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Sevgili Çocuklar, 
Elinizdeki kitapta birbirinden eğlenceli aktiviteler ve ilginizi 
çekebilecek bilgilerle sizi geçmişe doğru bir zaman yolculuğuna 
çıkarıyoruz. Eski çağlarda Anadolu’da insanlar nasıl 
yaşıyorlardı? Burada hangi uygarlıklar kurulmuştu? Teknolojileri 
nasıldı? Çocuklar okula gider miydi? Geçmiş zamana dair 
merak ettiğiniz bunun gibi pek çok sorunun cevabını bu kitapta 
bulabilirsiniz. 

Eğer insanların kullandığı ilk taş aletleri, henüz kağıt 
keşfedilmemişken üzerine yazı yazılan kil tabletleri, Romalı 
çocukların oyuncaklarını, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
kıyafetleri ve Anadolu’da tarih boyunca üretilen daha 
birçok eseri görmek istiyorsanız Sadberk Hanım Müzesi’ne 
gelebilirsiniz. Üstelik kitapta yer alan ve zevkle çözeceğinizi 
düşündüğümüz sorular da Sadberk Hanım Müzesi’nde 
sergilenen eserlerle ilgili!

Unutmayın, ülkemiz çok zengin doğal ve kültürel mirasa sahip. 
Müzelerde sergilenen ve korunan eserler ise bu kültürel mirasın 
önemli birer parçasıdır. Zenginliğimizi korumak ve yaşatmak 
hepimizin yurttaşlık görevi olmalı! Gelecek kuşak çocuklarının 
da bu eserleri görerek geçmiş zaman hakkında bilgilenmesini 
ancak bu şekilde sağlayabiliriz.
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Sanat Tarihi nedir?Müze nedir?

Merhaba,
Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’ne hoş geldiniz!

Müze ziyaretleri ufkumuzu açar; geçmişimizi tanımak bizi geleceğe hazırlar.

Dünyada bilim müzesi, oyuncak müzesi, sanat müzesi gibi 
birçok müze türü bulunmaktadır. Bu aktivite kitabında 
yakından tanıyacağınız “Sadberk Hanım Müzesi” ise bir arkeoloji 
ve sanat tarihi müzesidir.

1980 yılında başarılı iş adamı, hayırsever insan Vehbi Koç’un,
eşi Sadberk Koç’un anısına kurduğu Sadberk Hanım Müzesi
Türkiye’nin ilk özel müzesidir ve bu müzede eserler iki bölümde
toplanmıştır: Arkeoloji ve sanat tarihi.

Elinizde tuttuğunuz Sadberk Hanım Müzesi Sanat Tarihi Aktivite Kitabı’nda
çok sayıda eğlenceli aktivite var, umarız hem eğlenir hem de öğrenirsiniz!

Müzeler, sanat, bilim, tarih ve kültürle
ilgili varlıkların toplanıp korunduğu,
sergilendiği ve üzerlerinde bilimsel
araştırmaların yapıldığı yerlerdir.
Müzelerde sergilenen eski eserler
sayesinde uygarlıkların oluşumları,
geçmiş toplumların yaşam biçimleri
ve kültür tarihi hakkında bilgi
edinebiliriz.

Sanat tarihi, dünya kültür tarihinde
oluşturulan tüm sanat eserlerini
inceleyen ve yorumlayan bir bilim
dalıdır.
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Müzelerde nasıl davranmalıyız?

Tarihi eserleri korumak için şunlara dikkat edelim:

Sergi salonlarına 
yiyecek veya içecek

ile girilmemelidir.

Dünya mirası olan kültür ve doğa varlıklarını korumak yurttaşlık görevimizdir.

Bulduğumuz tarihi eserleri müzelere teslim etmeliyiz.

Eski eserlere zarar verenleri gördüğümüzde devletin güvenlik birimlerine haber vermeliyiz. 
(Polis 155 veya Jandarma 156)

Eski eserleri koruyarak gelecek nesillerin geçmişten gelen bu eserleri görmesini,
tanımasını sağlamış oluruz.

Müzede yüksek sesle
konuşulmamalıdır.

Eserlere zarar verdiği için, 
flaş kullanarak fotoğraf

çekilmemelidir.

Eserlere ve vitrin camlarına
dokunulmamalıdır.
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Sadberk Hanım Müzesi’ni
ziyaret zamanı!

Can, o gün okula her zamankinden farklı bir heyecanla gitti.  Çünkü Sadberk Hanım Müzesi’ni
gezeceklerdi. Hem arkeoloji bölümünü hem de sanat tarihi bölümünü çok merak

ediyordu. Bugünkü gezi sanat tarihi bölümüne olacaktı.

Okulda, arkadaşlarıyla buluşup öğretmenlerinin eşliğinde müzeye doğru yola çıktıklarında,
kendilerini bekleyen sürprizden haberleri yoktu.

İlerleyen sayfalarımızda, bizlere “Şenlik İçinde Şenlik” hikâyesinde eski zaman yaşamından bir
kesit anlatan Osmanlı kızı Gülendam, kitap sayfalarının arasından canlanmış, müzede onları

bekliyordu! Can ve arkadaşlarına Osmanlı yaşamını tanıtmak için sabırsızlanıyordu…

Can’ın müzedeki sanat tarihi 
bölümüne ulaşmasına yardımcı
olur musunuz?



5

  
Sa

dberk Hanım Müzesi



6
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Ilık bir bahar günü, pencerenin önünde oturmuş dışarıyı 
seyrediyordum. Güneş, karşı kıyıda Edirnekapı surlarının 

ardında yavaş yavaş kaybolurken, kızıllığını Haliç 
tarafına bırakıyor, gökyüzünde uçuşan kuşlar, 

hava kararmadan, evlerin kuytu köşelerinde yerlerini almaya 
hazırlanıyorlardı. Evimiz Üsküdar’daydı o zamanlar. Babam 

Üsküdar kadısı olarak yeni atanmıştı buraya. Küçük ahşap 
evimizin bir tarafı dar taşlı bir yola, diğer yanı 

ise deniz tarafına açılıyordu. O sıralar, bana 
büyüleyici gelen İstanbul’un günbatımını 
evimizin o küçük penceresinden 
neredeyse her gün hayran hayran 
seyretmeyi âdet edinmiştim. Uzaktan 
bakıldığında, İstanbul’un tepelerinde 
yükselen kubbeli yapıları ne kadar da 
görkemliydi. Denizde yelkenli balıkçı 

kayıkları, padişahın eski sarayı olan 
Topkapı Sarayı’nın kıyısında ise kırmızı saltanat kayığı 

gözüküyordu. Padişah II. Mahmud’u bir gün, Selanik dönüşü atı 
üstünde alayı ile kente girişinde görmüştüm. Başında püsküllü bir fes, üzerinde 
ise yeni moda olan bir pelerin vardı.

O akşam İstanbul’u seyrederken, kalabalık olan ev halkı bir telaş içerisinde, 
yaklaşan Kurban Bayramı’nın hazırlıklarını yapıyorlardı. Her bayram öncesi tatlı 
bir koşuşturma yaşanırdı ama bu defaki farklıydı. Bayramdan kısa bir süre sonra 
padişahın şehzadelerinin sünneti ile kızı Mihrimah Sultan’ın evlenmesi denk 
geldiğinden, başkent İstanbul’da günlerce sürecek saray düğünü düzenlenecekti. 
Havai fişek ve kandil gösterileri, Kız Kulesi, Topkapı Sarayı ve daha birçok yerden 
top atışları yapılacak, büyük bir ziyafet verilecekti. Beni de çifte bayram 
heyecanı sarmış olsa gerek, o bayram hafızamdan hiç silinmedi. Sanıyorum, 
o zamanlar 11-12 yaşlarındaydım. Yıl 1836 olmalıydı. O zamanlarda da 
evlilikler, sünnetler düğünlerle kutlanır, yenilir, içilir ve eğlenilirdi.

Ertesi sabah erkenden kadınlar evde bayram hazırlıklarına devam ederken, 
erkekler evden çıkmıştı bile. Evin en küçüğü olan kardeşim Mehmed de 
mahalle mektebine gitmişti. Marangoz olan dedem, ona ileride medreseye 
gittiğinde kullanması için yaptığı üzeri boyalı ahşap yazı takımını daha şimdiden 
hediye etmişti. Üstelik kalemdan ve hokkası ile hattatların kullandığı 
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Hokka
İçine yazı 
mürekkebi
konan küçük kap

Peşkir
İki ucu
işlemeli
dikdörtgen
el havlusu

Buhurdan
İçinde hoş kokulu
maddeler (bitki vb.) 
yakılan özel kap

Gülabdan
İçine gül suyu
konularak
serpmek için
kullanılan şişe

Gergef
Üzerine nakış işlenecek kumaşların 
gerilmesi için yapılmış çerçeve

kadar güzeldi. Ablam Zeliha, demirhindi şerbeti kaynatırken 
annem de bayramda ziyarete geleceklere kahve ikramında 
kullanılacak gümüş tatlılıklar, mineli fincan zarfları ile içlerine 
yerleştirilecek ince porselenden kahve fincanlarını çıkartıyordu. 
Sırma işlemeli sedir örtüleri, Üsküdar çatması kadife yastıklar ise 
evde yerlerini almıştı bile!

Evde temizlik yapılırken, büyükannem de gergefin önünde bağdaş 
kurmuş, çeşit çeşit işlemeler yapmaya devam ediyordu. Ona, 
evin genç kızlarından kim gidip, bu işlemeleri kimin için işlediğini 
soracak olsa, onu sevindirmek için: “senin” diye cevaplardı. Hatta bir 
keresinde, ben de gergefte rengârenk ipek 
ipliklerle işlediği el kurulama peşkirlerini 
görünce: “Nine bu işlemeler bittiğinde kimin 
olacak?” diye sormuştum, o da bana 
hemen: “Bunlar senin çeyizin 
için Gülendam” demişti. 
Gerçekten de o işlemeler 
daha sonra benim 
olmuştu. 

Günlerce süren temizlik sonrasında, bayram alışverişi için çeşitli 
malların satıldığı büyük çarşıya gideceğimiz gün nihayet gelmişti. 
Bu, benim için bayramlık entari ve şekerciden en sevdiğim 
şekerlemeleri, lokumları almak demekti. Çok kalabalık olan 
Kapalıçarşı içerisinde, işlemeli değerli ipeklilerden gümüşe kadar 
her şey satılırdı. Her çeşit baharatın satıldığı Mısır Çarşısı’ndan da 
misafirlere kahve ikramı sırasında buhurdanda yakmak için tütsü 
ve gülabdanlara koymak için gül suyu aldıktan sonra akşam kayıkla 
karşı kıyıya, Üsküdar’a dönmüştük. Ertesi sabah mahallemizin kadınları 
ile toplu olarak gittiğimiz hamam sefası ile bayram hazırlığı da 
tamamlanmış oluyordu. O bayram, üzeri ipek iplikten çiçek buketleri 
işlemeli kırmızı entarim, mor şalvarım ve belime taktığım kuşakla çok 
mutluydum…
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aktivite

Şenlik İçinde Şenlik

1- Bir toplumda kuşaktan kuşağa aktarılan alışkanlıklara ve uygulamalara gelenek denilmektedir. Hikâyede 
Osmanlı Dönemi’nde önem verilen bazı geleneklerden bahsedilmiş. Bu gelenekler hangileridir?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Yaşadığınız çevrede, bu hikâyedekine benzer şekilde uygulandığını gördüğünüz gelenekler var mı? Anlatın.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Hikâyenin devamını getirseydiniz nasıl bir bayram günü anlatırdınız?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önceki sayfalarda Osmanlı Dönemi’nde geçen bir hikâye okudunuz. Hikâyede Gülendam, unutamadığı 
bir bayram anısını anlatmaktadır. Buna göre;
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Bunları biliyor musunuz?

Nasıl ısınırdık?
Çocuklar

nelerle oynardı?

Eskiden çocukların okul
çantaları nasıldı?

Sadberk Hanım Müzesi’nden Osmanlı Dönemi’nde 
çocukların oynadığı oyuncak örnekleri:

Osmanlı Dönemi’nde çocuklar mahalle mektebine 
giderdi. Mektebe giderken, Elifba denilen alfabe ile 
Kur-an’ın bazı bölümlerini boyunlarına astıkları cüz

keselerine koyarlardı. Daha sonra isteyenler
yüksek dereceli okul olan medreseye

devam ederdi. Deriden veya kumaştan
yapılan Elifba keselerinin üzerleri
genellikle sırma işlemeli olurdu.

Osmanlı Dönemi’nde çocuklar tahta, teneke, deri 
veya pişmiş topraktan yapılmış üzeri renkli boyalarla 

süslü oyuncaklarla oynardı.

Osmanlı Dönemi’nde İstanbul’un Eyüp ilçesi 
oyuncakçıları ile ünlüydü.

“Mile” denilen toprak bilyelerle ve “çelik çomak”
adlı oyunla oynamak çocuklar arasında en yaygın

olanlardandı.

Çelik çomak oyununda uzun ahşap bir sopa olan 
çelik ile kısa bir sopa olan çomağa vurulurdu. Amaç 
çomağı en uzak yere atabilmekti. Çomağın düştüğü 

uzaklık adımlanarak ölçülür ve buna göre sayı 
alınırdı. En çok sayıyı alan oyunu kazanırdı.

Pişmiş topraktan
üfleyince öten İznik’te üretilmiş

koç biçimli düdük.
Yaklaşık 500 yıl önce
bu düdük bir çocuğun

oyuncağıydı.

Günümüzden 250
yıl önce keşfedilen
bisikletin 20. yüzyıl

başlarına ait ilk
örneklerinden biri

de yandaki bu tahta
bisiklet.

İşte size Sadberk Hanım
Müzesi vitrinlerinde

görebileceğiniz yaklaşık
100 yıl öncesine ait

üzeri boyalı tenekeden 
yapılmış oyuncak at.

9

Osmanlı Dönemi’nde odaların içinde bulunan
mangallar sayesinde ısınırdık. 

Bakır, pirinç gibi metallerden ya da 
pişmiş topraktan yapılan mangalın içinde 

kor ateş yanardı.

Bazı mangallar çay, kahve ve yemek
pişirmeye de yarardı. Kubbe kapaklı

üzeri oymalı süslemeli olanlarsa
evin odalarına yalnız sıcaklık sağlamakla
kalmaz aynı zamanda güzellik de katardı.

Soğuk kış günlerinde ev halkı, üzerlerine
kürklü hırkalarını giyer tandır olarak da
adlandırılan üstü kapalı bir mangalın

etrafına toplanır, tandır sohbetleri
yaparlardı. Sonraları evlerdeki
mangalın yerini yavaş yavaş

sobalar almaya başladı.
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Selçuklu Dönemi Sanatı

Tarihte insanlar hız kavramını at sayesinde fark etmiştir. At üstünde gidilen
yollar kısalmış ve böylece zamandan kazanılmıştır. At, makinelerin keşfine
kadar insanların hayatında çok önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde
arabaların motor güçleri hâlâ “beygir (at) gücü” sözü ile ifade edilmektedir.

At, geçmişte Asya’nın bozkırlarında yaşamlarını sürdüren Türklerin ise adeta
ayrılmaz bir parçası olmuştur. İlk defa Türkler tarafından ehlileştirildiği
düşünülen at, Türk kahramanlarının en yakın dostu olmuş, atları üzerinde
fetihler yapıp büyük imparatorluklar kurmuşlardır. Yine Asya’dan Anadolu
topraklarına uzanan binlerce kilometrelik yolu ustalıkla kullandıkları atları ile
katetmişlerdir. Türk kültüründe neredeyse kutsallaştırılan at, aynı zamanda
birçok destana ve sanat eserinin bezemelerine de konu olmuştur.

At üzerinde Selçuklu
figürü ile süslü 14. yüzyılda 
yapılmış yıldız şeklinde bir 

duvar çinisi

Türk Kültüründe At

aktivite

Sizce “havanda su dövmek” deyiminin anlamı ne olabilir?

A - Suyu buharlaştırmak

B - Bir işle boşuna uğraşmak

C - Havanı yıkamak

Havan

10

İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan kaplara
havan denir. Eskiden ilaç yapımında kullanılan çeşitli bitki 
ve tohumlar havanlarda dövülürek toz haline getirilirdi. 
Selçuklularda tıp ve ilaç yapımı çok gelişmişti. Bu dönemden 
günümüze çok sayıda havan ulaşmıştır.
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aktivite
kale

ejderha

göç

kaplan

zafer

avcı

at

yıldız

el 

çokgen

tuğla
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Selçuklu Dönemi’nde
saray, cami, han
ve hamam gibi mimari
yapıların duvarları 
birbirinden güzel çiniler 
ile süslenirdi.

Yukarıdaki çinili duvarda
bir adet çini eksik. 
Aşağıdaki labirentte 
bu eksik 
çiniye uygun
geometrik şekli bulun 
ve labirentteki yolu 
takip ederek hangi harfe 
çıktığını yazın.

Harf: ...............

Selçuklularda

Duvar 
Çinileri
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Gölgeleri
gerçekleri
ile eşleştir!
Selçuklu Türkleri
zamanında hemen
her tür madeni eşya
özenle yapılırdı.
İşte size Selçukluların 
yaptığı, 13. yüzyıldan 
kalma hayvan şeklindeki 
bronz (tunç) asma 
kilit parçaları!

1 a

2 b

3 c

4
d

5
e

6
f

7 g



14

Osmanlı Dönemi Sanatı
Osmanlı Dönemi’nin sanat tarihine damgasını vuran isimler

Matrakçı Nasuh: Bilim adamı ve nakkaş

Mimar Sinan: Mimar

Şeyh Hamdullah: Hattat

Doğa o kadar güzel ki...
Gördüğüm tüm mis kokulu
çiçeklerin motiflerini yapmak
istiyorum. Çiniden kitapların 
kenar süslemelerine
kadar her yer çiçek açsın.

Az gittim, uz gittim, dere tepe
düz gittim, vardığım yerin
çarşısında bin bir çeşit dokuma,
baharat satılıyor. Şehrin
bir su kemeri var ki taştan,
içinden gürül gürül sular akıp
çeşmelere ulaşıyor...

Haritalarımda Osmanlı şehirlerini havadan yani kuşbakışı bakarak 
resimlemek istiyorum. Kaleleri, evleri ise ayrıntılarıyla ön ve yan 
cephelerden çizmek istiyorum. En iyisi hepsini birden yapmalı!

Bu harflerin duruşlarına
yenilik getirmeli. Harflerin

dönüşleri çok sert,
öyle bir geometrik ölçü
oluşturmalıyım ki yazı

güzelliğe bürünsün.

16. yüzyıl

1611 - 1682 İstanbul

1436 Amasya - 1519 İstanbul

1500 Kayseri - 1588 İstanbul

? Bosna - 1564 İstanbul

14

Edirne’de öyle bir cami inşa
edeyim ki, benim ustalık
eserim olarak anılsın. İçi
ışıkla dolsun, gökyüzü gibi
yuvarlak, kocaman kubbesi
olsun, adına da Selimiye
Camisi densin.
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aktivite
daire dokumaAsya

dünya
nar ağaç üçgen

İstanbul
camiler

kitaplar yazı
yaprak

gül çokgen

15
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Can ile arkadaşları Sadberk Hanım Müzesi’nin vitrinlerini gezerken 
eserlerin üzerindeki motifleri merak ederler. Osmanlı kızı

Gülendam onlara “motif” kelimesini açıklar.

Motif

O şekillere
motif deniliyor.

Eşyalarımızı
güzelleştirmek için
genellikle üzerlerini 

çeşitli motiflerle
süsleriz.

Mesela Türk
süsleme sanatlarında

eserlerin üzerinde
çeşit çeşit süslemeler

yer alır.

Evet, çünkü
her kültürün sanatında

kendi dönemine özgü motifler vardır.
Bu motifler zamanla değişebilir.

Buradakiler Osmanlı
Dönemi’ne ait.

Bu tabakların
üzerindeki şekiller

nedir?

Peki bu eşyaların
üzerine neden böyle
motifler yapmışlar?

Ama günümüzde 
buradakilerden farklı 

motiflerle de 
karşılaşıyoruz.
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Osmanlı Dönemi’nde İznik’te canlı renklerde çiniler üretilirdi.
Aşağıda çini sanatına ait bir örnek yer alıyor.

Bu çiniyi istediğiniz renklerde boyayın.

Osmanlı Dönemi İznik çinisi, 17. yüzyıl

Boyama
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• Fotoğrafta 19. yüzyılda İngiltere’de
üretilmiş bir cep saati görüyorsunuz.
• Cep saatinin kapağı altın üzerine mine işi
ve elmaslar ile süslüdür.
• Bu saat üretildikten sonra bir şekilde
Osmanlı topraklarına ulaşmıştır.
• Bugün ise, Sadberk Hanım Müzesi’nde
sergilenmektedir.

Size göre, bu saat 19. yüzyılda Osmanlı 
topraklarına hangi yolla ulaşmış ve kimler 
tarafından kullanılmış olabilir?

Bu saat hakkında kendi hikâyenizi oluşturmaya ne dersiniz? Hayal gücünüzü 
kullanarak bu saatin müzeye gelme serüvenini hikâyeleştirebilirsiniz.

Bir hikâye yaz!

aktivite
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Eskiden nasıl giyinirlerdi?

Pabuç

Yandaki geleneksel ve tarihi kıyafetleri aşağıdaki
açıklamalarla eşleştirin.

Tarihten ve çeşitli kültürlerden farklı kıyafetler

1 2

A
B
C
D
E
F
G

Hotoz Serpuş

Cepken
Kuşak

Şalvar

Pabuç

Entari

Kuşak

Şalvar

ak
tiv

ite

Yukarıdaki resimlerde Osmanlılar nasıl giyinmişler? Anlatın.
Kadın, Erkek,

I. Elizabeth Dönemi İngiliz soylusu kıyafeti
Geleneksel Hint kıyafeti
Geleneksel Arap kıyafeti
Afrika yerlisi kıyafeti
Viking kıyafeti
Japon kıyafeti
Marie Antoinette Dönemi Fransız soylusu kıyafeti

20
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aktivite

Hotoz

Entari

Serpuş

Cepken

Şalvar

Aşağıda adları yazan giysilerin yerine günümüzde hangileri
kullanılıyor? Aşağıdaki eşleştirmeyi yapın.

3 4 5 6 7

Çağımızda küreselleşme
sonucu toplumlar arasında

iletişimin artması ile dünyada
insanlar birbirlerine benzer

kıyafetler giyinmeye başlamışlardır.
Türkiye’de modern kılık kıyafet
giyimine ne zaman geçilmiştir?

21
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Osmanlı Dönemi kıyafetlerini zevkinize göre 
ayakkabı ve terliklerle eşleştirin.

Gülendam’ın 
Giysi Sandığı

1.  

2.

A

B
C

E

4.

5.

3.

D
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Osmanlı Dönemi’nde
temizliğe çok önem
verilirdi. Bu nedenle
Osmanlı Dönemi’nde
çok sayıda hamam
inşa edilmişti.

Yıkanma mekânı
olan hamamlar, aynı
zamanda ev dışı
yaşamı çok sınırlı
olan kadının dışarıya
çıkması için bir
bahaneydi.

Hamam, kadınların
güzelleştikleri,
arkadaşlarıyla
görüşebildikleri, çeşitli
olaylardan haberdar
oldukları, annelerin
oğullarına kız
beğendikleri bir yerdi.

Kadınlar, en az haftada
bir defa olmak
üzere toplu olarak
hamama giderler, kimi
zaman yanlarında
şerbet ve yiyecek de
götürürlerdi.

Hamam

Osmanlı Dönemi hamamlarında kullanılan eşyaları işaretleyin.

Ayağımdakilere nalın
denir. Hamam gibi 
ıslak zeminlerde 

kullanılır...

Ayağındakilerin
üzerinde nasıl
durabiliyorsun,

ne işe yarıyorlar?

Altın süslemeli fildişi tarak Ahşap nalın Sabun

Isıtıcı - Şofben

Gümüş tas

Havlu

Saç kurutma
makinesi

Terlik
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ÇİNİ: Pişmiş topraktan yapılmış sırlı duvar kaplaması.

ÇİNTEMANİ: Üç dairenin bir üçgen oluşturacak biçimde yerleştirilmesiyle oluşan
bezeme motifi. Aynı zamanda gücün ve bereketin simgesidir.

FERMAN: Osmanlı Dönemi’nde, üzerinde hükümdarın emrinin yazılı olduğu kağıt.

HAT SANATI: Arap harfleri kullanılarak yapılan güzel yazı sanatı. Asıl gelişimi
Osmanlı Dönemi’nde olmuştur.

HATTAT: Hat sanatı ile uğraşan ve yazı yazarken yaratıcılığını kullanan sanatçı.

HOKKA: İçine yazı mürekkebinin konulduğu, küreye yakın biçimde küçük kap.

MİNE: Metal eşya üzerine camsı bir madde ile yapılan bezeme.

MİNYATÜR: El yazma eserler üzerine yapılan kitap resmi.

NALIN: Hamam gibi ıslak yerlerde ayağa giyilen ahşaptan yapılmış takunya.

PEŞKİR: Yemek öncesi ve sonrası temizlikte kullanılan, iki ucu işlemeli el havlusu.

PORSELEN: Yüksek kaliteli, sert ve beyaz hamurdan yapılan bir çeşit seramik.

SEDEF: Midye, istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuklarının iç kesimindeki parlak,
beyaz madde. Çeşitli eşyaların süslemelerinde kullanılır.

SIRMA: Altın yaldızlı ince tel. Sırma, eskiden işleme sanatında sık kullanılırdı.

SİKKE: Madeni para.

TEZHİP: Yaldız ve suluboya ile bir kitabı veya kağıdı süsleme sanatı.

TOMBAK: Kimyasal işlemler uygulayarak bakır üzerine altınla yaldızlanan eşyalar.
Eşyalar böylece altın görünümü kazanır.

TUĞRA: Osmanlı hükümdarı olan padişahın mührü ya da imzasıdır. Eskiden
hükümdar adına bir hattat tarafından hazırlanırdı.

ÜSLUP: Bir toplumun ve çağın tüm sanat yapıtlarında ortak olan biçimlendirme
ve tasarım anlayışı.
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ÇİNİ: Pişmiş topraktan yapılmış sırlı duvar kaplaması.

ÇİNTEMANİ: Üç dairenin bir üçgen oluşturacak biçimde yerleştirilmesiyle oluşan
bezeme motifi. Aynı zamanda gücün ve bereketin simgesidir.

FERMAN: Osmanlı Dönemi’nde, üzerinde hükümdarın emrinin yazılı olduğu kağıt.

HAT SANATI: Arap harfleri kullanılarak yapılan güzel yazı sanatı. Asıl gelişimi
Osmanlı Dönemi’nde olmuştur.

HATTAT: Hat sanatı ile uğraşan ve yazı yazarken yaratıcılığını kullanan sanatçı.

HOKKA: İçine yazı mürekkebinin konulduğu, küreye yakın biçimde küçük kap.

MİNE: Metal eşya üzerine camsı bir madde ile yapılan bezeme.

MİNYATÜR: El yazma eserler üzerine yapılan kitap resmi.

NALIN: Hamam gibi ıslak yerlerde ayağa giyilen ahşaptan yapılmış takunya.

PEŞKİR: Yemek öncesi ve sonrası temizlikte kullanılan, iki ucu işlemeli el havlusu.

PORSELEN: Yüksek kaliteli, sert ve beyaz hamurdan yapılan bir çeşit seramik.

SEDEF: Midye, istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuklarının iç kesimindeki parlak,
beyaz madde. Çeşitli eşyaların süslemelerinde kullanılır.

SIRMA: Altın yaldızlı ince tel. Sırma, eskiden işleme sanatında sık kullanılırdı.

SİKKE: Madeni para.

TEZHİP: Yaldız ve suluboya ile bir kitabı veya kağıdı süsleme sanatı.

TOMBAK: Kimyasal işlemler uygulayarak bakır üzerine altınla yaldızlanan eşyalar.
Eşyalar böylece altın görünümü kazanır.

TUĞRA: Osmanlı hükümdarı olan padişahın mührü ya da imzasıdır. Eskiden
hükümdar adına bir hattat tarafından hazırlanırdı.

ÜSLUP: Bir toplumun ve çağın tüm sanat yapıtlarında ortak olan biçimlendirme
ve tasarım anlayışı.

Küçük Sanat Tarihi Sözlüğü’nden bazı kelimeleri aşağıdaki
bulmacaya gizledik. Bakalım hepsini bulabilecek misiniz?

Bulmaca
1) HAT SANATI
2) SEDEF
3) NALIN
4) PEŞKİR
5) TUĞRA
6) ÇİNİ
7) FERMAN
8) TOMBAK

9) SİKKE
10) TEZHİP
11) MİNYATÜR
12) ÇİNTEMANİ
13) MİNE
14) SIRMA
15) PORSELEN
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Geleneksel Türk sanatlarından olan ebru, su üzerine özel toprak
boyaların serpilmesi sonucu yüzeyde meydana gelen bulutumsu
biçimlerin kağıda geçirilmesi ile gerçekleştirilen bir sanat dalıdır.

Ebrulu kağıtlar, eskiden hat levhaların kenar çerçevelerinde ve kitap
ciltlerinin iç kapaklarında kullanılırdı.

Ebru Sanatı

Sadberk Hanım Müzesi’ndeki ebrulardan örnekler:



27

Haydi
EBRU

yapalım!
Ebru teknesine içindeki suyun kıvamını
arttıran tuz veya kitreden bir miktar dökün.

İnce iğne veya tel çubukla suyun
üzerindeki boyalara kalp, yıldız, çiçek gibi
istediğiniz şekilleri yapabilirsiniz.

Kağıdı kapadıktan sonra 8-10 saniye bekletin. 

Böylelikle sudaki bulutumsu şekiller
kağıda geçmiş olur.

Artık ebrulu kağıdınız hazır!

Suda erimeyen özel toprak boyalardan
istediğiniz renkleri fırça ile su üzerine serpin.
Önce koyu, sonra açık renkleri serpmeye 
özen gösterin.

Gerekli Malzemeler:
Su, kitre, kağıt, toprak
boya, fırça, öd, tekne

Tekne: İçine
suyun konulup,
ebru çalışmasının
yapılacağı kap.

Kitre: Suyun
yoğunluğunu arttıran
bir tür zamk.

Öd: Kitreli suyun
yüzeyinde boyaların
durmasını sağlayan
sıvı malzeme. Öd, 
toprak boyalarla 
karıştırılarak kullanılır.

Su yüzeyinde oluşturduğunuz renkli
şekillerin üzerine yavaşça kağıdınızı yatırın.

Şimdi kağıdı teknenin üzerinden yavaşça kaldırın.
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İznik Çini ve Seramikleri

MAVİ kobalt oksitten elde edilirdi.

MOR manganez oksitten elde edilirdi.

Meşhur İZNİK KIRMIZISI demir oksitten
elde edilirdi. Yüzeyde kalın ve hafif
bombeli olarak dururdu.

TURKUAZ ve YEŞİL bakır oksitten elde edilirdi.

Çini ve seramik kilden yapılır ve boyanıp
sırlandıktan sonra yaklaşık 1200°C ısıda
fırınlanırdı.

Seramik tabak, kupa, ibrik gibi günlük kullanım
eşyalarına denir.

Çini ise saray, cami, han, hamam gibi mimari yapıların
duvarlarını süsleyen kaplamadır.

İznik Osmanlı Dönemi
çini ve seramik
üretiminin en önemli
merkeziydi.

İznik çini ve seramiklerinin
üzerindeki birçok renk

doğada bulunan metallerin
oksitlerinden üretilmiştir. Bakır

oksit, demir oksit gibi...
Metallerin oksitlenmesi nedir?

28
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Tabağın üzeri nasıl süslenmiş?

Tabağın deseninde gördüğünüz figürün kıyafetini anlatır mısınız?

Sizce kıyafeti günümüze uygun mu?

Gördüğünüz figür ne yapıyor?

Figürün elindeki müzik aletinin sesini taklit ediniz.

Bu figürün bulunduğu yer/mekân neresi olabilir?

Figür ve diğer şekiller iki boyutlu mu yoksa üç boyutlu olarak mı yapılmış?

Burada gördüğünüz figür hareket halinde mi? Hareket halindeyse bunu
nasıl anlıyorsunuz? 

Tabağın deseninde hangi renkleri görüyorsunuz?

Sizce bu tabak elde mi yapılmış, makinede mi yapılmış?

Bu tabak değerli midir? Size göre? Müzeye göre?

Osmanlı Dönemi’ne ait böyle bir tabağınız olsaydı, onunla ne yapardınız? Nasıl kullanırdınız?

aktivite

Soru - Cevap

Yukarıdaki seramik
tabak Osmanlı

Dönemi’nde İznik’te
üretilmiş.

İznik çini ve seramiklerinin
üzerindeki birçok renk

doğada bulunan metallerin
oksitlerinden üretilmiştir. Bakır

oksit, demir oksit gibi...
Metallerin oksitlenmesi nedir?

29
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Bunları biliyor musunuz?

Elmaslarla ve yeşil renkli değerli bir taş olan
zümrütle süslü kadın tacı

189 x 200 cm
ebadındaki eser,
Petersburg Hermitaj
Müzesi’nde
sergilenmektedir.

Eski ölçü
birimleri

Geleneklere göre her padişahın gençliğinde
bir zanaat ya da sanat dalını öğrenmesi

gerekiyordu.

Osmanlı padişahlarından
Sultan I. Mahmud ahşap oymacılığını seçmişti.

Kanuni Sultan Süleyman kuyumcu, Sultan III. Selim
şair ve müzisyendi. Sultan II. Bayezid, II. Mahmud 

ve III. Ahmed aynı zamanda iyi birer hattattı. 
Sultan II. Abdülhamid ise bir marangoz. 

Sultan Abdülaziz hem bir bestekâr 
hem de ressamdı.

Padişahların
sanatçı yönü

Dünyanın bilinen en eski halısı Altaylar’da 
yaşayan Orta Asya Türklerine aittir. M.Ö. 4. 

yüzyıldan kalan bu halı, çok ince yün iplikten 
dokunmuştur.

Halının her 10 cm2’sinde tam 
36.000 Türk düğümü atılmıştır!

Dünyanın en eski halısı

Eski ölçü 
birimleri

Bakalım müze vitrinlerinde
üzerindeki elmaslarla ışıldayan

bu tacı bulabilecek misiniz?
Kuyumculukta kullanılan ve çok değerli bir

taş olan elmasın parlaklığı, ışığı ayrıştırabilme
gücünden kaynaklanmaktadır. Fakat bir elmas,
yontulmadan ışıldamaz ve sertliğinden dolayı 
bir elmas ancak başka bir elmasla yontulabilir. Selçuklu Dönemi’nde

kullanılan üzeri kabartmalı
tunç ağırlık ölçü birimi olan 

dirhem.

30

1 dirhem = 3,148 gram

Uzunluk, ağırlık, ısı ve zamanı
ölçen birçok ölçü birimi
bulunmaktadır. Eskiden dirhem,
okka, arşın gibi ölçü birimlerini
kullanırdık.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i
kurmasından sonra uyguladığı
inkılaplarla birlikte ülkemizde
bugün kullandığımız ve
dünyanın birçok yerinde geçerli
olan çağdaş ölçü birimlerine
geçilmiştir.
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Stilize Etmek

Stilize edelim!

Kaplan    Nar    Baykuş  Elma Ağacı

Süsleme sanatlarında
bazı motifler stilize
edilerek, yani gerçek
şekilleri sadeleştirilerek
kullanılır. Kırmızı
bulutlar, mor dalgalar,
iki boyutlu karanfil
çiçeğini Osmanlı
Dönemi sanatında
görmek doğaldır.

Osmanlı
Sanatında
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Parça bütün ilişkisine dikkat ederek harflerle sayıları eşleştirin.

Bütünden Parçaya Gitme

d

e

c

f

b

a
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İbrik

Yukarıdaki resimde, Osmanlılar tarafından üretilmiş olan ve içine su koymaya yarayan bir 
ibrik görüyorsunuz.

1) İbriğin üzerine hangi çiçek motifi yapılmış?

A) Papatya   B) Karanfil   C) Kaktüs

2) İbriğin yapıldığı malzeme ne olabilir?

A) Metal  B) Seramik  C) Cam

3) Uzmanlar bu ibriğin 17. yüzyıl içinde üretilmiş bir eser olduğunu tespit etmiştir. 17. yüzyılın 
başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1700 - 1799  B) 1600 - 1699  C) 1800 - 1899
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İpeğin Hikâyesi

Dut yapraklarını yiyerek gelişen tırtıllar büyüdükten sonra salgıladıkları tükürük sıvısıyla kendi etrafına kozasını 
örmeye başlar. İşte bu tükürük salgıları havayla temas eder etmez parlak ve ince ipek ipliği halini alır.

Osmanlı Dönemi’nde sultanların kaftanları, sedir takımları, entarileri ipek ipliğinden olur ve el tezgahlarında 
dokunurdu. Hatta bazı ipekli dokumalar altın ve gümüş tellerle birlikte dokunur, daha değerli hale gelirdi. İpek 

üretiminde özellikle Bursa ve İstanbul şehirleri önemli merkezlerdi.

     Tırtıl             Koza        Kelebek

Minik bir tırtılken kozasında kelebeğe dönüşen ipek böcekleri sayesinde 
birbirinden değerli ipekli dokumalar elde edildiğini biliyor muydunuz?

Her kozadan yaklaşık 1.500 metre
uzunluğunda ipek ipliği elde edilir.

Bugün dünya müzelerinde, Osmanlı Dönemi’nden günümüze ulaşmış birçok değerli ipekli dokuma yer 
almaktadır. Sadberk Hanım Müzesi’nde de birbirinden güzel ipekli dokumalar sergilenmekte! 

Bakalım müzeyi gezerken bu ipekli dokumaları fark edecek misiniz?

34
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Hangisi eşi?
Aşağıdakilerden hangisi solda gördüğünüz ipek

dokumanın aynısıdır?

A

C

B

D

Her kozadan yaklaşık 1.500 metre
uzunluğunda ipek ipliği elde edilir.

aktivite
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Osmanlı Dönemi
yazı (hat) sanatında,
Osmanlıcada
kullanılan Arap
harfleri çeşitli
biçimlerde yazılarak
ve bu yazının
çevresi süslenerek
birçok değerli
el yazması eser
üretilmiştir.

(Tezhip)

Kağıt
Süsleme
Sanatı

Osmanlı Dönemi’nde hazırlanmış “icâzetnâme” denilen bir hattat diploması

Hat levha Hat levha

Tarih boyunca Türk toplumu
hangi alfabeleri kullanmıştır?

Bugün kullandığımız
alfabe hangisidir?
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Aşağıdaki boş çerçeveye adınızı yazabilir ve 
el yazmalarında olduğu gibi çevresini 

süsleyebilirsiniz!
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17. yüzyıl başında 15-16 yaşlarında olan Sultan I. Ahmed’i atı üzerinde
gösteren bu resmi noktaları birleştirdikten sonra boyayabilirsiniz.

Renkler için aşağıdaki orijinal minyatürden ilham alabilirsiniz.

Noktaları birleştirip boyayalım!
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Osmanlı Dönemi’nde yaşayan
bir seramik sanatçısı olsaydınız,

maşrapayı nasıl süslerdiniz?

Sayfadaki Osmanlı Dönemi motifleri size yardımcı olabilir.
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Bunları biliyor musunuz?

Kemerler

Alem İşlemeler

Fincan Zarfları
Türklerin kıyafetlerin önünü kapatmak için 
kemer veya kuşak takması eski devirlerde 
çok yaygındı. Türklerde kemerler, aynı 
zamanda kişilerin sosyal durumlarını 
da açıklayan sembolik işaretlerdi. Orta 
Asya Türklerinde kişinin hangi boya ait 
olduğu kemer tokasından anlaşılabilirdi. 
Osmanlı Dönemi’nde her yeni padişahın 
tahta çıkma töreninde beline mücevherli 
kemer takılması hükümdarlık işaretiydi. Bir 
zanaatçı kalfalıktan ustalığa yüksetildiğinde 
törenle beline kemer takılırdı. Genç kızlar 
evlenirken bellerinde gümüş veya altın 
kemer olurdu. Osmanlı Dönemi’nde 
kemerlerin oymalı, küçük taşlarla süslü 
gösterişli tokaları bulunmaktaydı.

Minarelerin külahında, camilerin kubbelerinde
yer alan ve çoğunlukla hilal biçiminde olan madeni
tepeliklere alem denir. Alemlerin kökeni, Orta Asya 

Türklerinin kötü ruhlardan koruduğuna inandığı çadır 
tepeliklerine dayanmaktadır.

Osmanlı Dönemi’nde eşyaların
üzerine rengarenk ipek ipliklerle,
ince altın ve gümüş tellerle yapılan
işleme sanatı çok gelişmiş, önemli
bir iş dalı haline gelmişti. Kıyafetten 
askeri malzemeye kadar birçok 
kadife, deri veya kumaş eşya üzerine 
çeşit çeşit işlemeler yapılırdı.

Osmanlı toplumunda kahve içimi özel bir yere sahipti.

Eskiden kahve fincanlarının yanlarında kulpları yoktu.

İçine fincanın yerleştirildiği fincan zarfları, kahve 
içerken elin yanmaması için kullanılıyordu.

Sadberk Hanım
Müzesi’nde de birçok
kemer tokası sergileniyor.
Siz en çok hangisini
beğendiniz?

Sadberk Hanım
Müzesi’nde
yer alan üzeri
değerli taşlarla
süslenmiş fincan
zarfları

Sadberk Hanım Müzesi’nden
tombak tekniğinde (altın yaldızlı bakır) alem

Sırma işlemeli deri matara
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Sırma işlemeli okluk
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İpucu Oyunu
Arkadaşlarınızla iki grup oluşturup, birbirinize aşağıdaki
bilmeceleri sorarak cevapları bulun. İpucu olarak yan

sayfadaki fotoğraflardan faydalanabilirsiniz.

İncecik porselenim ben,

kulbumda rengarenk meyveler
Minik minik üçlü benekler, ipekli dokuma üzerindeler

Yan yana gelmiş değişik harfler, çerçevelenmiş

kenarlarında çeşit çeşit süslemeler

Başımda kırmızı duvak, elimde kına, 
eğleniyoruz kız kıza

Sırması danteli var, ipeğe yakışır, upuzun kuyruğu
var, geline yaraşır

Serinlerim sıcakta sallandıkça, kuş

tüyündendir, katlanır taşınır yanımda

Duvarda bir çerçeve, içinde bir orman,

ormanda bir ceylan

Rengi altın gibi sarıdır, yiğit onu başına 

takınca meydana çıkar savaşır

Elimde asam, başımda başlığım, haydi 
kutlama yapalım

Mavi lale çiceği, kırmızı karanfil çiçeği, süsler seramiği
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Sünnet başlığı

Tablo

Miğfer

Seramik tabak

Hat levha
Yelpaze

Porselen sahan

Gelinlik Kına gecesi

Dokuma parçasıYan yana gelmiş değişik harfler, çerçevelenmiş

kenarlarında çeşit çeşit süslemeler
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Sadberk Hanım Müzesi’nden kat’ı tekniğinde hazırlanmış örnekler

Bir kağıt veya
deri üzerindeki
motifin kesilerek
çıkartılması ve bir başka 
kağıt veya deri zemin 
üzerine yapıştırılmasıyla
oluşturulan sanat.

Osmanlı
Dönemi süsleme
sanatlarından biri:
Kat’ı (Kağıt 
Oymacılığı)

Kat’ı
Sanatı
yapalım!
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Siz de, aşağıdaki motiflerden 
istediklerinizi dikkatlice kesip bir kağıda yapıştırarak

güzel bir kompozisyon oluşturabilirsiniz.
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Harflerin yerleri değiştirilmiş. Kelimelerin 
doğrusu ne olabilir?

Çevrik Sözcükler

SRIMA

ATTHAT

ÜŞMGÜ DANŞAM PORSELNE

RİKBİ ÇNİİ KFTAAN

TARİEN ŞLAAVR
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İki Resim Arasındaki Fark

Grup Çalışması: Bakalım arkadaşlarınız seçtiğiniz eseri tahmin edebilecek mi?

Sadberk Hanım Müzesi’nde çalışan sanat tarihçisi arkadaşımız Osmanlı Dönemi’ne 
ait madeni eserleri 5 küçük farkla müze vitrinine yeniden yerleştirdi.

Bakalım bu farkları bulabilecek misiniz?

Yeni vitrinEski vitrin

YARATICI DRAMA

1  Kendinize müzede sergilenen eserlerden birini seçin ve bu eserin yerine kendinizi koyun.    
 Örneğin; seramik bir arslan ya da bakırdan yapılmış bir ibrik olduğunuzu hayal edin.

2  En belirgin özellikleriniz neler? Örneğin; üzerinizde motifler var mı? Nasıl motifler var? 
 Hangi renkler kullanılmış? 

3 Müzede nerede sergilenmek isterdiniz?

4 Müzede sergilenen bir eser olarak, Sadberk Hanım Müzesi’nde bir gününüz nasıl geçiyor? Anlatın.
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İki Resim Arasındaki Fark
Minyatürler el yazması eserler üzerine yapılan kitap resimleridir.

Aşağıda soldaki minyatürde Osmanlı sarayında ortaklaşa çalışan sanatçıları görüyoruz.
Bu minyatürün sağdaki kopyası, 7 farkla yapılmış. Bu 7 farkı bulabilir misiniz?

Osmanlı Dönemi’nde ressam ve hattatlar çalışırken. Topkapı Sarayı Müzesi A. 3595

Bİ
R 

SO
RU

Tarih boyunca insanoğlunun yarattığı maddi ve manevi birikimlerin toplamına kültürel miras 
denir. Sadberk Hanım Müzesi’nde yer alan ve toplumların dilini, geleneğini, sanatını ya da bilimini 

yansıtan günlük eşyalar, resim ve heykellerin hepsi, kültürel mirasın birer parçasıdır.

Sizce kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması neden önemlidir?
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Bunları biliyor musunuz?

Seramik mi,
porselen mi?

Seramik tabak Porselen tabak

Osmanlı Dönemi’nde
karikatür var mıydı?

Isının önemi: Seramik (çömlek) ve porselen bir tür toprak 
olan kil ve su birleşiminden yapılır. Kil ile su karışımından 
hazırlanan hamurla şekillendirilen kap kacaklar düşük ısıda 
fırınlandığında seramik (çömlek), yüksek ısıda 
fırınlandığında ise porselen halini alır.

Porselen eşyalar sağlamlıklarından ve pürüzsüz 
yüzeylerinden dolayı Osmanlı Dönemi’nde çok kıymetli ve 
pahalıydı. Yapım tekniği keşfedilinceye kadar porselenlerin 
uzun süre Çin’den getirilmesi gerekmişti. Sarayda 
sultanlar yemeklerini sadece porselen kaplardan yerdi.

Bir kişiyi ya da olayı eleştirmek amacıyla
abartılı çizgilerle, gülünçleştirerek resimlemek
olan karikatürün ilk örneklerinin 18. yüzyılda
başladığı kabul edilir. Osmanlı Dönemi’nde ise
ilk karikatürler imparatorluğun geç döneminde
1870’te “Diyojen” adlı dergide yayınlanmıştır.İşte size 

Osmanlı Dönemi’nden 
bir karikatür:

Karagöz oyununun kahramanları

Karagöz ile Hacivat
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1. sırada: Soldan sağa sırasıyla kuş biblosu, yelpaze, miğfer, def, çini ve 
aslan heykeli yer alıyor.

2. sırada: Yelpaze en başa geliyor. Kuş biblosu ise en sona gidiyor.

Diğer eserler de birer sola kayarak yer alıyor.

Tüm sıralardaki eserler de yukarıdaki düzeni takip ederek yer değiştiriyor. 

Tablodaki düzeni kaçıncı sıradaki eser bozuyor?

Cevabı bulması
için Can’a yardımcı

olur musunuz?

7.
 s

ıra
  

6.
 s

ıra
  

   
   

  5
. s

ıra
   

   
   

  4
. s

ıra
   

   
   

   
3.

 s
ıra

   
   

   
  2

. s
ıra

   
   

   
   

1. 
sı

ra

1. sıra                    2. sıra                 3. sıra                   4. sıra                   5. sıra           6. sıra

Tablodaki düzeni hangisi bozuyor?

•

•

•

•

•
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Rusya

Afganistan

Özbekistan

Arabistan

Hazar Denizi

Azerbaycan

Macaristan

Atlantik 
Okyanusu

Bosna

Makedonya

Türkiye

Akdeniz

Mısır

Su
riy

e İran

Hunlardan Osmanlı İmparatorluğu’na

Dünyada Türk Sanatı

1 ......................................

3 ......................................

2 ......................................

Kuzey Buz Denizi

Hint 
Okyanusu

Atlantik
Okyanusu

Pasifik 
Okyanusu

Pasifik 
Okyanusu
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Kuzey Buz Denizi

Baykal Gölü
Moğolistan

Çin

Hindistan

Hint Okyanusu

Hunlardan Osmanlı İmparatorluğu’na

Dünyada Türk Sanatı

Yukarıdaki dünya haritasında,
Türk sanat eserlerinin görüldüğü
kıtalar noktalarla belirtilmiş.
Noktalı yerlere aşağıdakilerden
hangileri uygun?

• AVRUPA
• GÜNEY AMERİKA
• ASYA
• KUZEY AMERİKA
• AVUSTRALYA
• AFRİKA
• ANTARTİKA
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SAYFA 4:
Can’ın müzedeki sanat tarihi bölümüne
ulaşmasına yardımcı olur musunuz?

SAYFA 12:
Selçuklularda Duvar Çinileri

SAYFA 13:
Gölgeleri çizimleriyle eşleştirin!

SAYFA 11:
Selçuklu Dönemi Sanatı

SAYFA 10:
“Havanda su dövmek” deyiminin anlamı:
B - Bir işle boşuna uğraşmak

SAYFA 15:
Osmanlı Dönemi Sanatı

SAYFA 20-21:

SAYFA 21:

SAYFA 23:

Altın süslemeli fildişi tarak

Ahşap nalın

Sabun

Cepken

1. G
2. C
3. E
4. A

5. B
6. D
7. F

Şalvar Entari

Hotoz Serpuş

Osmanlı Dönemi’nde hamamlarda kullanılan eşyalar 
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1: Porselen Sahan
2: Seramik Tabak
3: Tablo
4: Miğfer
5: Sünnet Başlığı
6: Dokuma Parçası
7: Hat Levha
8: Kına Gecesi
9: Gelinlik
10: Yelpaze

Sırma
Entari
Şalvar
Hattat
İbrik
Çini
Kaftan
Gümüş
Şamdan
Porselen

SAYFA 25:

SAYFA 32:

SAYFA 35:

SAYFA 44-45: SAYFA 49:

SAYFA 53:

SAYFA 33:

1 2

3
4

5
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Elinizdeki Sanat Tarihi Aktivite Kitabı,
Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi

sanat tarihi bölümündeki eserleri
hem eğlenceli hem de öğretici bir
şekilde tanıtıyor. Umarız, sizler için

hazırladığımız aktivitelerle hem güzel
vakit geçirir hem de Türk ve Osmanlı

Sanatı konusunda bilgi edinirsiniz!
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Sevgili Öğretmenler,

Dünyanın ve yaşamın, insanın ve üretkenliğinin, gerçeğin ve hayal dünyasının yan-
sımasıdır müzeler. Her müze, koleksiyonları ile ayrı bir hikâye anlatır bize. Ne büyük 
renklilik! Bilgiyi edinmenin belki de en zevkli yollarından biri. 

Genel tanımı ile baktığımızda müzeler toplumların ürettikleri bilim ve sanat eserlerini 
toplamak, korumak ve sergilemek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Günümüzde 
müze, bu tanımın ötesine geçmiştir. Müzeler, önceki yüzyılların devlet gücünü gös-
teren ideolojik mekânları olmaktan çıkarak toplumla arasındaki duvarlarını yıkmış, 
insana yaklaşmıştır; durağan mekânlar olmaktan kurtulup yaşama katılmıştır. İçin-
de bulunduğumuz bilgi çağında müzeler, bilimsel kurumlar olmanın yanında, bilgiyi 
aktaran eğitim merkezleridir. Yaşam boyu eğitim düşüncesinin ışığında toplumun her 
kesimini kucaklayan ya da kucaklaması gereken çağdaş müzecilik anlayışı, özellikle 
çocuk eğitimi üzerinde önemle durmaktadır. Dünyada birçok ülke, müzeleri okul eği-
timinde çocuklarda yaratıcı ve yorumlayıcı düşünceyi geliştiren yeni bir alan olarak 
kullanmaktadır. 

Evet, müze kavramı artık değişim geçirmiştir. Sadberk Hanım Müzesi’nin 
misyonlarından biri çağdaş müzecilik anlayışına ve değişimlere uyum sağlamaktır. 
Bu ilke doğrultusunda ilköğretim çağındaki çocuklarımız için eğitim paketi çalışmalarına 
başlanmış ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Sadberk Hanım Müzesi “Haydi 
Müzeye!” eğitim projesi hayata geçirilmiştir.

Bu projede müze koleksiyonunu eğitim amaçlı kullanmak hedefiyle üç kitap hazırlan-
mıştır. Eğitim paketi, öğretmenleri müzelerde eğitim ve müze koleksiyonu üzerine bilgilen-
diren bir öğretmen kitapçığı, çocukları Anadolu uygarlıklarının yaşam biçimleri, kültürel 
miras ve müze ziyareti hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanan iki aktivite kita-
bından oluşmaktadır. Aktiviteler, müzedeki eserlerle bağlantılı olarak hazırlanmış olup 
müzede aktif öğrenmeyi destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. 

Bu proje aracılığıyla öğretmenlerimizin müze koleksiyonlarından ve müze gezisinden 
daha verimli bir şekilde fayda sağlamalarını, öğrencilerin keyifli vakit geçirerek bil-
gilenmelerini umuyoruz.  

Hülya Bilgi
Sadberk Hanım Müzesi Müdürü

1

ÖNSÖZ
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ÖĞRETMEN KİTAPÇIĞI

Değişen Müze Anlayışı:
Yaşayan Müzeler

7 Ekim 2012 tarihinde Uluslararası Müzeler 
Konseyi (ICOM), müze’yi “Toplumun ve ge-
lişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana 
ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malze-
melerin üzerinde araştırma yapan, toplayan, 
koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, 
eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen, 
kâr düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan 
kurumdur.” şeklinde tanımlamıştır. 

ICOM bu tanım ile müzelerin toplumla etki-
leşim içerisinde olan halka dönük kurumlar 
olması gerektiğini vurgulamaktadır. İnsan mer-
kezli bu görüş müzelere aynı zamanda toplu-
mun her kesimine hizmet eden birer eğitim 
kurumu olma özelliğini de kazandırmıştır. 

Günümüzde müzecilik kavramına, toplama, 
koleksiyonlarındaki nesneleri koruma, araştır-
ma ve gelecek kuşaklara aktarma gibi öncelikli 

işlevleri yanında çok daha geniş anlamlar yük-
lenmiştir. Çağdaş müzeler, sergileme, eğitsel 
faaliyetler, yayınlar ve diğer özel etkinlikler ile 
koleksiyonlarının ulaşılabilir olmasını ve bilgi-
nin iletilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Değişen bu anlayışta müzeler artık sadece 
depo işlevi gören durağan binalar olmaktan 
öteye taşınmıştır. Eğitim ve eğlence işlevlerinin 
eklenmesiyle müzeler, koleksiyonları aracılı-
ğıyla toplumun bilgi edinmesini ve bilgilenir-
ken keyif almasını sağlayan yaşayan müzeler 
olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda birer 
eğitim ve kültür kurumu olarak müzeler, ko-
leksiyonlarına topladığı nesnelerin bakımlarını 
sağlayıp, bilgi üretip belgelerken, yaptığı bilim-
sel araştırmalarla ilgili yayınlar hazırlar, toplu-
mun ilgisini çekmek amacıyla farklı sergileme 
yöntemleri geliştirir, konferans, gösteri ve etkin-
likler düzenler.
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Tarihte müze kavramı, Antik Çağ’ın araştırma 
ve bilimsel tartışmalar yapılan mekânları olan  
mouseion’un, Büyük İskender tarafından M.Ö. 
3. yüzyılda İskenderiye kentinde kurduğu İs-
kenderiye Kütüphanesi’ni tanımlamak için 
kullanılmasıyla başlar.  Özel koleksiyonların 
halka açılmasıyla gerçek anlamda kurumsal-
laşan ilk müzelerle ise 18. yüzyıl Avrupa’sında 
karşılaşılır.

Bugün dünyada farklı alanlarda uzmanlaşmış 
çok sayıda müze bulunmaktadır. Fransa’da 
Louvre (1793), İngiltere’de British Museum 
(1753), The National Gallery (1824), İtalya’da 
Uffizi Gallery (1789),  Almanya’da Berlin Per-
gamon Müzesi (1930), Rusya’da Hermitage 
Müzesi (1852),  ABD’de Metropolitan Sanat 
Müzesi (1880) dünyanın belli başlı müzeleri 
arasındadır.

Türkiye’de ilk müzecilik hareketi 1846 yılında 
Topkapı Sarayı avlusunun içinde yer alan Aya 
İrini Kilisesi’ndeki silahların tasnif edilmesi ve 
kazılardan gelen eserlerin burada toplanması 
ile başlar. Aya İrini’deki koleksiyonun gelişmesi 
sonucu mekân ihtiyacından dolayı bir süre Çi-

nili Köşk’de sergilenen eserler 1876’da Müze-i 
Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adıyla ziya-
rete açılmıştır. 1891 yılında, bugün İstanbul Ar-
keoloji Müzesi olarak isimlendirilen bir müze 
binası yaptırılmıştır. Osman Hamdi Bey’in gay-
retleri ile kamusal bir kimlik kazanan ve Türk 
müzecilik tarihinde bir dönüm noktası olarak 
kabul edilen bu müze, bugün dünyanın önemli 
müzelerinden biridir. Türkiye’de müzelerin yay-
gın bir biçimde kurulmaları ise Cumhuriyet 
döneminde gerçekleşmiştir. 

Koleksiyonlarına göre müzeler, arkeoloji mü-
zesi, sanat müzesi, etnografya müzesi, doğa 
tarihi müzesi, saray müzeler, anıt müzeler, en-
düstri-bilim müzesi, askeri müze olarak farklı 
çeşitlere ayrılır. Türkiye zengin kültürel mirasa 
sahiptir ve Türkiye’de özellikle arkeoloji ile sa-
nat tarihi alanında çok sayıda müze ve ören 
yeri bulunmaktadır. İstanbul Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi (1914), Ankara Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi (1921), Gaziantep Zeugma 
Mozaik Müzesi (2005), Hatay Arkeoloji Müze-
si (1948), Efes Antik Kenti, Göreme Açık Hava 
Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi (1924), bu mü-
zelerden birkaçıdır. 

Türkiye’de Müzecilik
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ÖĞRETMEN KİTAPÇIĞI

Türkiye’nin İlk Özel Müzesi
Türkiye’de müzeler, yönetim biçimi olarak özel ya da devlete bağlı olarak iki ana gruba 
ayrılır. Son yıllarda sayıları artış gösteren özel müzelerin, Türkiye’de müzeciliğin geliş-
mesinde önemli katkıları bulunmaktadır. 1980 yılında İstanbul Boğazı’nın Avrupa yaka-
sında, Sarıyer’de ziyarete açılan Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi Türkiye’nin ilk 
özel müzesidir.

Sadberk Hanım Müzesi Türk-İslam eserlerinin sergilendiği Azaryan Yalısı, 1950 yılında 
Koç ailesi tarafından satın alınmış ve müzeye dönüştürülmesine karar verilen 1978 yılına 
kadar yazlık olarak kullanılmıştır. 19. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olan yalı, Sedat Hakkı 
Eldem’in hazırladığı restorasyon projesinin uygulanmasıyla müzeye dönüştürülmüştür.

Sadberk Koç’un kişisel koleksiyonunda yer alan geleneksel kıyafet, işleme, tuğralı gümüş ve 
porselen gibi eserlerden oluşan müze koleksiyonu zaman içinde hibe ve satın alma yoluyla 
zenginleşmiştir. Daha sonra arkeolojik eserlerin sergilenebilmesi için mevcut binanın he-
men yanındaki 20. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülen yalı satın alınarak aslına uygun 
olarak restore edilmiş ve 24 Ekim 1988 tarihinde “Sevgi Gönül Binası” adıyla ek müze binası 
olarak hizmete açılmıştır. Sergileme düzeni bakımından çağdaş bir müze uygulamasına ör-
nek olarak değerlendirildiği için 1988 “Europa Nostra” Ödülü’ne layık görülmüştür.

Sadberk Hanım Müzesi kuruluşunda yaklaşık 3.000 esere sahipken bugün 18.000’i aşkın 
eseri bünyesinde toplamaktadır. Anadolu’da yaşayan uygarlıkların maddi kültür kalıntılarını 



yansıtan arkeolojik eserler Sevgi Gönül Binası’nda, Osmanlı Dönemi ağırlıklı İslâm eserleri, 
Azaryan Yalısı’nda sergilenmektedir.

Sadberk Hanım Kimdir?
Sadberk Hanım, Türk vatandaşı olarak topluma 
ödenmesi gereken görevleri olduğuna inanan 
Vehbi Koç’un sevgili eşidir. Gelenek görenek ve el 
sanatlarına olan tutkusu ile seçkin bir koleksiyon 
meydana getirmiştir. Bu eserlerin bir gün kendi adı-
nı taşıyacak bir müzede sergilenmesi ise en büyük 
arzularından biri olmuştur. 3 Kasım 1973 tarihin-
de aramızdan ayrılan Sadberk Hanım’ın büyük bir 
özveri ile toplayıp sakladığı el işlemeleri ve diğer 
eserler Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonunun 
çekirdeğini oluşturmuştur. 

Sadberk Hanım Müzesi’nde Sergilenen Eserler
Sadberk Hanım Müzesi, Sevgi Gönül Binası ve Azaryan Yalısı olmak üzere iki tarihi bina-
da hizmet vermektedir. 

Sevgi Gönül Binası adı verilen üç katlı bina Arkeoloji Bölümü’dür. Burada M.Ö. 6. binden 
Bizans Dönemi’nin sonuna kadar Anadolu’da yaşamış uygarlıkların eserleri kronolojik 
olarak sergilenmektedir. Pişmiş toprak ya da madenden yapılmış çeşitli kaplar, figürinler, 
ritüel semboller, cam eserler, sikkeler, süs eşyaları, tabletler ve heykeltıraşlık eserleri ile 
mezar stelleri bu bölümde sergilenen eserler arasında yer almaktadır. 

İki katlı bir yalı olan Azaryan Yalısı, Türk-İslam bölümüdür. Birinci katta, Erken İslam, Sel-
çuklu, Eyyubî, Memlûk, Timurlu ve Safevi Dönemlerine ait maden, seramik ve cam eserler 
ile Osmanlı Dönemi’nden günümüze ulaşan günlük kullanım eşyaları, tuğralı gümüş, tom-
bak ve mine işli eserler, Çin porselenleri, dünyaca ünlü İznik çini-seramiklerinin yanı sıra 
Kütahya ve Çanakkale seramikleri, Türk ve Avrupa porselenleri sergilenmektedir. Türk-İs-
lam Bölümü’nün ikinci katında ise, Osmanlı Dönemi’nin ünlü hattatlarının elinden çıkmış 
hat eserler, ipekli dokumalar, Osmanlı Dönemi kadın kıyafetleri ile sünnet, kına gecesi gibi 
Osmanlı-Türk geleneklerinin yansıtıldığı mizansenler yer almaktadır.

Sadberk Hanım Müzesi’ndeki eserler kronoloji ve eserlerin yapıldığı materyaller göz 
önünde bulundurularak sergilenmektedir.

Müzede Eğitim
Bugün birçok müzede yaşam boyu öğrenme düşüncesi doğrultusunda her yaşa 
uygun eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. Müzelerin eğitim programlarında önem 
verdiği öncelikli grup ise öğrencilerdir. Günümüzde müzeler, okulların en önemli 
sınıf dışı öğrenme mekânlarından biri olarak kabul edilmekte ve müzelere yapılan 
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okul gezileri, öğrenme sürecinin bütünleştirici bir parçası olarak görülmektedir. Bu 
nedenle dünyada birçok ülkenin eğitim programlarında müze etkinlikleri yer almak-
ta ve müzeler de okul gruplarına yönelik çeşitli eğitim etkinlikleri hazırlamaktadır.

Müzede Eğitimin Amacı ve Önemi
• Okul binasının dışına çıkmak öğrenme için gerekli motivasyonun oluşmasını sağlar 
ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunar. 
• Müzelerdeki etkinlikler, öğrencilerin duyularını çalıştırarak, farklı zeka ve öğrenme 
biçimlerini kullanmasını, dolayısıyla daha etkin bir öğrenme gerçekleştirilmesini 
sağlar. 
• Öğrencilere, öğretim sürecine aktif katılımda bulunma ve deneyimleyerek öğrenme 
fırsatı verilir.
• Müzede, öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaç ve ilgilerine hitap edilmesiyle, okuldaki 
öğretim biçimlerinde zorluklar yaşayan öğrenciler müze ortamında aktif olabilmekte; 
sınıf ortamında gösteremedikleri yetenek ve becerilerini gösterme şansına sahip ola-
bilmektedir. 
• Öğretim programlarında öğretilmesi gereken kavram ve kazanımlar, müzelerdeki 
nesnelerle bağlantılı etkinliklerle desteklenir.
• Müzede sergilenen nesneler aracılığıyla çocukların bilgiyi görselleştirebilmesi sağlanır.
• Müzedeki nesneler sayesinde öğrencilere birincil kaynaklarla araştırma yapma ve 
çalışma olanağı sunulur.
• Araştırma ve inceleme alışkanlığı kazanılır.
• Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların nesne ve bu nesnelerle ilgili tema ve kav-
ramları daha iyi anlamasına yardımcı olmaktadır. 
• Müze gezisi sırasında nesnelere yönelik yapılan aktiviteler bilginin kalıcılığını arttırır.
• Yorumlama, karşılaştırma, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneği gelişir.
• Gözlem yapma özellikleri gelişir.
• Kültür bilinci, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkma bilinci gelişir.
• Kültürel gelişimine katkıda bulunur.
• İnsani ve toplumsal değerlerin oluşmasını sağlar.
• Farklı kültürleri tanıyarak kültürlerarası anlayış ve hoşgörü geliştirir.
• Empati becerisini geliştirir.
• Estetik ve sanat beğenisini geliştirir.
• Müze etkinlikleri sonucunda eğlenceli vakit geçiren çocukların müze gezme alışkanlı-
ğının edinilmesi sağlanır, müzelerin anlam ve öneminin kavranmasına katkıda bulunur.

Sadberk Hanım Müzesi’nde Eğitim
Çağımızda müzeler, toplumun sanatsal ve bilimsel gelişimi ve bu sırada eğlenerek za-
manını geçirmesi konusunda aktif bir rol üstlenmiş, özellikle okul eğitiminin tamamla-
yıcı bir parçası olarak birer eğitim kurumu haline gelmiştir. 

Bu düşünce doğrultusunda Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi tarafından, ilköğ-
retim çağındaki çocuklar için öğretmenlerin kendi başlarına müzede gezi ve aktiviteler 
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düzenleyebilmelerini sağlayacak rehber niteliğinde bir eğitim paketi hazırlandı. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nden onayı alınan bu paket üç ayrı kitaptan oluşmaktadır.

Öğretmen Kitapçığı: Öğretmenlerin Sadberk Hanım Müzesi’ni öğretime destek ola-
rak kullanabilmeleri ve müzeye gelmeden önce öğrencileri için sistemli bir müze gezisi 
hazırlayabilmeleri amacıyla müze ve koleksiyon hakkında öğretmene yardımcı olabile-
cek bilgiler yer almaktadır. 

Arkeoloji Aktivite Kitabı: Sadberk Hanım Müzesi Arkeoloji Bölümü’nde sergilenen 
nesnelerden hareketle hazırlanan ve Neolitik Çağ’dan başlayıp Bizans Dönemi’nin so-
nuna kadar olan dönemleri içeren aktiviteler yer almaktadır.

Sanat Tarihi Aktivite Kitabı: Sadberk Hanım Müzesi Türk-İslam Bölümü’nde ser-
gilenen eserlerden hareketle hazırlanan ve Selçuklu ile Osmanlı dönemlerini içeren 
aktiviteler yer almaktadır.

Hedef kitlesi ilköğretim çağındaki öğrenciler olan aktiviteler, öğrencilerin müzedeki et-
kinlikler aracılığıyla koleksiyondaki eserlerin dönem, olay, yer ve kavramları anlama-
larını, günümüzdeki rolünü keşfetmelerini, sebep-sonuç ilişkisi kurmalarını ve çeşitli 
becerilerinin gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Eserler ile ilgili soru-cevap, çizim, hikâye anlatma, çalışma sayfası gibi etkinliklerin yer 
aldığı aktivite kitapları müze içi veya müze dışı etkinliklerin her ikisinde de kullanılabilir. 
Her aktivite bilgi ile desteklenmiştir.
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Sadberk Hanım Müzesi olarak öğretmenlerimizden;
• Yıllık eğitim programları içerisinde müze ziyaretine zaman ayırmalarını ve müze ziya-
retlerini okul eğitiminin bir parçası olarak görmelerini,
• Eğitim paketinde yer alan aktiviteler yardımıyla çocuklarımızın ilgisini eserlere çeke-
rek eserleri ve yapıldıkları dönemleri anlaşılır kılmalarını,
• Eserler aracılığıyla öğrencilerin bilgi edinmelerini ve yorumlayarak, sebep-sonuç iliş-
kisi kurarak yeni bilgiler üretmelerini sağlamalarını,
• Müze ziyaretinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğinin çocuklara belirtilmesini,
• Çocukların müzede iyi vakit geçirmelerini sağlamalarını beklemekteyiz.

Çocuklarla Sadberk Hanım Müzesi Turu
Müze turuna başlamadan önce müzenin tarihçesini, Sadberk Hanım’ın kim olduğunu 
belirten kısa tanıtım konuşması sırasında “Müze nedir? Kültürel miras neden önemli-
dir?” şeklinde sorular sorularak çocukların katılımı sağlanır. Bu şekilde çocuklarda me-
rak duygusu uyandırarak çocuğun müzeye ve eserlere dikkati çekilir ve müze etkinliğine 
gönüllü olarak katılımları sağlanır. Daha sonra Türk-İslam (sanat tarihi) veya arkeoloji 
bölümlerinden başlanarak tur gerçekleştirilir. Her 15 kişilik öğrenci grubu için bir öğ-
retmen önerilir. Müze turunun, çocukların dikkat süreleri göz önünde bulundurularak 
45 dakika ile sınırlandırılması, tur sonrası müze etkinliği için ise 1-1.5 saat ayrılması 
uygundur.

Kalabalık gruplar arkeoloji ve sanat tarihi olarak iki gruba ayrılabilir ve dönüşümlü ola-
rak müzenin tamamını gezebilirler. Her iki bölüm bir günde gezilebileceği gibi öğret-
menler vermek istedikleri bilgiler doğrultusunda yalnız bir alanı seçebilir.

Tavsiye edilen, öğretmenin anlatmak istediği bölümle ilgili önceden bir program hazırla-
ması ve buna uygun aktiviteleri seçmesidir. Aktivitelerin çoğunluğu müze ortamı dışında 
da yapılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle müze gezisi sonrası öğrenciler, seçilen 
bazı aktiviteleri sınıflarında da yapabilirler. 

Tur sırasında eserler üzerinden sorular sorularak geçilmesi öğrencilerin nesneleri gözlemle-
melerini ve yorumlamalarını sağlamakta, düşünmeye yönlendirmektedir. Müze ortamında 
yapılabilecek etkili aktivitelerden biri olan soru-cevap yöntemi ile ilgili örnekler aktivite ki-
taplarında yer almaktadır (bkz. sanat tarihi, s. 29 - arkeoloji, s. 28, 40). Bu yöntem, tur sırasında 
birçok esere uygulanabilir.
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Ziyaret
Müze ziyareti öncesinde;
İzin 
Müzeye gelmeden önce, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınması gerekmektedir.

Rezervasyon
• Müzeye gelmeden önce lütfen (0212) 242 38 13/14 numaralı telefonlardan 
rezervasyon yaptırınız. 
• Ek bilgi için web sayfamıza bakabilirsiniz: www.sadberkhanimmuzesi.org.tr 
• Bize e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz: shm@biri.com.tr

Ziyaret Saatleri
• Çarşamba günleri, 1 Ocak ve dini bayramların birinci günü hariç müzemiz 
10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. 
• Özel bir müze olduğumuz için, Kültür Bakanlığı’nın yaz aylarında turist sezonu 
nedeniyle yaptığı uygulamalar müzemiz için geçerli değildir.

Değişiklikler
Eğer ziyaretiniz ertelenir veya iptal olursa lütfen mümkün olan en kısa zamanda haber 
veriniz.

Adres: Piyasa Cad. No. 25-29, Büyükdere, 34453 Sarıyer / İstanbul

Müzeye geldiğinizde;
Müzeye ait özel bir otopark bulunmamaktadır.

Müzeye Giriş
Müzeye grup halinde ve müze kurallarının bilincinde olarak giriş yaparsanız müze 
ziyaretleriniz daha verimli geçecektir. Lütfen bilet gişesine geldiğinizde grubunuzdaki 
yetişkin ve öğrenci sayısını bildiriniz.

Müze Kuralları
• Öğretmenlerin öğrencilerini ziyaret sırasında yalnız bırakmamalarını,
• Eserlere ve vitrin camlarına dokunulmamasını,
• Büyük çantalarla giriş yapılmamasını önemle rica ediyoruz.
• Öğrencilere tur öncesinde, müze içerisinde yüksek sesle konuşmamak, bağırmamak, 
flaşlı fotoğraf çekmemek ve diğer ziyaretçileri rahatsız etmemek gerektiği konusunda 
bilgi verilmelidir.





ARKEOLOJİ



TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
Tarih Öncesi Çağlar günümüzden yaklaşık iki milyon yıl önce-
sinde başlar ve yazının icadıyla son bulur. Yazının icadı farklı 
coğrafyalarda farklı zamanlarda gerçekleşmiş olduğu için bu 
uzun zaman sürecinin bitiş tarihi de bölgelere göre değişmek-
tedir. Yazıyı ilk kullanan kültür günümüzden 5000 yıl önce Me-
zopotamya’da yaşayan Sümerler olmuştur. Anadolu’da yazının 
kullanılmaya başlanması ise günümüzden yaklaşık 4000 yıl 
öncesine dayanmaktadır. 

Paleolitik Çağ (Eski Taş Çağı / M.Ö. 2000000-11000)
Paleolitik Çağ yaklaşık 2 milyon yıl önce, hominid olarak 
adlandırılan ilk insanın ortaya çıkması ile başlar. İnsanlar bu 
çağda avcı-toplayıcı olarak korunaklı sığınak veya mağaralarda 
yaşamakta ve gelişen soyutlama becerileri ile yontma taş, kemik, 
boynuz,  ahşap gibi malzemelerden aletler yapmakta, mağara 
duvarlarına resimler çizmekteydiler. Paleolitik Çağ’ın Anadolu’daki 
belli başlı merkezleri arasında Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Karain, 
Beldibi ve Belbaşı mağaraları sayılabilir. Paleolitik Çağ üç evreye 
ayrılır: Alt Paleolitik, Orta Paleolitik ve Üst Paleolitik. 

Mezolitik Çağ (Orta Taş Çağı / M.Ö. 11000-9500)
Buzul Çağ’ın sonunda değişen iklim koşullarıyla birlikte kültürel ve 
teknolojik yaşamda önemli bazı gelişmeler yaşanmıştır. Bu çağda 
mağara ve kaya sığınaklarının yanı sıra basit barınakların yapılma-
sıyla beraber yarı yerleşik hayata geçiş başlamıştır. Kemik, boynuz 
ve ahşap gibi malzemelerden yontulan sapların ucuna takılan “mik-
rolit” adı verilen küçük taş aletler, Mezolitik Çağ’ın önemli buluntuları 
arasındadır. Anadolu’da Mezolitik Çağ’a ait buluntu yerlerinin ba-
şında Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Öküzini ve Belbaşı mağaraları 
gelmektedir.

Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı / M.Ö. 9500-5800)
Neolitik Çağ’da insanlık tarihinde devrim olarak nitelendirilebile-
cek birçok önemli aşamalar yaşanmıştır. Arpa, buğday gibi tahıl-
ların ıslah edilmesi ve domuz, sığır, keçi, koyunun evcilleştirilmesi 
ile tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşik bir yaşam bu çağda baş-
lamıştır. Kerpiç evlerden oluşan köylerde yeni bir yaşam biçimi 
doğmuş, toplumsal örgütlenme oluşmaya başlamış ve belli işlerle 
uğraşan zanaatkârlar ortaya çıkmıştır. Doğada kolaylıkla ve bol 
miktarda bulunan kilden çanak çömlek üretimi ilk kez bu çağda 
görülür. Günümüze korunagelen en yaygın arkeolojik buluntu olan 
pişmiş toprak çömlekler işlevleri, form ve bezemeleri ile ait olduk-
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Kadın figürini, pişmiş toprak
Geç Neolitik Çağ, M.Ö. 6. binyıl, 

Göller Bölgesi



ları kültürler hakkında önemli bilgiler taşımaktadır. Anadolu’daki 
önemli Neolitik Çağ yerleşimlerinin başında Çatalhöyük, Hacılar 
ve Çayönü gelmektedir.   

Kalkolitik Çağ (Taş/Bakır Çağı / MÖ. 5800–3200)
Kalkolitik Çağ’da yerleşmeler, içinde dini ve siyasi yapılar barındıran, 
korunaklı ve yüksek alanlarda kurulan kentlere dönüşmeye başla-
mıştır. Bu çağda tarımın yanı sıra madencilik de gelişmiş olup, bakır 
kullanımının yoğunlaştığı ve bakırın kalayla karıştırılması sonucu 
tunç adı verilen yeni bir madenin üretilmeye başlandığı görülmekte-
dir. Çömlekçi atölyelerinde üretilen kaplar bu çağda çeşitli renklerde 
geometrik bezemelerle daha da çeşitlenmeye başlamıştır. Hacılar, 
Kuruçay ve Höyücek yerleşmeleri Kalkolitik Çağ’ın önemli merkez-
leri arasındadır.

TARİHSEL ÇAĞLAR
M.Ö. 3000 dolaylarında Mezopotamya’da yazının ortaya çıkması ile 
insanoğlunun tarihsel çağları da başlamış olur. Böylece geçmişte 
yaşamış birçok toplum ve kültür hakkındaki bilgilerimiz, üretmiş ol-
dukları mimari ve küçük buluntu türü materyallerin yanı sıra yazılı 
belgelerle daha da artar. 

Tunç Çağı (M.Ö. 3200-1200)  
Bakırın kalayla karıştırılması sonucu elde edilen tuncun yaygın ola-
rak tercih edilmesi nedeniyle bu dönem Tunç Çağı olarak ad-
landırılır. Surlarla çevrili kentlerin aşağı kesiminde taş temelli 
ve kerpiç duvarlı evler yer alırken, kentlerin tepelik yukarı ke-
simlerinde yöneticilerin yaşadığı saraylar bulunurdu. Çömlekçi 
çarkında şekillendirilen çömlekler arasında gaga ağızlı testiler, 
depaslar dönemin karakteristik formlarındandır. Tunçtan yapıl-
mış silahlar, kap-kacaklar, süs eşyaları, çivi yazılı tabletler, damga 
mühürler bu dönemde ticaret ve madencilikte de önemli geliş-
melerin yaşandığını kanıtlar. Arkeolojik kazılar sırasında açığa 
çıkarılan mezarlardan ele geçen ölü hediyeleri, hayvan heykel-
cikleri, idoller Tunç Çağı insanlarının yaşamlarında dini inancın 
ve ölü kültünün rolünü gözler önüne serer. 

Asur Ticaret Kolonileri Çağı (M.Ö. 2000-1750) 
Tunç Çağı’nın ortalarında Anadolu’da yaşanan en önemli gelişme 
yazının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tarihsel çağlara giril-
mesi olmuştur. Yazının Anadolu’ya girişi M.Ö. 2000 başlarında 
Yukarı Mezopotamya’da yaşamakta olan Asurlular ile yürütülen 
yoğun ticari ilişkilerin bir sonucudur. Deneyimli ve zengin Asurlu 
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Kadın biçimli kap, pişmiş toprak
Erken Kalkolitik Çağ, M.Ö. 6. binyıl, 

Göller Bölgesi

Figürin, mermer
Erken Tunç Çağı, M.Ö. 3. binyılın ortaları, 

Batı Anadolu

Depas, pişmiş toprak
Erken Tunç Çağı, M.Ö. 3. binyıl, 

Orta/Batı Anadolu



tüccarlar Anadolu’da kurdukları “karum” adı verilen ticaret mer-
kezlerinde kalay, değerli dokuma, akik, hematit gibi süs eşyaları 
satmakta ve karşılığında bakır, tunç, altın ve gümüş malzemeler 
almaktaydılar. Orta Tunç Çağı’na denk gelen bu dönem, Anado-
lu’da Eski Asur Ticaret Kolonileri Çağı (M.Ö. 1950-1700) olarak 
adlandırılır. Kaniş-Kültepe, Alişar ve Hattuşaş-Boğazköy gibi mer-
kezlerde ele geçen çivi yazılı tabletler söz konusu ticari ilişkiler-
den günümüze ulaşan en önemli bulgulardır. Çivi yazılı belgeler 
arasında ticari anlaşmaların yanı sıra mahkeme kararları, evlat 
edinme, evlenme, boşanma, miras belgeleri ve özel mektuplara 
da rastlanabilmektedir. 

Hitit Devleti ve İmparatorluğu (M.Ö. 1750-1190)
Anadolu’nun yerel beylikleri olan Hattilerin idaresi altında ya-
şayan Hititler, M.Ö. 1750 yıllarında başkenti Hattuşaş (Boğaz-
köy) olan kendi krallıklarını kurmuştur. Yerli halkla kaynaşarak 
büyük bir uygarlık kurmayı başaran Hititler M.Ö. 1450 yıllarında 
imparatorluğa dönüşmüştür. Hititler’in M.Ö. 1285 yılında Mısır’la 
imzalamış olduğu Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı ant-
laşmadır. 

Hititler, sanatı politik gücü göstermeye yarayan bir araç ola-
rak görmüş ve surların, sarayların duvarlarını büyük tanrı ve 
kral kabartmalarıyla süslemişlerdir. Heykel sanatının yanı sıra 
parlak astarlı gaga ağızlı testiler, hayvan biçimli sunu kapla-
rı gibi çeşitli formlarda ürettikleri kapları ile çömlekçilikte de 
gelişmiş oldukları bilinmektedir. Boğazköy-Hattuşşaş başta 
olmak üzere Alişar, Alacahöyük, Acemhöyük önemli Hitit yer-
leşimleri arasındadır. İmparatorluk M.Ö. 1200 yıllarında büyük 
olasılıkla Güneydoğu Avrupa’dan gelen ilkel kavimlerin istilası 
sonucu parçalanmıştır.

Mikenler (M.Ö. 1600-1200)
M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısında Anadolu’da Hitit İmparatorlu-
ğu’nun hakimiyeti yaşanırken, daha batıda, Kıta Yunanistan ve 
Ege’de ise Miken adı verilen bir uygarlığın hakimiyeti söz ko-
nusuydu. Kıta Yunanistan’ın ilk büyük uygarlığı olan Mikenler’in 
kuruluşu, M.Ö. 2. binyılın başlarında büyük olasılıkla Anadolu’dan 
Yunanistan’a geldikleri düşünülen Hint-Avrupalı bir kavim olan 
Akhalar’a dayanmaktadır. Linear B adı verilen bir yazı sistemi 
kullanan ve Yunanca konuşan Akhalar’ın siyasi ve sosyal yapısı 
hakkında bilinenlerin çoğu Troia Savaşı’nın (M.Ö. 1300 civarı) ve 
sonrasının konu edildiği Homeros’un İlyada ve Odysseia destan-
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Zarflı Tablet, pişmiş toprak
 Orta Tunç Çağı, M.Ö. 2. binyıl, Asur 
Ticaret Kolonileri Çağı, Orta Anadolu

Koç biçimli rhyton, pişmiş toprak
Geç Tunç Çağı, M.Ö. 2. binyıl, 

İmparatorluk Hitit Çağı, Orta Anadolu

Üç kulplu kap, pişmiş toprak
M.Ö. 13. yüzyıl, Miken, Atina



larına dayanmaktadır. M.Ö. 1.200 yıllarına kadar Ege Havzası’nın 
en önemli gücü durumunda olan Miken Uygarlığı, Ege Adaları, 
Batı ve Güney Anadolu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’e kadar geniş bir 
alana yayılmıştır. 

Karanlık Çağ (1200-850) ve Demir Çağı (M.Ö. 1200-500) 
M.Ö. 12. yüzyılın başlarında Hitit İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlik-
te Anadolu’da uygarlık seviyesi düşmüş, Hitit çivi yazısı kullanılmaz 
olmuş, nüfus ve üretimde belirgin bir şekilde azalma yaşanmıştır. 
Anadolu’da siyasi ve sosyal dengeler derinden etkilenmiş, merkezi 
yönetim yerini yeni siyasi oluşumlara bırakmıştır. Geç Hitit Beylikleri, 
Urartu Krallığı, Frig Krallığı ve Lidya Krallığı Demir Çağı’nda Anado-
lu’da hüküm sürmüş en önemli devletler olmuştur. 

Urartular (M.Ö. 850-650)
M.Ö. 2. binyılın sonlarında Doğu Anadolu’nun yüksek yaylalarında 
yaşamakta olan göçebe insan topluluklarının birleşmesi sonucu 
M.Ö. 9. yüzyılda Doğu Anadolu - Van Gölü civarında başkenti Tuşpa 
olan Urartu Devleti kurulmuştur. Kale tipi yerleşmelerde yaşamak-
ta olan Urartuların hayvancılık, dokuma sanatı ve sulama kanalları 
sisteminde oldukça gelişmiş oldukları günümüze kalan arkeolojik 
kalıntılardan bilinmektedir. Sahip oldukları zengin maden yatakla-
rı sayesinde maden sanatlarını geliştirmiş, kuyumculuk, dövme ve 
dökme tekniklerinde ustalaşmışlardır. Bu tür maden eserler üzerine 
işledikleri dini, askeri ve mitolojik kompozisyonlar Urartuların dini ve 
sosyal yaşamları hakkında da önemli bilgiler sunmaktadır. Çömlek 
sanatında da gelişmiş olan Urartular, özellikle maden kapların taklit 
edildiği parlak kırmızı astarlı kapları ile bilinirler. M.Ö. 7. yüzyıl ortala-
rından itibaren Kimmer ve İskit gibi atlı kavimlerin akınları ile yıpra-
nan krallık, Doğu Anadolu’da güçlenen Medler tarafından yıkılmıştır. 

Frigler (M.Ö. 750-695)
Boğazlar yoluyla Anadolu’ya gelen Trak kavimi “Brygler”, yeni yurtla-
rındaki yaşantılarına “Frig” adını alarak devam etmiştir. M.Ö. 10. yüz-
yıl başında Sakarya ve Ankara çevresine doğru yayılan Frigler, M.Ö. 
8. yüzyılın ortalarında başkenti Gordion olan krallıklarını kurmuş ve 
Kral Midas yönetiminde en parlak dönemini yaşamıştır. Frig uygar-
lığı M.Ö. 7. yüzyıl sonunda Kimmerlerin istilalarıyla yıkılmışsa da ge-
lişmiş sanatları M.Ö. 300’e kadar Anadolu’da etkisini göstermiştir. 
Frig yerleşimlerinde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarında 
ortaya çıkarılan tümülüsler ve kaya mezarları Frig ölü gömme gele-
neklerine dair bizlere önemli bilgiler sunmaktadır. Mezar odalarına 
yerleştirilen ölü hediyeleri özellikle maden ve ahşap işçiliğindeki 
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Yonca ağızlı testi, pişmiş toprak
Demir Çağı, Urartu , M.Ö. 8. yüzyılın ilk 

çeyreği, Doğu Anadolu 

Tanrı/rahip heykelciği
Demir Çağı, Urartu, M.Ö. 8. yüzyılın 

ilk çeyreği, Doğu Anadolu

Gaga ağızlı testi, pişmiş toprak
Demir Çağı, Frig, M.Ö. 8-7. yüzyıl, 

Doğu Anadolu



ustalıklarını gösterir. Çömlek üretiminde hızlı çarkta şekillendirilen 
kaplar, bezemesiz bırakıldığı gibi geometrik veya figürlü motifler ile 
de süslenebilmekteydi. 
 
Lidya Krallığı (M.Ö. 695-547)
Frig Krallığı’nın Kimmerler tarafından yıkılması ardından M.Ö. 7. 
yüzyılda Batı Anadolu’da kurulan ve başkenti Sardes olan Lidya 
Krallığı, Ege Dünyası ile yakın ilişkiler geliştirmiş ve kısa süre-
de güçlü bir devlet haline gelmiştir. Krallığın hızlı yükselişinde 
kuşkusuz sahip olduğu zengin altın madeni yataklarının da payı 
büyüktür. Lidyalılar ekonomi alanında uygarlığa büyük katkıda 
bulunmuş, M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında değiş tokuşun yerine 
paraya dayanan satın alma yöntemini geliştirerek ilk sikkeleri 
basmışlardır. Lidya sanatı büyük ölçüde İyonyalıların etkisi altın-
da kalmış olup, özellikle çömlekçilikte önceleri Geometrik Stil’de 
daha sonraları ise Orientalizan Stil’de kaplar üretmişlerdir. M.Ö. 
6. yüzyılda kokulu yağların saklanması amacıyla Lidya’da üretil-
meye başlanan lydionlar, daha sonra Akdeniz’in birçok bölgesin-
de taklit edilmiştir.

Arkaik Dönem (M.Ö. 750-480)
M.Ö. 8. yüzyıl ortalarında artan nüfus ve yeni pazar arayışları, Yunan 
kent-devletlerini uzak bölgelere koloniler kurmaya sevk etmiştir. 
Kolonizasyon hareketlerinin devam ettiği M.Ö. 7-6. yüzyıllarda, an-
tik Yunan kentlerinin gelişimi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu 
yüzyıllarda Doğu’nun zengin kültürlerini yakından tanıma fırsatı 
bulan antik Yunanların doğu etkilerini yansıttıkları sanat üslubuna 
Orientalizan adı verilmektedir. Orientalizan üslup, antik Yunan sa-
natının başlangıcı kabul edilen Arkaik Dönem’in erken evrelerine 
kadar sürmüştür. Palmet, lotus, yaprak-rozet, sfenks, grifon ve as-
lan gibi doğuyu çağrıştıran bezemelerin hakim olduğu bu stilin en 
önemli temsilcisi, Mora Yarımadası’nı Kıta Yunanistan’a bağlayan 
kıstağın üzerinde yer alan Korint kentidir. Doğu Yunan kentlerini 
de etkileyen bu üslup, “Yaban Keçisi Stili” adı verilen çömlekler 
ile M.Ö. 7-6. yüzyıllar arasında Anadolu’nun İyonya, Aiolis ve Karia 
Bölgelerinde de uygulanmıştır.

Arkaik Dönem’in erken evrelerinde yaşanan doğululaşma ha-
reketleri ardından M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısı, Ege ve Akdeniz 
ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmek isteyen Perslerin isti-
lalarına sahne olmuştur. Persler, önce Lidya (M.Ö. 546) daha 
sonra (M.Ö. 540) İonya ve Aiolis kentlerini hakimiyeti altına 
almış ve Atina ile uzun süreli savaşlara girmiştir. Arkaik Dö-
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Kantharos, pişmiş toprak
Geç Demir Çağı, Lidya, M.Ö. 6. yüzyılın 

ilk yarısı, İç Batı Anadolu  

Alabastron, pişmiş toprak
Arkaik Dönem, M.Ö. 6. yüzyıl, Korint

Skyphos, pişmiş toprak 
Arkaik Dönem, M.Ö. 6. yüzyıl, Attika



nem, antik Yunan sanatında önemli gelişmelerin yaşandığı bir 
dönem olmuştur. Ayakta, frontal duruşlu çıplak erkek heykel-
leri (kuros) ve giyimli kadın (kore) heykelleri döneme damga 
vururken, belli oranlar sistemine göre tümüyle taştan yapıl-
mış tapınaklar ilk olarak bu dönemde görülmektedir. Attikalı 
çömlek ustaları, çoğunlukla insan figürüne dayalı mitolojik ve 
kahramanlıkla ilintili konuların işlendiği siyah figürlü çömlek-
leri ile ünlenmiştir.

Klasik Dönem (M.Ö. 480-330)
Bu dönem başında Pers tehditini bertaraf eden Atina, diğer Yunan 
kentleri üzerindeki egemen gücünü arttırmış ve de en önemli sanat 
merkezlerinden biri olmaya devam etmiştir. Tanrıça Athena’ya ada-
nan Atina Akropolisi özellikle bu dönemde inşa edilen anıtsal yapı-
lar ve bu yapıları süsleyen idealize edilmiş heykeller ile dönemin sa-
natsal gelişimini en iyi şekilde yansıtmaktadır. Ancak, M.Ö. 431-404 
yılları arasında Atina ve Sparta arasında yaşanan Peloponnessos 
Savaşları ardından, Kıta Yunanistan’daki gücünü kaybeden Atina, 
sanatsal alanda gerileme sürecine girmiştir. Kırmızı figürlü çömlek-
ler, bu dönem sonunda kalitesini yitirerek yerini figürsüz düz astarlı 
kaplara bırakmıştır. Bu dönemde, Anadolu’dan Hindistan’a kadar 
geniş bir coğrafyaya hükmeden Akhaimenid Hanedanlığı’nın yö-
netimindeki Persler de, Yunan, Anadolu, Mısır gibi büyük uygarlıklar 
ile kurdukları kültürel etkileşim sayesinde Klasik Dönem sanatında 
önemli bir yer edinmiştir.

Hellenistik Dönem (M.Ö. 330-30)
M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısı Kıta Yunanistan için uzun savaşlar ve ege-
menlik mücadeleleriyle geçmiştir. Bu mücadeleler sonunda dağılan 
kent-devletlerinin tekrar siyasi bir güç altında birleşmesi ise Make-
don kralı Büyük İskender (III. Aleksandros) ile mümkün olmuştur. 
M.Ö. 334-327 yılları arasında önce Anadolu’yu, daha sonra ise tüm 
Pers İmparatorluğu’nu fethederek Hindistan’a kadar ilerleyen Büyük 
İskender, ele geçirdiği bu toprakları büyük bir imparatorluk altında 
birleştirmiştir. Ancak, Büyük İskender’in M.Ö. 323 yılında, tahta varis 
bırakmadan ölmesi sonucu halefleri arasında çıkan iktidar kavgaları, 
bu imparatorluğun kısa sürede dağılmasına ve yerine bağımsız kral-
lıkların kurulmasına yol açmıştır. İtalya’da doğan ve giderek büyüyen 
Roma Cumhuriyeti’nin bu krallıkları birer birer himayesi altına alma-
sıyla M.Ö. 30 yılında Hellenistik Dönem sonlanmıştır. 

Antik Yunan toplumunun Afrika, Mısır, Asya ve Hindistan gibi farklı 
ırk ve kültürlerle kaynaşması sonucu ortaya çıkan Hellenistik sanat, 
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Satyros biçimli kandil ayağı, bronz
Klasik Dönem, M.Ö. 4. yüzyıl

Kantharos, pişmiş toprak
Klasik Dönem, M.Ö. 5. yüzyıl, Boeotia

Çocuk heykeline ait baş, bronz
Hellenistik Dönem, M.Ö. 2. yüzyıl



en yaratıcı evresini bağımsız krallıkların güçlü olduğu M.Ö. 3. yüzyıl-
da yaşamıştır. Bu yüzyılda heykel sanatında Klasik Dönem’in ideal 
insan görünümünün dışına çıkılarak realist bir üslup geliştirilmiştir. 
Hellenistik Dönem’de, Doğu’nun zengin maden kaynaklarının keşfe-
dilmesi ve refah seviyesinin artması ile değerli metallerden yapılmış 
çeşitli eşyaların ve takıların kullanımı da yaygınlaşmıştır. Diğer yan-
dan, Megara kaseleri ve parlak kırmızı astarlı sigillatalar gibi örnekle-
ri bilinen ince cidarlı, parlak yüzeyli metal taklidi çömlek üretimi M.Ö. 
2. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanmıştır.

Roma İmparatorluk Dönemi  (M.Ö. 27-M.S. 395)
M.Ö. 509 yılında kurulan Roma Cumhuriyeti, önce İtalyan Yarıma-
dası’nı, ardından yüzyıllar boyunca süren seferlerle tüm Akdeniz 
Havzası’nı egemenliği altına almış ve Octavianus’un, M.Ö. 27 yılında 
senato tarafından Augustus ilan edilmesi ile imparatorluğa dönüş-
müştür. M.S. 3. yüzyıldan itibaren baş gösteren taht kavgaları, eko-
nomik krizler, Sasani ve Germen kavimlerinin istilaları imparatorlu-
ğun gerilemesine neden olmuştur. M.S. 395 yılında I. Theodosius’un 
ölümü ardından imparatorluk tümüyle ikiye ayrılmıştır. 

Roma’nın kendi İtalik geleneklerinin yanında antik Yunan, Anadolu, 
Mısır ve Afrika gibi himayesi altındaki köklü kültürlerden de etkilen-
mesi sonucu ortaya heterojen, yeni bir kültür çıkmıştır. Bu kültürel 
zenginlik kendini tinsel yaşantıda hissettirmiş, çağlar boyunca farklı 
uygarlıklar tarafından tapınım gören çeşitli tanrı ve tanrıçalar bir-
takım değişiklikler geçirerek Roma pantheonuna katılmıştır. Roma 
heykel sanatı, antik Yunan eserlerinden kopyaladığı tanrı ve tanrıça 
heykellerinin yanı sıra kendi özgün realist üslubunu da geliştirerek 
portre ve tarihi kabartmalarda son derece ustalaşmıştır. Zengin 
mermer yataklarına sahip Anadolu’da da, imparatorluğun sanat 
ve politikasını yansıtan görkemli eserler üretilmiştir. Diğer yandan, 
bölgesel kültürü ve sanat anlayışını yansıtan taşra üslubu genellikle 
adak ve mezar heykeltıraşisinde uygulanmaya devam etmiştir. Hel-
lenistik Dönem’in devamı niteliğinde olan Roma çömlek sanatında, 
düz parlak astarlı ya da kabartma bezemeli sofra kapların kullanımı 
oldukça yaygınlaşmıştır. Çömlekçiliğin yanı sıra,  serbest üfleme ve 
kalıba üfleme tekniklerinin kullanılmaya başlandığı cam endüstrisi 
de imparatorluk boyunca gelişmiş ve de bu şekilde üretilen saydam 
renklerdeki cam vazolar tüm Akdeniz Havzası’nda kullanılmıştır.

Bizans Dönemi (M.S. 395 - 1453)
Roma İmparatorluğu’nun MS 395 yılında resmi olarak iki ayrı ida-
reye ayrılması sonucu ortaya çıkan Doğu Roma İmparatorluğu, 
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Philetairos büstü, mermer
Roma İmparatorluk Dönemi, M.S. 1. yüzyıl

Ayakta genç kız figürini, pişmiş toprak 
Hellenistik Dönem, M.Ö. 3. yüzyıl, Tanagra



başkentinin ilk adının Byzantion (Sarayburnu-İstanbul) olmasından 
ötürü literatüre “Bizans” adıyla geçmiştir. MS 330 yılında, Roma 
İmparatorluğu henüz ayrılmamışken I. Konstantinus tarafından 
başkent ilan edilen Byzantion, Konstantianus’un ölümü ardından 
“Konstantinapolis” adını almıştır. Bizans sanatı, Roma’dan farklı olan 
bu topluluğun Ege ve Akdeniz çevresindeki topraklarda meydana 
getirdiği, Roma geleneklerini devam ettiren, Hellenistik Dönem’in 
estetik verilerini dikkate alan, Hıristiyan inancının kuvvetle hissedil-
diği, doğu ve yerel üsluplardan etkilenen bir sanattır. Bizans sanat 
eserleri Anadolu dışında, Trakya, Balkanlar, Makedonya, Kıta Yuna-
nistan ile kısa süreli olmakla beraber Kuzey İtalya, Suriye, Filistin, 
Mısır ve Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada dağılım alanı 
bulmuştur. Bizans, farklı işlevsel özelliğe sahip eşyaların üretildiğini, 
malzemenin çeşitlendiği, gerek işçilik kalitesi bakımından ve gerek-
se bezeme açısından zengin motiflerle süslenmiş eşyaların üretildi-
ği bir maden sanatına sahiptir. Bizans Dönemi’nde çömlekcilik hal-
kın ekonomik durumuna ve beğenisine bağlı olarak gelişmiş olup, 
çömlekçi çarkında şekillendirilmiş sırlı tabaklar, bardaklar, kaseler, 
sürahiler, servis tabakları çoğunlukla metal kapların taklitleri olarak 
günlük yaşamda yerlerini almıştır.

ARKEOLOJİDE ÖNE ÇIKAN BULUNTULAR
İnsanoğlu kendisini diğer canlılardan ayıran alet yapma becerisini, 
Neolitik Dönem’de yerleşik hayata geçerek geliştirmeye başlamıştır. 
Alet yapımında başlangıçta doğada kolay bulunan ahşap, taş ve ke-
mik gibi malzemeler kullanılırken, zaman içinde bu malzemelere ek 
olarak kil ve doğal madenler de alet yapımında tercih edilir olmuştur. 

Pişmiş Toprak 
Doğada kolay bulunabilen kil, kolay şekil alması ve ısıya dayanıklı 
olması nedeni ile özellikle çömlek yapımında tercih edilmekteydi. 
Çömlekler, ait oldukları döneme ve topluma göre çeşitli biçimlere 
ve süslemelere sahip olabilmektedir.

M.Ö. 3500 yıllarından itibaren çömlekçi çarkının kullanılmaya 
başlanması ile çömlek üretimi de yaygınlaşmıştır. Hellenistik Dö-
nem’den (M.Ö. 330-30) itibaren özellikle süslü sofra kapları için 
kalıp tekniğinin kullanılması ise çömlekçilikte seri üretimin hız 
kazanmasını sağlamıştır. Pişmiş toprak eşyalar arasında tabak, 
kase, bardak gibi sofra kapları ya da amphora, pithos gibi depola-
ma amaçlı kaplar dışında çeşitli parfüm şişeleri, kozmetik kutular, 
kandiller, dokuma tezgahları ve figürin adı verilen heykelcikler ilk 
akla gelenlerdir.  

ARKEOLOJİ
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Kandil, bronz
Bizans Dönemi, M.S. 6.-7. yüzyıl, Mısır

Çanak, pişmiş toprak
Erken Kalkolitik Çağ, M.Ö. 6. binyıl, 

Göller Bölgesi



ÖĞRETMEN KİTAPÇIĞI

20

Metal
Tarihte bilinen ilk metal objeler Neolitik Dönem’de tarım ve 
hayvancılığa geçişle beraber yapılmaya başlanmıştır. Kolay 
işlenebilen ancak çok sağlam olmayan bakır, alet yapımın-
da kullanılan ilk madendir. Bakırın yoğun olarak kullanıldığı 
M.Ö. 5000- 3000 arasında geçen döneme Kalkolitik (Bakır) 
Çağ adı verilmektedir. Zamanla daha dayanıklı bir metal ya-
ratmak için bakıra kalayın eklenmesi ile tunç elde edilmiştir. 
Dayanıklı oluşu nedeni ile özellikle savaş aletlerinde tercih 
edilen tunç, M.Ö. 3000-1000 yılları arasında yaşanan Tunç 
Çağı’na adını vermiştir. Aynı dönemde kurşun, altın, gümüş 
ve son olarak da demir işlenmeye başlanmıştır. 

Antik çağlarda metallerin biçimlendirilmesinde başlıca iki 
teknik geliştirilmiştir. Bunlar dövme ve dökme teknikleri-
dir. Altın ve gümüş eserler granülasyon (damlatma), filig-
ran (telkari) ve çekiçleme adı verilen teknikler kullanılarak 
bezenmekteydi. Geçmişten günümüze korunagelen metal 
eserler arasında sikkeler, mutfak eşyaları, dini amaçlı çeşitli 
objeler, mızrak uçları, baltalar, miğferler, aynalar, taçlar, saç 
bantları (diadem), kolyeler, küpeler, tıp aletleri ve heykeller 
ilk akla gelenlerdir. 

Sikkeler
Tarihte kullanılan ilk sabit değerli para, sikke adı verilen kü-
çük madeni parçalardan oluşmaktaydı. Sikkenin icadından 
önce alışverişlerde hayvan, tahıl ürünleri ve çeşitli eşyalar 
değişim aracı olarak kullanılmaktaydı. M.Ö. 7. yüzyıl orta-
larında Batı Anadolu’da yaşayan Lidyalılar tarafından icat 
edilen ilk sikkeler, altın gümüş alaşımı olan elektrondan ba-
sılmaktaydı. Darp ve daha sonraları döküm tekniğinde işle-
nen sikkelerin değeri ön ve arka yüzlerinde yer alan resim 
ve yazılarla devlet tarafından garanti altına alınmaktaydı. 
Sikkelerin üzerinde yer alan resimler genelde hükümdarın 
portresi, bir tanrının betimi ya da darp edildiği kentin sem-
bolü olabilirdi. 

Cam
Cam, ilk olarak M.Ö. 2000 ortalarında, Mezopotamya’da ve 
daha sonra Mısır’da küçük objeler üzerine işlenen kakmalar-
da kullanılmaya başlanmıştır. Camdan kapkacak üretimi ise 
ilk olarak M.Ö. 16. yüzyılda yine Mezopotamya’da başlamış ve 

Tanrı heykelciği, bronz
Geç Tunç Çağı, M.Ö. 2. binyıl, 

İmparatorluk Hitit Çağı

Sikke, altın
II. Phillipos, M.Ö. 359-336

Sürahi, cam 
Roma İmparatorluk Dönemi, M.S. 2. yüzyıl
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buradan Mısır, Suriye ve Fenike’ye yayılmıştır. Önceleri, cam sa-
dece parfüm ve ilaç şişesi gibi küçük boyutlu kaplar için kulla-
nılmaktaydı. “Kum kalıp tekniği” adı verilen çekirdek üzerinden 
cama biçim verme yöntemi ile yapılan bu tür kaplarda genelde 
opak lacivert zemin üzerine renkli zikzak, spiral bezemeler uy-
gulanmaktaydı. 

M.Ö. 1. yüzyıl sonunda, Roma İmparatorluk Dönemi ile bera-
ber cam üretiminde üfleme tekniği adı verilen yeni bir yöntem 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknikle beraber cam kaplar say-
dam ya da yarı saydam bir görünüme kavuşmuştur.

Taş 
Doğada kolay bulunması nedeni ile taş, insanoğlunun alet 
yapımında kullandığı ilk malzemelerden biridir. En erken dö-
nemlere ait taş aletler kesici, dilgi, boncuk gibi gibi küçük, basit 
objelerden ibaretti. Zaman içinde kerpiç ve ahşaba göre daha 
sağlam bir malzeme olan taş, hem sağlam yapıların inşasında 
hem de anıtsal heykeltraşide tercih edildi. 

Antik Yunan sanatında kireçtaşı, mermer ve birçok yerel taştan 
yapılmakta olan ve özellikle tapınak, hamam, tiyatro ve kent 
meydanları gibi önemli kamu alanlarına yerleştirilen tanrı ve 
tanrıçalara ait anıtsal heykeller oldukça önemli yere sahiptir. 
Roma Dönemi’nde de önemi devam eden heykel sanatında 
özellikle portre sanatı büyük bir gelişim yaşamıştır.  

Değerli ve yarı değerli süs eşyaları 
Yüzük kaşı, madalyon ya da kolye, bilezik ve küpelerin ucunda 
pandant olarak kullanılan zümrüt, yakut, agat, oniks, sardoniks, 
jesper gibi değerli ve yarı değerli taşlara “gemma” adı veril-
mektedir.

Hellenistik ve Roma Dönemlerinde değerli ya da yarı değerli 
taşlar üzerine çeşitli motiflerin işlenmesi ile yapılan takılar ol-
dukça yaygındı. Antik çağın taş işleme teknikleri arasında en 
bilineni farklı renklerde tabakalardan oluşan taşlarda kullanılan 
“kameo”dur. Bu teknikte üst tabakada motif kabartma olarak 
işlenirken, farklı renge sahip alt tabaka ise arka fonu oluştur-
maktaydı.

Mezar Steli, mermer
Roma İmparatorluk Dönemi, M.S. 2. yüzyıl

Küpe, altın
Roma İmparatorluk Dönemi, M.S. 3. yüzyıl

Boncuklar, frit
Erken Kalkolitik Çağ, M.Ö. 6. binyıl, 

Göller Bölgesi
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ERKEN İSLAM SANATI (7-10. yüzyıl)
7. yüzyılda Arap Yarımadası’nda doğup, Hindistan’dan Kuzey Afrika 
ve İspanya’ya kadar yayılan İslamiyet, içinde bulunduğu toplumun 
sanatını şekillendirerek İslam medeniyeti içerisindeki yerel kültür-
ler ve İslamiyet’in sunduğu ortak dünya görüşünün etkisi ile sanat 
eserleri üzerinde bir “üslup birliği” meydana getirmiştir; dört halife, 
Emevi (661-750) ve Abbasi (750-1258) dönemlerini içeren Erken 
İslam sanatı, Hellenistik, Sasani (İran), Bizans gibi çeşitli kültürlerin 
sanatsal geleneklerinin İslamiyet’e göre yeniden yorumlandığı bir 
başlangıç devri olmuştur. 

9. yüzyıl ile birlikte, Arap Yarımadası, Mısır, Suriye, Irak ve İran 
çevresinde İslam dünyasının el sanatlarını ve mimarisini etki-
leyen bir yaratıcılığın başladığı görülür. Bu yüzyıl aynı zamanda 
Türklerin İslamiyeti kabul etmeye başlamalarıyla Orta Asya 
Türk sanatının İslam sanatını etkilediği bir dönemdir. Abbasi 
halifeliğinin (750-1258) başkenti Bağdat ile Horasan ve Sa-
marra gibi şehirler bu dönemin önemli kültür merkezleri ha-
line gelmiştir. Erken İslam dönemi el sanatlarına bakıldığında, 
günlük kullanım eşyalarının dahi yeni süsleme tekniklerinin ve 
formların yaratılmasıyla birer sanat eseri haline dönüştüğü gö-
rülür. Seramik üzerine uygulanan ve metalik parıltı etkisi veren 
lüster tekniği, yazının eserler üzerinde süsleme elemanı olarak 
kullanılışı, sonsuzluk anlayışı içinde bütün yüzeyi kaplayan so-
yut bitkisel kıvrımlar ile geometrik biçimlerden oluşan arabesk 
İslam medeniyetinin ortaya koyduğu önemli yeniliklerdir. Er-
ken İslam Dönemi bezemelerinde karşılaştığımız stilize insan 
ve hayvan figürleri ise İslamiyet öncesi kültürlerin etkisi olarak 
yer almaktadır.

SELÇUKLU SANATI (1040-1308)
Oğuz Türklerinden olan Selçuklular, Orta Asya’dan göç ederek 
11. yüzyıl ortalarında Horasan’da devlet kurmuştur. Hakimiyetini 
İran, Mezopotamya, Suriye ile Anadolu’ya kadar genişletmiş, İs-
lam dünyasıda politik egemenliği ele geçirmiştir. Önemli şehirleri 
Semarkant, Nişapur, Merv, İsfahan, Kâşân olan Büyük Selçuklu 
(1040-1157) ile Büyük Selçukluların devamı olarak görülen ve 
önce İznik, sonra Konya merkezli olan Anadolu Selçukluları (1071-
1308) devrinde oluşturulan sanatsal gelenek, Türk İslam Sanatı 
tarihi açısından önemli bir devir olup aynı zamanda 12. - 13. yüz-
yıllardaki İslam sanatını da yönlendirmiştir. Bu dönemde İslam 
sanatının mimari ve el sanatlarında görülen form ve teknikler çe-
şitlenmiş ve var olanlar da geliştirilmiştir.
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Sürahi, bronz
İran - Horasan, 8. yüzyıl

Yıldız çini, lüster seramik
İran, 12. yüzyıl
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Türklerin madeni işlemedeki üstünlüğü, Selçuklu Dönemi maden 
sanatına da yansımış ve altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde altın, 
gümüş, bakır ve özellikle bronz ile pirinçten üretilen eserler üzerin-
de çok çeşitli süsleme teknikleri uygulanmıştır. Süsleme teknikle-
rinden, bronz ve pirinç eserler üzerine altın ve gümüş kakma tek-
niğinin kullanılması Selçukluların maden sanatına getirdiği önemli 
yeniliklerden biridir. Selçuklular, seramik hamurunun içinde fritin 
kullanılmaya başlanması ile seramik sanatında devrim yaratmış, 
bu uygulama ile Çin porselenlerinin beyazlığına yaklaşılmıştır. Pa-
rıltılı lüster tekniği ile Selçukluların geliştirdiği ve mine anlamına 
gelen minai tekniklerinin kullanılmasıyla çini ve seramik üzerinde 
çok renkli bir görünüm sağlanmıştır. Selçuklu Dönemi’nde özellikle 
mimariye bağlı dekoratif tuğla işçiliği ile çini bezemesinde geliş-
me yaşanmış; cami, mescit, türbe gibi dini yapılarda ve saraylarda 
geniş yüzeyler mozaik çini, sırlı tuğla ve çini ile kaplanmıştır. Be-
zemelerde İslam süslemesi olan geometrik motif ile girift bitkisel 
motifli arabesk ve yazı kuşaklarının yanı sıra, İslamiyet’ten önceki 
Orta Asya, Türk göçebe geleneklerine bağlanan insan ve hayvan 
figürleri, saray hayatından taht, şölen ve av sahneleri, iyilik ve be-
reket dileyen kitabeler kullanılmıştır.

EYYUBÎ SANATI (1171-1250)      
1171 yılından itibaren  Suriye, Filistin, Mısır, Yemen ve Kudüs’de hü-
küm süren Eyyubi Devleti, Büyük Selçuklu’nun sanat geleneğini 
devam ettirmiş ve özellikle mimari ve maden alanında eserler 
üretmiştir.
            
Kısa süren Eyyubî Devri, daha çok Selçuklu etkilerinin Memlük sa-
natına geçişini sağlamıştır. Selçuklu Dönemi’nde geliştirilen kakma 
tekniği, Eyyubî maden sanatında sık kullanılan bir teknik olmuştur. 
Bu teknikte yapılmış tunç ve pirinç Eyyubî eserlerinde gümüş ve 
altın kakma tüm yüzeyi kaplamaktadır. Havan, şamdan, buhurdan 
gibi eşyaların yüzeyinde bezeme olarak daha çok, koşan hayvan-
lar, taht ve av sanneleri ile bitkisel kompozisyonlar tercih edilmiştir.

MEMLÜK  SANATI (1250-1517)
Türk asıllı olan Memlükler, Eyyubîlerin yıkılmasıyla Mısır, Suriye ve 
Filistin’de egemenlik kurmuştur. Resmi dili Arapça, ordu ve saray dili 
Türkçe’dir. Bu dönemde Memlüklerin merkezi olan Mısır, halifeliği 
elinde bulundurmasıyla Yakındoğu’nun en önemli bir ticaret, kültür 
ve sanat merkezi haline gelmiştir. Memlükler, güçlü sanat hamileri 
olarak sanat alanında etkileyici bir varlık göstermişlerdir. Memlükler 
döneminde cam, ahşap, tezhip, minyatür, maden gibi çeşitli sanat 
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Şamdan kaidesi, pirinç 
Güneydoğu Anadolu, 13. yüzyıl

Şamdan, pirinç, gümüş ve altın kakma 
Suriye/Musul 13.-14. yüzyıl



dallarında önemli gelişmeler gözlenmiştir. Zengin ve renkli Memlük 
bezemelerinde, İslam süsleme sanatlarının ana unsurlarını oluşturan 
yazı ve bitki motifleri ön plandadır. Ayrıca eserlerin yüzeyinde figürlü 
kompozisyonlar ve Moğol istilası ile Yakın Doğu’ya gelen Çin kökenli 
anka kuşu, şakayık, lotus çiçeği gibi motifler de kullanılmaya başlan-
mıştır. Memlük eserlerindeki en önemli özellik ise, eşyaların üzerinde 
mülkiyeti sembolize eden kişisel armaların kullanılmasıdır. Memlük 
sanatı, Erken Osmanlı Dönemi sanatıyla da parallelikler göstermek-
tedir. Memlük Devleti, 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı ele geçir-
mesiyle yıkılmış, halifelik Osmanlılara geçmiştir. 

TİMUR DÖNEMİ SANATI (1370-1507)           
Barlas Türklerinden olan Timur tarafından İran, Irak ve Afganistan 
bölgesinde kurulmuştur. Timur Dönemi’nde fetihler Anadolu toprak-
larına kadar ulaşmış, 1402 yılında henüz kuruluş döneminde olan Os-
manlı Devleti’ni Ankara Savaşı’nda yenilgiye uğratmıştır. Timur Devri 
sultanları başta minyatürlü el yazmaları olmak üzere pek çok alanda 
sanatçıları korumuşlar, üretimleri için onlara her türlü imkanı tanımış-
lardır. Bu sayede birçok bölgeden sanatçı ve bilginler Timur Devri sa-
raylarında toplanmıştır. Semerkand, Herat, Şiraz, İsfahan önemli sanat 
merkezleridir.

Timur Devri’nde mimari yapılar, renkli sır ve mozaik tekniklerinde çini 
kaplamalarla yoğun olarak bezenmiştir. Abidevi mimari yapıların üze-
rindeki renkli ve yoğun bezeme anlayışı, bu dönemin maden işçiliği, 
kitap sanatı gibi diğer el sanatları örneklerinde de göze çarpmaktadır. 
Eserler üzerinde ejderha gibi efsanevi yaratıklar, Çin bulutları, arabesk 
süsleme yaygın olarak kullanılmıştır. Yüzeyleri boşluk bırakılmadan 
süslenen eserlerde ince bir işçilik görülmektedir.                                                                                                                     

SAFEVİ  SANATI (1501-1753)
Safevi Devleti İran’da egemenlik kurmuş çağının en güçlü devletlerin-
dendir. İlk hükümdarları Şah İsmail’dir. Tebriz, Herat, İsfahan, Kazvin 
önemli sanat merkezleridir. Safevi şahlarının ve hanedan mensupları-
nın sanat ve sanatçılarla yakından ilgilenmeleri ve onları destekleme-
leri İran sanatının gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. İmparator-
luğun önemli sanat merkezlerinde edebiyat, kitap sanatları, seramik, 
maden, halı ve kumaş, mimari gibi sanatın her dalında sayısız eser 
meydana getirilmiştir. Timur sanatının etkilerinin görüldüğü Safevi 
sanatında, yapıların dış cephelerinden dokuma ve kitap sanatına ka-
dar çok renklilik ve canlılık göze çarpar. Osmanlı Devleti ile 1514’de 
yapılan Çaldıran Savaşı neticesinde Yavuz Sultan Selim Tebriz’i işgal 
etmiş ve birçok sanatçı ile ganimet Osmanlı topraklarına gelmiştir.  
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Çini, seramik
Timur Dönemi, Özbekistan 

(Semerkant), 14. yüzyıl

Şişe, seramik
İran, 18. yüzyılın başı

Buhurdan, pirinç
İran, 17. yüzyıl



OSMANLI SANATI  (1299-1923)
Bizans’a karşı kazanılan Malazgirt zaferi (1071) ile çeşitli Türk boyları 
Orta Asya’dan Anadolu’ya göç etmeye başlamışlardır. Bu beylikler 
içinde, Oğuz Türkleri’nin Kayı boyundan olan Osmanlılar, Anadolu 
Selçukluları döneminde Söğüt ve çevresine yerleşmiş ve 1299’da 
bağımsız bir devlet kurmuştur. Osmanlı’nın başkenti önce Bursa, 
sonra Edirne ve son olarak da 1453’de Fatih Sultan Mehmed’in 
fethinden sonra İstanbul olmuş ve 16. yüzyılın ortalarından itibaren 
Ortadoğu, Kafkaslar, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’ya kadar sınır-
larını genişletmiştir. 600 yıl hüküm süren ve geniş sınırlara ulaşan 
bu güçlü imparatorluk döneminde,  Türk kültür ve sanatı da büyük 
gelişme göstererek  dünya kültür tarihinde önemli bir yer edinmiş ve 
sanatın birçok dalında eşsiz eserler ortaya konulmuştur. 

Merkeziyetçi Osmanlı’da üretim saraya bağlı olarak çalışan sa-
natçı ve zanaatçıdan oluşan Ehl-i Hiref teşkilatına bağlıydı. Saray 
sanatı dışında üretim, bir de imparatorluğun birçok merkezinde 
bulunan esnaf loncalarında yapılmaktaydı.  Ancak Osmanlı sanat 
üsluplarının belirlenmesinde saraydaki Ehl-i Hiref teşkilatı deneti-
mi elinde bulundurduğu için saray nakkaşlarının hazırladığı desen-
ler, tezhipden madene, çiniden, seramiğe, kumaştan halıya kadar 
tüm eserlerde uygulanmaktaydı. Bu nedenle Osmanlı sanatında 
bölgesel farklılıklar olmakla beraber, dokumadan madene hemen 
hemen tüm eserlerde ortak özellikler gösteren bir motif birliği gö-
rülmekteydi. 

Erken Osmanlı Dönemi’nde İran, Orta Asya Türk geleneği, Çin, 
Hint, Bizans, Selçuklu, Timur ve Memlük gibi pek çok kültürün et-
kilerini yansıtan eserler yaratılmıştır. Osmanlı  zamanla bu yabancı 
etkileri kendi beğenisine göre biçimlendirmiş ve özgün üslubunu 
oluşturmuştur. İmparatorluğun en parlak dönemi olan 16. yüzyıl, 
aynı zamanda Osmanlı klasik dönem üslubunu yaratmıştır. Bu 
yüzyıl, Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdarlığında, büyük usta 
Mimar Sinan’ın Osmanlı kentlerini eserleriyle donattığı, kitap sa-
natları, çinicilik, ahşap oymacılığı, hattatlık gibi sanatın her alanın-
da doruğa ulaşıldığı bir dönemdir. Desenlerde, rumi, palmet, hatayi, 
kıvık dal, bulut, çintemani (üç benek), peleng (kaplan postu çizgisi) 
gibi motiflerin yanında Osmanlı sanatına özgü lale, gül, sümbül, 
karanfil, bahar dalları ve çiçekleri, saz yaprakları, selvi, nar gibi na-
türalist desenler,  madalyon ya da şemseler içinde yer alan bitki 
kıvrımları, zencerek ve geometrik düzenlemeler kullanılmakta, 
motifler simetri ve sonsuzluk prensibine bağlı kalınarak belirli ku-
rallara göre düzenlenmekteydi.
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II. Selim tuğralı milkname, kağıt
İstanbul H.974/M.1566

Kemer tokası, gümüş–mine–inci
Osmanlı, III. Mustafa tuğralı (1757-1774) 

Kapaklı kase, tombak
Osmanlı, 17. yüzyıl



17. yüzyılda duraklama dönemi içinde olan Osmanlı, sanatında büyük 
ölçüde klasik üslubunu sürdürmüş, Lale Devri olarak adlandırılan 18. 
yüzyılda ise, Avrupa ile siyasal ve ekonomik ilişkilerin artması sonu-
cu Osmanlı sanatında klasik dönem sadeliği, yerini Batı kaynaklı Ba-
rok, Rokoko, Ampir üsluplarının yoğun bezeme etkilerine bırakmıştır. 
Çiçekli girlandlar, iri akantus yaprakları, meyve sepetleri ve tabaklar, 
vazodan çıkan abartılı çiçek buketleri, fiyong, istiridye ve perde mo-
tifleri, bereket boynuzları ile manzara tasvirlerinin, mimariden küçük 
sanatlara kadar tüm sanat eserlerinde uygulanması moda olmuştur.                       

OSMANLI ÇİNİ VE SERAMİK SANATI
Kullanımı tarih öncesi çağlara dayanan seramik, Türk ve İslam sanatı 
içinde özel bir yere sahiptir. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya uza-
nan çini ve seramik üretim tarihinde, Osmanlı Dönemi, bu sanat dalı-
nın en üst noktasını oluşturmaktadır. Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım 
Müzesi’nde Osmanlı Dönemi’ne ait İznik başta olmak üzere, Kütahya 
ve Çanakkale seramiklerinin seçkin örnekleri sergilenmektedir.

İznik Çini ve Seramikleri
14. ve 17. yüzyıllar arasında, İznik, Osmanlı mimarisinin duvarlarını 
süsleyen çinileri ve tabak, kase, maşrapa, vazo, kandil gibi günlük 
kullanıma yönelik seramiklerin üretimi ile dünyaya ününü duyuran 
önemli bir merkez olmuştur. Kırmızı ve beyaz hamurlu olarak ayrılan 
İznik seramiğinin, 15. yüzyılın sonlarından itibaren iyi cins beyaz ha-
murlu, ince ve düzgün şeffaf sırlı grubu başlamaktadır. Nitekim İznik 
seramiğinin kalitesi, hamurunun sert, ince ve beyaz yapısı, yüksek 
derecedeki fırınlanma özellikleri, parlak renkleri ve muhteşem de-
senleri ile ayırt edilmektedir. 

İznik çini ve seramiğinin hammaddesi firitli hamurdur. Başlangıçta 
Çin porselenlerinden esinlenilerek üretilen beyaz astar üzerine ko-
balt mavi renkte desenlendirilen mavi-beyaz çini ve seramiklerin 
renk skalasına önce turkuaz sonra adaçayı yeşili ve mangan moru 
eklenmesiyle kısa dönemli farklı bir üslup oluşturulmuştur. 16. yüzyılın 
ortalarından itibaren ise turkuaz, siyah ile birlikte adaçayı yeşilin yerine 
parlak yeşil ve mangan morunun yerine formülü bir sır olarak sakla-
nan meşhur mercan kırmızısı renk paletine katılmıştır. Desenler ise 
saray nakkaşhanesinde geliştirilmekte ve zengin çeşitlilik göstermek-
tedir. Desen kompozisyonunda, hatayi, rumi, palmet, bulut, balık pulu, 
çintemani yanında 16. yüzyılda ortaya çıkan naturalist üslupta gül, lale, 
karanfil, sümbül, bahar dalları ve rozet çiçekleri, kıvrık yapraklar gibi 
motif çeşitleri farklı düzenlemelerde yer alır. 16. yüzyılın sonlarına ge-
lindiğinde İznik  çini ve seramik kalitesi üst seviyesine ulaşmıştır. 
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Tabaklar, seramik
 İznik, 16. yüzyıl

Şişe, seramik 
Osmanlı-İznik, 16. yüzyıl



Tabak, seramik 
Osmanlı-Kütahya, 18. yüzyıl

Gülabdan
Osmanlı - Kütahya, 18. yüzyıl

Matara 
Osmanlı - Kütahya, 18. yüzyıl

17. yüzyılın başlarından itibaren ise, Osmanlı devletindeki eko-
nomik sıkıntılar çini üretimine de yansımış ve kalite düşmüştür. 
Bununla birlikte bu dönemde seramik üzerinde insan, hayvan, 
gemi gibi farklı desenlerin kullanılmaya başlanmasıyla motif-
lerde zenginleşme görülür. 18. yüzyılda ise Osmanlı ekonomi-
sine paralel olarak İznik atölyelerindeki üretim artık son bul-
muştur.  

Kütahya Çini ve Seramikleri
Çevresindeki zengin kil yatakları nedeniyle Kütahya ili, Frig, 
Hellenistik, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinin ve günümüz 
Türkiyesi’nin önemli çini ve seramik üretim merkezlerinden-
dir. Osmanlı Dönemi’nde Kütahya’daki üretimin 15. yüzyıldan 
itibaren var olduğu düşünülmekle birlikte, erken Osmanlı Dö-
nemi’ndeki Kütahya üretimi ile ilgli bilgilerimiz henüz netliğe 
kavuşmamıştır. Bununla birlikte İznik’deki üretimin gerileme-
siyle, özellikle 18. yüzyılda Kütahya, çini ve seramik üretimin-
de önemli bir merkez olarak öne çıkmış ve üretim günümüze 
kadar devam etmiştir. 

Bu dönemde kase, tabak, fincan, ibrik, matara, gülabdan, bu-
hurdan gibi çeşitli formlarda günlük kullanıma yönelik eşyalar 
ile kilise eşyaları çiniye nazaran daha fazla üretilmiştir. Beyaz 
hamurlu Kütahya seramiğinde bezeme şeffaf sıraltına İznik’ten 
farklı olarak fırça darbeleriyle yapılan küçük stilize çiçek ve 
yaprak motifleri, taramalı çizgiler ve insan figürleridir. Renk pa-
letine İznik’ten farklı olarak sarının dahil edildiğini görüyoruz.

Çanakkale Seramikleri
Osmanlı Dönemi’nde, Çanakkale, 17. yüzyıl sonlarından 20. 
yüzyıl ortalarına kadar seramik üretiminin geliştiği bir diğer 
merkez olmuştur. İznik ve Kütahya seramiklerinden fark-
lı olarak, çoğunlukla kaba kırmızı hamur ve ender olarak da 
bej renkli hamur ile yapılmışlardır. Şeffaf sırın dışında renkli 
sır da kullanılmıştır. Küp, sahan, mangal, şekerlik, gaz lambası 
gibi günlük kullanım seramiği dışında hayvan ve insan şeklin-
de biblolar yapılmış, ilginç desen ve formlarıyla Türk seramik 
sanatına yenilikler getirilmiştir. Duvar çinisi ise, Çanakkale’de 
üretilmemiştir. Desenler daha çok fırça darbeleriyle yapılmış 
olup soyut çiçek ve benek, yelkenli, köşk ve hayvan motifle-
rinden oluşmaktadır. Geç dönem Çanakkale seramiklerinde 
boyamanın yanı sıra Barok karakterli kabartma çiçek ve yaprak 
desenleri de kullanılmıştır.  
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Aslan biçiminde kap, seramik
Osmanlı-Çanakkale, 19. yüzyıl sonu



AVRUPA VE OSMANLI PORSELENLERİ
MS 900’lerden itibaren Çinliler tarafından üretildiği bilinen porse-
len, yaklaşık 12800C gibi yüksek bir ısıda pişirilen beyaz, sert, ince 
hamurlu ve ışığı geçiren saydam özelliktedir. 13. yüzyılda Avrupa’nın 
Çin’den gelen porselenleri tanımasıyla birlikte Çin porselenleri bü-
yük ilgi görmüş, Batı’daki soylular ve zenginlerin hazinelerinin değerli 
bir parçası haline gelmiştir. Avrupa uzun süre, Çin porselenlerinin 
yapım sırrını çözmeye çalışmış ve ilk kez 1710’da Almanya, Meis-
sen’de Çin porselenine benzer sert hamurlu porselen üretimi başa-
rılmıştır. Porselen yapım tekniğinin keşfi ile kısa sürede Avrupa’nın 
Avusturya-Viyana, Almanya-Berlin, Fransa-Sevres gibi diğer mer-
kezlerinde de porselen fabrikaları açılmaya başlamıştır. 

Avrupa porselenleri zamanla Yakın Doğu ve Osmanlı pazarlarında 
Çin porselenlerinin yerini almaya başlamış ve buna bağlı olarak 
Meissen ve Viyana’da, Osmanlı pazarı için Osmanlı’nın zevkine 
uygun kapaklı sahanlar, tatlılıklar, aşurelikler, fincanlar ve tabaklar 
yapılmış ve ithal edilmiştir.  

Osmanlı’da 19. yüzyıldan itibaren çini ve seramik sanatının gerile-
mesi, Batı etkisi ile Avrupa porselenlerine olan rağbet ve ihtiyacın 
artmasıyla birlikte İstanbul’da 1845 yılında, Ahmet Fethi Paşa ta-
rafından Beykoz’da küçük bir imalathane açılmış ve Eser-i İstanbul 
porseleni adı ile burada üretim yapılmış; ancak yaklaşık 20 - 30 yıl 
sonra fabrika maddi, sıkıntılar ve bakımsızlık nedeniyle kapanmıştır.

Osmanlı Dönemi’nde porselen üretimi için yapılan ikinci girişim 
1892 yılındadır. Sultan II. Abdülhamid’in isteği üzerine Yıldız Sa-
rayı’nın bahçesinde Yıldız Çini Fabrikası kurulmuştur. Türk ustalar 
ile Sevres Fabrikası’ndan getirtilen Fransız ustaların çalıştığı bu 
fabrikada öncelikle, saray ve çevresinin ihtiyacını karşılamak, pa-
dişahın yabancı misafirlere hediye edeceği porselenleri üretmek 
amaçlanmıştır. Yıldız Çini Fabrikası’nda imal edilen ilk porselenler, 
sarayı süslemek için yapılan büyük vazolar, duvar tabakları ve lev-
halardır. Üzerlerinde genellikle, padişah portreleri, İstanbul man-
zaraları, meyve ve çiçek motifleri bulunur. Bunların dışında günlük 
kullanım kapları olarak sahan, tatlılık, aşurelik ile çeşitli tabaklar 
da imal edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle 
1908’de fabrikanın üretimi durdurulmuştur. 1911 yılında yeniden 
üretime başlayan fabrika, kısa bir süre sonra 1920’de kapanmak 
zorunda kalmıştır. Fabrika, 1959 yılında ise Sümerbank’a devre-
dilerek 1962’de “Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessesesi” 
olarak yeniden üretime başlamıştır.  
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Kapaklı sahan, porselen
Osmanlı, Eser-i İstanbul, 19. yüzyıl

Kapaklı sahan, porselen 
Avrupa-Viyana, 1838

Kutu, porselen 
Osmanlı, Yıldız, H. 1315/M. 1897



İbrik, bakır- gümüş kaplama
Osmanlı, 17. yüzyıl

Ayna mahfazası, vermeilli gümüş, firuze
Osmanlı, 17. yüzyıl

Sakızlık, gümüş, elmas, yakut, zümrüt. 
Osmanlı, 19. yüzyıl

MADEN
Türk destanlarına konu olan ve dünya tarihinin ilk demirci top-
lumlarından biri olarak tanınan Türklerin Orta Asya göçebe döne-
mine dayanan madeni işlemedeki ustalıkları ve köklü gelenekleri 
Anadolu Selçuklu döneminden sonra da kesintiye uğramadan 
gelişerek Osmanlılarda en üst seviyeye ulaşmıştır. İmparatorluğun 
genişleyen sınırları ile birlikte ele geçirilen altın ve gümüş gibi de-
ğerli maden yatakları, fethedilen bölgelerden getirilen ustalar,  
Padişahların “Ehl-i Hiref Teşkilatı” olarak adlandırılan saray 
atölyelerindeki maden ve kuyum işlemeciliğine verdiği önem 
Osmanlı’da maden sanatının gelişmesini sağlamıştır.

Metal tepsi, gülabdan, buhurdan, sahan, fincan, şamdan, man-
gal, yazı takımı gibi günlük kullanıma yönelik eşyalardan top, si-
lah, miğfer gibi askeri teçhizata, yüzük, küpe, gerdanlık, zülüflük 
türü ziynet eşyasından mimari süsleme elemanına kadar deği-
şen geniş bir kullanım alanına sahiptir. Osmanlılar altın, gümüş, 
bakır, tunç ve pirinç eserler üzerine, dövme, döküm, kazıma, 
çalma, kabartma, telkari, savat, delikişi (ajur), kakma teknikleri 
uygulanmıştır. Bunun dışında özellikle 17. yüzyıldan sonra ba-
kır üzerine altın kaplama olan tombak, değerli taşlarla beze-
me (murassa) ve mine işi teknikleri madeni eserlerin üzerini 
bezemede sıklıkla kullanılmış ve ince bir işçilik sergilenmiştir. 
Desenler ise Osmanlı sanatının merkeziyetçi yapısının etkisiyle 
saraydan yönlendirilen diğer sanat kollarındakilerle ortak uy-
gulanmıştır. Desenlerde Selçuklu ve Beylikler Dönemi’nde kar-
şılaştığımız hayvan ve insan motifleri ise kaybolmuştur.  

Fatih Devri ile birlikte gümüş ve altın gibi değerli maden iş-
lerinde sahteciliği önlemek ve devlet kontrolünden geçirilmiş 
olduğunu göstermek için darphane tarafından “sah” (görüldü) 
damgası ile devrin padişahının tuğrası vurulmaya başlanmıştır. 

Saray dışında gelişen esnaf loncalarında halk için işlenen 
madeni eserler ile saray için yapılanlar temelde benzer form, 
teknik ve motiflere sahip olmakla birlikte, halk arasında fazla 
yaygın olmayan değerli taşlarla süslenmiş altın ve gümüş gibi 
madenlerin kullanımı güç ve ihtişamın göstergesi olarak sa-
ray işlerinde daha yaygın kullanım alanı bulmuştur. Özellik-
le Lale devrinde süse olan düşkünlüğün artmasıyla birlikte 
başta padişah olmak üzere, hanım sultanlar, şehzadeler ve 
sarayda ileri gelen memurların hemen hepsi göz kamaştıran 
görkemli mücevherler kullanmışlardır. Bu dönemde özellikle 
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saray kadınlarının başlıklarından kemer tokalarına kadar tüm 
takıları etkileyici bir zarafettedir. 

Bununla birlikte ekonominin zayıflamaya başlamasıyla para ba-
sılmak üzere hazinede ve halkın elinde bulunan değerli ziynet eş-
yalarının toplanarak darphaneye gönderilmesi, madenin eritilerek 
yeniden kullanılabilir bir malzeme olması Osmanlı maden sana-
tından günümüze çok sayıda eserin ulaşmasını engellemiştir.

DOKUMA
Anadolu’da Osmanlılardan önce Doğu’dan ithal edilen ipekle 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Beylikler Dönemlerinde de dokumacı-
lık yapıldığı bilinmektedir.

Osmanlı Dönemi’nde ipekli dokuma üretimine önem verilmiştir. 
Türk ipeği, diplomatik ilişkilerde hediye olarak kullanımıyla aynı 
zamanda Osmanlı’nın gücünü yabancılara yansıtma görevini üst-
lenmiş, rengarenk desenleri ile yabancıları kendine hayran bırak-
mıştır. Osmanlı Dönemi’nde Bursa, 15. yüzyıldan itibaren İran’dan 
ithal edilen ham ipek ile ipek dokumacılığının merkezi haline 
gelmiştir. 16. yüzyıl sonlarına doğru ise Bursa’da koza üretimine 
başlanmıştır. Bursa’dan sonra ikinci önemli ipekli dokuma merke-
zi İstanbul’daki saray atölyeleridir. Bu iki merkez dışında Osmanlı 
Dönemi’nde Ankara, Bilecik, Denizli, Sakız Adası, Amasya gibi il-
lerde de ipek dokumacılığı yapılmaktaydı. 

Osmanlı dokumaları içerisinde sarayda kullanımına en çok rast-
lananlar çatma, kemha, seraser, atlas ve softur. Bunun dışında 
zerbaft, canfes, bürümcük gibi birçok dokuma cinsi de bulunmak-
tadır.

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’nde örnekleri sergilenen 
Osmanlı Dönemi dokuma türlerinden olan çatma ve kemha ku-
maşlar, dokuma ipliğine altın ve gümüş tel katılarak yapılmıştır. 
İpekli dokuma ipliğine katılan altın ve gümüş telin miktarı, kıy-
metli madenlerin israfını önlemek için ancak belli miktarda kul-
lanılabilmekte, dolayısıyla sınırlı miktarda dokuma yapılmakta ve 
kalite kontrolü devlet tarafından sıkı tutulmaktaydı.

Bursa şehri daha çok, kaftanlık dışında özellikle yastık yüzü ola-
rak dokunan ve bir kadife türü olan çatma, İstanbul ise özellikle 
kaftanlık dokuma olarak kullanılan kemha ve seraser kumaşları 
ile tanınmıştır. Desenler, dönemin saray nakkaşhanesinde belirle-

32

ÖĞRETMEN KİTAPÇIĞI

Kadife “çatma” yastık yüzü 
Osmanlı, 17. yüzyılın ilk yarısı

Kutu, gümüş
19. yüzyıl



Yastık yüzü, “kemha” ipekli dokuma
Osmanlı, 16. yüzyıl

nen desenlerdir ve işleme, çini, halı taş ve maden eserler üzerinde 
görülenlerle aynıdır. Desenlerin hepsinde sonsuzluk fikri esastır. 
Dokumalarda hakim renk kırmızıdır. Kırmızı dışında, mavi, yeşil, 
siyah, beyaz, bej ve altın sarısı tercih edilen diğer renklerdir.

16. yüzyıl dokumacılık sanatının en üst seviyede olduğu yüzyıl 
iken 18. yüzyılda,  Batılılaşma dönemi ile birlikte, Osmanlı doku-
macılığında da değişimler olmuştur. İmparatorluğun ekonomik 
durumu bozulduğu için dokumalarda kullanılan değerli malze-
meler azaltılmak durumunda kalınmıştır. Bu dönemde Batı’dan 
getirilen yeni teknoloji ile yeni tipte dokuma tezgahlarında doku-
ma yapılmaya başlanmıştır. 19. yüzyılda ise dokuma fabrikaları 
kurularak el tezgahlarının yerini fabrikalar almıştır. 1844 yılında 
açılan Hereke Dokuma Fabrikası bunlardan biridir. 

İŞLEME SANATI
Osmanlı Dönemi’nde işlemelerin, görkemli saray şölenlerinden 
halkın gündelik yaşamına kadar geniş bir yelpazede uygulama 
alanı bulması, işlemeciliğin bir iş kolu olarak gelişmesini ve bu 
alanda sanat niteliği taşıyan eserlerin ortaya konmasını sağla-
mıştır. İşlemenin Osmanlı Dönemi süsleme sanatları içerisinde 
özel bir yer edinmesinde Türkler’in gelenek ve göreneklerinin 
etkisi büyüktür. Osmanlı saray ve evlerinde Batı tarzı mobilya 
bulunmayışı ve ev eşyalarının oldukça sade oluşu, dekorasyonda 
dokumalara ve yüksek kalitede işlemelere daha çok yer verme 
gerekliliğini ortaya koymuştur. Saray ve evler yer yaygıları, duvar 
örtüleri, pencere, kapı, dolap ve ocak perdeleri gibi çeşit çeşit 
işlemelerle süslenir, odaların başlıca eşyaları arasında yer alan 
sedirlerin üzeri işlemeli minder ve yastıklarla döşenirdi. İç mekân 
dekorasyonunun yanında kullanılan işlemelerin dışında, yorgan 
yüzleri, bohçalar, seccadeler, sofra altına serilen nihaleler, kavuk 
örtüsü, ayna örtüsü, berber önlükleri, peşkir, yağlık, havlu gibi 
farklı türdeki örtüler de Osmanlı Dönemi’nin vazgeçilmez işle-
meli eşyalarındandı.         

Kumaş, keçe veya deri üzerine sırma, kılabdan, renkli ipek ip-
lik, inci, değerli taşlar, boncuk, pul kullanılarak genellikle gergef 
veya kasnakta iğne ya da tığ yardımıyla yapılan işlemelerde 
zerdüz, pesent, susma, muşabbak, sıra işi, sarma, dival, suzeni 
gibi birçok işleme teknikleri kullanılmıştır. Klasik Dönem Os-
manlı işlemelerinde daha çok lale, karanfil, gül, nar gibi natura-
list motifler kullanılırken, 18. ve 19. yüzyıl işlemelerinde Rokoko 
ve Barok etkili motifler ile portrelerin işlendiği görülür. 
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Matara, deri-sırma
Osmanlı, 17. yüzyıl



OSMANLI KADIN KIYAFETLERİ
Şalvar, önden açık entari ve kaftanlardan oluşan Osmanlı gi-
yim geleneği Orta Asya giyim kültürünün devamı niteliğindedir. 
Orta Asya Türk geleneğinde kadın ve erkek giysilerinin benzer 
olduğu dikkati çeker. Mısır ve Suriye gibi bölgelerde, Balkanlarda 
da Osmanlı giyim kuşam geleneği hakim olmuştur. 

Osmanlı Dönemi’nde kadın kıyafetleri, ev içinde giyilenler ve 
sokağa çıkarken giyilenler olarak iki grupta değerlendirilebilir. 
16. yüzyıldan itibaren Osmanlı kadınları sokağa çıkarken kıya-
fetlerinin üstüne “ferace” adı verilen mantoya benzer giysiyi 
giymişler, başlarına “yaşmak” adı verilen baş örtüsünü örtmüş-
lerdir. 19. yüzyılın sonlarında Suriye’den gelen bir akım ile fera-
ce ve yaşmak yerine “çarşaf” giymeye başlamışlardır. 

Osmanlı kadınlarının ev içi kıyafetleri, temel olarak şalvar, bü-
rümcükten yapılmış uzun kollu gömlekler ve bunların üzerine gi-
yilen uzun entarilerden oluşmaktadır. Entari üzerine en çok giyi-
len üstlükler hırka ve kaftan gibi giysilerdir. Osmanlı Dönemi’nde 
önemli kişiler çok değerli kumaşlardan yapılmış kaftanlar giyer-
lerdi. İpekli kumaşlardan yapılmış kıyafetler canlı parlak renkleri 
ve ustaca yapılmış işlemeleri ile birer sanat eseri niteliği taşı-
maktaydı. Osmanlı Dönemi’nde giysilere bakarak kişinin önemi 
tahmin edilebilirdi. Bunun yanında Osmanlı sarayında kişilere 
rütbelerine, derecelerine göre kaftan hediye edilirdi.

Osmanlı giyim kültürü 19. yüzyılda Batı etkisiyle büyük deği-
şiklik gösterdi. Erkekler pantalon ve ceket giymeye başladı. 
Osmanlı kadınları ise, 19. yüzyılda Batı modasının etkisinde be-
denlerine oturan bluzlar ve kabarık etekler giymeye başladılar. 
Saraydaki hanımlar arasında moda olan bu kıyafetler zamanla 
halka da yayılmıştır. Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’nde 
18. yüzyıldan başlayarak, Osmanlı Dönemi kadın kıyafetlerini 
yansıtan zengin bir kıyafet koleksiyonu bulunmaktadır.

HAT SANATI
Arapça bir kelime olan hat, Türkçede yazı anlamına gelir. Hat sa-
natı, Müslümanların kutsal kitabı Kur-an’ın da yazı dili olan Arap 
harfleri ile estetik kurallara bağlı kalınarak ölçülü ve güzel yazı yaz-
ma sanatıdır. Hat sanatıyla uğraşan kişiye ise hattat denilmektedir.

Yazı, İslam sanat geleneğinin en belirgin ve güçlü özelliğidir. 
İslamiyet’in ilk devirlerinden itibaren Arap harfleri pek çok de-
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İkietek entari ve şalvarı, kadife
Ankara, 19. yüzyıl sonu

Üçetek entari, ipekli dokuma
19. yüzyıl sonu
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ğişim geçirmiş ve kûfî, nesih, sülüs gibi çeşitli üsluplarda birçok 
yazı türü geliştirilmiştir. Yazı, el yazma eserlerin dışında İslam 
süsleme sanatlarından ahşap, dokuma, maden, seramik, çini ve 
mimari yapıların kitabelerinin en önemli bezeme unsurlarından 
biri olmuş ve bir sanat niteliği kazanmıştır. 

Yazı Türk sanatının da her alanında değerlendirilmiş, Türk hat 
sanatı ise İslam yazı sanatı içinde özel bir yere sahip olmuş-
tur. Türklerin yaklaşık bin yıla yakın bir süre benimsediği Arap 
harfleriyle (12. yüzyıl-20. yüzyıl), Osmanlı Dönemi’nde birçok 
yazı stili meydana getirilmiştir. Nitekim “Kur’an Mekke’de vahiy 
oldu, Mısır’da dile geldi ve İstanbul’da yazıldı”  sözü de Türk hat 
sanatının değerini en güzel şekilde ifade etmektedir.

Amasyalı Yâkut, Şeyh Hamdullah (ö.1520), Ahmed Karahisari 
(ö.1556), Derviş Ali (ö.1673), Hafız Osman (ö.1698), Mehmed 
Es’ad Yesari ile Mustafa Rakım (ö.1826), Yesarizade Mustafa İz-
zet Efendi (ö.1872), İsmail Zühdi Efendi (ö.1806),  Osmanlı dö-
neminde yaşamış değerli hattatlardandır. Kamil Akdik (ö.1941), 
Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer (ö.1946) ise son devrin ünlü 
isimlerindendir.  Sultanların pek çoğu tarihi, edebi ve dini konu-
lu değerli el yazmaların üretimini ve hat sanatını desteklemiş-
lerdir. Sultan II. Bayezıd, Sultan III. Ahmed, Sultan II. Mahmud 
hattatlıkları ile de bilinen padişahlardır. 

Osmanlı Dönemi’nde yaygın uygulama alanı olan tezhip, ebru 
sanatı, minyatür, ciltçilik ise hat sanatı ile bütünleşen diğer 
önemli sanat dallarıdır. Bunun dışında hat sanatına verilen 
önem yazı takımlarının da özenle yapılmasını sağlamış, sedef, 
fildişi, mercan gibi değerli malzemelerden ince işçilikle yapıl-
mış birçok yazı takımı günümüze ulaşmıştır. 

GELENEK VE GÖRENEKLER
Kahve İkramı 
Kültür tarihinde ipek ve baharat kadar önem kazanan kahvenin ana 
vatanı Habeşistan (Etyopya) olarak kabul edilir. Kahve Etyopya’dan 
sonra Yemen’e ve daha sonra da Arap yarımadasının iç kesimleri ile 
Mısır’a girer.  İstanbul’a ise muhtemelen Yavuz Sultan Selim’in Mısır 
seferinin ardından (1517) yayılmıştır. Önceleri saray, İlmiye sınıfı ve 
tekkelerde tanınan kahve 1550’lerde ise kahvehanelerin açılmaya 
başlaması ile Osmanlıların gündelik yaşamında yer etmeye başla-
mıştır. Zaman içinde kahvehaneler çeşitli yasaklanmalara maruz kal-
mış, fakat halkın kahve içmesi engellenememiştir. 

Hat yazı mehaneleri

Hilye albümü, karton-deri cilt
Osmanlı, 18. yüzyıl

Karalama, kağıt
18. yüzyıl sonu - 19. yüzyıl başı



Osmanlılar tarafından kısa sürede benimsenen kahve içimi, 
çekirdeğin kavrulmasından, pişirilmesine ve ikramına kadar 
pek çok incelikleri olan bir gelenek halini almıştır. Bu dönemde 
kahve ikramı özellikle saraylarda ve konaklarda çok önemliydi. 
Kahve bir çeşit törenle ikram edilirdi. Misafirlere önce gümüş 
bir takımın içinde tatlı (reçel) ikram edilir, tatlı, bir tepsi içinde 
dolaştırıldıktan sonra üç hanım tarafından kahve ikramına baş-
lanırdı. Birinin elinde kahveyi sıcak olarak mutfaktan getirmeye 
yarayan, ortasına kor yerleştirilmiş, üstüne kahve ibriği otur-
tulmuş, “stil” adı verilen askılı taşıyıcı olurdu. Diğerinin elinde 
yuvarlak işlemeli örtü ile tuttuğu tepsi içinde porselen fincanlar 
ve altın gümüş gibi değerli madenlerden yapılmış fincan zarf-
ları bulunurdu. Üçüncü hanım ise tepsiden aldığı fincanı doldu-
rup, fincan zarfına yerleştirip, zarif bir şekilde misafirlere ikram 
ederdi. Misafirleri iyi ağırlamak çok önemliydi.

Sünnet Düğünü
İslami kurallara göre erkek çoçuklarının 11 yaşına kadar uğurlu 
olduğu düşünülen tek sayılı yaşlardan birinde sünnet olmaları 
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Kahve ikramı
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gerekmektedir. Sünnetin yapılma zamanı ilkbahar veya son-
bahar mevsimleridir. Eskiden bu cerrahi uygulama, evlerde bir 
berber veya sünnetçi tarafından yapılırdı. Sünnet olan çocuk-
ların eğlendirilmesi adetti. En görkemli sünnet düğünleri Os-
manlı şehzadeleri için yapılmış, bu düğünlerde büyük gösteriler 
düzenlenmiş, bu sünnet düğünlerini anlatmak için minyatürlü 
kitaplar hazırlanmıştır.

Osmanlı geleneğinde, sünnet olan çocuklara özel kıyafetler 
hazırlanırdı. Sünnet kıyafeti başa giyilen takke ve elbisenin 
önüne çapraz bir bantla takılan maşallah yazılı kumaş şerit ile 
tamamlanmaktaydı.

Sünnet olacak çocuk bir hafta önce akrabalara, eş ve dosta 
el öpmeye götürülür,  İstanbul’da ise sabırlı olmak için dua et-
meye Eyüp Sultan Türbesi’ne ziyarete gidilirdi. Sünnet çocuğu 
ata bindirilir, davul zurna çalınarak sokaklarda dolaştırılır, sün-
netten bir gün önce hamama götürülür, ellerine kına yakılırdı. 
Sünnet yatağı evin baş odasında veya bahçede hazırlanırdı. 
Yatak, çeşit çeşit işlemelerle süslenirdi. Sünnet düğünlerinde 
çocukları eğlendirmek için hokkabaz ve çengiler çağrılır, kukla 
ve Karagöz gösterileri yapılırdı. Misafirler sünnet olan çocukla-
ra hediyeler getirirdi.

Lohusa Gelenekleri
Türk gelenekleri içinde doğum hazırlıkları ve lohusa gelenek-
lerinin özel bir yeri vardır. Doğumdan iki üç ay önce doğuma 
yardımcı olacak ebeye işlemeli bohça içinde şeker, kahve ve 
sabun götürülür, ebe ile anlaşma yapılırdı. Kundak takımı, zıbın 
gibi bebeğe lazım olacak eşyalar önceden hazırlanırdı. 

Doğumdan sonra komşulara ve akrabalara müjde vermek için 
sürahiler içinde lohusa şerbeti de denilen kırmızı şerbet gön-
derilir. Daha sonra ziyarete gelen konuklara da ikram edilirdi. 

Yeni doğum yapmış olan lohusaya güzel yatak takımları kulla-
nılarak bir yatak hazırlanırdı. Doğumdan yedi gün sonra lohusa 
yatağı kaldırılır, bebeğe isim verilir ve bebeğin anneannesi tara-
fından hazırlanan bir beşik törenle ortaya çıkarılırdı. Doğumdan 
kırk gün sonra da törenle hamama gidilir, bebek ve annesi yı-
kanır, “kırklama” denilen sembolik tören gerçekleştirilirdi. Böy-
lelikle bebek ve annenin kötülüklerden korunacağına inanılırdı.
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Kına Gecesi
Eskiden düğün eğlencelerinde, pazartesi günü damadın evine çeyiz 
gönderilir, salı günü gelin ve damadın ailesi gelini hamama götürür, 
çarşamba günü ise gelinin ailesinin evinde kına gecesi yapılırdı.

Kına gecesinde hanımlar bulunur, bindallı entari adı verilen, işle-
meli ipekli veya kadifeden yapılmış, özel elbiseler giyilirdi. Gelin 
de bindallı entari giyer, gelinin başına pullarla işlenmiş, kırmızı 
renkte duvak örtülürdü. Gelinin ellerine ve saçına sürülecek olan 
kına damat tarafından gönderilir, gümüş bir tepsi içinde gelir, 
üzerine mumlar dikilirdi. Misafirler yerlerine oturduktan sonra 
kayınvalide kendi getirdiği ipekli kumaşı yolluk gibi önüne ser-
dirir. Gelin bu kumaş üzerinden yürüyerek gidip kayınvalidesinin 
elini öperdi. Gelin oturtulup, türkü ve maniler söyleyerek ağla-
tılmaya çalışılırdı. Gelinin avucunun içine kayınvalidesi bir altın 
koyar, gelinin ellerine ve ayak başparmaklarına kına yakılırdı. 
Gelinin ağlamasının bereket getireceğine inanılırdı. 

Kına gecesinin ertesi günü, geline gelinlik giydirilir, misafirlere 
düğün yemeği ikram edilirdi. Cuma günü ise “paça günü” adı 
verilen bir gündü. Misafirler gelini yeni evinde ziyarete gelir,  mi-
safirlere düğün yemeği ile kaymak ve paça tiridi ikram edilirdi.

Kına gecesi
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“Bir vatanın sahibi olmanın
yolu, o topraklarda yaşanmış
tarihi olayları bilmek, doğmuş
uygarlıkları tanımak ve sahip

olmaktan geçer.”

Mustafa Kemal Atatürk
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Arkeoloji nedir?Müze nedir?

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’ne hoş geldiniz!

Müze ziyaretleri ufkumuzu açar; geçmişimizi tanımak bizi geleceğe hazırlar.

Dünyada bilim müzesi, oyuncak müzesi, sanat müzesi gibi 
birçok müze türü bulunmaktadır. Bu aktivite kitabında 
yakından tanıyacağınız “Sadberk Hanım Müzesi” ise bir arkeoloji 
ve sanat tarihi müzesidir.

1980 yılında başarılı iş adamı, hayırsever insan Vehbi Koç’un,
eşi Sadberk Koç’un anısına kurduğu Sadberk Hanım Müzesi
Türkiye’nin ilk özel müzesidir ve bu müzede eserler iki bölümde
toplanmıştır: Arkeoloji ve sanat tarihi.

Elinizde tuttuğunuz Sadberk Hanım Müzesi Arkeoloji Aktivite Kitabı’nda
çok sayıda eğlenceli aktivite var, umarız hem eğlenir hem de öğrenirsiniz!

Müzeler, sanat, bilim, tarih ve kültürle
ilgili varlıkların toplanıp korunduğu,
sergilendiği ve üzerlerinde bilimsel
araştırmaların yapıldığı yerlerdir.
Müzelerde sergilenen eski eserler
sayesinde uygarlıkların oluşumları,
geçmiş toplumların yaşam biçimleri
ve kültür tarihi hakkında bilgi
edinebiliriz.

Arkeoloji, eski zamanlarda yaşamış 
olan toplumları ve uygarlıkları, mimari 
yapı ve eşya kalıntılarına dayanarak 
inceleyen bir bilim dalıdır. Arkeoloji 
uzmanlarına arkeolog denir.

Merhaba,
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Müzelerde nasıl davranmalıyız?

Tarihi eserleri korumak için şunlara dikkat edelim:

Sergi salonlarına 
yiyecek veya içecek

ile girilmemelidir.

Dünya mirası olan kültür ve doğa varlıklarını korumak yurttaşlık görevimizdir.

Bulduğumuz tarihi eserleri müzelere teslim etmeliyiz.

Eski eserlere zarar verenleri gördüğümüzde devletin güvenlik birimlerine haber vermeliyiz. 
(Polis 155 veya Jandarma 156)

Eski eserleri koruyarak gelecek nesillerin geçmişten gelen bu eserleri görmesini,
tanımasını sağlamış oluruz.

Müzede yüksek sesle
konuşulmamalıdır.

Eserlere zarar verdiği için, 
flaş kullanarak fotoğraf

çekilmemelidir.

Eserlere ve vitrin camlarına
dokunulmamalıdır.
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Sadberk Hanım Müzesi’ni
ziyaret zamanı!

Ayşe, derslerde tarih ile ilgili konuları her zaman heyecanla takip ederdi. Eski çağlarda insanların 
hayvanları nasıl evcilleştirdiklerini, nasıl haberleştiklerini, ne giydiklerini, çocukların zamanlarını nasıl 

geçirdiklerini merak eder dururdu. Okulda Sadberk Hanım Müzesi’nin arkeoloji bölümünü 
ziyaret edeceklerini duyunca çok sevindi.

 
Ve gezi günü geldi! Öğretmenlerinin eşliğinde müzeye doğru yola çıktıklarında, merak ettiği sorulara 
cevap bulacağını biliyordu. Ancak umulmadık bir sürprizle karşılaşacağından habersizdi. Anadolu’nun 
eski uygarlıklarından gelen ve en az Ayşe kadar meraklı bir çocuk müzede onları bekliyordu. Pergeli Toros 
hikâyesinin kahramanı olan bu çocuk, aktivite kitabının sayfalarından canlanmış, müzeye doğru yola çıkan 

heyecanlı çocukları tarihi bir yolculuğa çıkarmak ve aktivitelerle eğlendirmek için hazırlanmıştı.

Ayşe’nin müzedeki arkeoloji 
bölümüne ulaşmasına yardımcı
olur musunuz?
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Ben Toros. Adımı Pamfilya Bölgesi’nin sıra dağlarından aldım. Ailem, Toros Dağları kadar aşılmaz ve heybetli olmam 
için bana bu adı verdi. Büyük Zeus şahittir ki, ben de çoğu zaman damarlarımda yüce dağların gücünü hissediyorum. 
Ama biliyorum ki daha zaman var. Öncelikle büyümeli ve bir filozof gibi sayısız bilgi edinmeliyim. Bunun için şimdilik 
attığım ilk ve en önemli adım kent merkezinde yer alan okuluma gitmek. Okulda arkadaşlarımla birlikte temel 
matematik ve yazı dersleri görüyoruz. Bir de öğretmenimiz Çiçer, bize önemli düşünür ve tarihçilerin anlattıklarından 
bahseder. Saçı sakalına karışmış olan yaşlı Çiçer, ders vermediği zamanlarda ise dur durak demeden okur. Ah, ne 
çok kitabı var bilge Çiçer’in! Acaba bir gün ben de Latince ve Grekçe kitapları okuyabilecek miyim?

Olimposlu Zeus bana hayat nefesi üflediğinden beri yani tam 12 yıldır ailemle birlikte Pamfilya Bölgesi’nin Perge 
kentinde yaşıyorum. Perge, Anadolu’nun en zengin ve en güzel kentlerinden biridir. Senin yaşadığın zamanda, yani 
benim dönemimden yaklaşık 1800 yıl sonra, buralara “Antalya” deniliyor. 

Perge, uzun yıllar önce Hitit İmparatorluğu’nun, sonra da tarihte parayı ilk kullanan Lidya Krallığı’nın idaresi altında 
kalmış. Perge’yi Makedonyalı Büyük İskender’in topraklarına kattığı dönemde buralarda bilim, 
edebiyat ve sanat çok gelişmiş. Yaşadığım dönemde ise diğer tüm Anadolu kentleri gibi Perge 

de Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetinde bulunuyor. Tüm bunları nasıl mı öğrendim? 
Kent merkezinde büyüklerin söyleşilerini ve tabii bir de yaşlı bilgin, saygıdeğer 

öğretmenim Çiçer’in anlattıklarını dinleyerek...

Bu bölgede gökyüzüne yükselen dağlar, denize karşı sıralanır. Ama Perge kenti 
denize biraz uzakta kurulmuş. Bu da bizim acımasız korsan saldırılarına karşı 
korunmamızı sağlar. Tüm antik kentlerde olduğu gibi Perge’de de gymnasium 
denilen spor yeri, hamam ve tiyatro bulunur. 

Buranın ormanlarında müzik perileri şarkılar fısıldar. Gürül gürül akan sular 
taştan inşa edilmiş su kemerleri ile kentteki çeşmelere taşınır. Vadilerden inen 
bu su, yaz sıcağında bile buz gibi olur.  Bazen rüzgar tanrısı Boreas öfkelenir. O 

TOROS
PERGELI 
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zaman Perge’nin üzerinde sert rüzgarlar eser. Rüzgarlar 
üşümemize neden olsa da topraklarımızdaki ekinleri 
çoğaltır. Bereketlidir Perge’nin ovası; güneş tanrısı 
sayesinde yazın hasat zamanı geldiğinde buğday 
başakları ile ekili topraklar altın rengine bürünür, 
akarsuyu ise bir başka parıldar.

Yaşadığımız köyde ailemin arpa ekili bir tarlası ve küçük bir koyun sürüsü var. Bazen koyunları otlağa ben çıkarırım. 
O zamanlarda, çobanların tanrısı Pan’ın yanımda olduğunu bilirim. Aslında annem evden fazla uzaklaşmamam 
konusunda beni sık sık uyarır. Ne de olsa etrafta tepegöz denilen tek gözlü devler olabilir. Ama ben yine de 
alabildiğine uzanan yeşilliklerde saatlerce yürür, ağaçlardan en olgun ve en tatlı meyveleri toplayıp yerim. 

Hatta bir gün kendimi kaptırmış gezerken bir mağara oyuğu gözüme çarptı. 
Merakıma engel olamadan içeri girdim. İçerisi karanlıktı. O sırada keşke 

yanımda etrafı aydınlatabilecek bir kandil olsaydı. O zaman herşeyi daha 
iyi görebilirdim. Buna rağmen mağaraya sızan gün ışığı yardımıyla 

duvarlara kazınmış çubuk adam ve hayvan resimlerini görebildim. 

Bu resimler, babamın atölyesinde, çömleklerin üzerini süsleyen 
ressam Egeus amcanınkiler gibi gerçekçi değildi. Daha çok 
benim yaptıklarıma benziyordu. Benden başka çocuklar da 
bu mağarayı keşfetmiş olabilir miydi? Onlar mı yapmıştı 
bu resimleri? Senin yaşadığın zamanda bu sorulara cevap 
bulunursa belki beni de bilgilendirirsin. Çünkü hemen her şeyi 
bilen sevgili Çiçer bile bu soruma bir yanıt bulamadı. 

Ne diyordum? Evet, çömlekçi atölyesi... Babam bir de kent 
merkezindeki pazar yerinde küçük bir çömlekçi atölyesi işletiyor. 

Atölyesindeki alçı kalıpları ve çömlekçi çarkını yenilediğinden beri 
işleri bir hayli açıldı. Pişmiş toprak amforaları Perge halkı tarafından 

pek tutuluyor. Annem de tarlamızda yetiştirdiğimiz arpayı, pazardan 
satın aldığımız zeytinyağı ve balı bu toprak kaplarda saklıyor, ayrıca kışın 

çetin geçecek günleri için de depoluyor. Atölyenin bir de vazoları ile kutsal 
alanlarda kullanılan küçük heykelcikleri oldukça şöhretli. Hatta babam Ege’deki büyük 

kent Efes’den önemli bir sipariş aldı. Birkaç gün sonra Efes’e tam 200 adet heykelcik 
götürmek üzere yola çıkacağız!

Farkındayım “çıkacağız” dedim. Çünkü iki gün önce babam “Artık büyümeye 
başladın Toros, Perge’nin dışındaki dünyayı tanıma zamanın geldi” diyerek Efes 
yolculuğuna benim de gelebileceğimi müjdeledi. 

Yüreğim heyecan ve mutlulukla çarpıyor! Neden mi? Çünkü bu benim Perge 
dışına yapacağım ilk yolculuk. Bazen şehrin kuzeyindeki gözetleme kulelerine 
çıkıp uzakları seyrederken gezgin bir filozof olduğumu hayal ederim. Bazen de 
Perge’deki kusursuz güzellikteki devasa taş heykellerden etkilenerek heykeltıraş 
olmayı isterim. Ama kararlıyım, büyüyünce ne olursam olayım dünyanın birçok 
yerini görüp tanıyacağım. Efes yolculuğum da Perge dışındaki yerleri tanımam 
için bir başlangıç olacak. 
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aktivite

PERGELI TOROS

1- Toros hangi dönemde ve nerede yaşıyor? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Toros’un yaşadığı kentte daha önce hangi uygarlıklar yaşamış?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Hikâyede geçen Lidya Uygarlığı tarihte hangi özelliği ile bilinmektedir?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Toros, koyun sürüsünü otlağa çıkarttığı gün mağara duvarlarındaki resimlerle karşılaşıyor. Toros bu 
resimlerden nasıl bahsediyor?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- Bu resimleri kimler, hangi dönemde çizmiş olabilir?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Toros’un babasının atölyesindeki amfora olarak adlandırılan testiler hangi malzemeden yapılmış?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- Hikâyenin devamını getirerek Toros ve babasının Efes yolculuğunu anlatın.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önceki sayfalarda yer alan hikâyede Toros, yaşamından küçük anılar paylaşıyor. 

Hikâyeye göre; 
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Çağlar

Bilim insanları, içinde 
yaşadığımız evren ve 
dünyamızın oluşumu 
ile ilgili birçok teori öne 
sürmektedir. Evrenin 
milyonlarca yıl önce 
büyük patlama (Big Bang) 
ile meydana geldiği ve 
zamanın işlemeye başladığı 
teorisi bunlardan biridir.

Jeoloji, arkeoloji, tarih 
bilimleri ile uğraşan bilim 
insanları, geçmiş zamanı 
anlamayı ve araştırmayı 
kolaylaştırmak için 
doğa ve insanlık tarihini 
çeşitli zaman dilimlerine 
ayırmıştır.

Tarih Öncesi ve Tarihi Çağlar

Tarih Öncesi Çağlar Tarihi Çağlar

Taş Çağı Maden Çağı

Paleolitik Çağ
(Yontma Taş)

Bakır Çağı
(Kalkolitik)

İlk Çağ
Orta Çağ
Yeni Çağ
Yakın Çağ

Mezolitik Çağ
(Orta Taş)

Tunç Çağı

Neolitik Çağ
(Cilalı Taş)

Demir Çağı

aktivite

DOĞRU MU, YANLIŞ MI?
D Y

Çağlar, dünya tarihinde yaşanan önemli toplumsal
olaylara ve değişimlere göre ayrılmıştır.

İnsanlar yazıyı dünyanın her yerinde aynı zamanda
keşfetmişlerdir.

Yazının keşfinden sonra, yazılı belgeler sayesinde geçmiş
kültürlere ait bilgilerimiz kesinleşir.

İnsanlık tarihi, yazının keşfinden sonra başlar.

Çağlar uzun zaman dilimlerini gösterir.

Big Bang kainatın oluşumu ile ilgili teorilerden biridir.

Zamanın günlere, aylara ve yıllara
bölünmesine takvim denir.
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Taş Çağı

Tarih Öncesi (Yazı Öncesi) Çağlar

Maden Çağı

İlk Çağ

2 MİLYON -11000 9500 7000 30006000 5000 2000 1000 900 800 700 600 500 400

PALEOLİTİK ÇAĞ MEZOLİTİK 
ÇAĞ 

NEOLİTİK
ÇAĞ 

BAKIR
ÇAĞI 

İLK TUNÇ
ÇAĞI 

DEMİR ÇAĞI    ARKAİK 
DÖNEM

O
RT

A 
TU

NÇ
 Ç

AĞ
I 

G
EÇ

 T
UN

Ç 
ÇA

Ğ
I 

KA
RA

NL
IK

  Ç
AĞ

(YONTMA TAŞ = BUZUL ÇAĞI) 

M.Ö. 2 MİLYON- M.Ö. 11OOO     

İlk taş aletler kullanılmaya 
başlanıyor.

İnsanlar henüz avcı ve toplayıcıdır.

(ORTA TAŞ = BUZUL 
ÇAĞI’NIN SONLARI)

M.Ö. 11000-9500’ler

(CİLALI TAŞ) 
 
M.Ö. 9500-5800

İlk yerleşik hayata ve 
tarıma başlanıyor.

Pişmiş topraktan
çömlekler yapılıyor.

(KALKOLİTİK ÇAĞ)

M.Ö. 5800 -3200

Çömlekler boyanmaya 
başlanıyor.

M.Ö. 3200 - 2100

Mezopotamya’da 
yazı kullanılmaya 
başlanıyor.

M.Ö. 2000-1750
ASUR TİCARET 

KOLONİLERİ

M.Ö. 1750-1190  
HİTİT DEVLETİ VE 
İMPARATORLUĞU

M.Ö.  1600-1200 
MİKENLER 

M.Ö. 1050-550 
GEÇ HİTİT 
BEYLİKLERİ   

MÖ 850-650 
URARTU KRALLIĞI 

M.Ö. 750-695 
FRİG KRALLIĞI

M.Ö. 695-547 
LİDYA KRALLIĞI 

M.Ö. 850-500
M.Ö. 750-480 

M
.Ö

. 2
10

0 
-1

45
0

M
.Ö

. 1
45

0 
-1

20
0

M
.Ö

. 1
20

0-
85

0

Paleolitik Çağ ile 
Neolitik Çağ arasında 
geçiş dönemidir.

Yazı 
Anadolu’da 
da kulla-
nılmaya 
başlanıyor. 
(M.Ö.  2000)

Geçici yerleşik 
hayata başlanıyor.

Mikrolit denilen 
çakmak taşı aletler
kullanılıyor.

M.Ö. 
3200'ler: 
Sümerler 

yazıyı 
keşfetti.

ANADO
LU’NUN ZAM

AN ÇİZELG
ESİ
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Tarihi Çağlar

M
İLAT

Antik Çağ
Orta Çağ Yeni 

Çağ Yakın Çağ

400 300 200 100 600 700300 1000 1300 1400 1600 1700 1800 1900 20005000

KLASİK DÖNEM HELLENİSTİK 
DÖNEM

M.Ö. 27- M.S. 395 
ROMA 

İMPARATORLUĞU 
M.S. 395-1453

BİZANS İMPARATORLUĞU 
1040-1308 
SELÇUKLU 

İMPARATORLUĞU 

1299-1923
OSMANLI
İMPARATORLUĞU 

 1923
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

M.Ö. 480-330

M.Ö. 330-30

1453:
Fatih Sultan 

Mehmed
Istanbul’u 
fethetti.

1789: 
Fransız 
Devrimi 

aktivite

Yukarıda miladi takvime göre hazırlanan bir zaman çizelgesi görmektesiniz. Bu zaman çizelgesinde yer alan güneşler bir 
tarihi çağın kapanıp diğerinin açıldığı zaman dilimlerini göstermektedir. Örneğin, M.Ö. 3200’lerde yazının kullanılmaya 
başlanması ile hem tarihi çağlara hem de İlk Çağ’a girilmiştir. 

Dünya tarihinde, çağların değişmesine neden olan önemli olaylar nelerdir? (Çizelgedeki güneşleri takip edin.)        

...................................................................................................................................................

Yukarıdaki tarih çizelgesine göre yaşadığınız çağ hangisidir?.......................................................................

M.S. 375:
Kavimler Göçü

AN
AD

O
LU

’N
UN

 Z
AM

AN
 Ç

İZ
EL

G
ES

İ
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Taş Çağı’nın Paleolitik olarak adlandırılan döneminde her 
yer buzullar ile kaplıydı. İnsanlar, soğuktan korunmak için 
toplu halde mağaralarda yaşarlardı.

Mağara resimleri

TAŞ ÇAĞI
PALEOLİTİK ÇAĞ (YONTMA TAŞ)
M.Ö. 2 Milyon - M.Ö. 11000

ak
tiv

ite

Avcıların ve geyiklerin yer aldığı Paleolitik Çağ’a ait 
aşağıdaki mağara resminin eşi hangisi?

Şu taş aletleri biraz daha 
keskinleştirebilsem

keşke!

ANADO
LU’DA TARİH

 Ö
NCESİ ÇAĞ

LAR

Günümüzden yaklaşık 17000 yıl önce 
insanların mağara duvarlarına yaptıkları 
resimler, bugün resim sanatının ilk 
örnekleri olarak kabul edilir.

Neyse ki, ateşi 
çoktan

keşfettik de 
ısınabiliyoruz.

A B

C D
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M.Ö. 9500 - M.Ö. 5800

NEOLİTİK ÇAĞ (CİLALI TAŞ)

Neolitik Çağ’da görülen 
gelişmeleri resimlerle 
eşleştirin!

1

2

3

4
5

Arpa, buğday gibi çeşitli tahıl ürünleri
yetiştirilmeye yani gıda üretimine
başlanmıştır.

İklim değişerek havalar ısınmış, göçebelik bırakılmış, 
evler yapılarak yerleşik düzene geçilmiştir.

Pişmiş topraktan çömlek üretimi
başlamıştır.

Bereketin simgesi olarak şişman kadın
heykelcikleri yapılmıştır.

Öküz, keçi ve koyun evcilleştirilmiştir.

Düşünüyorum da şu 
Neolitik Çağ’da az 

ilerleme kaydetmedik!

AN
AD

O
LU

’D
A 

TA
Rİ

H
 Ö

NC
ES

İ Ç
AĞ

LA
R

Haklısın. Evim, 
ailem, tarlam, 

hayvanlarım var. 
Daha ne 
isterim!
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Tarihte alet yapımında kullanılan ilk maden 
bakırdır. M.Ö. 5800-3200 yılları arasında bakır 
eşyalar o kadar yoğun kullanılmıştır ki bir çağa 
adını vermiştir.

Bakır Çağı’nda önemli bir gelişme daha 
yaşanmıştır. İnsanlar Neolitik Çağ’da keşfettikleri 
pişmiş toprak çömleklerin üzerini boya ile 
bezemeye başlamışlardır. Sadberk Hanım 
Müzesi’nde de bu çağa ait birçok boyalı çömlek 
görebilirsiniz!

Eski çağlarda para icat edilene kadar insanlar istediklerini değiş tokuş (takas) yoluyla elde ediyorlardı.

Boyalı Çömlekler

MADEN ÇAĞI
BAKIR ÇAĞI (KALKOLİTİK)

Ben artık aletlerimi bakır 
olarak adladırdığım bu 

kırmızı metalden de 
yapıyorum.

ANADO
LU’DA TARİH

 Ö
NCESİ ÇAĞ

LAR

Çömleklerin değiş tokuşu

x 6 =

.................

Aşağıdaki çömleklere sayı ile bir değer verilecek olsa bir büyük vazoyu 
alabilmek için değeri 8 olan küçük çömlekten 6 adet verilmesi gerekiyordu. 
Bu durumda büyük çömleğin değeri kaç olurdu?

Örneğin aşağıdaki gibi özenle yapılmış insan şeklindeki büyük boyalı bir vazo           alabilmek için küçük boyutlu bir 

çömlekten             birkaç adet daha fazladan vermek gerekebiliyordu.

Ben de 
toprak kaplarımın 
üzerini boyayarak 

süslüyorum.

M.Ö. 5800 - M.Ö. 3200
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aktivite
Aşağıda Tunç Çağı’na ait farklı materyallerden 
yapılmış eserler yer almaktadır. Araya Tunç Çağı’na 
ait olmayan farklı bir eser karışmış. Hangisi olduğunu 
bulabilir misiniz?

TUNÇ (BRONZ) ÇAĞI

Anadolu’da yaşayan insanlar, bakır ve kalayı 
birleştirerek tunç denilen alaşımı keşfettiler. Bu 
dönemde, tunç dışında gümüş, kurşun ve altın 
da kullanılmaya başlanmıştır.

Aslında bu çağ yaklaşık 1800 yıl süren oldukça 
uzun bir dönemdir. Nüfus artmış, kentler 
oluşmaya başlamıştır. Bu çağ, tunç, altın ve 
gümüş metallerinin işlenebilmesi dışında 
başta yazının keşfi olmak üzere başka birçok 
gelişmeye daha sahne olmuştur.

İlerleyen sayfalarda Tunç Çağı’nda Anadolu’da 
kurulan büyük uygarlıkları ve insanların yeni 
icatlarını görebilirsiniz.

AN
AD

O
LU

’D
A 

TA
Rİ

H
 Ö

NC
ES

İ Ç
AĞ

LA
R

Bakır 
çok yumuşak! Hemen 

bükülüveriyor.
O zaman sen de içine 

biraz kalay karıştır!

Mızrak - Tunç Kama - Tunç Orak - Tunç

Damga mühür - Tunç Metal para (Sikke) - Gümüş

Ağırşak (İplik yapan alet) - Pişmiş toprak

Yassı balta - Tunç İğne - Altın

Ipucu: Tunç Çağı’nda henüz para keşfedilmediği için ticarette değiş tokuş (takas) hâlâ devam etmektedir.

Küçük bir 
araştırma

Alaşım metaller
İnsanlık tarihinde metal malzemeler, her zaman en değerli materyallerden olmuşlardır. Tunç Çağı’nda bakır ile kalayın 
birleştirilmesi ile kullanılmaya başlanan tunç, esasında bir alaşım metaldir. Buna göre alaşım metal ne demektir? 

M.Ö. 3200 - M.Ö. 1200
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MADEN ÇAĞI
TUNÇ (BRONZ) ÇAĞI

Mezopotamya’da yaşayan Sümerler M.Ö. 3200 yılında çivi 
yazısını kullanmaya başladı. Böylece Tarihi Çağlar başlamış oldu.

Mezopotamya:
Güneydoğu

Anadolu, Kuzeydoğu 
Suriye ve Irak

topraklarını içine
alan bölge

Sümerler gibi Anadolu 
halkı da yazıyı artık öğrense! 

Her şeyi aklımda tutmaya
çalışmaktan yoruldum!

Yok arkadaş, aldığım
duyumlara göre daha
1200 yıl beklemek
gerekiyormuş.

Yandaki Sümer Dönemi’nde yapılmış 
olan pişmiş toprak yazıt üzerinde, 
bir tapınak inşaatı ile ilgili iyi dilekler 
yazmaktadır.ANADO

LU’DA TARİH
İ ÇAĞ

LAR

Küçük bir 
araştırma

Uygarlık
Anadolu’da tarih boyunca birçok uygarlık 
kurulmuştur. Uygarlık ne demektir?

Anadolu:
Türkiye’nin Ege,

Akdeniz ve Karadeniz
arasında kalan 

Asya kıtasındaki 
bölgesi

3200
M.Ö.



17

Tunç Çağı’nda yaşayan Asurlular aslında Mezopotamya 
olarak anılan bölgede, bugünkü Kuzey Irak’ta kurulmuş 
bir uygarlıktır. Anadolu’da ise sadece ticaret amaçlı 
koloniler kurmuşlardır.

Asurlu tüccarlar Anadolu’ya kaliteli kumaştan giysiler ile kalay metalini getirmişler, 
karşılığında da bakırdan yapılmış kaplar, takılar alarak takasa dayalı ticaret yapmışlardır.

Asurluların kurduğu bu ticaret ağı sayesinde tarihte ilk kez Sümerlerin Mezopotamya’da 
kullanmaya başladığı çivi yazısı M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu’ya tanıtılmıştır.

ASUR Ticaret Kolonileri Dönemi

Mezopotamya:
Güneydoğu

Anadolu, Kuzeydoğu 
Suriye ve Irak

topraklarını içine
alan bölge

Orta Anadolu’da ilk defa devlet 
kurmuş olan Hititler ile Ege’deki 
Mikenler, Tunç Çağı’nın en güçlü 
uygarlıklarıydı. Mezopotamya’da 

yaşayan Asurlular, ise Anadolu’ya 
yalnız ticaret amacıyla gelmişlerdi.

Yok arkadaş, aldığım
duyumlara göre daha
1200 yıl beklemek
gerekiyormuş.

Sadberk Hanım Müzesi’nden 
Zarflı Kil Tablet
Bu tablet, kalay ve bakır alımı ile ilgili bir borç 
senedidir ve Kayseri Kültepe’de yapılmıştır.

AN
AD
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M.Ö. 2000 - M.Ö. 1750
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MADEN ÇAĞI
TUNÇ (BRONZ) ÇAĞI

Harfler çiviye benzediği için araştırmacılar 
dünyada keşfedilen bu ilk yazıya çivi yazısı adını 
vermiştir. Çivi yazısı hiyeroglif denilen resim 
yazısının geliştirilmişidir. O zamanlar henüz 
kağıt ve kalem bilinmediği için yazılar sivri uçlu 
bir aletle kil tabletler üzerine yazılırdı.

Yanda çivi yazısına karşılık gelen harfler verilmiştir.
Aşağıya adınızı çivi yazısı ile yazmaya ne dersiniz?

Asurlular Anadolu’ya 
çivi yazısını getirdi!

ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Z

2000
M.Ö.
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Bakalım bu kaplar içinde benzer biçimli olanları fark edecek misiniz?

Aşağıda pişmiş topraktan yapılmış siyah ve kırmızı renk boyalı kaplar yer alıyor. 
Bu kaplar Tunç Çağı’nda Anadolu’da yaşayan insanlar tarafından kullanılmıştı. 

Şimdi ise Sadberk Hanım Müzesi’nde korunuyor ve sergileniyor.

AN
AD
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MADEN ÇAĞI
TUNÇ (BRONZ) ÇAĞI

Hitit Uygarlığı

Doğru. Hatta bu antlaşma 
sonucunda Mısırlılar, Hititlerin 

çivi yazısını, Hititler de 
Mısırlıların hiyeroglif yazısını 

öğrenmişlerdir.ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR

Bu küçük tunçtan yapılmış Hitit heykelciğinin tapınağına 
ulaşması gerekiyor. Ona yardımcı olur musunuz? 

Bildiğim kadarıyla 
Hititler Mısır Krallığı ile 
savaşmış ve tarihin ilk 
yazılı antlaşması olan 
Kadeş Antlaşması’nı 

imzalamışlardır. 

M.Ö. 1750 - M.Ö. 1190

Anadolu’da ilk kez devlet kuran 
Hititlerdir. Başkentleri bugünkü 
Çorum ilinde yer alan ve Hititçe 
adı Hattuşşa olan Boğazköy’dür.
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aktivite

      Aşağıdaki gölgelerden hangisi Hititlerin yaptığı 
koç biçimli pişmiş toprak kaba ait? 
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MADEN ÇAĞI
DEMİR ÇAĞI

LİDYA
FRİGYA

URARTU

Demir Çağı’nda insanlar artık çok sert bir maden olan demiri de yüksek ısı kullanarak işleyebilmektedir. 

Bu çağda Anadolu’da Urartu Krallığı, Frig Krallığı, Lidya Krallığı gibi çok önemli uygarlıklar kurulmuştur.                                                                                   

Urartu Uygarlığı

Doğu Anadolu’da kurulan Urartular 
tam anlamıyla metal ustalarıydı.       

Üzeri kabartmalar ile süslenerek özenle yapılmış tunç okluk hangi Urartulu askere aittir?

ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR

M.Ö. 850 - M.Ö. 650

(M.Ö. 850- M.Ö. 500)
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URARTU DÖNEMİ’NE AİT ESERLER

Ipucu: Tabloda eserler yatay, dikey ya da çapraz olarak sıralanmış olabilir.

Testi, pişmiş toprak İdol, tunç Kolye, akik taşı Vazo, pişmiş toprak Heykelcik, gümüş
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Tabloda aşağıdaki şekilde dizili sırayı bulun.
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MADEN ÇAĞI
DEMİR ÇAĞI

Frig Uygarlığı

Frigler özellikle kuyumculukta 
ileriydiler. Friglerin icadı olan “fibula” 
denilen çengelli iğneler giysilere 
hem şıklık katar hem de düğme 
işlevi görürdü.

KRAL MİDAS
Bugünkü Ankara yakınlarında yer alan Gordion’da yaşayan Friglerin ünlü 
kralı Midas hakkında birçok efsane vardır. Midas’ın eşek kulaklarına sahip 
olduğuna dair anlatılan hüzünlü hikâyeler dışında, bir başka efsaneye 
göre de kral Midas’ın dokunduğu her şey altına dönüşmekteymiş.

Çengelli iğneyi 
Friglerin icat ettiğini 
biliyor muydunuz?

ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR

M.Ö. 750 - M.Ö. 695

ZAMANDA YOLCULUK

ZAMANDA YOLCULUK YAPARAK KRAL MİDAS’A ULAŞACAK BİR MEKTUP 
YAZSAYDINIZ ONA GÜNÜMÜZDEN NELERİ HABER VERİRDİNİZ? 
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Lidya Uygarlığı

Ege Bölgesi Manisa yöresinde yaşayan Lidyalıların 
keten dokumaları, parfüm ve merhemleri Ege ve 
Akdeniz Dünyası’nda ün salmıştı. Ama Lidyalılar 
asıl, metal parayı (sikke) icat etmeleri ile dünya 
tarihinde yer almıştır.

Eski çağlarda yaşayan imparator ve imparatoriçeler, tahta çıktıklarında adlarına para 
(sikke) bastırırdı. Siz de bir imparator ya da imparatoriçe olduğunuzu hayal edin ve 

kendi paranızı, çizerek veya fotoğrafınızı yapıştırarak oluşturun.

Hangi çağda 
yaşıyorsun? Bana 
para denilen metal 

parçalarından 
vermelisin.

Bana bu koyunu verirsen, 
sana karşılığında bir küp 

dolusu arpa veririm. 

Para 
icat 

edildi!
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M.Ö. 695 - M.Ö. 547
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ILK ÇAĞ 
ARKAİK DÖNEM

Perspektifli resimler!
Ege dünyasında Arkaik Çağ’ın sanatında yaratıcı gelişmeler yaşanmıştır. Bu çağın önemli 
buluşlarından biri de perspektiftir. Bütün dünyada yalnız çizgilerden oluşan iki boyutlu 
resim sanatına üçüncü boyut (derinlik) kazandırılmıştır. Bu şekilde çizilen nesneler daha 
gerçekçi bir görünüme kavuşmuştur.

HANGİLERİNDE DERİNLİK ETKİSİ YARATILMIŞTIR? 

ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR

(M.Ö. 750 - M.Ö. 480)



27

Arkaik Dönem’de siyah renkte boya ile yapılmış insan 
figürlü vazolar bütün Ege ve Akdeniz dünyasına yayılmış 
ve Arkaik Dönem sanatına damgasını vurmuştur.

Sadberk Hanım Müzesi’nde yer alan Arkaik Dönem 
vazosunun eksik olan parçasını müze restoratörü 
yapıştırmak istiyor. Restoratörün doğru olan kırık 
parçayı bulmasına yardımcı olun.

Kırık parça hangisi?
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Müze restoratörlerinin görevleri nelerdir?
Müze restoratörleri, müzelerde yer alan tarihi eserlerin aslına uygun olarak 
onarımını yaparlar, ayrıca zaman içinde bozulmalarını önleyici tedbirler alırlar.
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ARKAİK DÖNEM

aktivite

aktiviteSORU - CEVAP
Vazonun üzerinde kaç adet figür görüyorsunuz?

Sizce bu figürler ne yapıyor? 

Vazonun üzerini resimleyen sanatçı burada ne anlatmak istemiş olabilir?

Figürlerin bulunduğu yer/mekân neresi olabilir? 

Böyle bir vazonuz olsaydı onunla ne yapardınız?

Sizce bu vazo değerli mi? Neden?

Antik Çağ’da vazoları resimleyen bir sanatçı olsaydınız kendi vazonuzun üzerini nasıl 
süslerdiniz? Boş bir kağıda istediğiniz şekilleri çizebilirsiniz.

Arkaik Dönem’in siyah figürlü vazoları hem günlük hayatta 
kullanılıyor hem de hediye olarak veriliyordu. Hatta 
olimpiyat yarışlarında şampiyonlara ödül olarak verilenleri 
bile vardı.

ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR

ILK ÇAĞ 
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KLASİK DÖNEM

Felsefe doğayı, evreni, yaşamı ve insanları anlamak için 
hayali efsaneler yerine düşünceye dayanan çeşitli fikirlerin 
ve yorumların geliştirilmesidir. Ünlü Yunan filozoflar 
Sokrates, Eflatun (Platon) ve Aristoteles, Batı felsefesinin 
temellerini atmışlardır.

SOKRATES M.Ö. 468 - M.Ö. 399
“Acaba düşünmeden yaptıklarımı düşününce de yapacak mıyım?”
Atina doğumlu Sokrates, insanlarda ahlak bilinci oluşturma ile ilgilenir. Ona göre 
kimse kötü değildir. Her kötülük bilgisizlikten gelir. Sağlam kişiliği ile bilinen 
Sokrates hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. Felsefesini öğrencisi Eflatun’un (Platon) 
eserlerinden biliyoruz. 

Felsefe nedir?

ARİSTOTELES (M.Ö. 384 – M.Ö. 322) 
Felsefenin büyükleri Sokrates ve Eflatun’dan (Platon) bahsedip de Aristoteles’i 
anmamak olmaz. Var oluş nedir? Madde nedir? Yaratıcı güç nedir? Aristoteles bu 
sorulardan fizik bilimine ulaşmıştır. Eflatun’un öğrencisi Aristoteles, Doğu ile Batı 
kültürlerinin kaynaşmasını sağlayan Makedonyalı Kral Büyük İskender’i de eğiten kişidir. 

EFLATUN (Platon) M.Ö. 427 - M.Ö. 347
“Iyinin, doğrunun ve güzelin egemenliği, işte mükemmel dünya! Görerek 
algıladığımız mı doğru yoksa aklımızla algıladığımız mı doğru?” diye sorar 
Eflatun. Sokrates’in öğrencisi ünlü filozof Eflatun’a göre, doğru bilginin 
kaynağı akıldır.

“Kendini tanı ve 
neyi bilmediğinin 

farkında ol. Çünkü 
bilgisizlik kötülüklerin 

kaynağıdır.”

Sokrates
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(M.Ö. 480 - M.Ö. 330)
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KLASİK DÖNEM

Tabağın eksik kısımlarını tamamlayıp 
dilediğiniz gibi boyayın.

Klasik Çağ’da Ege’de 
yapılmış bir tabak. 

Duydun mu? 
Efes’te yapılacak 

heykeller için 
büyük bir 
yarışma 

açılıyormuş!

ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR

Klasik Dönem’in resim 
sanatında perspektif 
(derinlik) daha da 
önem kazanmıştır. 
Heykellerde de 
insan vücudunun 
anatomik yapısı doğru 
olarak uygulanmaya 
başlanmıştır.

Acaba heykellerimi 
gerçek insan 
ölçülerinde 
yaparsam 
yarışmayı

kazanır mıyım?

ILK ÇAĞ 
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Detaylar ile eserleri eşleştirin!
Aşağıda Klasik Dönem’de yapılmış üzerleri kırmızı renkte insan figürleri ile bezeli muhteşem 
kaplar yer alıyor. Bakalım detayları eserler üzerinde bulabilecek misiniz?

A

1
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4

65
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ILK ÇAĞ 
HELLENİSTİK DÖNEM

Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaşması
Hellenistik Dönem, Makedonyalı Büyük İskender’in M.Ö. 334 yılında Çanakkale Boğazı’nı geçerek 
Anadolu’ya ulaşması ve Pers hakimiyetine son vermesiyle başlamıştır. Bu dönemde İzmir-
Bergama gibi Ege’deki İyon kentleri dünyanın en ileri sanat ve kültür merkezleri olmuştur. 

aktivite

aktiviteACABA HANGISI?

Pişmiş topraktan yapılmış bir çıngırağım. Sallandıkça ses çıkarırım. Beşik 
üzerinde yatan bir çocuk figürü ile tanınırım. 

Bukleli saçlarım iri gözlerim var. Aslında ben bir koku şişesiyim. 

Altından iki kanadım bir de iğnem var. Broş olarak yapıldım. 

Diadem derler bana. Antik Çağ’da altından yapılır, başa taç olarak takılırdım.  

1

2

3

4
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 (M.Ö. 330 - M.S. 30)



33

Sayıları takip ederek 
noktaları birleştirin, bakalım 
Hellenistik Dönem’den hangi 
eser ile karşılaşacaksınız?

Hellenistik Dönem’de pişmiş 
topraktan birçok küçük boyutlu 
heykelcik yapılmaktaydı. 

Evet! Aklına koymuş bir kere, 
yeni kentlerini Hindistan’da 

kuracakmış.

Duyduğuma göre 
Makedonyalı Kral 

Büyük Iskender en son 
Hindistan’da görülmüş.
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ILK ÇAĞ 
ANTİK ÇAĞ’IN DİADEMLERİ

Antik Çağ uygarlıklarında başa takılan altın yaprak 
ve çiçeklerle süslü taçlar (diademler) çok sevilirdi. 

aktivite

Diadem yapmanız için ince bir tel, yaldızlı kağıt, 
makas ve kurşun kalem bulmanız yeterli!

ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR

Teli başınızın ölçüsüne uygun uzunlukta kesin.

Kestiğiniz teli bir daire olacak şekilde kıvırın ve uçlarından bükün.

Yaldızlı kağıdın üzerinde fazla bastırmadan sapları olan 
yapraklar çizin ve çizdiğiniz şekilleri dikkatlice kesin.
 
Şimdi daire şeklinde kıvırdığınız telin üzerine hazırladığınız 
yaprakları sap kısımlarından bükerek sabitleyin. 
Artık tacınız hazır! Başınıza takabilirsiniz.
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ANTİK ÇAĞ’IN DİADEMLERİ

KRALLIK HAZİNELERİNE ULAŞABİLMEK İÇİN SİKKE – ATLI KÜPE – EROS FİGÜRÜNDEN OLUŞAN SIRALAMADAKİ 
ROTAYI TAKİP EDİN.
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ROMA İMPARATORLUĞU (M.Ö. 27 - M.S. 395)

M.Ö. 750 yıllarında Roma’da yaşayan halk, önceleri basit bir şehir devleti iken zaman içerisinde yeni 
topraklar fethederek sınırlarını Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına kadar genişletmiş, dünya tarihinin en 
güçlü imparatorluklarından biri olmuştur. 

İmparator Augustus’un zamanında Roma İmparatorluğu en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. 
Anadolu’daki krallıklar Roma’ya bağlanmış böylece Anadolu, Roma toprağı olmuştur. Anadolu’da 
önemli sanat merkezleri gelişmiş, Akdeniz ve Ege’deki antik şehirler sütunlu caddeler, heykeller, 
tapınaklar, amfitiyatrolar, hamamlar ile donatılmıştır. Anadolu’da yer alan Roma dönemine ait çok 
sayıda sanat eseri günümüze ulaşmıştır.

İmparatorluk sınırları içinde Afrikalı, Mısırlı, Yunan gibi birçok farklı halk yaşıyordu. Ama 
İmparatorluk içinde sık sık ayaklanmalar baş gösterirdi. Çünkü Romalılar İlk Çağ’ın en büyük 
köleci toplumuydu. Lükslerine düşkün zenginler refah içinde yaşarken halk ağır vergiler altında 
eziliyordu. Kölelerin ise hakları yok denilecek kadar azdı. Bununla birlikte bu görkemli imparatorluk 
döneminde önemli sanatsal ve teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle devlet yönetimi, mimari 
ve mühendislik alanlarında Romalılar çok sayıda buluşa imza atmışlardır.

Roma 
Imparatorluğu’nun 
genişliğini görmek 

isterseniz haritada turuncu 
renge boyalı kısımlara 

bakmanız yeterli. Bugün 
Roma şehri Italya’nın 

başkentidir.

Anadolu Yunanistan İtalya

Roma

Mısır

Haritada aşağıdakilerin yerini işaretleyin.
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ILK ÇAĞ
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Roma İmparatorluğu’nda gladyatörler ya köle ya da savaş 
esirlerinden olurdu.

Gladyatör dövüşleri, büyük kalabalıkların toplandığı 
amfitiyatrolarda düzenlenirdi.

Bu dövüşleri çoğunlukla Roma İmparatoru da seyreder ve 
bir gladyatörün yaşayıp yaşamayacağına o karar verirdi.

Roma Imparatorluğu’nda Gladyatörler 

BU KÜÇÜK GLADYATÖR HEYKELCİKLERİ 
ROMA DÖNEMİ’NDE YAPILMIŞ. 
ŞİMDİ SADBERK HANIM MÜZESİ’NDE 
SERGİLENİYOR.

GLADYATORÜN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞABİLMESİ İÇİN LABİRENTİ GEÇMESİ GEREKİYOR.  
ONA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?
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ROMA İMPARATORLUĞU’NDA HESAP ve ABAKÜS

• Abaküs yatay bir çubukla iki bölüme ayrılmıştır.
• İşlemler, boncukların yatay çubuğa doğru   
   kaydırılmasıyla yapılır.
• Yatay çubuğun altındaki her boncuğun değeri 1’dir.
• Yatay çubuğun üzerindeki her boncuğun değeri ise 5’tir.
• Eğer bir sırada hiçbir boncuk yatay çubuğa doğru  
   hareket ettirilmediyse abaküsdeki değeri 0’dır.

Üstteki boncuklar 

Yatay 
çubuk

Hesap tablosu olan ve yüzyıllar önce Sümerler tarafından keşfedilen abaküs Çin, Mısır, Hindistan gibi 
birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. 

Romalılar bu hesap tablosunu biraz daha geliştirerek el 
abaküsü olarak kullanmışlardır. O dönemde tüccarlar, 

mimarlar, öğrenciler yanlarında taşıdıkları abaküs 
sayesinde dört işlemi kolaylıkla yapabiliyorlardı.

Roma Dönemi’nde genellikle tunçtan yapılan 
abaküs bir çerçeve üzerinde yer alan boncuk 

dizilerinden oluşurdu.

Alttaki boncuklar

Yüzler basamağı

Birler basamağı
Onlar basamağı

aktivite

Yandaki 
abaküslere 
karşılık gelen 
sayıları yazın.

13  4  1  6  2        5   3   0  3
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Ipuçları:
• Vitrinde sergilenen eser Roma Dönemi’ne aittir.

• Tunçtan çocuk başı biçiminde yapılan 3 numaralı eser Hellenistik Dönem’e aittir.

• Vitrine, Roma Dönemi’ne ait tunç bir eser konmamıştır.

• Aslında bir kandil ayağı olan kuyruklu figür tunçtan yapılmıştır.

• İri siyah gözleri ve boynunda kırmızı benekli bir bant olan figür pişmiş topraktan yapılmıştır ve Demir Çağı’na aittir.

Aşağıdaki eserlerden biri müzenin Roma Bölümü’nde sergileniyor. 

Ipuçlarından yola çıkarak hangi eserin sergilendiğini bulabilir misiniz?

 Biri vitrinde!

Demir Çağı, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma DönemiDönemler

1 2 3 4
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ROMA İMPARATORLUĞU

Roma Imparatorluğu Dönemi’nde Büstler 
Roma İmparatorluğu zamanında halk arasında büst yaptırmak çok moda olmuştu. Roma Dönemi’nden 
günümüze aşağıdaki gibi insanların baş kısımlarının betimlendiği çok sayıda büst ulaşmıştır.

Yandaki büstü kim yapmış olabilir?  
  

Büstün yapıldığı malzeme ne olabilir?  

Sizce böyle bir büstü yapmak kolay mı? Yapan kişinin ne kadar zamanını almış olabilir?

Sizce büstü yapılan kişinin Roma Dönemi’nde nasıl bir 
hayatı vardı? Mesleği neydi?  

Heykeltıraş 

Mermer

Marangoz 

Ahşap

Ressam

Tunç
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Bunları biliyor musunuz?

Nazar boncuklarının atası
Takının tarihi neredeyse 
insanlık tarihi kadar eskidir. 
İnsanların en eski süs 
eşyaları olan boncukların 
ilk örnekleri hayvan 
kemiklerinden ve taştan 
yapılırdı. Sonraları bu süs 
eşyalarına pişmiş toprak, 
cam ve metalden yapılanları 
da eklenmiştir.  

İşte size Sadberk Hanım 
Müzesi’nde sergilenen ve 
günümüzde nazar boncuğu 
olarak bilinen boncukların 
en eski örnekleri. Pek fazla 
değişmemiş, değil mi?

İnsanların ilk aletleri 
çakmak taşındandı. 
Kenarları yontularak 
keskinleştirilen uçları sivri 
bu aletler avlanma, yiyecek 
elde etme gibi günlük 
işlerin ayrılmaz parçasıydı 
ve insanlar için çok 
önemliydi.  

Eski çağlarda sırlı cam henüz 
keşfedilmediğinden aynalar altın, 
gümüş, tunç gibi metallerden 
yapılıp üzeri parlatılırdı. Bu şekilde 
iyi bir yansıma elde edilirdi. Cam 
aynalar ise ilk kez Venedik’te 
17. yüzyılda yapılmaya başlanmıştır.

Insanların ilk aletleri

Antik Çağ’ın biberonları

Ayna   

İlk kez Neolitik Çağ’da yapılmaya başlanan çanak çömlekler yapıldığı dönemin teknolojisi ve yaşam biçimi hakkında önemli 
ipuçları vermektedir. Pişmiş toprak olan çömlekler için gerekli tek malzeme kil ve su idi. İlk önceleri elde şekillendirilen kaplar, 
Orta Tunç Çağı’ndan itibaren çömlekçi çarkı kullanılarak yapılmaya başlanmış böylece çanak çömlek üretimi de hız kazanmıştı. 

Bilgi kaynakları çanak çömlekler
Geçmiş çağlara ait çanak çömleklerin arkeologlar için önemli bilgi 
kaynakları olduğunu biliyor muydunuz?

41

Antik Çağ’da 
bebeklerin 
beslenebilmesi 
için yapılan 
biberonlar. 
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Adım Athena. 
Zeus’un kızıyım. 
Barış ve zeka 

benden sorulur.

Merhaba! Roma 
Dönemi’nde pişmiş 

topraktan yapılmış aşk 
ve güzelliği simgeleyen  
Afrodit heykelciğiyim.

Ben Dionysos. Lidya’nın 
altın ovalarından geliyorum. 

Üzüm yaprağıdır benim 
sembolüm. Şölenlerin baş 

tacıyım. 

Adım Herakles. 
Ok atmak, saz 

çalmak ve güreşmek 
en iyi yaptığım 

işlerdir. 

Ben göklerin 
tanrısı baş 

tanrı Zeus’um.

MİTOLOJİ

Eski çağlarda Anadolu’da yaşamış olan uygarlıkların dinleri çok tanrılıydı. O zamanlar tanrıların insan 
görünümünde olduğuna inanılırdı. İnsanlar güneş, ay, yıldız, yıldırım gibi çeşitli doğa güçlerini kutsal 
kabul eder, onlardan hem korkar hem de yardım beklerlerdi. 

Ben Afrodit’in oğlu 
Eros’um.  

Aşk benim işim.ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR

ILK ÇAĞ



43

Antik Çağ’da tunçtan yapılmış olan mitolojik tanrı heykelciklerine uygun 
gölgeleri bulun ve altlarına adlarını yazın. 

Eskiden insanlar çok sayıda masalsı tanrı ve tanrıçaya inanır, onların heykellerini tapınaklarında veya 
evlerinde özel yerlere koyarlardı. İnanç ve efsanelerin etkisinde kalınarak yapılan çok sayıda sanat 
eseri bu sayede eski çağlardan günümüze ulaşmıştır ve bugün müzelerde sergilenmektedir.

Mitolojik Kahramanlar

Eros

Harpokrates 

Artemis

Athena

Hermes

Zeus

Pan

Apollon 
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OYUNCAKLAR

Pişmiş topraktan yapılmış horoz ve boğa biçiminde tekerlekli oyuncaklar

Kemik kukla

Romalı çocukların oyuncakları 
Sadberk Hanım Müzesi’nde!

ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR

ILK ÇAĞ



45

Pişmiş topraktan yapılmış kukla

aktivite

• Yandaki kuklayı dikkatlice kesin. 
• Bir kartonun üzerine yapıştırın.
• Kartonu da kuklanın şekline dikkat ederek tekrar kesin.
• Kuklanın başlık kısmından küçük bir delik açıp ip geçirin. 
• Artık kuklanız hazır. 

KUKLA YAPIMI

Gerekli malzeme:
Karton, ip, makas, yapıştırıcı, kalem

Romalı çocukların oyuncakları 
Sadberk Hanım Müzesi’nde!
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Yandaki maskeyi 
işaretli yerden 
kesin. Deliklerden 
lastik ya da ip 
geçirerek maskenizi 
hazırlayın.

Bu maskenin 
orijinalini görmek 
isterseniz, Sadberk 
Hanım Müzesi 
arkeoloji bölümüne 
bir bakın, bakalım 
bulabilecek misiniz?

Haydi siz de kendinize bir maske yapıp aktör olun!
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 İLK AYDINLATMA ARAÇLARI KANDİLLER

Sadberk Hanım Müzesi’nde sergilenen Antik Çağ kandillerinin üzerlerinde çeşitli kabartmalar yer almaktadır. 
Mitolojik sahneler, av sahneleri bunlardan bazılarıdır.

İnsanoğlunun ilk lambaları, içinde hayvan yağlarını yaktıkları taş kaplardandı. Daha sonra yukarıdaki 
gibi içine yağ ve fitil konulan kandiller yaygınlaştı. Günümüzde kullandığımız elektrikli ampullerin 
keşfine kadar kandiller dışında, mum ve gaz lambaları da yüzyıllar boyunca insanoğluna eşlik eden 
diğer aydınlatma araçlarından olmuştur.

Minik bir araştırma

Yukarıdaki kandiller M.S. 1. ve 3. yüzyıllar arasında kullanılmış. Acaba insanların ampul 
kullanmalarını sağlayarak hayatını kolaylaştıran elektrik kim tarafından keşfedildi?

Neil Armstrong    

Thomas Edison    

Isaac Newton       

Galileo Galilei       

Bill Gates 
AN

AD
O
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’D
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BİZANS İMPARATORLUĞU (M.S. 395 - M.S. 1453)

M.S. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. Başkenti Konstantinopolis 
(bugünkü İstanbul) olan Doğu Roma İmparatorluğu günümüzde Bizans adıyla bilinmektedir. 

Bizanslılar, Latince konuşan Romalılardan farklı olarak Grekçeyi resmi dil olarak benimsemişlerdir. Bizans 
Dönemi’nde çok tanrılı dinler etkisini yitirmiş ve Hristiyanlık dini yaygınlaşmıştır. Bizans Dönemi’nde sanat  
kilisenin etkisinde gelişmiştir.

1453 yılında Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi ile Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır.

BİZANS DÖNEM’İNDE YAPILMIŞ 
OLAN BU TUNÇ ALET NE OLABİLİR?

a) Maske 
b) Kantar  
c) Lamba

ORTA ÇAĞ

ZAMANDA YOLCULUK

GEÇMİŞE YOLCULUK YAPMA ŞANSINIZ OLSAYDI HANGİ ÇAĞA DÖNMEK 
İSTERDİNİZ? NEDEN? NASIL BİR YAŞAMINIZ OLURDU? ANLATIN.

ANADO
LU’DA TARİH

İ ÇAĞ
LAR
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MOZAİK SANATI

Iki mozaik arasındaki 7 farkı bulun.
Mozaik, küçük geometrik 
biçimlerde kesilen renkli 
taş, cam ya da pişmiş 
toprak parçaların yan 
yana getirilerek duvar 
ve yer döşemelerinin 
kaplanmasıdır. Mozaik 
sanatı asıl gelişimini Roma 
ve Bizans Dönemlerinde 
yaşamıştır. Özellikle Roma 
Dönemi’nde tapınakların, 
evlerin hatta sokakların 
zeminlerinin birbirinden 
güzel mozaik resimler 
ile süslenmesi oldukça 
yaygınlaşmıştı. 

aktivite

MOZAIK YAPALIM!

Gerekli malzeme:
Renkli el işi kağıtları, yapıştırıcı, cetvel, 
makas, kalem

• Renkli el işi kağıtlarının arkasına cetvel 
kullanarak küçük kareler çizin.

• Bir makas yardımıyla el işi kağıtlarını küçük 
kare parçalar halinde kesin.

• Kare parçaları, çizdiğiniz desenin üzerine 
yapıştırarak mozaiğinizi tamamlayın.
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ALACAHÖYÜK: Çorum ilinde yer alan yerleşim yeri. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda 
Anadolu’nun Bakır ve Tunç Çağları’na ait eserler bulunmuştur.

AMFORA: İki kulplu, sivri dipli, büyük boyutlu pişmiş toprak kap. 

ANTİK ÇAĞ: M.Ö. 6. yüzyıl – M.S. 3. yüzyıl arasında Hellen ve Roma uygarlıklarının gelişip 
yayıldığı çağ. 

ANTROPOLOJİ: İnsanın evrimini, kökenini, ırksal ve kültürel özelliklerini inceleyen insan 
bilimi.

AFRODİSİAS: Aydın ilinde yer alan antik kent. Adını aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’ten alır. 
Antik Çağ’ın en önemli heykelcilik okulu Afrodisias’ta yer alırdı.

BULUNTU: Arkeolojik kazı sonucunda ortaya çıkarılan her çeşit eşya, sikke, heykel, mimari 
kalıntı.

ÇATALHÖYÜK: Konya’da yer alan Anadolu’nun Neolitik Çağı’na ait önemli buluntular içeren 
yerleşim yeri. 

ESER: Kültür varlıkları içerisinde yaratıcılık gösteren, emek harcanarak yapılmış ve sanatsal 
değer taşıyan nesnelere denir.

HELLENİSTİK: M.Ö. 330 – M.Ö. 30 yılları arasını kapsayan ve Büyük İskender ile başlayan 
dönem. Makedonyalıların, Greklerin, Anadolu halklarının, Perslerin, Mısırlıların ve diğer Ön 
Asya halklarının ve kültürlerinin karışıp kaynaşmasıyla oluşan önemli bir kültür ve tarih 
dönemidir. 

HİYEROGLİF: Şekil ve resimlerden meydana gelen yazı şekli. Özellikle Mısır, Hitit ve Meksika 
uygarlıklarında kullanılmıştır.

HÖYÜK:  Bir yerde insan topluluklarının farklı zamanlarda üst üste yerleşim kurması ile bu 
medeniyetlere ait kültür tabakalarından oluşan yapay tepe.  

KERAMİK (SERAMİK): Arkeolojide pişmiş topraktan yapılmış çanak çömleği belirtir. 

MİLAT: Günümüzde kullandığımız Gregoryen takvimine göre, Hz. İsa’nın doğuşu  başlangıç 
yani milat kabul edilmiştir. Bu başlangıç “O”dır. Sıfırın solundakiler milattan önceki (M.Ö.); 
sıfırın sağındakiler ise milattan sonraki (M.S.) tarihleri gösterir.

MİTOLOJİ: Masal, efsane. Çok tanrılı dinlerde tanrı ve yarı tanrıların yaşamlarını, insanlarla 
ilişkilerini, diğer efsanevi yaratıklar hakkındaki öyküleri, inançları içeren efsaneler. 

RESTORASYON: Tarihsel değer taşıyan kültür varlıklarının aslını bozmadan onarılması ve bu 
şekilde gelecek kuşaklara ulaşmasının sağlanması.

RESTORATÖR: Müzelerde, kütüphanelerde, ören yerlerinde ve sit alanlarında kültür varlıklarının 
zamanla bozulmalarını önleyici tedbirler alan ve aslına uygun onarımını yapan uzman.
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Arkeoloji sözlüğündeki bazı kelimeleri aşağıdaki bulmacaya gizledik. Bakalım 
bulabilecek misiniz? Yandaki figürün adını merak ediyorsanız bulmacayı 
çözdükten sonra yanlarında numara yazan harfleri birleştirin.

Bu
lm

ac
a

C A D E J K O Ş A B N Ç R A A T N

A N T R O P O L O J İ S E A Y R T

F T L Y T R A M G İ F L S R E T B

İ İ D E B A Z Ü E R E D T C C N O

E K E R A M İ K T R M E O Ç Z D P

P Ç A T A L H Ö Y Ü K S R E L M İ

Ü A C D E T Y U M V K J A Ş Z R T

T Ğ H V C T I Y F G D L S İ Ü M R

E C A Z K E J L O P R T Y M A B M

R V L T A E R V B M İ T O L O J İ

O E A M F O R A B V F K N T P W L

B D C F N B Ö U P D S J K N V C A

U Y A T L B C V R P Ş L F S T L T

L B H E L L E N İ S T İ K R R U Y

U V Ö R T M S T L C R M N T R E T

N P Y Z C B E B A B D M Ç R E U T

T İ Ü P A F R O D İ S İ A S Y K L

U E K O L K D S Ş M N C E A L İ T

D S S H İ Y E R O G L İ F L K A T

Sana bir ipucu vereyim. 
Ben eski insanların 
yapıp kutsal kabul 
ettiği heykelciklerin en 
yaşlılarından biriyim. 
Batı Anadolu’da Tunç 
Çağı’nda mermerden 
yapıldım.

Antik Çağ

Antropoloji

Restorasyon

Keramik

Çatalhöyük

Afrodisias

Milat

Mitoloji

Hellenistik

Amfora

Buluntu

Höyük

Hiyeroglif

1 2 3 4

1

2

3

4
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Antik Çağ’da her şehrin muhakkak bir tiyatrosu olurdu. Tanrı 
Dionysos adına düzenlenen törenler sonucu oluşan tiyatroda 
koro ve şarkıcılar oyunun hikâyesini anlatırken, yüzlerine maske 
takan aktörler de hareketleri ile onlara eşlik ederlerdi.

Bunları biliyor musunuz?

Antik Çağ’da Tıp

Antik Çağ’da Tiyatro  

Çok eski çağlarda, hastalıkların nedeni kötü ruhlara dayandırılıyor, çareleri büyülerde 
aranıyordu. Zamanla insanların doğayı gözlemleyip bilimsel alanda gelişmesi ile 
beraber tıp bilimi doğdu ve birçok hastalığın bilimsel tedavisi de böylece mümkün 
oldu. 

Antik Çağ’ın en ünlü hekimi günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış olan 
Hipokrates’ti. Hipokrates hekim olacak kişilerin tıbbın kutsallığını korumaları ve 
onu kötüye kullanmamaları için bir yemin hazırlamıştır. Günümüzde de doktorlar 
meslek yaşamlarına başlarken benzer bir and içmektedir. Buna da “Hipokrat Yemini” 
denilmektedir. 

Antik Çağ’ın doktor tanrısı Asklepios’un kutsal hayvanı olan yılan, günümüzde de tıbbın 
sembolü olarak kullanılmaya devam ediyor.

İlk olimpiyat yarışmalarının günümüzden 2700 yıl önce tanrı Zeus adına Kıta 
Yunanistan’ın Olympia şehrinde düzenlendiğini biliyor muydunuz? 

Antik Çağ’ın insanları sağlıklarına çok dikkat ederler ve hep spor yaparlardı. 
Gençlerin gittiği gymnasion adı verilen okullarda spor temel eğitimin bir 
parçasıydı. Çocuklar bu okulların avlusunda güreşir, boks yapar ve koşarlardı. 

Antik Çağ’da yaşamış olan ünlü bir güreşçi, formunu her gün bir sığırı havaya 
kaldırarak korurdu.

Antik Çağ’da Spor

54
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Ayşe’nin arkeoloji bölümüne ulaşmasına yardımcı
olur musunuz?

Avcıların ve geyiklerin yer aldığı Paleolitik 
Çağ’a ait mağara resminin eşi hangisi?

Dünya tarihinde, çağların değişmesine 
neden olan önemli olaylar nelerdir? 

Sümerler yazıyı keşfetti.
Kavimler Göçü
Fatih Sultan Mehmed Istanbul’u fethetti.
Fransız Devrimi

Tarih çizelgesine göre yaşadığınız çağ 
hangisidir?

Yakın Çağ

Neolitik Çağ’da görülen gelişmeleri 
resimlerle eşleştirin!

Doğru mu, yanlış mı?

Sayfa 4

Sayfa 12

Sayfa 10-11 Sayfa 13

Sayfa 9

Çağlar, dünya tarihinde yaşanan önemli toplumsal
olaylara ve değişimlere göre ayrılmıştır.

İnsanlar yazıyı dünyanın her yerinde aynı zamanda
keşfetmişlerdir.

Yazının keşfinden sonra, yazılı belgeler sayesinde geçmiş
kültürlere ait bilgilerimiz kesinleşir.

İnsanlık tarihi, yazının keşfinden sonra başlar.

Çağlar uzun zaman dilimlerini gösterir.

Big Bang kainatın oluşumu ile ilgili teorilerden biridir.

Zamanın günlere, aylara ve yıllara
bölünmesine takvim denir.

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

Doğru

Doğru

Doğru

3

5

D şıkkı

4

1

2
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Aşağıdaki çömleklere sayı ile bir değer verilecek olsa bir büyük 
vazoyu alabilmek için değeri 8 olan küçük çömlekten 6 adet 
verilmesi gerekiyordu. Bu durumda büyük çömleğin değeri kaç 
olurdu?

Bakalım bu kaplar 
içinde benzer 
biçimli olanları fark 
edecek misiniz?

Gölgelerden hangisi 
Hititlerin yaptığı koç 
biçimli küçük pişmiş 
toprak kaba ait?

Küçük tunçtan yapılmış Hitit heykelciğinin 
tapınağına ulaşması gerek. Ona yardımcı olun.

Sayfa 14

Sayfa 19

Sayfa 21

E şıkkı

Sayfa 20

x 6 =

8 48

Aktivitede araya Tunç Çağı’na ait 
olmayan farklı bir eser karışmış, 
hangisi olduğunu bulun.

Sayfa 15

Metal Para 
(Sikke) – Gümüş

Üzeri kabartmalar ile süslenerek özenle 
yapılmış tunç okluk hangi Urartulu askere ait?

Sayfa 22

Urartu Dönemi’ne ait eşyalar: Tabloda, 
aşağıdaki şekilde dizili sırayı bulun.

Sayfa 23
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Hangilerinde derinlik etkisi yaratılmıştır? Acaba hangisi?

Sayıları takip 
ederek noktaları 
birleştirin, bakalım 
Hellenistik 
Dönem’den 
hangi eser ile 
karşılaşacaksınız?

Hellenistik Dönem’e 
ait kadın heykelciği, 
pişmiş toprak
(M.Ö. 3. yüzyıl)

Kırık parça hangisi?

Detaylar ile eserleri eşleştirin!

1 >  B
2 > D

3 > C
4 > A

5 > F
6 > E

Sayfa 26

Sayfa 27

C şıkkı

Sayfa 31

Sayfa 32

Sayfa 33

2314

Gladyatorün 
özgürlüğüne 
kavuşabilmesi için 
labirenti geçmesi 
gerekiyor. Ona 
yardımcı olur 
musunuz?

Haritada Anadolu, 
Yunanistan, Italya 
ve Mısır’ın
yerini işaretleyin.

Sayfa 37

Sayfa 36
Harita

Anadolu

Yunanistan

İtalya

Mısır

Roma imparatorluk 
hazinelerine 
ulaşabilmek 
için Sikke–Atlı 
Küpe–Eros 
figüründen oluşan 
sıralamadaki 
doğru rota:

Sayfa 35



Biri vitrinde:
Yandaki eser 
Sadberk Hanım 
Müzesi Roma 
Bölümü’nde 
sergileniyor.

Acaba insanların karanlıkta ampul kullanmasını sağlayarak hayatını kolaylaştıran
elektrik kim tarafından keşfedildi? 
Thomas Edison

Büstü kim yapmış olabilir? 
Heykeltıraş

Antik Çağ’a ait küçük tunç mitolojik tanrı heykelciklerine uyan 
gölgeleri bulun ve altlarına adlarını yazın.

Sayfa 39

Sayfa 49

Sayfa 51

Sayfa 40

Sayfa 43

Büstün yapıldığı malzeme ne 
olabilir? Mermer

ErosHarpokrates Artemis Pan Apollon ZeusHermes Athena

Iki mozaik arasındaki 7 farkı bulun.

Sayfa 50
Bizans Dönemi’nde yapılmış 
olan bu tunç alet ne olabilir? 
Kantar

Sayfa 53

I  D  O  L

C A D E J K O Ş A B N Ç R A A T N

A N T R O P O L O J İ 1 S E A Y R T

F T L Y T R A M G İ F L S R E T B

İ İ D E B A Z Ü E R E D T C C N O

E K E R A M İ K T R M E O Ç Z D P

P Ç A T A L H Ö Y Ü K S R E L M İ

Ü A C D E T Y U M V K J A Ş Z R T

T Ğ H V C T I Y F G D L S İ Ü M R

E C A Z K E J L O P R T Y M A B M

R V L T A E R V B M İ T O L O J İ

O E A M F O R A B V F K N T P W L4

B D C F N B Ö U P D S J K N V C A

U Y A T L B C V R P Ş L F S T L T

L B H E L L E N İ S T İ K R R U Y

U V Ö R T M S T L C R M N T R E T

N P Y Z C B E B A B D M Ç R E U T

T İ Ü P A F R O D2 İ S İ A S Y K L

U E K O L K D S Ş M N C E A L İ T

D S S H İ Y E R O3 G L İ F L K A T

1 2 3 4
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Aşağıdaki abaküslere karşılık 
gelen sayıları yazın.

Sayfa 38

121 7 3

3051

7 3 5 0 4

4
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Elinizdeki Arkeoloji Aktivite Kitabı,
Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi

arkeoloji bölümündeki eserleri
hem eğlenceli hem de öğretici bir
şekilde tanıtıyor. Umarız, sizler için

hazırladığımız aktivitelerle hem güzel
vakit geçirir hem de arkeoloji ve Anadolu 

tarihi hakkında bilgi edinirsiniz!


