da Prof. Carol Gingerich ile piyano ve piyano pedogojisi, Prof. Thomas 

Garcia ile müzik tarihi, Prof. George Mann’le Eşlik ve Oda müziği, Prof. Daniel 

Bakos’la müzik teorisi çalıştı. MBA eğitimi boyunca İşletme fakültesi Pazarlama 

bölümü profesörleri ve üniversite rektörü Prof. Beheruz Sethna için Eğitim ve 

Araştırma görevlisi olarak, Müzik eğitimi sırasında da Müzik bölümünde koro şefi 

Prof. Kevin Hibbard için Eğitim ve Araştırma görevlisi olarak çalıştı. Üniversite 

korosunun eşlikçisi ve şan öğrencileri için korrepetitör olarak görev yaptı. 

 

Nisan 2001’de Georgia eyaleti çapında bütün üniversitelerin katıldığı GMTA 

(Georgia Music Teachers Association) piyano yarışmasında “Award of 

Excellence” (Mükemmeliyet ödülü) aldı. Mayıs 2001’de Uluslararası İşletme 

Profesyonelleri Beta Gamma Sigma International Business Scholars derneği 

üyeliğine yüksek dereceyle MBA mezuniyeti dolayısıyla layık görüldü. Ayrıca, 
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Ocak 2002’de, üstün akademik başarısı, yüksek liderlik vasıfları ve başarılı 

eğitimciliği için MTNA (Music Teachers National Association-Müzik eğitmenleri 

ulusal birliği) tarafından tüm Amerika çapında tanınan “Star of the Year” (Yılın 

Yıldızı) ödülünü alan tek yabancı oldu ve öğretim görevlisi olarak MTNA’e üyelik 

hakkı kazandı.   

 

İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, University of West Georgia, Koç 

Üniversitesi, Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi, Türk-Amerikan 

Üniversiteliler Derneği, Kadıköy Halk Eğitim merkezi, ve Georgia’da çeşitli 

kentlerde solo ve dört el piyano, ve oda müziği eserleri seslendirmiştir. Carrollton 

Arts Center’ın sahneye koyduğu “42. Street”  müzikali orkestrasında piyanist 

olarak görev aldı. Ayrıca üyesi olduğu Rotaract klüp, Lions klüp, ve HAYAD 

derneği yararına yardım konserleri verdi.  

 

Evren Kutlay, Ocak 2003’ten beri Koç Üniversitesinde Sanat Direktörlüğü ve 

Öğretim Üyeliği  görevlerini sürdürmektedir. Amerika’da Anaheim, California’da 

26-29 Ekim 2005 tarihlerinde düzenlenen, 18 ülke ve Amerika’nın tüm 

üniversitelerinin katıldığı Dünya Piyano Pedagojisi Konferansına (World Piano 

Pedagogy Conference) “Zaman Yönetimi (Time Management)” konulu panele 

konuşmacı olarak davet edilmiş, Türkiye’yi temsil eden tek Türk Öğretim 

Görevlisi olmuştur. Paneldeki görüşleri konferansın resmi dergisinde 

yayınlanmıştır.  

 

En son, 25-28 Ekim 2006’da Atlanta, Georgia’ da düzenlenecek WPPC konferansı 

çerçevesindeki uluslararası piyano yarışmasında jüri üyesi olarak görev almak 

üzere davet edilmiştir.  
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