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DESTEKLEYENLER

Mimari ve Yaşam

Ticaret ve Değişim

SERÜVENLER BASLIYOR!

HALEP ODASI

EJDERHANIN YOLCULUGU

Sevgili Öğretmenler,
Bir süredir, Berlin İslam Eserleri Müzesi’nde bizi İslam kültürünün egemen olduğu ülkelerin geçmiş çağlarına götürebilecek
bir zaman makinesi olduğu hakkında rivayetler dolaşıyor…
Oralarda bizi yeni bilgiler ve deneyimler bekliyor: Farklı kültür ve dinden insanlar eskiden nasıl birlikte ve yan yana yaşıyorlardı? Ülkeler ve bölgeler arasındaki bilim ve bilgi aktarımı
hangi yollarla gerçekleşiyordu? Başarılı bir sanatçının temel
özellikleri nelerdi? Değişik eşyaların koleksiyonunu yapma
düşüncesi nereden kaynaklanır? Öğrencileriniz, İpek Yolu
boyunca yapacakları yolculuklar veya serüvenlerle dolu Anadolu, Mısır, Suriye ve İran gezileriyle bu soruların yanıtlarını
bulabilecekler.
Zaman yolculuklarına şu ders araçları eşlik edecek: Dinlemek
veya okumak üzere hazırlanan beş kültür öyküsü, öğretmenler için bir kitapçık, genç araştırmacılarımız için yaratıcı sorular, alıştırmalar ve bir de 25 bilgi kartı! Türkçe ve Almanca
olarak hazırlanmış olan bu ders araçları ücretsiz olarak edinilebilecektir.

Farklı kültürlerden ve dinlerden insanlar 17. yüzyılda bir
arada nasıl yaşıyorlardı? Öykü kahramanımız, İslam Eserleri
Müzesi’nin en değerli eserlerinden birinin süsleme işlerinin
tamamlanmak üzere olduğu 17. yüzyılın başlarına bir yolculuk
yapıyor. Bu eser, Halepli bir Hıristiyan tüccarın konuk odasının duvarlarını süsleyen ahşap kaplamalardan oluşuyor.
Öğrenciler bu serüven boyunca odaların dekorasyonu ile ev
sahipleri hakkında ve Yakın Doğu ülkelerindeki insanların
günlük yaşamları üzerine ipuçları keşfediyorlar. Ders malzemeleri yardımıyla Halep Odası ile kendi günlük yaşamları arasında ilişki kuruyorlar ve temsili mekanların işlevleri hakkında
bilgiler ediniyorlar.

Çocuklar bu öyküyle binlerce yıllık İpek Yolu’nu keşfe çıkıyorlar. Kahramanımız zaman makinesinin yardımıyla bir halının
eski kervan yolları üzerindeki izini sürüyor. Sanattaki ejderha
figürü aracılığıyla öğrenciler, malların, öykülerin ve resimli
motiflerin bölgeler arasında nasıl gidip geldiğini görüyorlar ve
İpek Yolu ticaretinin ne gibi tehlikeler ve kazançlar getirdiğini
öğreniyorlar.
Ders malzemelerimiz Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve
etkileşimin çok uzun bir tarihi olduğunu gösteriyor ve öğrencilere bugünkü küreselleşmenin anlamı üzerinde düşünme fırsatı sunuyor.

Vekil Evi’nin konuk odasına ait ahşap duvar kaplamaları
Suriye (Halep) 1600/1601 ve 1603 yılları
Ahşap üzerine boyama

Ejderha ve anka kuşu motifli halı
Türkiye, Orta Anadolu, 15./16. yüzyıl
Yün

Bilgi ve katılım için:
www.kulturgeschichten.info
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Bilim ve Bilgi Aktarımı

Koleksiyonlar ve Araştırmalar

SARAYIN K TAPLARI

KAH RE’DE B R HASTANE

BANKER GW NNER’ N
KOLEKS YON MERAKI

Kitapların henüz seri biçimde üretilemediği çağlarda, İran
şahlarının kurduğu kitap atölyelerinde değerli el yazmaları
hazırlanıyordu. Kağıt üreticileri, nakkaşlar, yani minyatür ressamları ve cilt ustaları, hep birlikte hükümdarın himayesinde
çalışmaktaydı. Bunların arasında en saygın yere sahip olanlar, hat sanatçılarıydı. İşte tam da orada öykü kahramanımızın başına bir kaza geliyor! Biz de acaba kendini bu durumdan nasıl kurtaracak diye merakla bekliyoruz.
Bu öykü, sanatın zaman içinde yüklendiği anlamlar üzerine
düşünmek için bir fırsat sunuyor. İyi bir sanatçının özellikleri
nelerdir ve neleri başarmalıdır? Avrupa’da da benzer kitap
atölyeleri var mıydı? Bugün hala kitap sanatından söz edebiliyor muyuz? Konuyla ilgili ders malzemeleri, farklı iletişim
yollarının olumlu ve olumsuz yönlerine de değiniyor.

Bu öykü, kahramanımızın en zorlu serüvenlerinden birini
anlatıyor. Tek başına ve yaralı bir ayakla Kahire’deki bir Ortaçağ hastanesine düşmek hiç de kolay olmamalı. Ama bütün
sorunlara rağmen bir Arap bilim adamının çalışma odasında
vakit geçirmek herşeye değiyor.
Öğrenciler, resimli bilgi kartları ve müzeden sağlanan bilgiler
yardımıyla bilimsel birikimin Ortaçağ’da İslam ülkelerinden
Avrupa’ya nasıl geldiğine tanık oluyorlar. Eski çağların gözlem ve yolculuk gereçlerini, yazı araçlarını ve buhurdan örneğinde olduğu gibi karmaşık mekanik düzeneğe sahip sanat
eserlerini inceliyorlar. Avrupa biliminin gelişmesinde İslam
ülkelerindeki bilim adamlarının ne kadar önemli bir rol oynadıklarını öğreniyorlar.

Kitap ve Hat Sanatı

Şehname’den bir sayfa
İran, 1530 yılı civarı
Kağıt üzerine altın ve is mürekkebi
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Buhurdan
Berlin Asya Sanatı Müzesi
Suriye, 13. yüzyılın ikinci yarısı
Pirinç, altın ve gümüş işli
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Bu öykümüz bir yandan ünlü Elhamra Sarayı’nın tarihine
değiniyor, bir yandan da İspanya’dan Berlin İslam Eserleri
Müzesi’ne kadar gelen ahşap bir kubbenin uzun yolculuğunu anlatıyor. Elhamra Sarayı 19. yüzyılda kısmen harap
durumda, kısmen de Alman banker Arthur von Gwinner örneğindeki gibi özel mülkiyet altındadır. İlginç, egzotik eşyalar
toplamaya meraklı Gwinner bu kubbeyi de Berlin’deki evine
getirmiştir.
Peki egzotik şeyleri toplama tutkusu nereden geliyor? Bir
çocuğun topladığı “ilginç ve güzel eşyalar” ile bir müzenin koleksiyonu arasındaki fark nedir? Neden bazı şeyler
zamanla değerini yitirir? Öğrenciler bu heyecanlı öykü aracılığıyla, eşyaların zaman içinde nasıl değer kazandığını veya
kaybettiğini görüyor ve müzelerin kültür mirasını korumak
amacıyla giriştikleri çabaları öğreniyorlar.

Elhamra’daki “Kadınlar Kulesi”ne ait kubbe
İspanya (Granada), 14. yüzyıl başı
Sedir ve kavak ağacı
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