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Abstract 

Complex life standards associated with increasing mobility and technology 
lead consumers to remember past memories and products better than they 
really were. Yearning for that idealized past and the fear of uncertainty of the 
future has increased the importance of using nostalgia in marketing 
strategies. In fact, several studies have shown that it might be used as a 
psychographic factor. Furthermore, rising reputation of value-based 
marketing types, such as experiential marketing and sensory marketing 
which depends on emotional bonds with consumers, shape brands' 
communication strategies. There is a growing body of literature that 
recognizes the importance of using nostalgia in advertising to strengthen the 
emotional bond between brands and target groups from all ages. Thus, 
nostalgia advertising is used by plenty of brands worldwide for improving 
their communicational strategies from the beginning of the 90's. This paper 
analyzes consumers' attitude towards brand in relation to evoked nostalgia 
feeling in advertising. Data related to evoked nostalgia, nostalgia proneness, 
and brand attitude will be collected through an online survey, after a 
nostalgia-themed advertisement is displayed to participants. This study aims 
to contribute to brands' marketing strategies in Turkey and provide a wider 
comprehension of Turkish consumers' nostalgia proneness. 

 
 
 

Article History 
Received 

15 Oct, 2017 
Accepted 

30 Nov, 2017 

 

Nostaljik Reklamların Marka Tutumuna Etkisi: Türkiye'den Bir 
Reklam Örneği 
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Özet 

Artan mobilite ve  teknoloji ile giderek karmaşık bir hal alan yaşam şartları 
tüketicileri geçmişteki anıları veya ürünleri olduğundan iyi hatırlama 
eğilimine itmektedir. İdealize edilmiş bu geçmişe duyulan özlemin geleceğe 
karşı duyulan güvensizlik ve belirsizlik korkularıyla birleşmesi nostaljinin 
pazarlamadaki önemini arttırmış, hatta psikografik bir değişken olarak 
kullanılabileceği çeşitli çalışmalarda öne sürülmüştür. Markalar açısından 
değer odaklı pazarlama anlayışının önem kazanması ve tüketici ile duygusal 
bağ kuran duyu pazarlaması, deneyim pazarlaması gibi stratejilerin 
popülerleşmesi iletişim çalışmalarına yön vermektedir. Reklamda nostalji 
kullanımının her yaştan hedef kitlenin marka ile olan duygusal bağını 
pekiştirmekte olduğu önceki araştırmalarda ortaya çıkarılmış ve özellikle 
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90'lı yıllardan itibaren dünyada bir çok marka tarafından bir pazarlama 
iletişimi stratejisi olarak kullanılmıştır. Bu çalışma, dünya literatüründen 
yola çıkarak reklamda yaratılan nostalji duygusunun tüketicinin markaya 
olan tutumu ile ilişkisini incelemektedir. Katılımcılara nostalji temalı bir 
reklam izletilmesinin ardından online anket yöntemiyle reklamın yarattığı 
nostalji duygusu, kişisel nostalji eğilimi ve markaya yönelik tutum 
ölçülecektir. Araştırmanın amacı markaların Türkiye'deki iletişim 
çalışmalarına katkıda bulunmak ve Türk tüketicisinin nostalji eğilimlerinin 
anlaşılmasına destek olmaktır. 

1. Giriş 

Literatürdeki genel tanımı “geçmişe yönelik özlem” olarak belirlenen nostalji, uzun 
yıllardır pazarlama ve iletişim çalışmalarının dikkatini çekmesine rağmen, 
akademik araştırmalarda çoğunlukla yalnızca psikolojik olarak ele alınmıştır. 
Pazarlamada nostaljinin kullanımı ürünlerin ve markaların yeniden 
konumlandırılması ve canlandırılması adına büyük bir stratejik önem 
taşımaktadır. Üstelik nostalji algısı artık yalnızca eski kuşaklara özgü bir kavram 
olmak yerine, internet ve sosyal mecraların yoğun kullanımı sonucunda gençlere 
de hitap eden bir olgu halini almıştır. İçinde bulunduğumuz teknolojik çağın 
yarattığı sanal ilişkiler, yabancılaşma ve mekanikleşme genç bireylerin geçmişi 
daha samimi ve sıcak görmesini sağlamış; ulaşılması imkansız gibi görülen olaylara 
kolaylıkla ulaşma hissi yaratan nostaljik mesajların iletişim çalışmalarındaki 
etkilerini arttırmıştır. Brown, Kozinets ve Sherry'e (2003) göre nostaljik 
pazarlamanın önemli faydalarından biri pazar liderliğini korumak isteyen büyük 
markaların imitasyon teknolojileri ile kolay taklit edilebilir hale gelmesi sebebiyle 
tüketicilerde güven ve sadakat hissini yaratan iletişim faaliyetlerine ihtiyaç 
duyulması; diğer bir faydası ise toplumsal kaos zamanlarında nostalji hissine 
duyulan ihtiyacın artıyor olmasıdır.  

2. Literatür Taraması 

2.1. Nostaljik Pazarlama ve Retro Pazarlama Kavramları  

Nostalji kavramı Yunanca “vatana dönüş” ve “acı çekmek” anlamlarına gelen 
“nostos” ve “algos” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur (Hofer'dan aktaran 
Holak ve Havlena, 1992). 17. yüzyılın ortalarında stres, mutsuzluk ve uykusuzlukla 
ilişkilendirilen psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul edilen nostalji, daha sonraları 
bir hastalık olarak anılmaktan çıkmıştır (Havlena ve Holak, 1991; Sedikides, 
Wildschut, Arndt ve Routledge, 2008). Holbrook ve Schindler'a (1996) göre 
nostalji, kişinin gençliğindeki popüler olan nesne, yer ve insanlara karşı duyduğu 
pozitif tutumdur. Toplumların geneline bakıldığında bireylerin şehirlere, ülkelere 
ve evlerine eskisinden daha az bağlı olduğu görülmesinin bir sonucu olarak “yuva 
özlemi” artık nostalji duygusunu tanımlamaya yeterli olmamaktadır (Havlena ve 
Holak, 1991). Davis (aktaran Holak ve Havlena, 1992), nostaljik deneyimleri üç 
gruba ayırmıştır: İlkinde basit nostalji yaşayan kişiler her şeyin geçmişte bugüne 
göre daha iyi olduğu algısını taşır. İkinci grup kişiler basit bir şekilde bu algıyı 
kabullenmek yerine daha fazla analiz eder, geçmişin düşünüldüğü kadar iyi olup 
olmadığı sorgular. Üçüncü grupta ise kişiler hissettikleri nostaljik duyguları 
nesnelleştirme eğilimindedir.  
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Geçmişteki bir deneyimi yeniden hatırlatan bir ürün (antikalar, kartpostallar, 
fotoğraflar vb.), koku veya müziğin özlem içeren duygular canlandırması kişilerde 
nostalji hissini doğurur (Belk, 1990; Holak ve Havlena, 1992). Stern'e (1992) göre 
tüketiciler gerçekte geçmişe dönemeseler de nostaljik tüketim aktiviteleri 
sayesinde geçmişi yeniden canlandırabilirler. Retro pazarlama kavramı da bu 
anlamda “geçmişte kullanılan ürün ve hizmetleri bugüne taşımak” olarak ifade 
edilmektedir ve nostaljiyi bir pazarlama tekniği haline getirmiştir (Keskin ve 
Memiş, 2011). Havlena ve Holak (1991) direk olarak geçmişten uyarlanan  
mesajlar ve dönemin hislerini anımsatmaya yarayan ürün ve mesajların kullanımı 
ile iki çeşit nostaljik pazarlama tekniği kullanılabileceğini söylemişlerdir. Brown ve 
diğerleri (2003) ise retro pazarlama ve nostaljik pazarlamayı birbirinden ayırarak, 
retro markaların nostaljik markalardan farklı olarak eski algısı yaratan 
güncellenmiş ürünler sunan yeni markalar olduğunu açıklamışlardır.  

Havlena ve Holak (1991), markaların eski ürünlerinde veya geçmişten 
esinlenilerek üretilmiş yeni ürünlerinde uyguladıkları konumlandırma çalışmaları 
tüketicilerin nostaljik duygularını etkilemek için genel anlamda geçmişi “her şeyin 
daha iyi olduğu zamanlar” olarak hatırlatacak şekilde yansıtılması sonucunda 
olumlu sonuçlar verdiğini ifade etmektedir. Lasaleta (2014) bu düşünceyi 
destekleyerek, nostaljinin tüketim alışkanlıkları üzerine olan etkisini incelediği 
çalışmasında nostalji hissinin sosyal bağlılığı arttırarak tasarruf arzusunu 
azalttığını, bunun da dolaylı olarak tüketiciyi harcamaya iteceğini öne sürmüştür.  
Stern'e (1992) göre başarılı bir nostaljik reklam, marka hikayesi üzerinden 
tüketiciyi empatiye yönlendiren kurgusal bir geçmişi altın çağ olarak gösterip bunu 
ürünle bağdaştırdığında tüketim alışkanlıklarına olumlu etki edebilir. Bu tip 
nostaljik reklam mesajlarında bazen belli dönemlere ait kötü anıların hatırlanması 
ihtimali olsa da, bu anıların canlılığı reklamın fark edilmesini ve akılda kalmasını 
sağlar. Ürün veya hizmetin geçmişin tam anlamıyla bir canlandırmasını değil, 
yalnızca bir yansımasını yaşatıyor olması onu bir araç haline getirmesi veya gerçek 
deneyimin iyi bir şekilde hatırlanmasının sağlanması sayesinde tüketici olumlu bir 
tutuma yöneltilebilir (Havlena ve Holak, 1998). 

Geçmişten bugüne nostaljinin pazarlamadaki yaygın kullanımını inceleyen 
araştırmalar literatürde yer almıştır. Örneğin; Brown ve diğerleri (2003) retro 
markalamayı Allegory, Arcadia, Aura ve Antinomy olarak 4 kategoride incelemiş, 
Volkswagen New Beetle ve Star Wars örnekleri ile retro markalamanın marka 
stratejisindeki önemini, markaların artık çok daha karışık sosyal topluluklar 
olduğu vurgusuyla birlikte anlatmıştır. Geçmişteki bir diğer retro pazarlama örneği 
olarak Stern (1992), Coca-Cola örneğinde, orijinal cam şişelerin jenerasyonlar arası 
aktarılabilir anıları canlandırması dolayısıyla duygusal ihtiyaçlarını tatmin etmesi 
ve gelecek kuşağa aktarılabilir nostaljik ögeleri vurgulaması açısından özellikle 
baby-boomers kuşağının ilgisini çektiğini anlatmaktadır 

Keskin ve Memiş (2011) çalışmalarında dünyada yaygınlaşan bu nostaljik ve retro 
pazarlama akımına Türkiye'de de ilgi olduğunu gösterirken, Migros marketlerde 
57. yıla özel yapılan bir çok markanın 50 yıl önceki ambalajları ile sunulmasını 
sağlayan kampanya ve Arcatel’in “Retro Temporis Telefon” u çevirmeli telefonların 
artık yaygın olmadığı bir dönemde bu telefonları dijital hale getirerek tekrar 
sunması örneklerini vermişlerdir. Güzel ve Okan (2016) benzer şekilde 
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Türkiye'den bir örnek olarak Eti’nin “Wanted” isimli çikolatası için çektiği eski 
Amerikan dedektif dizilerini çağrıştıran görsel ve müzikler ile nostaljik bir hava 
yaratılan reklamına çalışmalarında yer vermişlerdir. 

Geçmişe karşı duyulan kayıp hissini kapatmanın en iyi yollarından biri olan nostalji 
kullanımının en önemli hedef kitlelerinden birinin “baby-boomers” kuşağı 
olduğunu belirten Havlena ve Holak (1991), çalışmalarında ayrıca büyüme çağında 
ve erken yetişkinlik döneminde diğer dönemlere göre çok daha fazla nostalji 
duygusunun yaşandığını ve  nostalji eğiliminin orta yaşlarda tavan yaptığını öne 
sürmüştür. Holbrook ve Schindler (1996) ise bu hipotezi inceleyerek farklı yaş 
gruplarından bireylerin tercihlerinin ve geçmiş deneyimlerindeki farklılıkların 
nostalji yatkınlıklarını çeşitli şekillerde etkileyeceğini ortaya koymuştur.  

2.2. Nostalji Türleri 

Nostalji hissi sadece kişinin kendi deneyimlerine dayanmak zorunda değildir. 
Örneğin bir jenerasyondaki  kişisel ve toplumsal anılar sonraki jenerasyon için 
yeni bir deneyim olabilir (Havlena ve Holak, 1991; Lasaleta, 2014). Literatürde 
tanımlanmış nostalji türlerini kişisel nostalji, kişilerarası nostalji, canlandırılmış 
nostalji ve kültürel nostalji olarak 4 kategoride incelemek mümkündür. 

2.2.1. Kişisel (Gerçek) Nostalji  

Baker ve Kennedy'e (1994) göre kişisel nostalji, bireylerin bizzat ve doğrudan 
deneyimledikleri duygu ve anıları, örneğin gençlik yıllarındaki mezuniyet günü gibi 
belirli bir zamanın hatırlamasıdır. Havlena ve Holak (1991), ürünlerin çağrışımının 
her zaman tüketicinin kendi geçmişine ait olması gerekmese de tüketicinin kendi 
geçmişindeki bir süreçle direk olarak alakalı olan ürünlerin yarattığı duygusal etki 
olan kişisel nostalji hissinin orijinal nostalji anlamına daha yakın olduğunu öne 
sürmektedir. 

2.2.2. Kişilerarası Nostalji 

Kişilerin etkileşim halinde bulundukları toplumsal çevrelerinin deneyimleriyle de 
nostalji hissini yaşamaları mümkündür. Jenerasyonlar arası etkileşimlerin sonucu 
olarak bireylerin ailelerinin yaşantılarından bir tecrübeye veya o döneme ait nesne 
ve olaylara kendi zamanından bir kaçış olarak, kendisine ait olmasa da o döneme 
ait şeyleri idealize ederek nostalji hissini yaşaması kişilerarası nostaljidir (Stern, 
1992).  

2.2.3. Canlandırılmış (Tarihsel) Nostalji 

Tarihsel nostalji günlük yaşamdan uzak geçmişteki daha üstün olarak hatırlanan 
ve idealize edilmiş bir zaman dilimine kaçma arzusudur (Stern, 1992). Bir takım 
antika nesnelerle de nostalji hissinin yaşanabilmesi, örneğin müzeye gidildiğinde 
kişisel olarak yaşanmamış bir geçmişe karşı özlem duyulması canlandırılmış 
nostaljiye örnek olarak verilebilir (Baker ve Kennedy, 1994). Holak ve Havlena 
(1992) tebrik kartları, fotoğrafik ürünler gibi canlandırılmış nostalji hissi yaratan 
objelerin iletişim çalışmalarında kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir.  

2.2.4. Kültürel (Toplumsal) Nostalji 

Bir kültürün temsil ettiği olaylar, nesneler ve hatıralara o kültürün insanlarının 
duyduğu hasret nostalji duygusu uyandırabilir (Baker ve Kennedy, 1994). 
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Sosyokültürel ve ekonomik çalkantıların olduğu dönemlerde nostalji toplum için 
bir güvenli alan hissi yaratması açısından önemlidir (Brown vd., 2003). Kültürel 
nostalji türünde bir neslin insanları kendi dönemlerine ait doğrudan nostaljik 
duyguları yaşayabileceği gibi; nesillerle sınırlandırılmadan bütün bir toplumun 
kültürel değerlerine karşı da duygusal bağlar kurulabilir (Baker ve Kennedy, 
1994).  

2.3. Reklamda Nostalji Kullanımı 

Nostaljinin tüketici davranışlarındaki etkilerini inceleyen çalışmalarda, görsel ve 
işitsel ögelerle nostaljik duyguların yaratıldığı reklamların marka tutumuna olan 
etkisi ortaya konulmuştur. Reklamda nostaljinin kullanımı uzun yıllardır 
pazarlama dünyasında yaygın olmasına rağmen, akademik anlamda nostalji 
konusu 90'lı yıllara kadar çoğunlukla yalnızca psikolojik anlamda ele alınmıştır. 
Havlena ve  Holak, 1991 yılında nostaljiyi tüketici davranışları açısından incelemiş, 
yıllardır pazarlama ve reklamcılıkta kullanılan örnekler üzerinden, nostaljiye en 
yatkın kesimin “baby boomers” kuşağı olduğunu, kullanılabilecek en etkili nostalji 
türünün ise kişisel nostalji olduğunu öne sürmüşlerdir. Muehling, 2013 yılında 
yayınlanan deneysel araştırmasında bu olguyu destekler şekilde nostaljik ögelerin 
kullanıldığı reklamlarda kişisel nostaljinin canlandırılmış nostaljiye göre marka 
tutumunda daha olumlu etkiler yarattığını ortaya çıkarmıştır. Havlena ve Holak 
(1991) çalışmalarında ayrıca reklamda yaratılan nostalji hissinin olumsuz 
duygular çağrıştırdığında, örneğin savaş dönemini hatırlattığında olumsuz etki 
edebileceği yönünde uyarıda bulunmuşlardır. Reklamda kullanılan nostaljik 
ögelerin işitsel anlamda da olumlu duygular çağrıştırması önemli bir unsurdur. 
Chou ve Lien (2014), Reklamlardaki eski ve yeni müziklerin kullanımını 
karşılaştırdıkları çalışmalarında ürünle ilişkili eski müziklerin yeni müziklere göre 
olumlu duyguları ortaya çıkardığını göstermişlerdir. Müzikle yaratılan nostaljinin 
de görsel ögeler gibi olumsuz anılara çağrışım yapma ihtimali vardır (Barrett, 
Grimm, Robins, Wildschut, Sedikides ve Janata, 2010). Bu açıdan reklamda 
kullanılan müziğin marka ile ilişkilendirilmesi ve yaratacağı duygunun reklamın 
stratejisiyle uyumlu olması önemlidir.  

2.4. Araştırmanın Amacı ve Hipotezler 

Araştırmanın amacı son yıllarda markalar arasında artan nostaljik reklamların 
kullanımı kapsamında Türk tüketicisinin tutumuna daha derin bir anlayış 
getirmek; görsel ve işitsel ögeleri bir arada sunan televizyon reklamlarında nostalji 
kullanımının markaya yönelik tutum üzerindeki etkilerini ölçmek ve literatüre 
katkı sağlamaktır.  

Pascal, Sprott ve Muehling (2002) reklam yoluyla yaratılmış geçmişe yönelik özlem 
hissini ölçerek bu nostalji duygusunun reklama ve reklamı yapılan markaya 
yönelik tutumları olumlu etkilediğini bulmuşlardır. Literatürdeki araştırmalardan 
yola çıkarak Türk tüketicilerinde nostaljik reklam yoluyla uyarılmış nostalji 
duygusunun marka tutumlarındaki etkisini ölçmek amacıyla ilk olarak aşağıdaki 
hipotez oluşturulmuştur: 

H1: Reklam yoluyla uyarılmış nostalji duygusu, markaya yönelik tutumu etkiler. 
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Bununla birlikte Reisenwitz, Iyer ve Cutler'ın (2004) da çalışmalarında belirttiği 
gibi kişilerin nostalji eğilimlerinin demografik faktörlere göre değişkenlik 
göstermekte olduğu bilinmektedir. Reisenwitz ve diğerleri (2004) çalışmalarında 
ayrıca kişilerin nostalji eğilimlerinin nostaljik reklama olan duyarlılığını 
etkilediğini ortaya çıkarmışlardır. Güzel ve Okan (2016) ise, Türk tüketicileri 
üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında nostalji eğilimi ile satın alma 
davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Bu çalışmalardan yola çıkarak 
reklamda yaratılan nostalji duygusunun kişilerin nostalji eğilimlerine bağlı olarak 
değişkenlik gösterebileceği düşünülmektedir. Araştırmanın ikinci hipotezi bu 
bağlamda aşağıdaki gibidir: 

H2: Nostalji eğilimi, reklam yoluyla uyarılmış nostalji duygusunu etkiler. 

3. Yöntem 

Araştırma kolayda ve kartopu örneklem yöntemleri ile seçilen 152 katılımcıya 
internet yoluyla ulaşılmış ve 5 aylık bir süreçte online anket yöntemiyle veriler 
toplanmıştır. Anketlerden 2 tanesinin hatalı veya eksik olduğuna karar verilmiş ve 
analizler 150 katılımcı üzerinden, SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Literatür verilerinden yola çıkılarak, bu araştırmada nostalji çeşitleri ayrı ayrı ele 
alınmayacağı ve araştırmanın asıl amacının Türk tüketicisinin genel tutumunu 
ölçmek olduğu için demografik bir sınırlama getirilmemiştir.  

Anketin öncesinde katılımcılara 2016 Ekim ayından beri televizyonlarda sıklıkla 
yayınlanan nostalji temalı bir reklam izletilmiştir. Shields ve Johnson (2016) 
kişilerin çocuklarında yer alan markalara karşı kişisel nostalji duygusu 
yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Reklamı gösterilen marka 1976 yılından beri 
satışları devam eden bir marka olması bakımından bir çok Türk tüketicisinin 
çocukluklarından beri aşina oldukları varsayılmaktadır. Reklamda Türk kültürüne 
ait ve genel bir hedef kitleye hitap ettiği düşünülen görsel ve işitsel nostaljik 
ögelerin bir arada kullanılıyor olması bu reklamın seçilmesindeki bir diğer 
sebeptir. 

İzletilen reklamın ardından katılımcılara ilk soru grubunda Pascal ve diğerlerinin 
(2002) geliştirdikleri “Reklam Yoluyla Uyarılmış Nostalji” ölçeği kullanılarak 10 
ifade verilmiştir. Ölçeğin güvenilirlik testi için Cronbach's Alpha değeri 
hesaplanmış ve 0,967 olarak bulunmuştur. İkinci soru grubunda markaya yönelik 
tutumun ölçülmesi amacıyla, Yağcı ve İlarslan (2011) tarafından Türkçe olarak 
kullanılan ölçek ile reklamdaki markaya yönelik 4 ifadeye yer verilmiştir. Markaya 
yönelik tutum ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri 0,887 olarak hesaplanmıştır. 
Üçüncü ve son soru grubunda ise “Türk Dil Kurumu'na göre nostalji; geçmişte 
kalan güzelliklere olan özlem duygusu olarak tanımlanmıştır. Bu bilgiye göre lütfen 
aşağıdaki sorularda size en uygun seçeneği işaretleyiniz.” ifadesinin ardından 
nostalji eğilimini ölçmek amacıyla Barett vd. (2010) tarafından geliştirilen ve 7 
ifade içeren Southampton Nostalji Ölçeği kullanılmıştır. Nostalji eğilimi için 
kullanılan ölçeğinin Cronbach's Alpha değeri 0,898 olarak hesaplanmıştır. Tüm 
anket için 7'li Likert ölçeği kullanılmıştır. Faktör analizlerinde tüm ifadeler 3 
faktörde toplanmıştır.  
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Tablo 1: Temel İstatistik Verileri 

Ölçekler İfadeler Alpha M 
Standart 

Sapma 
Faktör 
Yükü 

Reklam 
Yoluyla 
Uyarılmış 
Nostalji 

Bana geçmişi hatırlatıyor. 

0,967 

5.46 1.823 .841 
Geçmişteki hoş anıları hatırlamama yardımcı 
oluyor. 

5.16 1.868 .911 

Nostaljik hissetmemi sağlıyor. 5.47 1.812 .868 
Geçmişteki bir anımı hatırlamamı sağlıyor. 4.45 2.141 .819 
Daha genç olduğum zamanları düşünmemi 
sağlıyor. 

4.35 2.193 .814 

Güzel hatıraları çağrıştırıyor. 4.98 1.971 .946 
Geçmişin hoş bir hatırlatıcısı. 5.21 1.880 .830 
Geçmişteki güzel zamanlara ait hatıraları 
yeniden canlandırıyor. 

4.86 2.003 .842 

Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. 4.87 2.029 .923 
Bana geçmişteki güzel zamanları 
hatırlatıyor. 

4.90 2.016 .932 

Markaya 
Yönelik 
Tutum 

Bu markayı satın almak dog ru bir karardır.  

0,887 

3.99 1.522 .845 

Bu marka tatmin edici bir markadır.  4.31 1.410 .913 
Reklamda bahsedilen markanın pek çok 
faydalı o zellig i var.  

4.07 1.546 .844 

Reklamdaki markaya ilişkin olumlu 
du şu ncelerim var. 

4.62 1.432 .823 

Nostalji 
Eğilimi 

Nostalji sizin için ne kadar değerlidir? 

0,898 

5.88 1.366 .799 
Nostaljik deneyimleri hatırlamak sizin için 
ne kadar önemlidir? 

5.81 1.353 .819 

Nostaljik hissetmek sizin için ne kadar 
anlamlıdır? 

5.59 1.410 .838 

Nostaljik hissetmeye ne kadar yatkınsınız? 5.67 1.440 .866 
Ne sıklıkla nostalji yaşarsınız? 4.86 1.438 .781 
Genel olarak, ne sıklıkla nostaljik 
deneyimlerinizi hatırlarsınız? 

5.00 1.452 .706 

Tam olarak ne sıklıkla nostaljik 
deneyimlerinizi hatırlarsınız?* 

4.23 1.815 .717 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.= .882 N=150 
Bartlett's Test of Sphericity df=210; Sig=.000; Approx. Chi-Square=3248.244  
*Ters İfade Total Varience Explained=%72.904 

Yaşları 21-70 arasında değişen 150 katılımcının demografiklerine bakıldığında 87 
(%58) kadın ve 63 (%42) erkek katılımcı olduğu; eğitim düzeylerinde ise 10 
(%6,7) katılımcının lise, 67 (%44,7) katılımcının üniversite, 49 (%32,7) 
katılımcının yüksek lisans ve 24 (%16) katılımcının doktora mezunu olduğu tespit 
edilmiştir. Normallik testi Tabachnick ve Fidell'e (2001) göre incelenmiş, çarpıklık 
ve basıklık değerlerinin -1,5 / +1,5 aralığında olmasına dayanarak verilerin normal 
dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Homojenliği test etmek için F testleri 
kullanılmış; varyansların tüm demografik faktörlere göre homojen dağılım 
gösterdiği (p > 0,05) görülmüştür. 
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Tablo 2: Homojenlik Testleri 
Yaş Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Reklam Yoluyla 
Uyarılmış 
Nostalji 

.473 4 145 .755 

Markaya Yönelik 
Tutum 

1.072 4 145 .373 

Nostalji Eğilimi 1.919 4 145 .110 
Eğitim Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Reklam Yoluyla 
Uyarılmış 
Nostalji 

.144 3 146 .933 

Markaya Yönelik 
Tutum 

1.090 3 146 .355 

Nostalji Eğilimi 1.481 3 146 .222 
Cinsiyet Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Reklam Yoluyla 
Uyarılmış 
Nostalji 

.135 1 148 .714 

Markaya Yönelik 
Tutum 

.346 1 148 .557 

Nostalji Eğilimi 2.093 1 148 .150 

4. Bulgular ve Tartışma 

Hipotez testleri için ilk olarak değişkenler arasında korelasyon analizi uygulanmış, 
analiz sonuçlarına göre H1 hipotezindeki reklam yoluyla uyarılmış nostalji 
duygusu ile markaya yönelik tutum arasındaki ilişkinin 0,01 (Sig.= 0,000 < 0,01) 
düzeyinde anlamlı olduğu ve korelasyon katsayısının 0,405 olduğu görülmüştür. 
H2 hipotezindeki nostalji eğilimi ile reklam yoluyla uyarılmış nostalji duygusu 
arasındaki ilişkinin de yine 0,01 (Sig.= 0,000 < 0,01) düzeyinde anlamlı olduğu ve 
korelasyon katsayısının 0,406 olduğu görülmüştür.   

Tablo 3: Korelasyon Analizi 

 

Reklam Yoluyla 
Uyarilmis 
Nostalji 

Markaya 
Yonelik Tutum Nostalji Egilimi 

Reklam Yoluyla Uyarilmis 
Nostalji 

Pearson Correlation 1 .405** .406** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 150 150 150 

Markaya Yonelik Tutum 

Pearson Correlation .405** 1 .082 

Sig. (2-tailed) .000  .319 

N 150 150 150 

Nostalji Egilimi 

Pearson Correlation .406** .082 1 

Sig. (2-tailed) .000 .319  

N 150 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korelasyon testinin ardından 1. Hipotez için gerçekleştirilen regresyon analizi 
sonucunda reklam yoluyla uyarılmış nostalji duygusunun markaya yönelik tutum 
üzerinde anlamlı ve olumlu (Sig.= 0,000 < 0,001) bir etkisi olduğu görülmüştür. 
Bağımsız değişken modelin %16,4'ünü açıklamaktadır ve denklem katsayısı 0,298 
olarak tespit edilmiştir. 2. Hipotez için elde edilen sonuçlarda bağımsız değişkenin 
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modeli açıklama düzeyi %16,5 olup denklem katsayısı 0,607'dir. Kişilerin nostalji 
eğilimlerindeki artışın, reklam yoluyla uyarılmış nostalji duygusunu olumlu yönde 
etkilemekte olduğu görülmektedir (Sig.= 0,000 < 0,001). Bu sonuçlara göre H1 ve 
H2 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Tablo 4: Regresyon Testleri 
Hipotez Model B t Sig. 

H1 
(Constant) 2.769 9.501 .000 

Reklam Yoluyla Uyarilmis 
Nostalji 

.298 5.383 .000 

H2 
(Constant) 1.760 2.896 .004 

Nostalji Egilimi .607 5.410 .000 

Regresyon sonuçları incelendiğinde iki modelde de bağımsız değişkenlerin modeli 
açıklama düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Sabit katsayılara bakıldığında 
özellikle ilk modelde farklı değişkenler eklenmesinin daha sağlıklı sonuçlar 
vereceği yorumu çıkarılabilir. Demografiklerin modeller üzerindeki etki düzeyleri 
verilerin az olması sebebiyle bu araştırmada test edilmemiştir.   

5. Sonuç ve Öneriler 

Markaların artan rekabet ortamında öne çıkmak adına geliştirdikleri stratejiler 
pazarlamaya çok farklı bakış açıları kazandırmıştır. Örneğin tüketicilerin 
kendilerini ifade etmelerini sağlayan objelere, imajlara ve sembollere duydukları 
ilgi markalar tarafından “duygusal pazarlama” adı altında etkin şekilde 
kullanılmaktadır (Rytel, 2010).  Nostalji de benzer şekilde kişilerde özel anlamlar 
barındıran ögeler sayesinde etkin bir duygusal pazarlama stratejisi olarak 
kullanılabilmektedir.  

Markaların eski ürünlerinde veya geçmişten esinlenilerek üretilmiş yeni 
ürünlerinde uyguladıkları konumlandırma çalışmaları tüketicilerin nostaljik 
duygularını etkilemek için genel anlamda geçmişi “herşeyin daha iyi olduğu 
zamanlar” olarak hatırlatacak şekilde yansıtılması sonucunda olumlu sonuçlar 
vermektedir (Havlena ve Holak, 1991). Routledge, Arndt, Sedikides ve Wildschut, 
nostalji hissinin geçmişi bugünden daha iyi hatırlatması olgusunu test etmek için 
2008 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında ölümle ilişkilendirilmiş 
düşüncelerin hatırlatıldığı durumlarda insanların pozitif nostaljik duygular 
hissetmeye daha yatkın olduğunu ve nostaljik düşüncelerin teşvik edildiğinde 
ölüm düşüncesinin daha az akla geldiğini ortaya çıkarmışlardır. Özellikle toplumsal 
kaos zamanlarında markaların toplum hassasiyetlerini dikkate alarak pazarlama 
stratejilerinde çok dikkatli karar almaları gerekmektedir. Bu gibi dönemlerde 
nostaljik unsurların reklamlarda kullanılmasının olumlu bir etki yaratabileceği 
düşünülmektedir.   

Pazarlama ve reklamcılık alanındaki etkili kullanımına rağmen nostalji 
kullanımının zaman zaman olumsuzluklara da yol açma ihtimali vardır (Havlena ve 
Holak, 1991; Baker ve Kennedy, 1994). Bu açıdan reklamda kullanılan nostaljik 
unsurların tüketicilerin markalara karşı tutumlarında ne gibi değişikliklere yol 
açtığını önceden bilmek pazarlama alanındaki karar alıcılara büyük fayda 
sağlayacaktır. Bu araştırma da bu bağlamda özellikle Türk tüketicilerine 
odaklanarak reklamda nostaljik unsurların kullanılmasının reklamı yapılan 
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markaya yönelik tüketici tutumlarında etkisi olup olmadığını anlamayı 
amaçlamıştır. Literatür taraması sırasında incelenen çalışmalarda genel olarak 
basılı mecraların kullanılması ve  televizyonun uzun zamandır en etkili 
mecralardan biri olduğunun kabul edilmesi sebebiyle araştırma bir televizyon 
reklamı üzerinden yürütülmüştür. Güzel ve Okan'ın (2016) postmodern Türk 
tüketicileri üzerinde yaptıkları araştırmanın ilk bölümünde televizyonun diğer 
mecralara göre daha etkili bir reklam aracı olduğunu tespit etmiş olmaları da bu 
varsayımı desteklemektedir. Ayrıca görsel ve işitsel ögelerin bir arada 
kullanıldığında nasıl bir etki yaratacağını görmek adına da televizyon 
reklamlarının incelenmesinin daha önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 
Fakat araştırmanın tek bir televizyon reklamı ile sınırlı tutulmuş olması dolayısıyla 
reklamdaki görsel ve işitsel ögelerin hangilerinin nostalji hissi uyandırmada daha 
etkili olduğu anlaşılamamıştır. Gelecekteki araştırmalarda katılımcıların tam 
olarak neden nostaljik hissettiklerini ve ne tür ögelerin daha etkili olduğunu 
anlayabilmek için farklı deneysel yöntemlerin kullanılması ve nitel araştırmalarla 
desteklenmesi tutumu ölçmede daha derin bir anlayış getirecektir. Örneğin 
Hindistan'da yapılan bir araştırmada mevcut bir reklamın arka planındaki nostaljik 
müzik değiştirilerek deneysel bir araştırma hazırlanmış, bu şekilde müziğin etkisi 
test edilmiştir (Chou ve Singhal, 2017). Yine de bu tip araştırmalarda bile genellikle 
tek bir öge türüne odaklanmak mümkün olmakta, tüketicinin tam olarak neye 
olumlu tepki verdiği anlaşılamamaktadır. Bu açıdan gelişmekte olan 
nöropazarlama teknikleri bu tip araştırmalara destek olması adına kullanılabilir.  

Araştırmanın ilk hipotezi reklamda yaratılan nostalji hissinin markaya yönelik 
tutumu üzerindeki etkisini incelemiştir. Düşük bir açıklayıcılık düzeyinde (%16,4) 
de olsa anlamlı bir sonuç elde edilmiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi 
araştırmanın birden fazla reklam ile test edilmesi veya modele yeni değişkenler 
eklenmesi bu sonuçlara olumlu etki edebilir. Bu araştırmada bir diğer kısıt olarak 
katılımcı sayısının sınırlı olması sebebiyle demografiklerin etkileri sağlıklı bir 
biçimde test edilememiş ve araştırmaya dahil edilememiştir. Daha önce yapılan 
bazı araştırmalarda yaş gruplarının nostalji eğilimi konusunda değişkenlik 
gösterdiği ortaya konulmuştur (Havlena ve Holak, 1991; Holbrook ve Schindler, 
1996; Stern, 1992). Bu açıdan gelecekte yapılacak araştırmalarda gerek katılımcı 
sayısını arttırarak, gerek örneklem gruplarını belirli bir hedef kitle ile 
sınırlandırarak modele yaş ve benzeri demografik faktörlerin katılması 
sağlanabilir.  

Araştırmanın ikinci hipotezi ise reklamda oluşturulan nostalji duygusunun 
kişilerin nostalji eğilimlerinden etkilendiğini öne sürmektedir. Reisenwitz ve 
diğerlerinin (2004) yılında gerçekleştirdikleri araştırmada reklamdaki nostalji 
duygusuna karşı olan hassasiyetlerinin nostalji eğilimlerine bağlı olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Bu açıdan hem Türk tüketicisinin nostalji eğilimlerini anlamaya 
yardımcı olacağı hem de reklamla oluşturulan nostalji duygusunun yoğunluğunu 
etkileyeceği düşüncesiyle nostalji eğiliminin bir bağımsız değişken olarak 
araştırmaya katılması uygun görülmüştür. Korelasyon ve regresyon analizlerinin 
sonuçlarına bakıldığında önceki çalışmaları destekler şekilde nostalji eğiliminin 
anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. 
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Sonuç olarak nostalji, çoğunlukla geçmişin bugünden daha iyi hatırlanmasından 
dolayı genel olarak tüketicilerde olumlu duygular yaratmaktadır. Nostaljik 
çağrışımların tüketicide yarattığı bu olumlu duyguların etkili pazarlama ve reklam 
stratejileri oluşturmada kullanılabileceği pazarlama uzmanları tarafından uzun 
süredir keşfedilmiştir. Buna rağmen kişilerin nostalji eğilimlerinin farklı olması 
sebebiyle hedef kitlenin belirlenmesinde ve reklam stratejisi ile uyumsuz 
duyguların yaratacağı riskten kaçınmak amacıyla ne tip nostaljik ögelerden 
faydalanılması gerektiğinin anlaşılabilmesinde bu tür araştırmaların 
yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Araştırma; Türk tüketicisinin de dünya 
literatürü ile uyumlu tutum örnekleri sergilediğini ve reklamda doğru nostaljik 
unsurların kullanılmasının Türkiye'de de etkili bir strateji olarak 
kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştır. 
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