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Özet – Müzeler kültürel veya tarihi değeri bulunan eserlerin yanı sıra bilim ve sanat  eserlerinin de toparlanıp, korunduğu ve 
sergilendiği yapılardır. Müzelerin varoluş amaçları arasında topluma zevk, bilgi, bilinç aşılamak, farkındalık yaratmak, 
duyarlılık sağlamak sayılabilir ancak toplumun bilgi seviyesini yükseltmek ve bu bağlamda “eğitme” amacı gütmek müzelerin 
en kutsal varoluş sebeplerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumlardaki bilimsel ve kültürel devamı ve farkındalığı 
sağlayabilmek için müzeler sergiledikleri eserleri, bir bütün olarak çeşitli araçlar kullanımı ile sergilemektedirler. Bu anlamda 
eserlerin sergilendiği alanlar en az eserlerin kendisi kadar önem taşımaktadır.  Müzelerin eğitim amacı kapsamında bilginin 
kişilere temalı olarak iletilmesi bilginin daha doğru anlaşılmasında özümsenmesinde ve daha fazla süre akılda kalmasında çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Bilginin tutarlı ve akıcı olmasının yanı sıra bu bilgiyi veren sanat, kültür veya bilimsel içerikli 
eserlerin/nesnelerin belirli bir mantık içerisinde yerleştirilerek sergilenmesi gerekmektedir. Bahse konu, bu mantık içerisinde 
sergilenen eserlerin bulundukları döneme veya anlattıkları eyleme ait bilgilerin ise mutlaka akıcı ve tarihsel veya eylemsel 
bazda birbirini takip eder şekilde verilmesi öncelik taşımaktadır. Ancak eserler bu doğrultuda sergilendiğinde bile kalıcı bir 
etki uyandırması sınırlı kalabilmekte ve gezilen müzeler ve görülen eserler bir süre sonra unutulabilmektedir. Bu noktada 
deneyimsel pazarlamadan faydalanmak müzeler için bir fırsat haline gelmektedir. Müzelerin sergi alanlarını anlattıkları konu, 
vermek istedikleri mesajlar ile ilgili deneyimsel alanlarla tasarlamak ve buraları sergi alanları dahilinde yapılandırmak son 
derece önem kazanmaktadır. Bu şekilde yapılandırılmış müzeler deneyimsel müzelere dönüşerek ziyaretçilere akılda kalan 
deneyimler yaşatabilmektedir. Üstelik bu interdisipliner yaklaşımın yerleşmesi ile bilim ve sanat dalında ilerlemeler 
kaydedilmektedir. Bu çerçeve dahilinde San Francisco’da bulunan Legion of Honor Müzesi, San Francisco. Geçmişin 
Geleceği: Mumyalar ve Tıp Sergisi ve Kahire’de bulunan Mısır Müzesi, Mumya Odası Sergi Alanı karşılaştırılarak 
incelenmiştir. 
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I. GİRİŞ 
Müze, kelimesi dilimize Fransızca musée sözcüğünden 

gelmektedir. Fransızca sözcük ise Eski Yunanca mouseîon 
µουσεῖον "Mousa'lar tapınağı, Mousa'lara adanmış yer" 
sözcüğünden alıntıdır. Ve kökeni Eski Yunanca Moûsa 
µοῦσα  "sanat tanrıçası" sözcüğünden  gelmektedir [1]. 
Uluslararası Müze Konseyinin kabul ettiği tanıma göre  
"Müze, insanoğlunun ve çevresinin kesin kanıtlarını, eğitim, 
çalışma ve insanlığın estetik hazzı için toplayan, koruyan, 
araştıran, ileten ve sergileyen, halka açık, toplumun ve 
toplumun gelişiminin hizmetinde olan kâr amacı gütmeyen 
kalıcı bir kuruluştur" [2]. Müze; sanat ve tarihsel değere 
sahip bir anlam taşıyan, spesifik bir durumu anlatan veya 
benzersiz objelerin toplandığı, korunduğu ve sergilendiği yer 
veya kurum olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde 
müzeler içlerinde bulundurdukları, sergiledikleri değerlere ve 
katılımcılarına verdikleri bilgi, mesaj ve deneyimlere göre 
sınıflandırılmaktadırlar [3]. Bilim ve teknoloji müzeleri, tarih 
müzeleri, antropoloji müzeleri, doğal tarih müzeleri, çocuk 
müzeleri, geleneksel sanat müzeleri amaç ve işlev ve 
sunumlarına göre bu farklılığı sergilemektedirler. Sanat 
müzelerinin var oluş amaçları arasında sanat eserlerinin 
mesajlarının topluma iletilmesi, interaktif bir platform 
oluşturulması, bilgi paylaşımı, toplumun kültürel seviyesini 

yükseltmek, duyarlılık sağlamak, bilinç aşılamak ve zevklere 
hitap etmek sayılabilirken diğer tür müzelerin varoluş 
amaçları farklılık göstermektedir [4]. Örneğin bilim müzeleri, 
insanların içinde var olan merak duygusunu tetiklemek, 
sosyal ve küresel olayların daha iyi anlaşılmasını sağlayarak 
farkındalık yaratmak ve eğitime katkıda bulunabilmek gibi 
amaçlar doğrultusunda kurulmaktadırlar [5]. 

 
Müzeler; tüm bu niteliklerinden dolayı eğitim kategorisinde 
değerlendirilebilecek etkiye sahip birimlerdir. Bu yapılar, 
verdikleri hizmetler neticesinde; eşsiz bir eğitim kaynağı 
olarak kullanılabilecek özellikleri içermektedirler ve artık bu 
şekilde de tanımlanabilmektedirler. Okul bazında verilen 
eğitimin ötesinde; toplumun bilgi seviyesinin artmasına da 
faydalı olan, şaşırtan, öğreten, sorular sorduran muhteviyatı 
içlerinde barındırmaktadırlar. Bu bağlamda, müzeler sadece 
koleksiyonların saklandığı yer olarak değil canlı birer eğitim 
kaynakları olarak değerlendirilmektedir. İçlerinde 
barındırdıkları tarihi, bilimsel, sanatsal obje ve 
koleksiyonların “saklanması” müzelerin yegâne 
görevlerinden biri olarak bilinse de, ilham verici, eğitici, 
toplumla bağ kuran nitelikleri, en önemli özellikleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  
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Müzeler, günümüzde; sanat, tarih, ve bilim algısını direkt bir 
şekilde ziyaretçiye sunabilen niteliklerinden dolayı eğitimi 
destekleyecek güçlü bir araç olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu nedenle, müzeler ve okullar eğitim ve 
eğitime farklı değerler katmak adına el ele vererek çalışmalar 
yapmaktadırlar [6]. Bununla birlikte; eğitimin geleceği, 
kendini yöneten, tutku temelli öğrenme ile karakterize 
edilebilmektedir. Bu bakış açısıyla müzeler; kişilerin 
tutkularını keşfedebilecekleri, bu tutkuların peşinden 
gidebilmek için gerekli kaynakları bulabilecekleri 
mekanlardır. Bunun ötesinde hem toplumun, hem 
öğrencilerin hem eğiticilerin deneyimsel öğrenme 
becerilerinin tetiklendiği ve tatbik edildiği mimari 
bütünlerdir.  

Müzelerin sahip oldukları mekânsal tasarım ve donanım 
sadece bir kabuk görevi üstlenmekten öte içinde tasarlanarak, 
ziyaretçinin ilgisine sunulan bilgi bütünün ve sunulan 
deneyimin bir parçası olarak rol alabilmektedir. Müze sergi 
ve dolanım alanları sadece teşhir amaçlı kullanılmamaktadır. 
Mimari tasarımın ve onun yarattığı atmosferik ortamın, müze 
deneyimini başlıca etkileyen faktörler arasında yer aldığı 
bilinmektedir [7].  Bu nedenle, aydınlatma, renk kullanımı, 
mekânsal tüm hacimler, kullanılan malzemeler ve tüm diğer  
mekânsal öğelerin ziyaretçi deneyimi üzerinde belirgin etken 
olduğu ispatlanmıştır [8]. Müze sergi alanlarının mimari ve 
kuramsal tasarımı ziyaretçilerin deneyimini ve buna bağlı 
olarak etkilenme düzeylerini doğrudan olarak 
etkileyebilmektedir. Bu durum ise  “mekan tasarımının” sergi 
alanları ve müze deneyiminde ne kadar etkin olduğunun bir 
göstergesidir [9]. 

II. SERGİ ALANLARı 
Müze sergi alanlarının fiziksel özelliklerinin ziyaretçi 
deneyimi üzerinde etkin bir güce sahip olduğu yapılan 
araştırmalar ve çalışmalar neticesinde ispatlanmıştır. Bu 
bağlamda, ziyaretçilerin duyularına pozitif yönde hitap eden 
mekan tasarımının önemi belirgin bir şekilde görülmektedir. 
Müzeler için tasarlanmış mekanların hacimsel özelliklerinden 
öte, tasarımsal niteliği ve içerikle uyumunun sağlanması 
gereği göz önüne çıkmaktadır. Tasarım aracılığıyla, 
ziyaretçinin ilgisini sergilenen yapıtların üzerinde odaklamak 
önem kazanmaktadır. Mekanın, sergi alanının içeriğine 
paralel bir şekilde yapılandırılması ziyaretçilerin ilgisini, 
merakını ve öğrenme isteğini ortaya çıkarabilecek 
niteliktedir. Müzelerin sadece sergilenen obje ve sergilendiği 
alanlar değil, ziyaretçiye yaşatılacak deneyimi de içine alacak 
şekilde bir bütünleşik yaklaşımla dizayn edilmesi bu 
nedenden dolayı önem taşımaktadır [10]. Mimari anlamda 
müze tasarımının ziyaretçiler üzerindeki pozitif 
yönlendirilebilir etkisi, kurgusunun içeriğe paralel olarak 
yapılandırılmasına bağlıdır. Sergilenen değerli obje ya da 
yapıtların içeriklerine göre kurgulanmış sergi tasarımı bu 
gerekliliği en iyi ifade eden gerçekliktir. Bununla birlikte 
sergi tasarımının sergi içeriği ile doğrudan alakalı o konuyu 
ivmelendiren, güçlendiren bir ya da birden çok deneyim 
içermesi gerekmektedir. Bu şekilde sergilenen eserlerin 
ziyaretçi üzerinde anlam kazanması, ziyaretçinin sergilenen 
değerleri içselleştirmesi mümkün olabilmektedir. Her bireyin 
beklediği ve edindiği deneyim birbirinden farklıdır, çünkü 
bireylerin beklentileri, kültürleri farklı olduğundan bakış 
açıları ve ilgi duydukları alanlar da farklı olmaktadır. Bu 
gerçeklikten yola çıkılarak, ziyaretçiler üzerinde pozitif 

yönlendirme sağlayan dört müze deneyim türü belirlenmiştir 
[11]. Bu deneyimler kişilerin sergilenen obje ile ilgili 
deneyimleri, sosyalleşme deneyimleri, bilişsel deneyimler ve 
içebakışçı / içgözlemsel deneyimlerdir. Müze tasarımlarında 
bu deneyimlerin zenginliği ve eşitliliğinin dikkate alınması ve 
bu deneyimlere uygun, içeriğe göre yapılandırılmış, özgün 
mekan tasarımının kurgulanması gerekmektedir. Bu farklı 
tasarım mekanları bahsedilen dört deneyimi zenginleştirmek 
amacıyla sergilenen objeler ile ilgili deneyimi teşvik etmeli, 
ziyaretçiler arasındaki etkileşimi arttırarak sosyalleşmeyi 
sağlamalı, eşsiz öğrenme deneyimi ve insanların hayal 
gücünü kullanmaya/arttırmaya yönelik deneyimler sunmalıdır 
[12].  
 
Müzelerin ihtiva ettiği sanat, kültür veya bilimsel içerikli 
eserlerin ve nesnelerin belirli bir mantık içerisinde 
konumlandırılması mekan içinde konu bütünlüğünün 
oluşturulmasını ve ziyaretçiye verilmek istenen bilginin güçlü 
bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Bahse konu özgün 
eserlerin ya da nesnelerin belirli bir düzen içinde sunumu 
sergi alanlarının oluşturulması ile gerçekleştirilebilmektedir. 
Değerli eserlerin sergi alanı içinde konumlandırılma 
yöntemleri, onların hikayelerini bütünler şekilde 
oluşturulmaktadır. Sergilenen bu objeler veya sanat 
eserlerinin bulundukları döneme ait bilgilerin ise kronolojik 
bazda verilmesi serginin algısında kolaylık yaşatmaktadır.  
Sergilenen objeler eğer bir eylemi anlatıyor ise objeler 
eylemsel bazda birbirini takip edecek şekilde sergilenmelidir. 
Eserlerin konumlanması, içeriklerinin birbirini anlam ve tarih 
olarak bütünlemeleri gerekçelerine uygun şekilde 
yapılandırılmaktadır. Sergilenen objelerin tarihsel veya 
eylemsel bir sıralama takip etmesi ziyaretçileri konuya davet 
etmesi ve karşılaştırma yaparak olayları yorumlamalarına 
olanak tanır [13]. Bu nedenden dolayı sergi alanları 
tasarımından, içerdikleri anlamı ziyaretçilere yansıtması ve 
onların duyularını uyararak, onlara hitap ederek  bilgi 
vermesi beklenmektedir. Sergi alanlarının tasarımı sanat 
objeleri için de olsa, bilim veya tarihi anlamamıza yardım 
edecek objeler de olsa her türlü öğrenmeye yardım 
etmektedir [14].  

Sergi alanının gerek mekânsal donanım gerek bir araya 
getirilen içerik, bu içeriğin birbirleri ile kurulan ilişkisi ve 
bütünde ziyaretçiye sunduğu deneyim bütünü, mekânsal 
atmosferik etkiyi oluşturmaktadır. Mekan tasarımının 
donanımı ve kurgusu ile ziyaretçiyi etki alanı içine alan, 
yönlendiren ve hissettiren atmosferi oluşturmak tasarımcının 
kurguladığı en önemli hedefler arasındadır. Atmosferik etkiye 
ulaşmak ve bu etki alanını inceleyebilmek, ayrımsayabilmek 
için atmosferi hedeflenen ve algılanan atmosfer olarak 
incelemek gerekmektedir [15]. Hedeflenen atmosfer alandaki 
duyusal özelliklerin bütünüdür. Ancak beş duyunun dördü 
atmosferi tanımlar; hedeflenen atmosfer görülebilir, 
dokunulabilir, işitilebilir veya koklanabilir ancak tadılamaz. 
Algılanan atmosfer ise bu alanın kişiler tarafından algılanış 
biçimidir. Kişilerin algılanan atmosfere tepkileri kültürlerine 
bağlı olarak değişir ve bu davranışlar öğrenilmiş 
davranışlardır. Hedeflenen atmosfer ile algılanan atmosfer 
birbirine ne kadar yakınsa, oluşturulan atmosfer o oranda 
başarılı kabul edilmektedir [15]. İçeriğin ve biçimin akıcı, 
birbirini takip eden büyük bir uyumu ile elde edilen 
atmosferik etkinin müze mekanı içinde sağlandığı durumlar 
dahilinde bile sergilenen eserlerin ziyaretçinin dimağında 
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kalıcı etki yaratmadığı, anlaşılmadığı ya da anlaşılsa bile kısa 
süre içinde unutulduğu durumlar mevcut olabilmektedir  

III. ÖĞRENME VE DENEYİM 
Bilgi niteliği taşıyan öğelerin; anlamayı, öğrenmeyi 

kolaylaştıran algı seviyesini artıran mekan içinde 
sergilenmesi, şüphesiz ki faydalı bir modeldir. Mekan 
tasarımının niteliklerinin en uygun hale getirilmesi ile 
öğrenme düzeyinde bir artış görmek mümkün olabilmektedir. 
Bu amaç doğrultusunda tasarımı yapılandırmak adına, 
öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini incelemenin faydalı olacağı 
görülmektedir. Öğrenme genel anlamıyla “kişinin bilgi ve 
deneyimlerinden kaynaklanan davranış değişikliği” olarak 
tanımlanmaktadır [15]. Bununla birlikte psikologlara göre ise 
öğrenme elde edilen deneyimlerle belirlenmektedir [16].  
Öğrenme teorisyenlerine  göre ise “öğrenme eylemi dürtüler, 
uyarıcılar, işaretler, tepkiler ve pekiştirmelerin bir etkileşimi 
sonucunda ortaya çıkan bir olgu olarak anlatılmaktadır 
[17]”. Teorisyenlere göre daha önceden öğrendiğimiz bilgiler 
daha sonra karşılaştığımız bilgileri çok daha hızlı anlamamızı 
ve öğrenmemizi sağlamaktadır. Bununla birlikte: “öğrenme 
insan davranışlarında deneyim sonucu oluşan değişiklikleri 
ifade eder	  [18]. 

Deneyim kavramı öğrenme sürecinin gerçekleşmesini ve 
kalıcılığını sağlayan güçlü etkiye sahip bir kavramdır. 
Deneyim ve öğrenme arasında yüksek tesirli bir bağ 
bulunmaktadır. Öğrenme; devamlılık ve karşılıklı etkileşim 
ile gerçekleşmekte ve yaşanan kişisel deneyimden 
kaynaklanmaktadır [19]. Bu nedenle gerçek eğitimin, 
deneyimler ile gerçekleştiği vurgulanmaktadır [19]. Öğrenme 
süreci sırasında duyulara maksimum şekilde hitap edilmesi 
ile birlikte bu eylemin daha kolay gerçekleştirilebilmesi ve 
kalıcılığı sağlanabilmektedir. Beş duyuya hitap eden bütünsel 
deneyimlerin öğrenmenin kalitesi artıran ve kalıcı sonuç 
veren nitelikleri bulunmaktadır. Kişide duygu ve his yaratan 
olgular akılda kalıcı olmaktadırlar. Bu nedenle, müze mekanı 
dahilinde duyulara maksimum seviyede hitap etmek 
gerekmektedir. Ziyaretçilere hitap eden tasarımın 
yapılandırılırken, mekana gelecek kitlenin genel hatlarıyla 
belirlenmesi tasarımın daha net olmasına yardımcı olacak 
niteliktedir. Çünkü her birey ayrı ve eşsiz bir varlık 
olduğundan her bireyin öğrenme deneyimi de birbirinden 
farklı olmaktır.	  Kişinin yaşı, sosyal çevresi, ait olduğu kültür 
gibi özellikleri göz önüne	   alındığında, öğrenme eylemi 
davranışsal, bilişsel veya gözlem şeklinde olabileceği gibi 
hepsinden etkilenerek de şekillenebilmektedir.  
 

Bilişsel öğrenme, tepkisel koşullanma, motivasyonel 
koşullanma ve sosyal/gözlemsel öğrenme olarak bilinen 
öğrenme teorileri deneyim odaklı yapıya sahip 
bulunmaktadırlar. Bu teoriler deneyimsel alanda yapılan 
çalışmalar sırasında aktif olarak kullanılmaktadırlar. Bilişsel 
öğrenme sürecinde; algılama, hatırlama, bellek, düşünce gibi 
kavramlar öne çıkmaktadır ve deneyim ile tetiklenmektedir 
[20]. Deneyimlerin, öğrenmeye ve buna istinaden 
koşullanmaya neden oluşunu sergileyen diğer bir öğrenme 
teorisi de tepkisel koşullanma teorisidir. Bu teori önceki 
deneyimlerle yaşanan öğretilerin yol açtığı koşullanmayı 
gözler önüne sermektedir. Motivasyonel koşullanma olarak 
bilinen öğrenme teorisi ise davranışın tekrarlanmasının 
hafızada aldığı konumu göstermektedir. Deneyimlenen 
karışık ve birbirleriyle alakası olmayan bilgilerin birbirleriyle 

alakalı gruplar haline getirilmesi ile öğrenmenin 
kolaylaştığını ve pekiştirildiğini gözler önüne sermektedir. 
Algısal olarak ilintileme, alakalandırma öğrenmenin 
derinleşmesine neden olmaktadır. Bu algı, öğrenme ise 
kümeleme stratejisi olarak adlandırılmaktadır. Öğrenme 
eyleminin gerçekleşmesi için kullanılan diğer bir yöntem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Deneyimler ile öğrenme, 
deneyimsel yaklaşımlarda kullanılan diğer bir öğrenme 
yöntemi ise sosyal-gözlemsel öğrenme olarak 
adlandırılmaktadır. Gözlem odaklı bir öğrenme modelidir.  

Deneyimsel öğrenme teorisine göre öğrenme; bilginin 
deneyimler sonucu yaratılması ile oluşmaktadır [19].  John 
Dewey; deneyimsel öğrenme kuramının, bilimsel 
dayanaklarını ve öğrenmede deneyimin önemini 
çalışmalarında vurgulamıştır. Kurt Lewin; öğrenme süresinde 
bireylerin ve deneyimlerin önemini gözler önüne seren 
açıklamaları ile deneyimsel yaklaşımı ve gerekliliğine dikkat 
çekmiştir. Deneyim ve deneyimlerin öğrenme sürecine 
yaptığı katkıyı ortaya koyan diğer bir bilim adamı ise Jean 
Piaget’tir. Yapılan araştırmalar ve incelemeler doğrultusunda 
yetişkin eğitimi için bütüncül bir deneyimsel öğrenme süreci 
ve modeli geliştirilmiştir. Deneyimsel Öğrenme Teorisi 
zaman içinde gelişmiş, günümüzdeki interdisipliner 
yaklaşımlar ile birçok alanda ilerlemeye neden olmuştur. Bu 
teori en basit şekilde deneyimin bilgiye dönüştürüldüğü 
gerçeğini ortaya çıkararak bu günkü faydalı modellerin 
oluşmasına olanak sağlamıştır [21].   
 

Deneyim yaşamak ve deneyim kavramı insanın hayatı 
tanıma süreci içerisinde, ona bilgi edinmesini, ilerlemesini 
sağlayan kavramlardır. Bununla birlikte deneyim ya da 
deneyim yaşamak sadece öğretici niteliği yüzünden insan 
hayatında önemle var olan bir kavram değildir. Yaşanan 
farklı nitelikteki deneyimlerin insan hayatında mutluluk 
kaynağı olduğu psikologların araştırmaları neticesinde 
ispatlanmış bir gerçektir [22]. Deneyimler, insanların pozitif 
anlamlandırma yapmasında etkin rol almaktadırlar. Aynı 
şekilde edinilen pozitif deneyimler aidiyet duygusunu 
güçlendirebilmektedir.  Bununla birlikte deneyimler bireyin 
içsel hedeflerini gerçekleştirmesine olanak tanıyarak; insanın 
kendini gerçekleştirme güdüsünü tatmin edecek güce sahip 
bulunmaktadırlar [23], [24]. Bunun dışında deneyim sosyal 
değer taşımaktadır. Deneyimleme süreci içinde bireyler 
sosyalleşme ihtiyaçlarını da gidererek kendi mutluluk 
durumu içine girmektedir. Bu açıdan bakıldığında deneyim; 
ihtiyaçların duyusal ve duygusal anlamda tamamlanma 
gereklerini karşılayan yegane bir durum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen akış içinde durum 
değerlendirildiğinde ise insanlara ihtiyaçlarını karşılayan 
deneyimlerin, deneyim tasarımları aracılığı ile sunulduğunda 
mutluluk durumuna ulaşıldığı, deneyimler ile verilen eğitim, 
öğretim, alışveriş gibi kavramların insan belleğinde istenen 
ve mutlu eden bir durum olarak yer aldığı ortaya konmuştur 
[22].  

IV. PAZARLAMA VE DENEYİMSEL PAZARLAMA METODU 

Bir araştırma disiplini olan pazarlama çok eski 
zamanlardan bu yana insanlık tarihinde yerini alan, insanlığın 
farklı evreleriyle birlikte evrilen bir nitelik taşımaktadır. 
İnsani anlayışın boyutlarında gerçekleşen değişiklikler 
pazarlama disiplininin anlayışında da kendini göstermiştir. 
Bu nedenden dolayıdır ki pazarlamanın tanımı da zamanın 
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geçişiyle birlikte değişime uğramaktadır. Günümüzün genel 
anlayışı içinde pazarlama tüketici ihtiyaçlarını hisseden, 
anlayan ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlayan ve tatmin 
eden bir bilim olarak tanımlanmaktadır. Kârlı müşteri 
ilişkilerini oluşturmak ve yönetmek amacına odaklanmaktadır 
[25]. Pazarlama disiplini; iki ana faaliyet üzerinde 
yoğunlaşan bir yönetim şeklidir. Aktivitelerin hedef alacağı 
kitleyi belirlemeye odaklanmaktadır. Hedef kitle olarak 
nitelenen bu odak kitlenin ihtiyaç, istek, arzu ve 
beklentilerinin tespiti yapılarak onların ihtiyaçlarına hizmet 
vermektir. Pazarlama biliminin bu odağı, aktivitelerin 
ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda yapılandırılmasını 
sağlayan bir işlev taşımaktadır. Disiplinin odaklandığı ikinci 
faaliyet ise temel pazarlama bileşenlerinin (ürün, fiyat, 
tutundurma ve dağıtım) oluşturulmasıdır. Pazarlama 
bileşenlerini oluşturmak için ilk etapta, belirlenen hedef 
kitleye hitap edecek ürünün belirlenmesi yer almaktadır [25]. 

 
Geleneksel pazarlamada kullanılan metotlar analitik, 

sözel ve sayısaldır. Ürün özellikleri, tüketici davranışları ve 
pazardaki rekabete odaklanmaktır. Bu bakış açısıyla 
yapılandırılan pazarlama stratejileri soğuk ve insana dokunan 
yapıda olamamaktadırlar. Deneyim kavramının anlaşılması, 
bireylere sunduğu heyecan, iz bırakma özelliği ve verdiği 
mutluluk durumunun belirlenmesi ile bu kavram pazarlama 
alanında ilgi çekmeye başlamıştır. 1998 yılında Pine ve 
Gilmore ürün ve hizmet kelimelerinin artık ekonomiyi 
anlatmada yetersiz olduğunu ve her şeyin dört bileşeni olan 
bir deneyim olarak sunulması gerektiğini savunmuşlardır. 
Deneyimin dört bileşeni olarak da; eğlenceli olması, eğitici 
olması, estetik olması ve tüketiciye bir kaçış sunabilmesi 
gerekleri tanımlanmıştır [26]. Deneyimi odak alarak  
“Deneyim Ekonomisi” kavramı geliştirilmiştir. Deneyim 
Ekonomisi anlayışında deneyimlere, ürünler/ hizmetler kadar 
önem verilmeye başlanmıştır. Hatta deneyimlerin pazarlama 
alanında kullanımı ile birlikte işletmelerin karlılığının 
sağlanmasının ve rakiplerinden pozitif yönde farklılaşmasının 
mümkün olabileceği gözler önüne serilmiştir. Psikolojik 
olarak insana katkıları belirlenen deneyim kavramı bu şekilde 
başka bir disiplin olan pazarlama alanında kullanılmaya 
başlanmıştır. Bununla birlikte deneyim bir ekonomik değer 
olarak ele alınarak ve emtiadan deneyim oluşumuna kadar 
nasıl geliştiği, farklılaştığı incelenmeye başlanmıştır [27]. 
Konu üzerinde daha da özelleşmeye başlanmasıyla, 
deneyimlerin nitelikleri, hedef kitlenin ihtiyaçları 
doğrultusunda araştırmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu anlayışla 
birlikte müşteri olarak tanımlanan bireylerin aslında hisleri, 
zaafları, fikirleri olan kişiler olduğunun farkına varılmış ve 
bu anlayış bundan sonraki çalışmalara yansıtılmıştır. 
Kişilerin aradıkları duygularına, kalplerine, hislerine hitap 
eden marka ile duygusal bağ kurabilecekleri, kendi hayat 
tarzlarına entegre edebilecekleri deneyimler sunan ürünler ve 
kampanyalar hazırlanmaya başlanmıştır. Bireylerin 
isteklerini, özelliklerini anlamak deney tasarımı sırasında en 
önemli kriterlerden biri haline gelmiştir. Hedef kitleye 
sunulan bu deneyimin marka başarısını artıracağı anlaşılarak 
konu üzerinde odak oluşturulmuştur. Deneyimsel pazarlama, 
tüketiciye deneyimler sunarak işletme ile arasında duygusal 
bağ kurma hedefi ile yapılandırılan pazarlama metodudur. Bu 
metot dahilinde kurgu ve gerçeklik tasarlanan deneyim ile bir 
araya getirilerek bireye sunulmaktadır [28].  Nesnelliğe ve 
öznelliğe hitap eden deneyim, tümel bilince yöneltilerek, 
insan hafızasında kalıcı yere sahip olmaktadır [29].   Bu 

şekilde bireyler üzerinde kalıcı, öğretici etkiler 
bırakılabilmektedir. Nesnel objeler, mekânlar ve kişiler ile 
yaşanılan deneyimler insan bilincinde kalıcı, anlam içeren 
hatıralara dönüşmektedirler [25]. Bu durum ise kişiler 
tarafından istenen, arzu edilen  bir nitelik taşımaktadır. 
Deneyim pazarlamasının mimarlarından olan Gillmore ve 
Pine  deneyimle ilgili olarak şu açıklamada bulunmuştur; 
“Pazarlamanın amacı satışı gereksiz kılmaktı, deneyimin 
amacı ise pazarlamayı gereksiz kılmaktır ” [30].  

 
Geleneksel pazarlama yönteminde anlatım aracılığı ile 

tüketiciye tanıtılan ürün, deneyimsel pazarlama yönteminde, 
tüketici deneyimleri ile tanıtılmaktadır. Bu şekilde, verilen 
vaat ve sözlü, görsel iletişim ile anlatılan ürün, deneyim yolu 
ile ete kemiğe bürünerek gerçeklik kazanmaktadır. Yaşanan / 
yaşanacak deneyimler sonucu birey üzerinde hatıra yaratarak 
müşteri ile duygusal bağ kurma amaçlanmaktadır. 
Tasarlanmış olan deneyimler ile tüketicinin, ürün ile iletişime 
girmesi sağlanmaktadır. Amerikan Pazarlama Derneği 
pazarlama kavramına en güncel haliyle şu tanımı 
önermektedir: “Pazarlama; tüketiciler, müşteriler, ortaklar 
ve toplumun tümü için değer yaratan teklifleri oluşturan, 
iletişimini yapan, dağıtan ve değişimini gerçekleştiren 
faaliyetler, kurumlar ve süreçlerdir” [17].  “Geleneksel 
pazarlama müşteriyi rasyonel karar verici ve ürünün 
fonksiyonel özelliklerine ve faydasına odaklanmış olarak 
tanımlarken, deneyimsel pazarlamada müşteri hem rasyonel 
hem duygusal öğelere sahip memnunluk verici deneyimler 
elde etmeye odaklı görülmektedir” [31], [25].  
 

Deneyimsel pazarlama metodunda odak noktası ürün 
değil tüketicidir. Deneyimsel pazarlamada müşteri hem 
rasyonel hem duygusal öğelere sahip memnunluk verici 
deneyimler elde etmeye odaklı görülmektedir [32]. 
Deneyimin bireyde duygusal, bilişsel ve davranışsal değerler 
yaratarak fonksiyonel değerlerin önüne geçmesinden dolayı 
bu metot “ile müşteri deneyimine odaklanılmaktır. Bu 
nedenle ana unsurun tüketimi bütünleşik bir deneyim olarak 
düşünülmesi gerekliliğidir. Deneyimsel pazarlama metodu 
belirli bir tüketim durumunu mikro bakış açısından çıkarıp,  
daha geniş ve sosyo-kültürel makro bir bakış açısıyla 
incelemektedir. Kişiler rasyonel ve duygusal varlıklar olarak 
değerlendirilerek, eklektik metotlar ve araçlar 
kullanılmaktadır. Nitel, sözel veya analitik metotlar 
kullanılabileceği gibi, kalitatif veya görsel metotlar da 
kullanılabilmektedir. Deneyimsel pazarlama kavramını bu 
günkü hali ile yapılandıran Bernd Schmitt odaklanılması 
gereken iki ana unsur belirlemiştir. Bunlar arasından en 
çarpıcı olan ve insanın ihtiyaçlarına hitap eden yaklaşım; 
ihtiyaç duyulan, faydalı olabileceği çalışmalar ile öngörülen 
deneyimin Stratejik Deneyim Modüller dahilinde 
tasarlanmasıdır [32].  
 

Deneyimin insan bünyesinde açtığı pozitif perspektifler 
göz ününde tutulduğunda, deneyim tasarımının önemi de net 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Tasarlanan deneyimin pozitif 
ihtiyaç dahilinde ve pozitif açılımlara neden olabilecek 
olması da aynı nedenden dolayı büyük önem taşımaktadır. 
Deneyimin güçlü ve istenen etkiyi bireylerde uyandırabilmesi 
için kişiye hitap etme gerekliliği de gündeme gelmektedir. 
Tasarlanan deneyim aracılığıyla kişiye maksimum derecede 
hitap edebilmek için stratejik deneyimsel modüller 
kullanılmaktadır. Bu modüller sırasıyla; duyusal deneyim 
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(sense), duygusal deneyim (feel), bilişsel deneyim (think), 
davranışsal deneyim (act) ve sosyal deneyimlerdir (relate) 
olarak belirlenmiştir [32]. 

 

 
Tablo. 1  Stratejik Deneyimsel Modüller  

Duyusal deneyim modülü, tasarlanan deneyimin insanın 
duyularına olabildiğince bütün olarak hitap etme gereğidir. 
Anlamanın ve öğrenmenin maksimal anlamda oluşabilmesi 
için anlatılan hikayenin insanın beş duyusu ile algılanabilecek 
şekilde yapılandırılmasıdır. Farklı duyular ile algılanan bir 
deneyimin bireye yaşatılması; insanın algısında birbirleri ile 
etkileşime geçerek kalıcı ve hatırlanıcı bir etki yaratma 
olasılığı maksimal bir şekilde tetiklenebilmektedir. Duyusal 
deneyimin, bilişsel tutarlılık ve duyusal çeşitlilik sağlanarak 
oluşturulması katma değerli deneyimlerin oluşmasını 
sağlamaktadır. Bu gerçeklik mimari bakış açısıyla, 
yorumlandığında ise farklı duyuların tetiklendiği mekan ve 
içeriği anlamlamayı kolaylaştırmakta bellekte kalıcı bir etki 
yaratabilmektedir.  

 

 
Şekil. 1  Duyusal Deneyim Teması  

Duygusal deneyim yaklaşımında, duygusal deneyimlerin 
müşterilerin iç görüsü ve duygularını etkilediği kabul 
edilmektedir. Hangi duyguların hangi uyaranlarla 
tetiklendiğini bilmek ve bireyin bu yaklaşıma katılma arzusu 
ve bireyler ile empati kuran bir yaklaşımın belirlenmesi 
gerekmektedir. İhtiyaçlar kişiye göre farklılaştığından dolayı, 
deneyimlerin, bireylerin kişisel özelliklerini dikkate alarak 
tasarlanması ve onlarla duygusal platformda bağ kuracak 
nitelikte olması öncelik taşıyan kriterdir. Kültüre, duruma ve 
içeriğe paralel olarak yapılandırılan ve onlarla duygusal 
platformda bağ kurabilen deneyimler farklılaşabilmek, özgün 
nitelik kazanabilmek için kilit değer taşımaktadırlar. Bilişsel 
deneyim modülünde müşteriler ile problem çözme ve bilişsel 
olarak bağlanma hedeflenmektedir. Bu şekilde karşıdaki 
bireyin, sunulan deneyim aracılığıyla dimağında düşün 
oluşturularak akılda kalıcılık arttırılmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, deneyim aracılığıyla iletilen mesajların 
karşıdakinde merak uyandırılması hedeflenmektedir. 
Davranışsal deneyim modülünde ise bireylerin fiziksel 
anlamda deneyime girmeleri sağlanmaktadır. Bir “şeyi” 
yapmanın değişik yolları, değişik hayat tarzları gösterilerek 
eyleme geçmek konusunda yüreklendirilmektedir. Genellikle 
bu tip değişimleri yaratmada kişilere rol model olacak 
bireyler seçilerek deneyim onların vasıtası ile sunulmaktadır. 
Sosyal deneyim modülü diğer bütün deneyim çeşitlerini içine 
alarak bütünleşik bir sosyal pazarlama karması 
sunmaktadırlar.  Burada kişilerin şahsi duygularından ziyade 
kendilerini gerçekleştirme ve ideal benliğe ulaşma konularına 
odaklanılmaktadır. Kişilerin ait olmak istedikleri sosyal 
gruplara referans verilerek deneyim tasarlanmaktadır. 
Pazarlamacılar için en ideali tüm bu deneyim karmasını 
oluşturan öğelerin tümünü kullanarak bütünleşik deneyimler 
tasarlamaktır.  
 

Stratejik deneyimsel modüllerinin nasıl uygulanacağı 
konusundaki diğer önemli konu deneyim sağlayıcılardır. Bu 
deneyim sağlayıcılar iletişim, görsel ve sözel kişilik, ürün, 
ortak markalama, mekan ve çevre, elektronik medya ve 
kişilerdir. Deneyimsel pazarlama metodu ile tanıtılan ürün; 
bir fotoğraf, bir görüntü, bir hayal olmanın ötesinde boyutu, 
tadı, kokusu, rengi olan somut bir gerçekliğe bürünmektedir. 
İletişim ve mesaj bombardımanı ile ürün tanıtımından kaçan 
günümüz insanı, deneyimsel pazarlama metodu sayesinde 
kendi rızasıyla ürün tanıtımının parçası haline gelmekte, 
manen anlatılan değerin içine girebilmektedir. 

 

V. MÜZE TASARıMı  

Tasarım ihtiyaç duyulan oluşumun yaratımında kullanılan 
çözüm sürecidir. Genellikle bir duruma ya da bir soruna karşı 
geliştirilen somut temellere dayanan sonuçların 
yorumlanması olarak tanımlanabilmektedir [33]. Bir dizi 
düşünce aktivitesini içeren tasarım süreci; ihtiyaç duyulan 
çözüm ile ilgili geniş ve rasyonel bir araştırma yapıldığında 
faydalı, yeniye uyumlu ve farklılıklara cevap verebilen  
sonuçlar doğurabilmektedir. Kısaca tasarım; bulunan duruma 
verilen cevap, geleceğe ve amaca yönelik sorun çözme ve 
durum sonuçlarının yorumlanmasıdır. Bu minvalde, tasarımcı 
ise farklı içerikleri, farklı durumları, farklı girdiler ve geniş 
perspektifler içinde araştıran, sorgulayan, olmayan 
kullanılmayan yolları düşünüp cevaplar arayan, maksimal 
fayda vermek üzerine düşüncelerini yapılandırılan kimsedir. 
Tasarım süreci içinde geniş açıda gerekli araştırmaları 
yapılandırmak, rasyonel sonuçlar elde edebilmek, bu 
genişlikte yorum getirebilmek için tasarımcının 
interdisipliner bakış açısına sahip olması gerekliliği 
kaçınılmazdır. Metnin başında incelenen öğrenme teorileri, 
deneyim, deneyim tasarımı ve neticesinde yapılandırılmış 
olan deneyimsel pazarlama metodu müze tasarımına farklı 
perspektifler açabilecek nitelikte bulunmuştur. Bu metodun 
müze tasarımı sırasında mekan tasarımcısı tarafından tatbik 
edilmesinin müze ziyaretçilerine entellektüel bazda katkı 
sunabilecek nitelikte olduğu öngörülmektedir. 

A. Geleneksel Müze Tasarımı 
Müzeler; insan ve çevresinin kanıtlarını, nitelikli içerikleri 

içinde barındıran, koruyan, endeksleyen, araştıran, sergileyen 
gelişim ve anlayışın içinde yaşandığı mekânlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  Bu mekanlar kişisel ve toplumsal 
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bazda eğitim ve öğretimin eğlence ile iç içe geçmiş şekilde 
yapılandırılabileceği alanlardır. Sahip oldukları mimari 
bütünler; içerdikleri emsalsiz değerlerin tasarımsal 
yapılandırılmalarıyla birlikte, şu anki tanımlarının dışına 
çıkarak içerdikleri değerler kadar emsalsiz bir bütüne 
dönüşecek niteliğe sahiptirler. Maalesef geleneksel müzelere 
yapılan müze ziyaretleri tüm toplum tarafından ilham verici 
bulunmamaktadır. Müzeler, içlerinde barındırdıkları değerli 
öğeleri korumak adına belirli yasakların uygulandığı 
mekanlardır. Eserlere yaklaşılması, dokunulması, 
fotoğraflanması, yüksek sesle konuşulması gibi birçok 
sınırlayıcı uygulama bu mekanlar dahilinde uygulanmaktadır. 
Bazı müzelerin sergi alanları dahilinde kavramsal tasarımın 
uygulanmadığı ya da kavramsal yaklaşımların çok yüksek 
oranla bütünsel bir hitap içinde oluşturulmadığı 
görülmektedir. Çoğu zaman eserleri anlatan açıklamalar 
sadece yazılı bir şekilde bulunmaktadır. Bu ve bu gibi 
nedenlerin, müze ortamlarının cazibe merkezi olması yolunda 
bir engel olduğu düşünülmektedir [34]. 

B. Deneyimsel Müze Tasarımı 

Muhteviyatları nedeniyle gerek sanat,  gerek bilim ve 
tarih algısını ziyaretçiye direkt sunabilen müzelerin, 
deneyimsel bakış açısı ile yapılandırılmasının gerekli ve 
dokunulması gereken bir konu olduğu düşünülmektedir.  Bu 
şekilde müzeler, şu anda bulundukları standardizasyonun 
dışına çıkarak bir eğitim ve eğlence merkezine dönüşebilecek 
niteliğe kavuşabileceklerdir. Mimari anlamda tutarlı bir 
şekilde yapılandırılan tasarım;  kullanılan malzemeleri, 
aydınlatması, renk kullanımı ve mekânsal tüm hacimleri ile 
atmosferik ortamın sağlanmasına izin vererek, ziyaretçinin 
optimal düzeyde içeriğin içine çekilmesine imkân 
tanımaktadır. Bu şekilde yapılandırılmış müzeler insanın 
kendisini keşfedebileceği, tanımadığı yönleri ile 
karşılaşabileceği, daha da ötesi kendisini 
gerçekleştirebilecekleri alanlar olarak tekrardan 
tanımlanabileceklerdir. Müzenin bir mimari ünite olarak 
bütününde ve içerdiği sergi, dolanım alanları dahilinde kendi 
dokusuna özgü yapılandırılmış deneyimsel alanların tasavvur 
edilmesi ile deneyimsel müze tasarımının 
gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir.  

 
Müze tasarımının yapılandırması sırasında deneyimsel 

pazarlamadan faydalanmak büyük perspektifler açacak 
niteliktedir. Bu durumda geleneksel müze tasarım anlayışının 
dışına çıkarak Deneyimsel Müze tasarımının yapılandırılması 
gerekmektedir. Deneyimsel müze mimari tasarımının 
oluşturulması için uygulanacak yöntem olarak  deneyimsel 
pazarlama metodu baz olarak alınmıştır. Bu metot mimari 
tasarım öncesi ve sergi düzenlemelerinde kullanılabilecek 
faydalı bir bakış açısı oluşturmaktadır. Niteliğin, nicelikten 
önce tutulması gereği  bu metodun kullanılması amacında baz 
olarak alınmıştır.  Deneyimsel pazarlama metoduna göre 
müşteriye hizmetin, ürün pazarlamasından önemli 
olduğundan yola çıkılarak, deneyimsel müze mimarisinde de 
ziyaretçiye hizmetin baz olarak alınması gerektiği sonucuna 
varılmıştır. Bu anlayış dahilinde müze içinde sergilenecek 
değerlerin incelenerek sergi alanları içinde 
konumlandırılması, ve insana dair verdikleri mesajlara uygun 
deneyim alanlarıyla birlikte değerlendirilmeleri gerektiği 
kanısına varılmıştır.  

 
 

“Duyduğumu unuturum, gördüğümü belki hatırlarım, 
yaptığımı öğrenirim”. 

Konfüçyüs 
 

Deneyim kavramının insan üzerinde etkin bir güce sahip 
olduğu bilinmektedir.  Deneyim; öğrenme, mutluluk [22], 
aidiyet kendini gerçekleştirme [23], [16],  sosyalleşme [24] 
konularında insanlara katkıda bulunmaktadır ve yaşanan 
deneyimler insanların duyusal ve duygusal ihtiyaçlarını 
karşılayan yapıya sahiptirler [22]. Öğrenme eyleminin kişinin 
bilgi ve deneyimlerinden kaynaklanan bir davranış değişikliği 
[16], [18], [19], [25], [21],  olduğu göz önünde tutulduğunda 
kişilere deneyim yaşatmanın öğrenmeyi körükleyeceği ve bu 
eyleme neden olacağı gerçeği de ortaya çıkmaktadır. Metnin 
başında da belirtildiği gibi deneyim ve öğrenme arasında çok 
büyük bir bağ bulunmaktadır ve öğrenme sürecinin 
gerçekleşmesini ve kalıcılığını deneyim kavramı 
sağlamaktadır. Gerçek ve kalıcı eğitimin deneyimler 
doğrultusunda gerçekleştiği uzmanlarca belirtilmektedir [19]. 
Bu nedenle öğrenme eyleminin deneyimler ile sağlanması 
uygulanacak pozitif bir tutum olarak görülmektedir. 
Deneyimsel pazarlama metodunca kişilere sunulan 
deneyimlerin içeriğinin onlara özel olarak hazırlanması 
gereği bildirilmiştir. Bu nedenle aynı gereğin deneyimsel 
müze tasarımında da uygulanmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir. Uzmanların belirttiğine göre deneyim 
tasarımı sırasında  duyulara maksimum şekilde hitap edilmesi 
ile bireyler üzerinde optimal etki bırakılması mümkün 
olmaktadır. Bu nedenle gerek deneyimsel müze içinde 
sunulan deneyimler gerek müze mekanı dahilinde duyulara 
olabilecek en yüksek seviyede hitap etmek gerektiği 
sonucuna varılmıştır.  

 

 
Tablo. 2  Deneyim Tasarımı sırasında stratejik deneyimsel modüllerinin 

kullanılması ve yarattığı etki 

 
Deneyim tasarımı sırasında deneyimsel pazarlama 

metodunca kullanılan önerilen Stratejik Deneyim Modüller 
kullanılarak müze deneyimi tasarımı gerçekleştirmek faydalı 
bir model olarak görülmekte ve deneyimsel müze 
kriterlerinin temelini oluşturacakları oluşturabileceği 
düşünülmektedir [32]. Bu bakış açısı dahilinde müze 
deneyim tasarımı sırasında kullanılacak deneyimlerin bu 
modüllere uygun olarak tasarlanması gerektiğinden ilk olarak 
ziyaretçilerin anlayabileceği, içselleştirebileceği deneyimlerin 
stratejik deneyimsel modüllere göre tasarlanması 
öngörülmektedir. Bu nedenle tasarlanan deneyimlerin bu 
modülleri içerecek nitelikte yapılandırılmaları gerekmektedir. 
Yukarıda belirtildiği gibi bu modüller; duygusal deneyim 
modülü (feel), bilişsel deneyim modülü (think), davranışsal 
deneyim modülü (act) ve sosyal deneyim modülüdür (relate) 
[32]. 

 
Duyusal Deneyim Modülü (sense); müze içinde sunulan 

deneyimlerin beş duyuya göre yapılandırılması gereğidir. 
Farklı duyuların aynı anda tetiklendiği alanlarda anlama ve 
hatırlama eyleminin güçlü bir şekilde yapılabildiği için 
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duyulara bütün olarak hitap edilmesi bir erek olarak 
alınmıştır.  

 
Görme Duyusu: Müzelerin içlerinde barındırdıkları eşsiz 

değerler, bu duyuyu besleyen değere yüksek derecede 
sahiptirler. Bu değerlerin konumlandırılmaları ve içinde 
bulundukları yapının niteliği de bu duyuyu besleyecek 
değerde yapılandırılabilecek niteliktedir.  
 
İşitme Duyusu: Sergi alanı içindeki içeriğe uyumlu olarak, 

hafif ve rahat bir müziğin veya efektin mekan içinde 
kullanımı ile gerçekleştirilebilecek bir niteliktedir. 
 

Koklama Duyusu: Sergi alanı içeriğindeki deneyimsel 
eyleme katkıda bulunan koku kullanımı (mesela yemek 
kaplarının bulunduğu alan dahilinde hafif bir yemek kokusu 
veya deniz araçlarının sergilendiği alanda hafif bir deniz 
kokusunun ortamda kullanılması gibi) veya sergilenen 
içeriğin dönemine ait kokunun sergide kullanımı ile deneyim 
içeriğine alınabilecek niteliktedir. 
 

Dokunma Duyusu: Parmak uçları ile edinilen bilgiler 
beyne ulaşarak doku ile ilgili bilgi vermektedir. Dokunma 
insanoğlunun bir objeyi tanımak için kullandığı en yaygın 
duyusal yöntemdir. Değerli eserleri koruma gereğinden 
dolayı geleneksel müze alanlarında hemen hemen asla 
giderilemeyen dokunma ihtiyacı, deneyimsel müze tasarımı 
sırasında en azından orijinal eserlerin kopyalarına dokunarak 
giderilebilecek bir niteliktedir. Bu duyunun kullanımına izin 
veren müzelerin öğrenme konusunda büyük katkı verebilecek 
nitelikte olduğu düşünülmektedir. 
 

Tatma Duyusu: İnsanlar bazı mekanları o mekanlar 
dahilinde tatmış oldukları farklı lezzetler doğrultusunda 
hatırlamakta, o tat ile mekanı eşleştirebilmektedirler. Müze 
çıkışında ziyaretçiye ikram edilebilecek minik lezzetlerin 
müze ile bağ kurmasında yardımcı nitelikte olabileceği 
düşünülmektedir. Sunulabilecek olan bu lezzet müzenin 
binasının veya içerdiği özel bir eserin şeklinde bir şeker veya 
kurabiye bile olabilir. Bu şekilde sunulan ikramlar duygusal 
yakınlaşmaya neden olabilecek niteliktedir (Bu tür 
uygulamaların pazarlama çalışmaları neticesinde alışveriş 
mekanlarında uygulandığı bilinmektedir). 
 

Duygusal deneyim modülünü müze deneyimi sırasında 
kullanmak için müzenin duygusal olarak ihtiva ettiği değerler 
ve ziyaretçilerin duygusal ihtiyaçları arasında bağ kurmak 
gerekmektedir. Duygu durumları içeren seri alanlarında 
eğlence sağlarken verilen / verilebilecek olan mesajlar ve 
sloganlar dahilinde bu modülü sağlamak mümkün olabilecek 
niteliktedir.  
 

Bilişsel deneyim modülünü deneyimsel olarak tasarlanan 
müzelerde kullanabilmek için deneyim içine bilmeceler 
koyup, bu bilmeceleri ziyaretçilerin çözmesini sağlama 
yönteminin kullanımı gerekmektedir. Bu şekilde bilişsel 
anlamada müzenin ona sunduğu oyunlu bulmacaları 
çözebilen ziyaretçiler kendilerini bu alanlarla duygusal bağ 
içinde bulabileceklerdir.  
 

Davranışsal deneyim modülünü deneyimsel müze 
dahilinde kullanabilmek için bireylerin fiziksel aktiviteler 
içine sokulması gerekmektedir. Bu deneyimsel alanlar içinde 

çözülebilecek nitelikte bir modül olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Örneğin çanak, çömlek sergisinin yapıldığı alan 
çıkışında çanak çömleğin yapıldığı döneme ait yöntemlerle 
çanak çömlek yapma deneyimi fırsatının müze tarafından 
verilmesi gibi bir uygulama ile çözümlenebilecek 
niteliktedir).  
 

Sosyal deneyim modülünü uygulamak için sosyal ağların 
müzeler içinde kurulması gerekmektedir. Hali hazırda bu 
modülü başarılı bir şekilde kullanan müzeler bulunmaktadır. 
Bu modülü içinde barındıran müze deneyimleri arasında 
akşam saatlerinde gerçekleştirilen müze içinde kitap okuma 
aktiviteleri ve dans aktiviteleri yer almaktadır. Bu modülün 
müze dahilinde kullanımı ile kişilerin aidiyet problemlerine, 
kendilerini gerçekleştirme ve ideal benliğe ulaşma isteklerine 
hitap etmek mümkün olmaktadır. 
 

Deneyimsel pazarlama metoduna göre stratejik 
deneyimsel modüllere uygun olarak deneyim tasarımının 
ziyaretçilere özel olarak yapılandırılması gerekmektedir. 
Ziyaretçilerin isteklerini, özelliklerini anlamak deney tasarımı 
sırasında baz alınacak en önemli kriterler olmalıdır. Müze 
ziyaretçilerinin hisleri, zaafları, fikirleri olan kişiler 
olduğunun farkına varılarak yapılandırılması gereğine önem 
verilmesi gerekmektedir. Tasarım ile duyuları tetiklenen 
ziyaretçilere müze ile  duygusal bağ kurabilecekleri, kendi 
hayat tarzlarına entegre edebilecekleri deneyimlerin sergi 
alanları içinde sunulması konusunda hassasiyet bir ihtiyaçtır. 
Deneyimsel müzeler içinde gerçeklik ve kurgunun sunulan 
deneyim ile bir araya getirilerek bireye sunulmasıyla 
deneyimsel pazarlama metodunun müze tasarımında 
kullanımı gerçekleştirilebilir niteliktedir [28]. Deneyimsel 
metoda göre yapılandırılmış, mimari tasarım aracılığıyla 
ziyaretçinin müze ile aktif bir etkileşim içerisine 
sokulmasının genel bir odak olması lazımdır. Deneyim 
kavramının, ziyaretçi önceliğiyle yapılandırılmasıyla, 
ziyaretçinin eğlenceli, eğitici, estetik ve olağandışı 
deneyimleri yaşaması sağlanmalıdır [26]. Bu şekilde 
deneyimsel teknikler kullanılarak ziyaretçinin hem öğrenme 
seviyesi arttırılacak hem de ziyaretçinin müze ile ilgili 
olumlu duygular üretmesine sebep olacaktır.  
 

 
 

Tablo. 3 Tasarlanan deneyimin sahip olması gereken çıktılar 

Mimari kütlenin içeriğe ve tasarlanacak olan müzenin 
niteliğinin, müze içerisinde yer alan sergi alanlarının 
araştırılarak hitap ettikleri hedef kitlenin belirlenmesi ve 
onların anlayacağı, eğlenceli, eğitici, estetik ve olağandışı 
deneyimler ile donatılması ile deneyimsel müze tasarımının 
yapılandırılması mümkün olabilmektedir1. Deneyimsel müze 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 L. Van Boven, ve T. Gilovich, "To do or to have? That is the 

	  

578 



Durukan ve Altın, Deneyimsel Pazarlama Işığında Müze Tasarımı: Legion Of Honor ve Mısır Müzesi Örnek İncelemeleri, 2. Uluslararası 

sergi alanlarının	   tasarımında dikkat edilmesi gereken en 
önemli kriter, öncelikle tasarımcı tarafından sergi alanı 
içeriğinin anlaşılmasıdır. İçeriğe hizmet eden sergi salonu 
tasarımını yapılandırmak için; içeriğin düzenlenmesi, 
sıralanması, sergi alanı içinde bulunan içeriklerin birbirleriyle 
olan ilişkisinin doğru şekilde kurulması ve bu doğrultuda bir 
yerleşim düzeni içinde kurgulanması gerekmektedir. 
Birbirleri ile öngörülen anlatım sırası içinde ilişkilendirilerek 
konumlandırılan içerikler; varlıkları ve göz önüne serdikleri 
kavramları anlatan deneyimler ile donatıldığında sergi alanı 
içinde konu ile ilgili deneyimsel alanlar elde 
edilebilmektedir. Bu şekilde sergi alanları; gerek içeriklerin 
kendi somut varlıklarıyla, gerek konumlanma şekilleri ile 
gerekse içeriğe bağlı olarak deneyimin ziyaretçiye 
yaşatılmasıyla atmosferik etkiyi sağlayabilmektedirler. Bahsi 
geçen bu atmosfer ziyaretçiye, eğitim, öğretim, bilgi edinme 
konusunda katkı sağlarken, aynı zamanda eğlenceli zaman 
geçirmesine de olanak sağlar niteliğe bürünebilmektedir. 
 

VI. LEGıON OF HONOR VE MıSıR MÜZESİ ÖRNEK 
İNCELEMELERİ 

Günümüzde uygulanan interdisipliner bakış açısıyla ile 
bilim ve sanat alanında bir çok ilerlemenin kaydedildiği 
görülmektedir. Bu çerçeve dahilinde Deneyimsel pazarlama 
metoduna yakınlıkları açısından San Francisco’da bulunan 
Legion of Honor Müzesi, Geçmişin Geleceği: Mumyalar ve 
Tıp Sergisi ve Kahire’de bulunan Mısır Müzesi, Mumya 
Odası Sergi Alanı karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu inceleme 
dahilinde müzenin içerdiği olağanüstü eserler ve kalıntılardan 
ziyade sunum şekilleri irdelenmektedir.  

 
A.  Mısır Müzesi, Kahire, Mısır. 

 

 
Şekil. 2 Mısır Müzesi, Kahire, Mısır. 

Mısır Müzesi içinde 120.000 civarı eşsiz eser barındıran 
bir müzedir. Müze eşsiz eserleri bünyesinde sergilemektedir. 
Geniş bir holden girilen müze içinde farklı konseptlerde 
yapılandırılmış sergi alanları bulunmaktadır. Sergi alanları, 
konuları dahilinde uygun içeriğe sahiptir. Bu çalışma 
kapsamında müzenin Mumya Odası Sergi Alanı 
incelenmektedir.   

 
Mumya Odası Sergi Alanı: 

 
Sergi alanı içerikleri olan mumyalar üst üste tasnif 

edilmiştir (Firavun mumyaları bu sergi alanı içinde yer 
almamaktadır). Bu alanda yer alan mumyaların, kimlikleri ile 
ilgili tatmin edici bilgi bulunmamaktadır. Bu mumyaların bir 
arada sergilenmelerinin de ortak nedeni ziyaretçiye 

verilmemektedir. Tatmin edici bir açıklama olmaksızın 
ziyaretçilere sergilenmektedir.   
 

Mumyaların önünde lahitlerin üst üste istiflenmiş şekilde 
sergilendiği görülmektedir. Bazılarının kırık kenarlarından 
içlerinde mumya olduğu görülebilmektedir.  
 

Bu alanda çok eski olduğu belli olan, daktilo ile yazılmış 
bilgilendirme tabelaları kullanılmıştır. Koridor aralarında üst 
üste aralarında raf bile bulunmadan konulmuş mumyalarda 
görülmektedir. En özenle sergilenen mumyalar ise ahşap 
çerçeveli vitrinlerde sergilenmektedir. 
 

 
Şekil. 3 Mısır Müzesi, Kahire, Mısır, Ekim 2018. 

 
 

 
Şekil. 4 Mısır Müzesi, Kahire, Mısır, Ekim 2018. 

Navigasyon ise çok zayıf bir şekilde yapılandırılmış. Bu 
sergi alanı dahilinde resim çekmeye izin verilmemektedir. 
Serginin bir hikaye ya da konseptle birleştirilme diye bir 
kaygısı görülmemiştir.  Fakat yine de içeriklerin büyüsü ile 
çok etkileyici bir atmosferik yapıya sahiptir. 
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B. Legion Of Honor Müzesi, San Francisco, Amerika 
Birleşik Devletleri. 

 

 
 

Şekil. 5 Legion of Honor Müzesi, San Francisco, Amerika Birleşik 
Devletleri 

Legion of Honor müzesi içinde yer alan eserlerin adedi 
hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. Müze içinde enteresan 
sergiler gerçekleştirilmektedir. Müzede farklı dönemlerden 
ve kültürden eserler sergilenmektedir. Sergi alanları, konuları 
dahilinde uygun içeriğe sahiptir. Bu çalışma kapsamında 
müzenin Geçmişin Geleceği: Mumyalar ve Tıp Sergi Alanı 
incelenmektedir.   
 

Geçmişin Geleceği: Mumyalar ve Tıp Sergi Alanı: 
 

Bu sergi alanı içinde mimari tasarım olarak sergi alanına 
uyumlu bir ahenk yakalanmıştır. Özellikle sergi alanının 
duvarları çok dikkat çekici bir çağdaş sanat eseriyle 
donatılmıştır. Eser, günümüz çağdaş sanatçılarından RETNA 
tarafından tüm sergi alanının duvarını kapsayacak şekilde 
uygulanmıştır. RETNA kutsal yazı anlamına gelen 
hiyerogliflere çağdaş yorum getirerek kaligrafik şekiller ile 
donatmıştır.  

 

 
Şekil. 6 Geçmişin Geleceği: Mumyalar ve Tıp Sergisi ve Kahire’de bulunan 
Mısır Müzesi, Mumya Odası Sergi Alanı, Duvarda sergiye özel hazırlanmış 

eser görülmektedir.  

 
Sergi alanı içinde iki mumya bulunmaktadır. Bu 

mumyalar sergi içinde birbirlerine konum olarak yakın bir 
şekilde  yerlerini almışlardır. Cam çerçeve içinde muhafaza 
edilmektedirler. Mumyaların biri yatay biri dikey şekilde 
konumlandırılmıştır.  

 

 
Şekil. 7 Geçmişin Geleceği: Mumyalar ve Tıp Sergisi ve Kahire’de bulunan 

Mısır Müzesi, Mumya Odası Sergi Alanı 

 
Şekil. 8 Geçmişin Geleceği: Mumyalar ve Tıp Sergisi ve Kahire’de bulunan 

Mısır Müzesi, Mumya Odası Sergi Alanı 

Sergide bulunan iki mumyanın da cinsiyeti, yaşadığı 
dönem, yaşadıkları dönemde kullanılan eşyalar, o döneme ait 
inanç, gömü inançları, mezar mobilyaları gibi detaylar 
verilmiştir. Bu mumyaları farklı maddi gelir ve cinsiyetten  
olan ve farklı dönemde yapılan mumyalama tekniği ve 
sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için bir araya getirilmiş 
oldukları düşünülmektedir.  
 

Bu mumyaların sağlık hikayelerini de ortaya çıkaran  
yüksek çözünürlüklü  üç boyutlu bilgisayarlı tomografilerini 
(CT) çekilmiş ve sağlık hikayeleri sergi içinde paylaşılmıştır. 
Bu sonuçların yorumları ise mumyaların yaşadığı dönem 
hakkındaki uzman kişilerce yorumlanmıştır.  
 

Sergi alanı dahilinde bilgilendirme, yönlendirme efektif 
bir şekilde yapılandırılmıştır. Bunların dışında sergi alanı 
içinde dokunmatik olarak çalışan bir masa 
konumlandırılmıştır. Bu masada incelenmek istenen 
mumyaların görüntüleri seçilebilmekte ve vücutlarının her 
katmanı, enine ve boyuna kesitlerle görülebilmektedir.  
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Gezilerek incelenmiş olan bu iki müze farklı donanıma 
sahiptir. Her ikisi de metinde ulaşılması hedeflenen 
deneyimsel müze mantığıyla birebir örtüşmemektedir. 
Müzelerin sahip olduğu donanım ve tanıtım deneyimsel 
vizyonda incelenerek kısaca aşağıda yer alan tablolar 
dahilinde özetlenmiştir.  

 

 
Tablo. 4 Legion of Honor ve Kahire Müzesi Karşılaştırması 

 

 
Tablo. 5 Geçmişin geleceği: Mumyalar ve Tıp Sergi Alanı ve Mumya Odası 

Sergi Alanının deneyimsel vizyonda karşılaştırılması 

VII. SONUÇ 

Deneyimsel pazarlama metodunun müze tasarımına 
mimari tasarımı yapılandırmadan önce mekan tasarımcısı 
tarafından  adapte edilmesi ile birlikte deneyimsel müzelere 
ulaşmak mümkün olunabileceği düşünülmektedir. Bu şekilde 
müzelerin, alışveriş merkezlerinden de ziyade birer cazibe 
merkezi haline gelmelerinin mümkün olduğuna 
inanılmaktadır. Stratejik deneyimsel modülün kullanımı ile  
birlikte deneyimsel şekilde yapılandırılacak olan müzelerde 
sınırsız eğlence ve mutluluğun yaşanabileceği 
öngörülmektedir. Belki ileride bu şekilde yapılandırılmış 
müzeler dahilinde içerikleri çok daha farklı şu anki 
uygulamaların ötesinde mekanlar görmek mümkün 
olabilecektir.  
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