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A.) MEVCUT DURUM ANALİZİ 
 

1. Müzeciliğin Özellik ve Amaçları 
Önceden sanat eserlerinin toplanıp muhafaza edildiği bir yer olan müzeler bu 
gün genel öğretimin, her yaştaki insanların düzenli olarak bilgi aldıkları bir 
program dahilinde bilgi aldıkları birer kültür müessesidir. Bu amaca hizmet 
etmek için müzeler her zaman koleksiyonlarını artırmakta ve bunları halkın 
en iyi bir şekilde istifadesine sunmaktadır. Bu bakımdan müzeler tek bir ifade 
ile birer kültür müesseseleridir. 

Müze; "Toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan ve geleceğini 
biçimleyecek öğeleri araştıran, toplayan koruyan , sergileyen , belgeleyen, 
yaşatan ve yönlendiren yaygın bir eğitim kurumudur" (Atagök, 1990 ). 

Müzelerin amaç ve görevleri ülkemizde T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan, Müzeler İç Hizmetler 
Yönetmeliğinde şu şekilde belirlenmiştir: 

"Madde 5- Her müzede, kendi alanı ile ilgili ilmi, eğitim, teknik ve yönetim 
hizmetlerini başarı ile uygulamak, yürütmek ve yurt kalkınmasına yardımcı 
olmak amacıyla; 

a) Mevcut eserlerle, mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içinde ilmi 
teşhir yapılır. 

b) Depolardaki eserler sağlıklı bir şekilde korunur, depolar ilmi çalışmalara 
imkan verecek şekilde düzenlenir. 

c) Kadrosunda bulunan uzman elemanları ile taşınır ve taşınmaz kültür 
varlıkları üzerinde ilmi araştırmalar yapılır, tanıtılması sağlanır. 

d) Müzede ve müze dışında eğitsel eğitici kurslar, konferanslar, geziler 
düzenlenir. Çevrenin kültür hayatının geliştirilmesine, kültürel ve turistik 
değerlerimizin halka tanıtılmasına , eski eser kaçakçılığı, tahrip ve gizli 
kazılarla yurdun milli değerlerini yok edici faaliyetlerin önlenmesine çalışır. 

e) 2863 sayılı Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınır kültür 
varlıklarının müzelere kazandırılması için gerekli tedbirler alınır. 
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f) 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının 
korunması ve değerlendirilmesi sağlanır. 

 

2. Müzenin Pazarlama Sorunu 
Barış Manço Müze Evi’nin temel pazarlama sorunu; müzenin hitap ettiği 
hedef kitlenin içerisinde ilkokul çocukları da olmasına rağmen müzeyi ziyaret 
etmeye gelenlerin yaş ortalamasının daha üst seviyelerde olması ve ziyaret 
eden insanların yanlarında çocuklarını getirmiyor oluşu.  

 

3. Müzenin Temel İşlevi, Özellikleri ve Vaat 
Ettikleri 

- Barış Manço Müze Evi’nin en temel özelliği ülkece sevilen bir sanatçının 
sahip olduğu ve uzun yıllar ailesiyle birlikte yaşadığı evin; kendisinin vefatı 
sonrasında ailesi, sevenleri ve belediye yardımıyla müze haline 
getirilmesidir. Bu müze 4 kattan oluşan tarihi bir köşktür ve İstanbul’un 
Kadıköy İlçesi, Moda Semti’nde bulunmaktadır. İçerisinde ünlü sanatçı 
Barış Manço’nun gündelik yaşamında kullandığı eşyalar, mobilyalar, 
kıyafetler, takılar ve kendisine ait sanat eserleri sergilenmektedir. 
 

- Müzenin temel işlevi ziyaretçilerini keyifli ve bir o kadar gizemli bir 
yaşanmışlık öyküsüne tanıklık etmeye davet ediyor oluşudur. Müze temel 
işlevini yerine getirirken en çok merak unsurundan yararlanmaktadır. 
 

- Müze ziyaretçilerine yaş gruplarına göre farklı şeyleri vaat etmektedir. 
İlkokul çocuklarına Barış Abi’lerini tanıma fırsatı ve ‘Barış Dolu Bir Macera’ 
vaat ediyor. Yetişkin kesime ise gençlik veya çocukluk dönemlerinin belki 
en sevdikleri sanatçısı olan Barış Manço’nun müzikleri eşliğinde vakit 
geçirebilecekleri bir yaşanmışlık keşfi vaat ediyor.   
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4. Müzeyi Diğer Müzelerden Ayıran Özellikler 
- Barış Manço Müze Evi, müze olmadan önce Barış Manço’nun yaşadığı ev 

olarak kullanılmaktaydı. Dolayısıyla kişisel bir müze statüsündedir. 
Türkiye’de bu tarzda ev olarak kullanılmaktayken, sonradan müzeye 
dönüştürülen çok az sayıda müze vardır.  
 

- Barış Manço’nun Türkiye’de yaşayan hemen herkesin aklında kaldığı ve 
özlem duyduğu bir devlet sanatçısı olmasından dolayı müzenin isminde 
‘Barış Manço’ isminin geçiyor oluşu insanlarda diğer müzelerde olmayan 
büyük bir istek ve merak uyandırmaktadır. 
 

- Barış Manço Müze Evi, İstanbul’da ulaşımı en kolay müzelerden biridir. 
Çünkü Kadıköy’ün merkezine 5-10 dakika arası bir yürüme mesafesi 
uzaklıktadır.  
 

- Barış Manço Müze Evi, diğer müzelere oranla daha ucuzdur. Tam 10 TL, 
öğrenci 5 TL ücret ödeyerek müzeyi ziyaret edebilmektedir. Ayrıca gaziler, 
şehit yakınları, 65 yaş üstü vatandaşlar ve çocuklar ücretsiz olarak müzeye 
giriş sağlayabilmektedir. 

 

5. Müzenin Güçlü Yönleri 
- Barış Manço’nun bir sanat insanı olarak hemen hemen bütün Türkiye 

tarafından sevilen, sayılan ve saygı duyulan bir isim olması. 
 

- Barış Manço’nun şarkılarının tüm Türkiye’ye ve Türk Halkı’na mal olmuş 
olması.  
 

- Barış Manço’nun çocuklara yönelik gerek yaptığı televizyon – radyo 
programlarıyla gerekse yapmış olduğu şarkı ve resimlerle çocuklara 
verdiği önem. 
 

- Barış Manço’nun tüm Türkiye tarafından bilinen ünlü bir kişi olması. 
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- Barış Manço’nun ve ailesinin yaşamından parçalar taşıyan eski evinin 
müze haline getirilmiş olması dolayısıyla insanlarda oluşan merak 
duygusu. 
 

- Barış Manço’nun koleksiyon meraklısı olması ve sahip olduğu bütün 
koleksiyonların bugünkü Barış Manço Müze Evi’nde sergileniyor olması. 
 

- Barış Manço’nun aynı zamanda bir belgesel sinemacı olması ve kendine 
ait bütün kullandığı filmlerin, makinelerin ve yaptığı belge çalışmalarının 
müzede sergileniyor olması. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nde Barış Manço’nun çocukları Doğukan ve Batıkan 
Manço’ya ait o günkü oyuncaklarının sergileniyor olması. 
 

- Barış Manço’nun müzisyenliğin yanında çok ciddi bir ressam olması ve 
müzede yaptığı resimlerin sergileniyor olması. 
 

- Barış Manço’nun ölümünde duyulan şüphe insanlardaki merak duygusunu 
arttırmakta ve müzeye ilgi duymalarını sağlamakta. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nin aynı zamanda tarihi özelliği bulunmakta. 19. 
yy’ın sonlarında yapılan köşk, İngiliz Mr. Dawson tarafıından yaptırılmıştır. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nin ulaşım avantajı. Kadıköy – Tavşantepe metro 
hattı kullanılıp Kadıköy durağında inildikten sonra veya herhangi bir 
noktadan Kadıköy’e gelen otobüsler kullanılarak inildiğinde rahatlıkla 
yürüme mesafesindedir. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nin esnek gezi saatleri. Müze Pazartesi günü ve 
resmi-dini bayramlar hariç haftanın her günü saat 09.00 – 17.00 arasında 
ziyaretçilere açık durumdadır. 
 

-  Barış Manço Müze Evi’nin ziyaret ücretinin uygun olması. Öğrenci için 5 
TL, yetişkin için 10 TL. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nin 65 yaş üstü bireylere ve gazilere ücretsiz 
olması. 
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- Barış Manço Müze Evi’ne ziyarete gelen kişilerin aydın, sanatsever, yardım 
sever ve en önemlisi Barış sever insanlar olması. 
 

- Barış Manço Müze Evi’ni mevcut olarak işleten Kadıköy Belediyesi’nin ve 
çalışanlarının olumlu yöndeki tutumları ve davranışları. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nin bulunduğu konum gereği çok merkezi olup, 
çevresinde başka gezilip görülecek yerler, başka müzeler, sosyal aktivite 
alanları, alışveriş mağazaları, marketler, kitapçılar, restoran ve kafeler 
içermesi. Dolayısıyla müzeye gezmeye gelen bir kişi, müzeden çıktıktan 
sonra müzeden uzaklaşmadan istediği gibi vakit geçirebilme imkanına 
sahiptir. 
 

6. Müzenin Zayıf Yönleri 
- Barış Manço Müze Evi’nde müze kartın ve diğer kredi kartlarının 

geçmemesi. Sadece nakit para ile ziyaret edilebilmesi. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nin çok merkezi bir yerde olmasına karşın girintili 
çıkıntılı Moda sokakları dolayısıyla hiç bilmeyen birinin biraz zor 
bulabilecek olması. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nin içerisinde şu an mevcut olarak herhangi bir 
mağaza bulunmamakta ve hediyelik eşya satışı yapılmıyor. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nin içerisindeki yazlık bahçede bulunan kafe işlevini 
yitirmiş ve servis yapmamakta. 
 

- Barış Manço Müze Evi bir ev olduğundan dolayı müzenin içindeki bazı 
odalar ufak tutulmuş ve yoğun ziyaretin olduğu saatlerde çok sıkışık 
olabiliyor. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nde ziyaret yapılabilmesi için yalnızca 
merdivenlerin kullanılabiliyor olması ve yürüme engelli bireylerin ne yazık 
ki müzeyi gezemeyecek olması. 
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- Barış Manço Müze Evi’nde gezilip görülebilecek alanların kısıtlı olması. 
Odalardan oluşan müzeyi gezip bitirmek hemen hemen yarım saat 
sürüyor. 
 

- Barış Manço Müze Evi çevresinde otopark sorunu bulunması ve trafiğin 
yoğun olması. Kadıköy’de bulunan müze, çevresi kalabalık nüfusun 
yolculuk ettiği bir alandadır. 
 

7. Fırsatlar 
- Barış Manço’nun sahip olduğu ün ve insanların kendisine duyduğu saygı, 

sevgi ve merak dolayısıyla ilgili reklam kampanyasının daha çok güçleniyor 
oluşu.  
 

- Barış Manço’nun çocuklara yönelik televizyon programları, radyo 
programları, şarkılar ve resimler yapmış olması ve bu vasıtayla Barış 
Manço’nun çocuklara yönelik yaptığı işler kullanılarak çocukların ilgisini 
reklama çekebilme imkanı. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nde sergilenen heykel, tablo, resim, kıyafet, eşya, 
aksesuar, takı, oyuncak, mobilya ve daha birçok farklı objenin çocukların 
dikkatini çekebilecek boyutta renkli, canlı, ilginç ve değişik olması. 
 

- Müze içerisinde gezi yaparken arka fonda hoparlörlerden Barış Manço 
şarkılarının çalıyor olması ve bunun geziyi keyifli hale getiriyor olması.  
 

8. Tehditler 
- Barış Manço Müze Evi, evden dönüştürülme olduğu için içerde hareketin 

kısıtlı olmasından dolayı ailelerin ufak çocuklarına ait çocuk arabasını 
müze içerisine sokamaması.  
 

- Barış Manço’nun ölümüyle ilgili bir takım olumsuz yönde söylentilerin 
bulunuyor oluşu. Bu durum aynı zamanda ‘Barış Manço’ ismini 
karalamaktadır. Ancak yinede bu söylentilere inanan insan sayısı oldukça 
az sayıda olup, Barış Manço’ya duyulan saygı halen çok büyük ölçüde 
devam etmektedir. 
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- Müzenin içerisi sıkışık olduğu için insanların içeride bir şeylere çarpıp 
kırma, düşürme ihtimallerinin bulunuyor oluşu. Özellikle hiperaktif ve 
hareketli çocukların bu ihtimali arttırıyor oluşu. Bu nedenle aileler 
çocuklarını yanlarında getirmeyi tercih etmeyebilirler. 
 

9. Rakipler 
 

a.) Konuma Göre Rakipler 

Kadıköy, Üsküdar ve diğer Anadolu Yakası ilçelerindeki diğer rakip müzeler, 
sergi alanları ve kültür merkezleri; 

- Kazım Karabekir Paşa Müzesi (Kadıköy) 
- İstanbul Oyuncak Müzesi (Kadıköy) 
- Caddebostan Kültür Merkezi (Kadıköy) 
- Kemal Tahir Evi (Kadıköy) 
- Fenerbahçe Müzesi (Kadıköy) 
- Şehremanati Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi (Kadıköy) 
- Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi (Kadıköy) 
- Hababam Sınıfı Müzesi (Üsküdar) 
- Beylerbeyi Sarayı (Üsküdar) 
- Sabri Artam Otomobil Müzesi (Üsküdar) 
- Anadolu Hisarı Müzesi (Beykoz) 
- Çağlar Boyu Aydınlatma Isıtma Koleksiyonları Müzesi (Beykoz) 
- Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi (Heybeli Ada) 
- Sait Faik Müzesi (Burgaz Ada) 
- Adalar Müzesi (Büyük Ada) 
- Reşat Nuri Güntekin Müzesi (Büyük Ada) 
- Troçki Müzesi (Büyükada) 

 
b.) Müzenin Türüne Göre Rakipler 

Kişisel bir insan ismine sahip, sadece o kişinin anısına açılmış ve içeride o 
kişinin hayatında kullandığı eşyalar veya yapmış olduğu sanat eserlerinin, 
icatların sergilendiği müzeler; 

- Kazım Karabekir Paşa Müzesi (Kadıköy) 
- Kemal Tahir Evi (Kadıköy) 
- Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi (Kadıköy) 
- Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi (Heybeli Ada) 
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- Sait Faik Müzesi (Burgaz Ada) 
- Reşat Nuri Güntekin Müzesi (Büyük Ada) 
- Troçki Müzesi (Büyükada) 
- Rahmi M. Koç Müzesi (Fatih) 
- Yahya Kemal Müzesi (Fatih) 
- Sakıp Sabancı Müzesi (Sarıyer) 
- Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi (Fatih) 
- Orhan Kemal Müzesi (Beyoğlu) 
- Masumiyet Müzesi / Orhan Pamuk ( Beyoğlu) 
- Adam Mickiewicz Müzesi (Beyoğlu) 
- Aşiyan – Tevfik Fikret Müzesi (Beşiktaş) 

 
c.) Konuya Göre Rakipler 

Rakipler içerisinde Barış Manço Müze Evi kadar çocukların ilgisini çekmeye 
başarabilecek müzeler; 

- İstanbul Oyuncak Müzesi (Kadıköy) 
- Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi (Kadıköy) 
- Hababam Sınıfı Müzesi (Üsküdar) 
- Sabri Artam Otomobil Müzesi (Üsküdar) 
- Rahmi M. Koç Müzesi (Fatih) 
- Fenerbahçe Müzesi (Kadıköy) 
- Galatasaray Müzesi (Beyoğlu) 
- Beşiktaş Müzesi (Beşiktaş) 
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B.) HEDEF KİTLE 
 

1. Coğrafi Özellikler 
Reklam kampanyasının hitap edeceği hedef kitle; İstanbul’da yaşayan 
çocuklar ya da İstanbul’a turistik amaçlı gelen ya da gelmeyi düşünen 
ailelerin çocuklarıdır. 

 

2. Demografik Özellikler 
Reklam kampanyasının hitap edeceği hedef kitle; 3-8 yaş aralığındaki 
çocuklardır. Bu yaş aralığındaki çocukların ilgisinin reklama çekilip, ailelerini 
müzeye gitme konusunda ikna etmeleri hedeflenmektedir. Hedef kitle olan 
çocukların; ailelerini ikna etme konusunda, isteklerini özgürce belirtebilen ve 
onlarla iletişim kurmaktan çekinmeyen çocuklar olması hedeflenmektedir.   

Hedef kitle olan 3-8 yaş aralığındaki çocukların ailelerinin ise; açık görüşlü ve 
bütün fikirlere saygılı, çocuğuna bu müze ziyaretinin Barış Manço felsefesini 
öğretmek için bir fırsat olduğunu düşünen, Kadıköy semtinde gezmekten 
hoşlanan, çocuklarıyla vakit geçirmeyi seven, müzeleri gezmekten ve sanatsal 
faaliyetlerde bulunmaktan memnuniyet duyan, maddi durumu sanatsal 
faaliyetlere para harcayabilecek kadar yerinde olan bireyler olmaları 
hedeflenmektedir.  
 

Özetlemek gerekirse hedef kitlemizin spesifik demografik özelleri şu şekilde; 

Cinsiyet: Erkek ve Kız 

Yaş: 3-8 yaş aralığındaki çocuklar 

Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti 

Şehir: İstanbul 

Gelir Düzeyi: Ailesinin maddi durumunun sanatsal faaliyetlere para 
harcayabilecek kadar yerinde olan 

Aile Mesleği: Bütün meslekler 
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3. Psikolojik Özellikler 
Reklam kampanyasının hitap edeceği hedef kitle; aile baskısıyla büyümeyen, 
ailesi tarafından bastırılmayan, ailesi tarafından sevilen ve fikirleri 
önemsenen, ailesi tarafından kendisinin eğitimine önem verilen çocuklardır. 
Aynı zamanda hedeflenen kitlenin ailesinin sanatsal faaliyetlere önem veren, 
turistik yerleri gezmekten hoşlanan, tarihe, sanata ve eğitime düşkün, aydın 
bireyler olması hedeflenmektedir.  

 

4. Kullanılan İletişim Araçları 
Reklam kampanyasının hitap edeceği hedef kitle; telefon, tablet ya da 
bilgisayar gibi bir aracı ailesinin yardımıyla veya yardımsız şekilde kendisi 
kullanabilen, internete girebilen, YouTube’da video izleyebilen veya ailesinin 
hesaplarını kullanmak için izinli olan, bilgisayar veya tablet / telefon 
üzerinden oyun oynamayı seven, teknolojiyle barışık olan bugünün 
çocuklarıdır.  

 

5. Satın Alma / Kullanma Alışkanlıkları 
Reklam kampanyasının hitap edeceği hedef kitle; zor şartlar altında 
yetişmemiş, ailesinin maddi durumu yerinde sayılabilecek, ailesine istediği 
pek çok şeyi satın aldırmayı başarabilen çocuklardır. Dolayısıyla hedef kitle 
çocuklar olduğundan dolayı satın alma ve kullanma alışkanlıkları çocuğun 
ailesine göre değişmektedir. 
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C.) KAMPANYA STRATEJİSİ 
 

Barış Manço’nun çocuklar için ne kadar önemli bir sanatçı olduğu anlatılıp, 
hayatında çocuklar için televizyon programları, şarkılar, çalışmalar ve klipler 
yaptığı gösterilecektir. Barış Manço’nun Türk toplumu üzerindeki olumlu 
yönde oluşan bu imajı kullanılarak, hedef kitle olan 3-8 yaş aralığındaki 
çocukların Barış Manço Müze Evi’ne ilgi duyup ziyaret isteği duyması 
sağlanacaktır.  

Barış Manço’nun ‘Günaydın Çocuklar’ isimli şarkısı reklam kampanyasının bel 
kemiğini ve ana temasını oluşturacaktır. Şarkıda geçen ‘siz hiç kırmızı bir ağaç 
gördünüz mü?’ ve ‘gökyüzü neden mavi düşündünüz mü?’ sözlerine uygun bir 
reklam kampanyası planlanmıştır. Çocukların hem yaratıcılığını, hem de 
çevresinde olup bitenleri sorgulamasına vesile olan bu sözler reklam 
kampanyasının anahtar cümleleri olacaktır. Bu sözlere ve hedef kitlenin 
özelliklerine uygun animasyonlar, çizimler ve kurgu akışı sağlanarak reklamlar 
oluşturulacaktır.  

Reklam kampanyamızın ismi ‘Barış Dolu Bir Macera’dır. Hedef kitle olan 
çocukların, Barış Manço’nun az önce yukarıda sözünü ettiğim ‘Günaydın 
Çocuklar’ isimli şarkısındaki sözler vasıtasıyla yaratıcılıklarını ve dünyaya olan 
bakış açılarını sorgulaması sağlanarak, bu uçsuz bucaksız yaratıcılık keşfinin 
devamı için yani reklam kampanyamızın ismiyle ‘Barış Dolu Bir Macera’ için 
Barış Manço Müze Evi’ni ziyaret etmeleri gerektiği söylenecektir. 
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D.) İLETİŞİM HEDEFLERİ 
 

Konuyla ilgili; 

- Barış Manço ve Barış Manço Müze Evi hakkında bilgi vermek. 
 

- Hedef kitle olan 3-8 yaş arası çocuklara ve bu çocukların ailelerine Barış 
Manço Müze Evi’nin varlığından haberdar etmek. 
 

- Hedef kitle olan 3-8 yaş arası çocuklara Barış Manço’yu tanıtmak ve 
sevdirmek. 
 

- Hedef kitlenin yaratıcılığını ve bakış açısını sorgulayarak onları daha fazlası 
için ‘Barış Dolu Bir Macera’ya yani Barış Manço Müze Evi’ne davet etmek. 

 

1. Sunulacak Mesajlar 
“Hey hey günaydın çocuklar günaydın 

Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? 

Hey hey günaydın çocuklar günaydın 

Gökyüzü neden mavi düşündünüz mü? ” 
 

“Çocuklar, Barış Abi’nize kulak verin.  

Ufkunuzu genişletecek barış dolu bir macera, 

Barış Manço Müze Evi’nde sizleri bekliyor.” 

 

2. Tüketiciye Ulaşacak Asıl Nokta 
Tüketiciye yani hedef kitle olan 3-8 yaş arası çocuklara ulaşacak asıl nokta; 
Barış Manço’nun kendi sözleri sayesinde eğlenceli bir ifadeyle birlikte 
kendilerinin yaratıcılık ve dünyaya bakışlarını sorgulamalarına vesile olmak ve 
bununla birlikte daha fazla sorgulama ve yaratıcılığın yani kampanyamızın 
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ismiyle ‘Barış Dolu Bir Macera’nın onları Barış Manço Müze Evi’nde 
beklediğinin vurgusudur.  

 

3. Arzulanan Tüketici Tavrı 
Hedef kitleyi oluşturan 3-8 yaş arası çocukların reklam kampanyasında 
verilmek istenen mesajı anladıktan sonra yapmaları arzulanan tavır ve 
hareket değişikliği; Barış Manço’yu, onun felsefesini, onun şarkılarını ve onun 
verdiği mesajların daha fazlasını öğrenmek ve deneyimlemek için Barış 
Manço Müze Evi’ne ziyarette bulunmaya istekli olmalarıdır. Bu isteklerini 
çevrelerindeki ebeveynleri olan anne, baba, diğer akrabaları ya da 
öğretmenleri ile paylaşarak müzeye ziyaret etmek istediklerini açıkça 
belirterek müzeye gidip, görene kadar meraklarını ve heyecanlarını üst 
planda tutmalıdırlar. Müzeye gidecekleri anı iple çekmelidirler. 
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E.) KAMPANYA HEDEFLERİ 
 

1. Kampanyanın Kısa Dönemli Hedefleri 
Kampanya ile kısa sürede ulaşılmak istenen hedefler; 

- Barış Manço Müze Evi’ne olan ziyaretçi sayısını arttırmak. 
 

- Barış Manço Müze Evi’ne çocukların da en az büyükler kadar ilgi 
duymasını ve ziyaret etmek istemesini sağlamak. 
 

- Barış Manço Müze Evi’ne kısa sürede daha fazla kâr elde ettirmek. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nin daha çok gündemde olmasını sağlamak. 
 

- Barış Manço’nun isminin, çalışmalarının ve sanatının çocuklara 
tanıtılmasını sağlamak. 
 

- Barış Manço Müze Evi’nin reklam kampanyası ile birlikte haberlerde yer 
almasını sağlamak. 
 

2. Kampanyanın Uzun Dönemli Hedefleri 
Kampanya ile uzun sürede ulaşılmak istenen hedefler; 

- Barış Manço isminin ve felsefesinin ölümsüzleşmesine destek olmak. 
 

- Barış Manço’nun şarkılarının tamamlayıcısı konumunda olacak şekilde 
müzenin öne çıkarılması ve Barış Manço Müze Evi’ne bir marka imajı 
kazandırmak. 
 

- Barış Manço Müze Evi’ni diğer rakip müzeler arasında hem ziyaretçi sayısı 
bakımından, hem de bilinirlik ve marka değeri açısından daha üst sıralara 
taşımak. 
 

- İstanbul’da yaşayan çocuklar içerisinde en bilinen müzenin Barış Manço 
Müze Evi olmasını sağlamak. 
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F.) YARATICI ÇALIŞMALAR 
 

1. Reklam Filmi 
Kampanya kapsamında bir adet reklam filmi hazırlanacaktır. Reklam filmi; 
sosyal medyada yayınlanmak üzere, ‘Barış Dolu Bir Macera’ kampanyasına 
uygun şekilde kurgulanmıştır. 

Reklam filmi 2 parçadan oluşmaktadır. Reklam filmi, Barış Manço’nun 
‘Günaydın Çocuklar’ şarkısında yer alan aşağıdaki sözlerin Barış Manço’nun 
sesiyle hedef kitleye iletilmesiyle başlar. 

 “Hey hey günaydın çocuklar günaydın 

Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? 

Hey hey günaydın çocuklar günaydın 

Gökyüzü neden mavi düşündünüz mü? ” 

Bu şarkı sözleri hedef kitleye aktarılırken sözlere uygun Barış Manço 
kliplerinden alınma görüntüler, Barış Manço’yu tasvir eden animasyonlar, 
kırmızı ağaç animasyonu, mavi gökyüzü animasyonu kullanılacaktır. Bu kısım 
reklam filminin 1. parçasıdır. Bu kısımda yalnızca Barış Manço’nun 
şarkısındaki çocuklara hitap ifadesi ve şarkıyı betimleyecek şekilde sözlere 
uygun görüntülerin kullanılmasıyla çocukların dikkatinin çekilmesi 
hedeflenmiştir.   

 

Reklamın 2. parçasında ise Barış Manço Müze Evi’nin çocuklara yönelik 
tanıtımı yapılır. Bu parçada ilk parçanın aksine Barış Manço’nun sesi değil, dış 
ses olarak anlatıcının sesi duyulur. Aynı zamanda Barış Manço’nun 
görüntüleri ya da animasyonlar yerine artık müzenin dışından veya 
içerisinden oluşan görüntüler yer alır. Arka planda ise yine Barış Manço’nun 
aynı şarkısının sözsüz kısmı duyulur. Bu kısımda anlatıcı aşağıda yer alan 
şekilde çocuklara hitap eder. 

“Çocuklar, Barış Abi’nize kulak verin.  

Ufkunuzu genişletecek barış dolu bir macera, 

Barış Manço Müze Evi’nde sizleri bekliyor.” 



Sayfa | 19  
 

Bu metin duyulurken Barış Manço Müze Evi’ndeki uygun görüntüler seyirciye 
gösterilir. Reklam filminin bitiminde ise packshot ile beraber Kadıköy 
Belediyesi’nin ve Doğuş Üniversitesi’nin logosu belirir. 

Reklam filminin tamamı uygun animasyonlar kullanılarak oluşturulması 
planlanmıştır. Yani reklam filmi, animasyon ağırlıklı olacaktır. Tüm film 
boyunca mesajın hedef kitleye aktarımı uygun kurgu geçiş yöntemleriyle 
birlikte bir zaman tüneli gibi akıp giden bir albüm sayfası içerisinde yer 
alacaktır. 

Bir sonraki sayfadan itibaren storyboard olarak reklam filmindeki hikaye akışı 
anlatılmaya çalışılmıştır. 
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2. Afiş 
‘Barış Dolu Bir Macera’ reklam kampanyası kapsamında; 

Outdoor reklamcılığı için afişler hazırlanıp; yerel yönetimler ve belediyeler ile 
iletişime geçilerek metrolarda, metro duraklarında, otobüslerde, otobüs 
duraklarında, okul, ana sınıfı ve kreşlerin bol olduğu alanlardaki billboardlara 
yerleştirilmesi planlanmıştır. 

İlgili afişler tasarlanırken reklam filminde olduğu gibi yine kampanya 
temasına uyacak şekilde Barış Manço’nun ‘Günaydın Çocuklar’ şarkısındaki  

“Hey hey günaydın çocuklar günaydın 

Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? 

Hey hey günaydın çocuklar günaydın 

Gökyüzü neden mavi düşündünüz mü? ” 

sözlerine uygun olmalarına dikkat edilmiştir. Toplamda 2 farklı afiş 
tasarlanması planlanmış ve örnekler yapılmıştır. 

İlk afiş; Barış Manço’nun şarkısındaki ‘siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü?’ 
sorusunu betimlerken, diğer afiş ise Barış Manço’nun yine aynı şarkısındaki 
‘gökyüzü neden mavi düşündünüz mü?’ sorusunu betimlemektedir. 

Bu soruların ifade ettiği anlamlar betimlendikten sonra ise hedef kitleye 
müzeye davet etmek ve harekete geçmelerini sağlamak için ise; 

“Barış Dolu Bir Macera, 

Barış Manço Müze Evi’nde.” 

ifadesi kullanılmıştır. 

Hedef kitle olan; 3-8 yaş arası çocukların afişleri gördüklerinde dikkatlerinin 
çekilebilmesi için olabildiğince renkli ve parlak bir tasarım yapılmıştır. Aynı 
zamanda çocuklara uygun çizimler de kullanılmıştır. 2 farklı afiş yapıldığı için 
afişlerin ana şablonları aynı olup, yalnızca betimledikleri öğeler farklı 
tasarlanmıştır. 

Sonraki sayfadan itibaren ilgili afiş çalışmalarının örnekleri görülebilir.  
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3. El İlanı 
‘Barış Dolu Bir Macera’ reklam kampanyası kapsamında; 

El ilanları hazırlanıp, Milli Eğitim Bakanlığı ve okul müdürlüklerinden izinler 
alınarak İstanbul ilindeki ilkokul, ortaokul, ana sınıfı ve kreşlere bu el 
ilanlarının ücretsiz dağıtımı sağlanacaktır.  
El ilanlarının tasarımı da yine reklam kampanyasının genel özelliklerine 
uyacak şekilde Barış Manço’nun ‘Günaydın Çocuklar’ şarkısındaki Barış 
Manço’nun çocuklara hitaben söylediği ifadeler baz alınarak yapılmıştır. 

El ilanlarının kapağında; reklam kampanyasının afişleri kullanılmıştır. El 
ilanlarının içeriğinde ise; Barış Manço Müze Evi’nin fotoğrafları, Barış 
Manço’nun fotoğrafları, müze hakkında bilgiler, Barış Manço hakkında 
bilgiler, adres ve iletişim bilgileri yer alacaktır. 

Aşağıda ve sonraki sayfada el ilanlarının kapaklarının taslak halinde 
görüldüğü örnekler verilmiştir. 
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4. Web Site 
‘Barış Dolu Bir Macera’ reklam kampanyası kapsamında; 

Özel olarak oluşturulmuş bir web sayfasının 
‘www.barisdolubirmacera.kadikoy.bel.tr’ adresinde yayına girmesi 
planlanmaktadır. 

Bu web sayfasının oluşturulma amacı; reklam kampanyasının diğer yaratıcı 
çalışmaları olan reklam filmi, reklam afişleri ya da reklam el ilanlarında 
reklamı görüp inceleyen, incelemeye zamanı olmayan ya da müze hakkında 
daha çok bilgi almak isteyen hedef kitle olan çocukların ya da ailelerin müze 
ve Barış Manço hakkında bilgilenmelerini sağlayabilmektir. 

İlgili web sitesinin içeriği reklam kampanyasına uyacak şekilde Barış 
Manço’nun ‘Günaydın Çocuklar’ şarkısı temel alınarak oluşturulacaktır. Aynı 
zamanda web sitesinde gezinme yapılırken arka planda Barış Manço’nun 
sesiyle bu şarkı çalacaktır. 

İlgili web sitenin ana sayfası için oluşturulmuş örnek şablon tasarım aşağıda, 
bilgisayarda nasıl göründüğü ise bir sonraki sayfada verilmiştir. 
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G.)  HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI 
 

1. Sosyal Medyadaki Yorumların Cevaplanması 
Reklam kampanyasına uygun olarak hazırlanan yaratıcı çalışmaların, Kadıköy 
Belediyesi’nin ve Barış Manço Müze Evi’nin sosyal medya hesaplarında 
yayınlanmasıyla birlikte, ilgili gönderilere gelen cevaplar düzenli olarak takip 
edilecek ve tamamı cevaplanacaktır. 

2. Web Sitesinden Gelen Mesajların Cevaplanması 
Reklam kampanyasının web sayfasında yer alacak olan iletişim alanından 
Barış Manço Müze Evi ve ‘Barış Dolu Bir Macera’ reklam kampanyasıyla ilgili 
gelecek olan soru ve yorumlar sosyal medyada olduğu gibi kurumsal bir dil 
kullanılarak mail yoluyla cevaplanacaktır. 

3. Ortaokul, İlkokul ve Kreşlere Ziyaretler Yapılması 
‘Barış Dolu Bir Macera’ reklam kampanyası kapsamında oluşturulacak uzman 
PR ekibiyle birlikte; ilgili okul müdürlüklerinden, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli yasal izinler alındıktan sonra her 
hafta farklı bir okul hedef alınarak ilkokul, ortaokul, ana sınıfı ve kreşlerde 
öğrenim gören öğrencilere ücretsiz olarak kampanyanın el ilanları dağıtılacak 
ve öğrencilerle Barış Manço konusu üzerinde öğretmenleriyle birlikte fikir 
alışverişinde bulunulup, ufak çaplı bir konferans verilecektir. Konferans 
esnasında eğer sınıf şartları el veriyorsa akıllı tahta veya projeksiyon 
cihazından reklam filminin öğrencilere izletilip, onların da müze ve Barış 
Manço hakkında bilgi sahibi olabilmesini sağlamak hedeflenmektedir. 

4. Gelen Ziyaretçilere Anket Çalışması Yapılması 
Reklam kampanyasının verimliliğini ve insanlar üzerindeki etkilerini ölçüp, 
geri dönüş alabilmek adına; Barış Manço Müze Evi’ne ziyarete gelen 
ziyaretçilere, müzeyi gezip dolaştıktan sonra çıkış yapmadan önce eğer 
isterlerse katılabilecekleri, ‘Barış Dolu Bir Macera’ reklam kampanyası ve 
müze hakkındaki düşünce ve görüşlerini aktarabilecekleri bir anket çalışması 
uygulanarak geri bildirim imkanı oluşturulacaktır. 
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H.)  MEDYA STRATEJİSİ 
 

Reklam kampanyasının özet medya stratejisi şu şekildedir; 

- Reklam filminin sosyal medya ortamında (Facebook, Instagram ve 
YouTube) ortamında yayına girmesi. (Twitter dahil edilmemiştir çünkü 
hedef kitle Twitter’da fazla vakit geçirmemektedir.) 
 

- Reklam filmine gelen yorumların düzenli olarak takibi ve kurumsal olarak 
cevaplanması. 
 

- Reklam afişinin İstanbul ilindeki metrolarda, metro duraklarında, 
otobüslerde, otobüs duraklarında ve çevresinde ilkokulların, ortaokulların, 
ana sınıflarının ya da kreşlerin olduğu reklam alanlarında basılı olarak yer 
alması.  
 

- Reklam el ilanının ilkokullara, ortaokullara, ana sınıflarına ve kreşlere 
dağıtılması. 
 

- Reklam kampanyası için özel olarak oluşturulan web sayfasının erişime 
açılması ve gerekli bilgilerin web sayfası üzerine yüklenmesi. 
 

- Barış Manço Müze Evi’ne ziyarete gelen insanlara reklam kampanyası 
hakkındaki düşüncelerini belirtebilecekleri anket çalışması uygulayarak 
geri bildirim imkanı oluşturmak. 
 

- Barış Manço Müze Evi’ne ait basın bültenleri oluşturup, ilgili medya 
kuruluşlarına göndermek. 
 

- Reklam kampanyasından sonra Barış Manço Müze Evi’ndeki ziyaretçi 
sayısındaki değişimi düzenli olarak takip etmek ve bunları raporlar haline 
getirip ilgili medya kuruluşlarına basın bülteni şeklinde göndermek. 
 

Reklam afişlerinin ilgili billboardlarda ve outdoor reklam alanlarında nasıl 
duracağına ilişkin bir takım örnekler bir sonraki sayfadan itibaren verilmiştir. 
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I.) ARAŞTIRMALAR 
 

1. Barış Manço Kimdir? 
2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğdu. 

Müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz 
yazarı, oyuncu,TV programcısı, sunucu, 
koleksiyoner, ressam, gezgin... 

Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden 
olan Barış Manço, Galatasaray Lisesi'nde 
öğrenci iken ilk kez sahneye çıktığı 1958 
yılından bu yana,Türk Sanat Dünyası'nın 
kilometre taşlarından biri olarak grubu 
“Kurtalan Ekspres” ile birlikte Türkiye'de 
olduğu gibi birçok yabancı ülkede sayısız 

konserler verdi. 

Bestelediği 200'ün üzerinde şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm/kaset 
ödülü kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, 
Bulgarca,Arapça, Farsça,Kürtçe, Japonca, İbranice,Fransızca ve Flemenkçe'ye 
çevrilerek, kendisi ve/veya başka sanatçılar tarafından da seslendirildi. 

1988 yılında Ekim ayında TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve 
eğlence programı olarak başlayan “7'den 77'ye”, Türk Televizyonculuğu'nda 
şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekora imza attı.Türkiye'de en uzun ve en 
başarılı televizyon yayıncılığını yaptı. 

“Ekvator'dan Kutuplar'a” 5 kıtada 100'den fazla değişik yöreye giderek, 
600.000 km'ye yakın yol kateden Barış Manço ülkemiz belgeselciliğine farklı 
bir boyut getirdi. 

Yüksek öğrenimini Belçika'da “Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi”nde 
tamamlayan ve çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan Barış Manço, 
sanat yaşamında kendisine layık görülen 300'ün üzerinde ödülün 
dışında,aşağıdaki ünvanlara da sahiptir. Barış Manço, 1990'lı yılların sonlarına 
doğru “Kaplumbağanın Öyküsü” projesini “Mançoloji” adlı son albümüyle 
sevenlerinin beğenisine sunamadan hayata veda etti. Vefatından sonra 
albümü, ailesi sevenleriyle buluşturdu. 
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Barış Manço, 1999 yılında 31 Ocak’ı 01 
Şubat’a bağlayan gece kendi evinde vefat 
etti. Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye 
dönüştürülen bu evde, sevenlerinin 
ziyaretleriyle gönüllerde yaşamaya devam 
ediyor. 

2. Barış Manço Müzesi’nin 
Tarihsel Geçmişi 
Mr. Dawson Köşkü - Witthall Köşkü ya da 
bugünkü Barış Manço Müzesi, Moda’da 
Yusuf Kamil Paşa Sokağı’nda, No:5‘de yer 
alır. Yapı 1895-1900 yılları arasında İngiliz 

Mr.Dawson tarafından Pape Kalfa(C.Pappa)’ya yaptırılmıştır.  

19.y.y.’ın sonlarına 
doğru Moda, 
Levantenlerin iki üç 
katlı, bahçeli, Avrupai 
tarzda evler inşaa 
edip,yerleştikleri bir 
semtti. Bu 
Levantenlerden biri 
olan Mr.Dawson, 
Pape 
Kalfa’ya(C.Pappa) 
oğlu ve kendisi için birbirinin aynısı kargir iki köşk yaptırmıştır. Oğul Dawson 
kendi köşkünü 1903’de Necip Çayser’e satmış; Çayser Fransa’dan getirttiği 
ağaç ve çiçeklerle süslediği evinin bahçesine, geniş bir de sebze bahçesi 
eklemiştir. Necip Bey öldükten sonra 1967 yılında köşk çocukları tarafından 
satılmış, yerine 38 daireli bir apartman inşaa edilmiştir. 
Mr.Dawson ise  kendine ait olan köşkte 1930’lu yıllara kadar ikamet etmiş, 
daha sonra evi Alman bir aileye satarak ülkesine geri dönmüştür. Önceleri bir 
Alman’ın oturduğu ev daha sonra Zühtü Paşa’nın torunu Afife Pelin Hanım’ın 
mülkiyetine geçmiştir. 1965’de İngiliz James Whittall tarafından satın alınan 
köşkte birçok değişiklik yapılmış; dış görünüş panjurların kaldırılması dışında 
değişmezken, içeride yapının karakteri kısmen kaybolmuştur. 
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1984 yılında Barış Manço, Witthall ailesinin son fertlerinden köşkü satın alıp 
aslına uygun şekilde restore ettirerek, günümüze ulaşmasını sağlamıştır. 
Manço’nun vefatından yıllar sona Kadıköy Belediyesi tarafından müze haline 
getirilen ev, Haziran 2010’da müze olarak ziyaretçilere kapısını açmıştır. 

3. Barış Manço Müzesi’nin Yapısı ve Özellikleri 
Kadıköy denilince Moda, Moda denilince Barış Manço gelir akla. Kadıköy 
Belediyesi “Bir insan en son ne zaman bahsedilmekten vazgeçilirse, o zaman 
ölmüş sayılır.” diyen Barış Manço’nun yaşadığı, eserlerini ürettiği evi 
yenileyerek bir müze-ev haline dönüştürdü. Öncelikle eşi Lale Manço, oğulları 
Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey ile birlikte Barış Manço denince akla 
gelebilecek birçok detay biraraya getirildi. 9 Haziran 2010’da açılışı yapılan ev 
ile müzisyenin sanatçı kimliğinin yanı sıra farklı özelliklerini de yansıtan bir 
mekân oluşturuldu. Manço Ailesi’nin özverili çabaları, Kadıköy Belediyesi 
öncülüğü ve Türkiye Halk Bankası’nın katkılarıyla kültür ve sanat kenti olan 
Kadıköy’e kazandırılan ”Barış Manço Moda 81300” ile Barış Manço ismi, 
Moda’daki evinde yaşamaya devam edecektir. Türkiye’nin adresini ezbere 
bildiği bu ev sayesinde Barış severler özledikleri Barış Manço ile yeniden 
buluşurken onu hiç tanımayanlar ise tanışma fırsatı bulacaktır. 

 

a) Köşk:  

MODA semti 
ismini, tarihinde 
geniş bahçeli 
köşklerde, farklı 
giyim kuşamları ve 
yaşam tarzlarıyla 
ilgi çeken ve bu 
konularda öncülük 

eden 
yaşayanlarından 

almıştır. Mr. 
Dawson, Moda’da 

Yusuf Kamil Paşa Sokağı’nda, 1895-1900 yılları arasında Constantine P. 
Pappa’ya birbirinin aynısı iki köşk yaptırmıştır. Köşklerden birisinde kendisi, 
diğerinde oğlu uzun yıllar oturmuşlardır. Mr. Dawson’un oğlu için yaptırdığı 
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köşk birkaç el değiştirdikten sonra 1967’de yıkılarak yerine apartmanlar 
yapıldı. Mr. Dawson kendisine ait olan köşkü 1930’lu yıllarda bir Alman aileye 
satarak ülkesine geri döndü. Köşk 1965’e kadar birkaç el değiştirdikten sonra 
James Whittall tarafından satın alındı. Köşkün dış görünüşünde, panjurların 
kaldırılması dışında bir değişiklik yapılmazken, içinin özelliği kısmen de olsa 
kayboldu. Uzun yıllar Whittall Köşkü olarak varlığını sürdürürken 1984’te Barış 
Manço, Whittall ailesinin son fertlerinden köşkü satın alır ve aslına uygun 
olarak restore ettirerek varlığını sürdürmesini sağlar. Viktoryen tarzda inşa 
edilmiş olan bu köşk; cepheyi çevreleyen hareketli kilit taşları, ferforje çift 
kanatlı balkonları ile o zamanın karakteristik mimari özelliklerini taşır. Siyah 
çift kanatlı demirden yapılmış olan ana kapının kenarlarındaki mermer 
silmelerinde Barış Manço’nun vefat ettiği gece hayranlarının yazdığı sözler 
orijinal haliyle korunmaktadır. Köşkün bahçesinde, Manço’nun arabası ve şarkı 
sözlerinden esinlenerek yapılan “Domates, Biber, Patlıcan” ve ”Arkadaşım 
Eşek” heykelleri bulunmaktadır. Köşkün girişinde yer alan beyaz Afyon 
mermeri ile döşenmiş küçük antre, salon ve yemek odalarını ikiye ayırması ile 
bu tip evlerin karakteristik özelliğini yansıtır. Girişin tam karşısında yer alan 
beyaz mermerden Venüs heykeli, antrede ziyaretçileri karşılamaktadır. 

 

b) Salon:  
 

Barış Manço heykeli, 
antrenin sağında, 
bestelerini yaptığı 
meşhur Steinway 
B210 kuyruklu 

piyanosunun 
başında 

ziyaretçilerini 
karşılıyor. Silikondan 
heykel, ünlü 
heykeltıraş Murat 

Daşkın’a Kadıköy Belediyesi tarafından 2014’te yaptırılmıştır. Evin en 
kıymetli parçalarından olan ve “O benim rüyam” dediği piyanosunu, Barış 
Manço bizzat Avusturya’dan almıştır. Yine bu salonda Mithat Paşa’nın 
çalışma odasına ait kaplumbağa kabuğundan kakma tekniği ile bronz gürler 
karıştırılarak yaratılan çalışma masası, masayı aydınlatan avize ve hemen 
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karşısında da bahü bulunmaktadır. Bahü üzerinde o dönemi yansıtan 
şamdanlar ve saat bulunmaktadır. Şamdan, bronzdan olup III. Napolyon 
dönemine aittir. “Belle Époque” denilen 1800’lü yılların sonu ile 1900’lü 
yılların başları arasındaki döneme ait olan kıymetli cam eserler evin en 
nadide parçalarındandır. Fransız emaye desenli, mineli ve altın işlemeli cam 
vazolar salonun duvar nişlerinde sergilenmektedir. Barış Manço’nun 
dünyanın çeşitli ülkelerinden topladığı ve itina ile getirdiği cam eşyalar 
sanatçının en sevdiği parçalardır. Ayrıca koleksiyona ait likör takımları da 
yemek salonundaki büfede sergilenmektedir. Salonda Manço’nun sanat 
hayatı boyunca aldığı ödüllerin sergilendiği köşe ve duvarlarda da onun 
tablo koleksiyonundan seçilmiş değerli tablolar sergilenmektedir. 

 

 

c) Yemek Odası: 

Antrenin solunda yer alan 
yemek odasını, 90 kilo 
ağırlığında 12 kollu Fransız 
bronz bir avize 
aydınlatmaktadır. Avizenin 
hemen altında, maundan 
yapılmış olan masa, tipik bir 
İngiliz masasıdır. Arkada 
“sömenye” denilen 
haftanın her günü için ayrı 

kullanılan eşyaların bulunduğu, yedi katlı Napolyon tarzında bir dolap ve 
yandaki duvarlara bitişik, İngiliz Kraliçesi Anne dönemine ait olan bir büfe 
bulunmaktadır. Ayrıca yemek odasında fildişi kakmalı, siyah renkli, nadide bir 
bahü daha yer almaktadır. Yemek odasını Manço’ya çeşitli ülkelerden hediye 
edilen beratlar ve değerli cam mine işlemeli likör takımları süslemektedir. 
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d) Kıyafet Odası: 

Ailenin yaşadığı dönemde yemek 
odasına, servis vermek amacıyla 
kullanılan alanda, Barış Manço ile 
bütünleşen kostümler 
sergilenmektedir. Aynı bölümde 
onun askerlik üniforması, kesmek 
zorunda kaldığı saçlarından bir 
tutam ve askere gitmeden once 
annesinin elini öperken çekilen 
fotoğrafı da yer almaktadır. 

 

e) Merdiven Boşlukları: 

Duvarlarda Barış Manço’ya ait 
notalar sizi takip etmekte ve 
piyanonun tuşlarına basarcasına 
çıktığınız merdivenler sizi evin 
birinci katına ulaştırmaktadır. 

 

 

 

 

f) Birinci Kat: 

Evin birinci katında Barış Manço’nun 
kullandığı diş fırçası ve tıraş takımının 
yer aldığı siyah seramiklerle dekore 
edilmiş ebeveyn banyosu yer 
almaktadır. Yine bu alanda bateri 
şeklinde tasarlanmış büfede, 
sanatçının çeşitli takıları 
sergilenmektedir. 
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g) Yatak Odası: 

Antrenin solunda, 19. yy 
sonu 20 yy. başında etkili 
olan Fransız ekolünün 
tipik bir örneği olan yatak 
odası orijinal haliyle 
görülebilir. “Salmersheim 
Brouholt” imzalı yatak 
odası takımı Art Nouveau 
tarzında olup yatak, 
tuvalet masası, sandalyesi 
ve armut ağacından 

yapılmış gardırobu ile 4-5 parçadan oluşan bir takımdır. Ayrıca avizeler de o 
döneme ait özel tasarımlardır. Barış Manço ile özdeşleşen yüzük ve kemerleri 
özel tasarlanmış vitrinlerde, duvarlarda da onun tablo koleksiyonundan 
seçilmiş değerli tablolar sergilenmektedir. Barış Manço ve Lale Manço’nun 
günlük kıyafetlerinin yer aldığı “Kıyafet Odası” da Manço’nun giyim tarzı 
konusunda aydınlatıcı fikirler vermektedir. 

 

h) Misafir Yatak Odası: 

Antrenin sağında 
misafirlere ayrılan yatak 
odası bulunmaktadır. 
Aynı zamanda bir 
koleksiyoner olan Barış 
Manço bu odayı, III. 
Napolyon dönemine ait 
olan ama daha çok 
Viyana ekolünü yansıtan 
mobilyalarla döşemiştir. 
Bu mobilyalar sedef 
kakmalı olup yaklaşık 180 yıllıktır ve Barış Manço’nun Lale Manço ile 
evlendikten sonra beraber aldıkları ilk antika eşyalardır. Yine aynı odanın 
duvarlarında duvarlarda da onun tablo koleksiyonundan seçilmiş değerli 
tablolar sergilenmektedir. 
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i) İkinci Kat: 

Sadece çocuklara ait olan bu katta 
Doğukan ve Batıkan’ın odaları, 
çalışma ve oyun alanları yer 
almaktadır. Çocuklara ait 
oyuncaklar, çeşitli ülkelerden anı 
olarak toplanan küçük objeler, cam 
vitrinlerde sergilenmektedir. 

 

 

j) Doğukan Hazar Manço’nun Odası:  

Doğukan’a ait olan ve çocuk 
banyosunun hemen yanında yer alan 
odanın duvarlarında Barış 
Manço’nun yaptığı tablolar ve grafik 
çalışmaları görülebilir. Belçika 
Kraliyet Akademisi’nde resim ve 
grafik eğitimi aldığı dönemde yaptığı 
çalışmalara da bu odada yer 
verilmektedir. Akademiden birincilikle mezun olduğunu gösteren belge ve 
sanatçı ile bütünleşmiş olan takıları; gitar ve plak şekillerindeki vitrinlerde 
sergilenmektedir. 

 

k) Batıkan Zorbey Manço’nun Odası: 

“Adam Olacak Çocuk” odası 
olarak düzenlenen bu oda 
ziyaretçileri zamanda kısa bir 
yolculuğa çıkarmaktadır. Barış 
Manço, insanlar arasında 
iletişim köprüsü kurmanın 
yaşamdaki görevi olduğuna 
inanarak 1988’de TRT’de 
yayınlanan 7’den 77’ye 
programıyla milyonlarca 
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insanı ekrana kilitlemiştir. Bu programın “Adam Olacak Çocuk” bölümü ile 
çocukların gönlünü fethetmiş ve onlara yeteneklerini sergileme fırsatı tanımıştır. 
Çocuklar Barış Ağabey’lerinden süt içmeyi, dişlerini fırçalamayı ve otomobilin 
arka koltuğuna oturmayı öğrenmişlerdir. Odadaki kamera, Barış Manço’nun bu 
programın çekimlerinde kullandığı kameralardan biridir. Odada kurulan ekranda 
ise “Adam Olacak Çocuk” program izlenebilmektedir. 

 

l) Diğer Bölümler: 
 

 
 

Doğukan ve Batıkan’ın oyun alanı olarak kullandıkları, arkadaşlarını 
ağırladıkları bu bölümde Barış Manço’nun kişisel eşyalarının sergilendiği 
vitrinler yer almaktadır. Ayrıca duvarda sanatçıya ait grafik çalışmaları 
bulunmaktadır. Modern Evliya Çelebi ve Kültür Elçimiz olan Barış Manço’nun, 
seyahat ettiği ülkelere ait fotoğrafları, pasaportları, uçuş kartları soldaki 
vitrinde görülmektedir. Orta bölümdeki vitrinde Barış Manço’ya ait eski 
yapraklı nüfus cüzdanı ve diğer kişisel eşyaları sergilenmektedir.  Sağdaki 
vitrinde Barış Manço’nun el yazısı ile kaleme aldığı yazıları ve gözlüğü gibi 
kişisel eşyaları bulunmaktadır. Diğer vitrinlerde ise Barış Manço’ya ait fotoğraf 
makinesi koleksiyonundan bazı parçalar yer almaktadır. Aynı alanın 
duvarlarında birbirinden ilginç desenli, “Adam Olacak Çocuk” programlarında 
da kullandığı, esprili kravat koleksiyonunun bir bölümü sergilenmektedir. 
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m)  Girişin Alt Katı:  

Girişten bir kat aşağıya 
inildiğinde karşılaşılan, 
daha önce kiler ve 
çamaşırlık olarak 
kullanılan bölümler 
daha sonra büro olarak 
düzenlenmiştir. Barış 
Manço’nun Şövalye 
Odası ile onun yanında 
yer alan ve Lale Manço 
tarafından kullanılan 

oda, siyah demirden küçük bir mazgal pencereyle birleştirilmiştir. Bu bölüm şu 
anda Yönetim Ofisi olarak kullanılmaktadır. Antrede, sanatçının Belçika’dan 
aldığı şövalyelik unvanı, kullandığı mendilleri ve hediye edilen kırbaçlar 
sergilenmektedir. 

 

n) Şövalye Odası: 

Bu katta, girişin 
solunda “Şövalye 
Odası” yer 
almaktadır. Bu 
oda kiler olarak 
kullanılmış ve 
zamanla 
duvardaki sıvalar 
sökülerek orijinal 
tonozlu tavanı ve 
taştan duvarları 
açığa 
çıkarılmıştır. Barış Manço odanın atmosferinden aldığı ilhamla, Belçika 
Kraliyeti’nin verdiği şövalye unvanındaki armadan esinlenerek camlara ve kapı 
kanatlarına çeşitli vitraylar yaptırmıştır. Duvarları baltalar ve şövalye 
dönemine ait eşyalarla süslenen bu odada Barış Manço birçok beste ve tablo 
üretmiştir. Çalışma masasında sanatçının heykelinin yanı sıra resim yaparken 
kullandığı kendisine ait boyalar da sergilenmektedir. 
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o) Yönetim Odası: 

Yönetim odasında Barış Manço’nun tüm sanat hayatını kapsayan geniş bir 
arşiv bulunmaktadır. Odanın tam karşısında Barış Manço’nun eski bir kapıdan 
yaptırdığı ahşap bir taht sergilenmektedir. 

 

p) Kışlık Bahçe:  

Manço Ailesi evin tarzına 
uygun olarak 
düzenledikleri kışlık 
bahçeye “Limonluk” adını 
vermişlerdir. Kış 
bahçesinde ziyaretçileri 
karşılayan “Kurtalan 
Ekspres” grubu üyelerinin 
enstrümanları yer 
almaktadır. Aynı alanda 
1905 yılı Amerikan yapımı 

ilk orgların atası sayılan, ayak pedallarıyla hava üfleyerek çalışan “harmonium” 
bulunmaktadır. Bu bahçenin sağında duvara bitişik duran aynalı çiçeklikler ve 
bahü farklı yalılardan alınmıştır. Yazlık bahçe ile kışlık bahçe, ailenin Art 
Nouveau akımına hayranlıkları sebebiyle süslemeler ile birbirinden ayrılmıştır. 

 

q) Yazlık Bahçe: 

Yazlık bahçede plak 
şeklinde tasarlanmış 
masalar ve nota şeklinde 
sandalyeler yer alıyor. 
Bu alanda sanatçının 
birlikte müzik yaptığı 
gruplara ait orijinal 
duvar afişleri yer 
almaktadır. 
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4. Barış Manço’nun En Sevilen Şarkıları 

 

Ağlama Değmez Hayat, Alla Beni Pulla Beni, Aman Yavaş Aheste, Anlıyorsun 
Değil mi, Ay Osman, Aynalı Kemer, Bal Sultan, Bebek, Ben Bilirim, Bir Bahar 
Akşamı, Can Bedenden Çıkmayınca, Çıt Çıt Çedene, Çoban Yıldızı, Dağlar 
Dağlar, Dere Boyu Kavaklar, Derule, Domates Biber Patlıcan, Eğri Büğrü, 
Gamzedeyim, Geçti Dost Kervanı, Gönül Dağı, Gülpembe, Gülme Ha Gülme, 
Günaydın Çocuklar, Halil İbrahim Sofrası, Hey Koca Topçu, İşte Hendek İşte 
Deve, Kağızman, Kalk Gidelim Küheylan, Katip Arzuhalim, Kazma, Kol 
Düğmeleri, Lambaya Püf De, Nazar Eyle, Nerede, Seher Vakti, Unutamadım, 
Yemen Türküsü, Nick The Chopper… 

5. Barış Manço’nun Ailesi 
Eşi: Lale Manço 
Çocukları: Doğukan Manço 
ve Batıkan Manço 

Annesi: Rikkat Uyanık 

Babası: Hakkı Manço  
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a) Eşi Lale Manço’nun Sözleriyle Barış Manço 

 “…Evet... Barış'ın da bir rüyası vardı. 
Yıllarca çalıştı, yarattı, biriktirdi, 
aktardı… sesini aktardı, müziğini 
aktardı, okudu yazdı çizdi 
öğrendiğini aktardı. Hayatın ona 
getirdiği güzellikleri, Allah vergisi 
yeteneklerini sevdikleriyle 
sevenleriyle paylaştı. Tek 
paylaşamadığı 40 yıllık sanat hayatı 
boyunca en sevdiği parçalarından 
oluşan, "Mançoloji" adlı son albümü 
oldu. Bitirdi ama raflardaki yerini 
aldığını görmeye ömrü yetmedi... Bir 

de yaşarken düşlediği rüyasını... "81300 Moda"nın müze olduğunu 
paylaşamadı sevenleriyle, sevdikleriyle…” 
 
Çalışmaktan arta kalan zamanlarda, tek hobisi antika eserler toplamaktı. 
Yıllarca gittiği her yerde, boş bulduğu her zaman aralığında antikacıları, sergi 
salonlarını bitpazarlarını dolaşarak, resimler, vazolar, aynalar, heykeller, 
biblolar hatta arabalar topladı. Her aldığı objeyi, resmi eve getirdikten sonra 
saatlerce seyrederdi, bazen daha heyecan duyan bir iki dostunu çağırır 
onlarla da paylaşırdı bu keyfini. Dedim ya paylaşmayı severdi. 
 
Sonra bir gün "Neden?" dedi "Neden bütün sevenlerle paylaşmayayım bütün 
bunları?" O zaman karar verdi. 81300 Moda müze olacaktı. 18 yıl 
yaşadığımız, çocuklarımızın büyüdüğü, salondaki çok sevgili piyanosunda 
besteler yaptığı, birçok dostu ağırladığımız, zaten kendisi de 19. yüzyıldan 
kalan bu evi, içindeki resimleri, eşyalarıyla birlikte ve bütün yaşanmışlığıyla 
müze haline getirecekti. Ama ona da ömrü yetmedi… 
 
Ömrünün yetmediğine sevindiğim bir tek şey var. O da daha sonra başımıza 
gelen bütün o acıları, felaketleri, hacizleri, çok sevdiği arabaların, evinin 
satıldığını görmedi. Halbuki, onu kaybettiğimiz de ilk düşündüğümüz şey, 
orayı hemen bir müze haline getirmekti. Daha yaşayacağımız şeyler aklimizin 
ucundan bile geçmezken.. ” 
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b) Oğlu Doğukan Manço’nun Sözleriyle Barış Manço 

“Sevgili babam Barış Manço'nun 
vasiyetlerinden bir tanesi, hepimizin bildiği 
81300 Moda adresindeki köşkün bir 
müzeye çevrilmesiydi. 
 
Zaman karşımıza çok zorlu şartlar getirdi 
ve neredeyse bu vasiyetin yerine 
gelemeyeceği noktaya kadar derinlere 
sürükledi ailemizi. 
 
Uzun yıllar bu köşk için savaş verdik ve 
gücümüzün bitmeye başladığı noktada Kadıköy Belediyesi hem Barış 
Manço'ya hem onun evrensel değerlerine dolayısıyla da ailesine sahip çıkarak 
bu köşkün müzeye dönüştürülmesi için canla başla çalıştı ve başardı. 
 
Sayın başkanım Selami Öztürk'ün ve onun liderliğindeki Kadıköy 
Belediyesi’nin hakkını ödememiz çok zor çünkü gördük ki Barış Manço dendiği 
zaman apaçık şunu gösterdiler bize, gelecek nesillere halka mal olmuş bu 
insanı ve felsefesini taşımak değer vermekten geçiyor. 
 
Başta Başkanıma ve Kadıköy Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimi iletmek 
isterim. ” 
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6. Barış Manço’nun Aldığı Ödüller 
1970 : Altın Plak Ödülü 
(Ağlama Değmez Hayat) 

1970 : Platin Plak Ödülü 
(Dağlar Dağlar) 

1970 : Hey Dergisi Yılın 
Bestesi Ödülü (Dağlar 
Dağlar) 

1970 : Hey Dergisi Yılın 
Düzenlemesi Ödülü 
(Derule) 

1970 : Hey Dergisi Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü (Barış Manço) 

1973 : Hey Dergisi Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü (Barış Manço) 

1973 : Hey Dergisi Yılın Topluluğu Ödülü (Kurtalan Ekspres) 

1973 : Hey Dergisi Yılın Düzenlemesi Ödülü (Hey Koca Topçu) 

1974 : Hey Dergisi Yılın Topluluğu Ödülü (Kurtalan Ekspres) 

1979 : Hey Dergisi Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü (Barış Manço) 

1979 : Hey Dergisi Yılın Albümü Ödülü (Yeni Bir Gün) 

1980 : Altın Orfe Altın Madalya Ödülü (Nick The Chopper) 

1983 : Hey Dergisi Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü (Barış Manço) 

1987 : "Kültür Elçisi" Ünvanı, Belçika 

1991 : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Ünvanı, Ankara/Türkiye 

1991 : Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora, Ankara/Türkiye 

1991 : Soka Üniversitesi Uluslararasi Kültür ve Barış Ödülü, Tokyo/Japonya 

1992 : Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı, Brüksel/Belçika 

1992 : Fransız Kültür Bakanlığı Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı, 
Paris/Fransa 

1994 : Kocaeli Üniversitesi Barış Diploması, Kocaeli/Türkiye 
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1995 : Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Türkmen Vatandaşlığı, 
Aşkabat/Türkmenistan 

1995 : Pamukkale Üniversitesi Onursal Doktora, Denizli/Türkiye 

1995 : Min-On Vakfı Yüksek Şeref Madalyası, Tokyo/Japonya 

1997 : Hürriyet Altın Kelebek TV Yıldızları En İyi Çocuk Programı Ödülü (7'den 
77'ye Adam Olacak Çocuk) 

1997 : Liege Prensliği Onursal Hemşerilik Beratı, Liege/Belçika 
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J.) KAYNAKÇA 
 

Kitap: 

- Elden, Müge; Reklam Yazarlığı, 2003 
- Elden, Müge; Reklam ve Reklamcılık, 2009 

İnternet: 

- http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr/ 
- https://eksisozluk.com/baris-manco-muzesi--2409183 
- http://ozlemurat.weebly.com/bari350-manccedilo-muumlze-ev304.html 
- https://betulunajandasi.blogspot.com/2017/12/baris-manco-muzesi.html 
- http://www.degisti.com/index.php/archives/12563 
- http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-69904/turkiyede-muzecilik.html 
- https://www.frmtr.com/sanat-tarihi-arkeoloji/6886970-muze-nedir-

muzecilik-nedir-muze-cesitleri-ve-muze-egitimi.html 
- https://www.cnnturk.com/kultur-sanat/muzik/baris-manconun-

unutulmaz-sarkilari 
- https://eksisozluk.com/baris-manconun-en-iyi-sarkisi--3534807 
- http://www.barismancomix.com/biyografi/odulleri.php 
- https://eodev.com/gorev/13418758 
- https://www.ensonhaber.com/biyografi/muzisyen/baris-manco-kimdir 
- https://tr.wikipedia.org/wiki/Bar%C4%B1%C5%9F_Man%C3%A7o 
- https://www.youtube.com/watch?v=VU5i58l9uDU 
- https://www.youtube.com/watch?v=fHEkfbQ_5Rs 
- https://www.youtube.com/watch?v=xdqfuNsPFvw 
- https://www.youtube.com/watch?v=JS2xn2TbRIk&t=306s 
- https://www.youtube.com/watch?v=BS60yunGL5o 
- https://www.youtube.com/watch?v=WIyGkIxEg1s&t=190s 
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