


Her şeyin başında farklı bir deneyim yaşamak için. Okulda 
mutlaka çok şeyler öğreniyoruz ancak öğrendiklerimizi 

yaşama fırsatı için müzeler biçilmiş kaftan. Sporu seviyorsak 
izleriz fakat yapması insana çok daha yoğun duygular hisset-
tirir. Aynı şekilde televizyonda güzel bir tatil filmi izlemek 
de güzel ama tatile gitmek çok daha keyifli bir deneyim 
olabilir. Yani genel düşüncenin tersine müze, sadece tarihî 
eser görmek için gidilen bir yer değil; çok daha fazlasıdır.

NEDEN MÜZEYE GİDİYORUZ?



Peki kiminle gidiyoruz?
Farklı kişilerle farklı ortamlarda yapılan müze ziyaretleri 

farklı deneyimlerdir ve bize farklı ufuklar açar. Diğer yandan 
seçenekler bundan çok daha çeşitlidir. Öğretmenleriniz, sını-
fınız için mutlaka en az bir müze gezisi organize edecektir.
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Hem müze ziyaretinden edinebileceğimiz en yüksek ve-
rimi almak hem de diğer fırsatları değerlendirebilmek 

için gezilerimize başlamadan biraz ön hazırlık yapmakta 
fayda var. Ayrıca öğretmenimizle gezdikten kısa süre sonra, 
mümkün olan en yakın zamanda ailemize müzeyi birlikte 
gezmeyi önermeli ve onlara müzede rehberlik yapmalıyız. 
Bu neler öğrendiğimizi nelerin eksik kaldığını anlamamız 
için de bir fırsat olacaktır. Onların sorularıyla yeni şeyleri 
merak edeceğiz ve yeni öğrenme fırsatlarımız doğacak.

Evimizdeki tecrübelerden faydalanalım
Eğer sağlık durumları böyle bir geziye uygunsa, büyük 

anne ve dedelerimizi de alarak tekrar gitmek, onlara keyifli 
zaman geçirmeleri için bir fırsat sunmak anlamına gelecektir. 
Bunun yanında onlardan bir şeyler dinleyerek bilgilerimizin 
üzerinden geçmek yararlı bir egzersiz olur. Çok şaşırabili-
riz ama müzelerde gördüğümüz birçok eser, bizlerin tüm 
yoğunluğuyla yaşadığı elektronik çağından önce uzun süre 
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MÜZE ZİYARETİNE  
ÖN HAZIRLIK



değişmeden kullanılmıştı. Bizim “müzelik” olarak algıladı-
ğımız birçok şeyin benzerinin aslında aile tarihimizde yer 
aldığını büyüklerimizden hayretle öğrenebiliriz.

Önce araştıralım
Müze ziyaretine başlamadan önce, o müzeyle ilgili fikir 

edinmek iyi olacaktır. Hatta eğer bilgisayar ve yazıcı erişimi-
miz varsa gidilecek müze hakkında kendiniz için 2-3 sayfalık 
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bir tanıtım broşürü bile hazırlayabilirsiniz. Elle yazarak ve 
görülecek belli başlı yapıtların şematik çizimini ekleyerek 
de bu işi halletmek mümkün. Bu çalışma, müze gezisinden 
sonra da işe yarayacak. Tekrar gözden geçirdiğimizde, ön-
ceden yaptığımız çalışmanın, müzenin gerçek deneyimini 
göreceksiniz.
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