ÖĞRETMEN
REHBER KİTAPÇIĞI
Oryantalist Resim Koleksiyonu
Osman Hamdi Bey

Değerli Öğretmenler,
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyon sergileri kapsamında 7-12 yaş
aralığındaki serbest okul gruplarına yönelik “Öğretmen Rehber Kitapçığı”
hazırladı.
Kitapçıkta Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Kütahya Çini ve Seramikleri,
Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergilerinden seçilmiş eserlerin
açıklamaları ve öğrencilere yönelik sorular yer alıyor.
Bu kitapçık sayesinde öğretmenler, öğrenci gruplarıyla müzeye gelmeden önce
hazırlık yapabiliyor, eserlerin incelenmesine ilişkin bilgi edinebiliyor.
Kitapçıkta yer alan bilgiler doğrultusunda öğrenciler; eleştirel ve yaratıcı
düşünme, sorgulama, kendilerini doğru biçimde ifade edebilme becerilerini
geliştiriyor.
Müze gezisi sonrasında ise, dileyen öğretmenler okula döndüklerinde
öğrencileriyle müzede gezdikleri sergiler hakkında çeşitli aktiviteler yaptırabiliyor.
Okul grupları hakkında detaylı bilgi için Pera Öğrenme ile iletişime geçebilirsiniz.
Serbest Gruplar
Rehberli tur ve atölye çalışmalarına kontenjanlarının doluluğu nedeniyle
katılamayan öğrenciler serbest grup halinde müzeyi gezebilirler. Gruplar en
fazla 45 öğrenci ile müzeyi öğretmenleri eşliğinde ziyaret edebilir.
Rezervasyon için, ziyaret tarihi, öğrenci sayısı, öğretmen sayısı, ziyaret saati, yaş
grubu ve öğretmen iletişim bilgileri gereklidir.
Detaylı bilgi ve rezervasyon için:
0212 334 99 00 (4)
ogrenme@peramuzesi.org.tr
peramuzesi.org.tr

Pera Öğrenme Hakkında

Pera Müzesi Öğrenme Programları’nda uygulamalı çalışmalarla pekiştirilen
atölyeler, müzeyi sosyal hayatın bir parçası kılmayı amaçlıyor. Bu amaç
doğrultusunda oluşturulan programlar, koleksiyon sergilerinin yanı sıra, süreli
sergilere yönelik de hazırlanan atölyeler ile Pera Çocuk (4-6, 7-12), Pera Genç
(13-17), Pera+ (18+, 60+), Öğretmenler, Okul Grupları (anaokulu, ilkokul,
ortaokul, lise) ve Pera Engelsiz (Zihinsel Engelli) kategorileri altında birbirinden
renkli ve yaratıcı etkinlikleri yıl boyunca sürdürüyor.
Sanatın farklı akımlarına gönderme yapan atölyelerde tecrübe beklenmeksizin
katılımcılar; müzeciliğe dair farklı süreçleri de inceleme imkânı buluyor. Aynı
zamanda katılımcılar görerek, dokunarak, koklayarak, interaktif bir şekilde
deneyimleyerek keşfediyor. Çocukların ve gençlerin merakla bekledikleri Sanal
Gerçeklik, Maker, 3 Boyutlu Tasarım, Minecraft, IoT gibi atölyeler
gerçekleştiriliyor. Yaratıcı drama yöntemlerini kullanarak rol yapma, doğaçlama
ve oyunla, müzeyi yaşayan bir mekân olarak deneyimlemelerini sağlayan, müze
bilinçlerini ve estetik becerilerini geliştiren çalışmalar yapılıyor.
Pera Öğrenme senelik programı kapsamında, özel günlere yönelik de atölyeler
gerçekleştiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara
yaratıcı drama, beden perküsyonu, masal anlatımı, Çocuk Oda Orkestrası ve
Çoksesli Çocuk Korosu etkinlikleri düzenleniyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere; Hip-Hop dans atölyesi, maske atölyesi
gibi ilgi çekici ücretsiz atölyeler yapılıyor. Bunlara ek olarak, Yarıyıl Tatili Atölyeleri,
Anneler Günü, Babalar Günü, Yaz Tatili Atölyeleri ve Yılbaşına Özel Atölyeler gibi
farklı atölyelere de yer veriliyor.
18 yaş ve üzerindeki herkesin katılabildiği Pera+ atölyelerinde katılımcılar, farklı
konularda uzmanlaşmış eğitmenler eşliğinde Pera Müzesi’nin koleksiyon ve
süreli sergilerini geziyor ve müzeyi felsefe, müzik, edebiyat, fotoğrafçılık gibi
farklı disiplinler ile birlikte deneyimliyor.
Pera Öğrenme koleksiyon sergileri kapsamında farklı branşlardaki öğretmenlere
yönelik sergi turu ve disiplinler arası atölyeler düzenliyor. Atölyelerde
öğretmenlere müzeyi öğrencileriyle nasıl daha etkili ve interaktif şekilde
gezebileceklerine dair bilgiler de veriliyor.
Son olarak, Pera Müzesi'nin süreli sergilerinden ilhamla hazırlanan yaz
atölyelerine katılan çocukların yaratıcı dünyasını yaz sergileriyle bir araya
getiriyor. Yaz atölye programında çocukların yarattıkları objelerden oluşan sergi
hem atölye alanında hem de dijital platformda izleyiciyle buluşuyor.
Pera Öğrenme Programları kapsamındaki bu çok çeşitli atölyelerde herkesi
kendini sanat ve tasarımla ifade etmeye, Pera Müzesi’ne bekliyoruz.
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2. Kat Sergi Salonu
Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonundan yapıtlarıyla
Osman Hamdi Bey’in yaşamı ve sanatı
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Sanatçı Hakkında
Tanzimat Dönemi’nin yetiştirdiği bir Osmanlı aydını. Resim, arkeoloji, müzecilik, sanat
eğitimi gibi kültür-sanat yaşamının farklı alanlarında, bir ömre ancak sığdırılabilecek
zenginlikte ve çeşitlilikte katkılar yapmış bir kişilik.
Osman Hamdi Bey’in ardında bıraktığı miras, ölümünden 100 yıl sonra bile şu ya da
bu biçimde sanatçıların, bilim insanlarının eserlerinde, kurumlarda, müzeciliğimizde
yaşamaya devam ediyor. O her zaman gündemin ön sıralarına oturmayı, dikkat
çekmeyi, sesini duyurmayı, hararetli tartışmaların konusu olmayı başarıyor.

Kronoloji
• 30 Aralık 1842’de elçilik, nazırlık, sadrazamlık yapan İbrahim Edhem Paşa’yla Fatma
Hanım’ın 4 oğlunun en büyüğü, Osman Hamdi İstanbul’da dünyaya geldi.
• İlk öğrenimine Beşiktaş’ta başlayan Osman Hamdi, 1856’da Mekteb-i Maarif-i
Adliye’ye devam etti. Yaptığı karakalem desenlerden resme olan ilgisinin bu sıralar
başladığı anlaşılmaktadır.
• 1860’da, eğitim için Paris’e gönderilmiş ilk öğrencilerden biri olan ve o tarihte Ticaret
Nazırı olarak görev yapan İbrahim Edhem Paşa’nın 18 yaşındaki oğlu Osman Hamdi,
Tercüme Odası memurluğuna getirildi ve Paris’e hukuk eğitimi almak üzere gönderildi.
• 4 Eylül 1881’de Müze-i Hümayun müdürü P. Anton Dethier’nin ölümü üzerine bu
kurumun müdürlüğüne getirildi. Çinili Köşk’te bulunan müzeyi düzenleyip geliştirmek
için çalışmalara başladı.
• Resmen 2 Ocak 1882’de kurulan Sanayi-i Neﬁse Mektebi’nin müdürlüğüne getirildi.
2 Mart 1883’te eğitime başlayan okulda, resim, heykel ve mimarlık alanlarında eğitim
veriliyor, Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu model alınıyordu.
• 24 Şubat 1910’da Osman Hamdi Bey’in Kuruçeşme’deki yalısında vefat etmesi
İstanbul’da ve Batı’da büyük bir üzüntüyle karşılanmış; devlet erkânının, yabancı
temsilcilerin katıldığı tören, Ayasofya’da kılınan cenaze namazından sonra Müze-i
Hümayun’da yapılan konuşmalarla devam etmiş, sanatçı vasiyeti üzerine çok sevdiği
Eskihisar’da toprağa verilmiştir.

Eserler Hakkında

1906’nın 1 Mayıs günü Paris Grand Palais’de açılan, Fransız
Sanatçılar Derneği’nin (Société des Artistes Français)
düzenlediği Salon sergisinde Fransızca adı “L’homme aux
Tortues” (Kaplumbağalı Adam), sergiye ait katalogların
birindeyse İngilizce adı kısaca “Tortoises” (Kaplumbağalar)
olarak verilen resim Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa
Terbiyecisi” olarak tanınmış olan eseridir.

Kaplumbağa
Terbiyecisi

Osman Hamdi Bey
Tuval üstüne yağlıboya
221.5 x 120 cm

Osman Hamdi Bey, resmin yapılışından 37 yıl önce
Bağdat’tayken babasına yazdığı bir mektupta Tour de
Monde dergisinin eline geçen sayısını zevkle okuduğunu
belirterek teşekkür eder. Derginin ilgili sayısında Aimé
Humbert adındaki İsviçreli diplomatın Japonya’da
gördüklerini anlattığı bir makalesi de yer almakta, genellikle
Koreli olduğu belirtilen kaplumbağa terbiyecilerinden söz
edilmektedir. Terbiyecilerin küçük bir davulla çaldıkları ritm
eşliğinde kaplumbağalara sıra halinde yürümeyi, alçak bir
masanın üstünde üst üste dizilmeyi öğrettiklerini anlatan
metne bu etkinliği betimleyen bir gravür de eşlik eder. Söz
konusu makale ve gravürün Osman Hamdi Bey’e eseri için
bir ilk ﬁkir, esin verdiği düşünülebilir.
Osman Hamdi’nin resimlediği sahnede yerdeki yeşillikleri
yemekte olan kaplumbağaları düşünceli bir tavırla izleyen
Doğulu giysiler içinde bir erkek ﬁgürü görürüz. Elinde bir
ney tutmakta, sırtında nakkare veya kudüm cinsinden bir
vurmalı çalgı durmaktadır. Önünde durduğu pencerenin
üstünde yer alan sivri kemerli alınlıkta “Şifa’al-kulûp lika’al
Mahbub” yani “Kalplerin şifası, Sevgiliyle (Hz. Muhammed)
buluşmaktır” yazılıdır. Mekân olarak, sanatçının resimlerinde
sıkça karşımıza çıkan Bursa Yeşil Cami’nin üst kat odası
kullanılmış, ﬁgür için pek çok resminde olduğu gibi Osman
Hamdi’nin kendisi modellik etmiştir. Adamın elinde, sırtında
yer alan çalgılar derviş olabileceğini akla getirse de, başlığı
Elbise-i Osmaniye’de “yemeniler dolanmış keçe kalpak”
olarak tanımlanan “Mardinli Kürd” tipinin başlığına benzer.
Osman Hamdi’nin Viyana’da bulunduğu sırada, bu giysiyle
poz verdiği bazı fotoğraﬂar çektirdiği bilinmektedir. Sanatçı,
ﬁgür ve mekan detayları için, başka resimlerinde de sıkça
görüldüğü gibi çeşitli fotoğraﬂardan yararlanmış olmalıdır.

Sorular
1. Sizce bu eser kapalı alanda mı, açık alanda mı
resmedilmiş?
2. Nasıl bir bina burası? Müze mi, cami mi, kulübe mi,
saray mı, ev mi?
3. Hangi cami olabilir? İstanbul’da mı, şehir dışında mı?
4. Duvarlardaki mavilikler nedir? Özel bir adı var mı?
5. Yukarıda okuyamadığımız bir yazı var, ona ne diyoruz?
Sizce orada ne yazıyor olabilir?
6. Ayakta duran ﬁgür kim olabilir?
7. Derviş burada ne yapıyor olabilir?
8. Derviş’in elinde tuttuğu enstrümanın adını biliyor
musunuz? Nasıl kullanılıyor?
9. Derviş’in sırtında ve boynunda asılı duranlar nedir? Ne
işe yarıyor?
10. Kaplumbağalar ne yiyor?
11. Eserde en çok dikkatinizi çeken hangi renk oldu?
12. Sizce Osman Hamdi Bey’in eserdeki kıyafetiyle,
günümüzde giydiğimiz kıyafetler benzer mi? Resimdeki
derviş nasıl giyinmiş? Ayağındakilerin ve başındakinin
adı nedir?
Cevaplar
1. Kapalı alanda
2. Cami
3. Bursa’daki Yeşil Cami’nin üst kat odasında
4. Çini
5. Hat sanatı kullanılarak hazırlanmış bir kitabe.
“Kalplerin şifası, Sevgiliyle (Hz. Muhammed) buluşmaktır” yazıyor
6. Dervişi andıran bir Osmanlı ﬁgürü. Osman Hamdi Bey
kendisini model olarak kullanmış.
7. Kaplumbağaları izliyor
8. Ney
9. Nakkare, kudüm benzeri yarım küre biçiminde bir
küçük davuldan oluşan vurmalı bir çalgı
10. Yaprak
11. Öğrencinin kendi cevabı..
12. Bizden farklı giyinmiş. Ayağındakilere çedik,
kafasındakine de serpuş diyoruz.

Oryantalist bir ressam sayılmasına karşılık Osman Hamdi
Bey’in Doğu’ya bakışı, batılı ressamlarınkinden çok
farklıdır. Resimlerindeki kadın ﬁgürlerinde cinselliği ön
planda tutan batılı oryantalistlerin tersine, onun
resimleinde yer alan ﬁgürler Osmanlı’da batıya açılış
döneminin, bireysel kimliğinin ve yeteneklerinin
farkında, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık
kadınlardır. Osman Hamdi Bey’in resimlerinde Osmanlı
kadını, çalgı çalarken, kitap okurken ya da evinde çiçek
düzenlerken betimlenmiş ve her zaman giyimli
gösterilmiştir. Bursa Yeşil Cami’den mimari öğelerin yer
aldığı bu resimde de tambur, def gibi çalgıların yanı sıra
halılar, kakmalı ahşap işçiliği, taş oymacılığı, çiniler gibi
Osmanlı’ya özgü dekorasyon öğeleriyle, sanatçının
kadın kimliğine dair bu yaklaşımı bir araya getirilmiştir.

İki Müzisyen Kız

Osman Hamdi Bey
Tuval üstüne yağlıboya
1880

Sorular
1. Eserdeki ﬁgürler ne yapıyor? Boş vakitlerini nasıl
değerlendiriyor görünüyorlar?
2. Siz de müzikle ilgileniyor musunuz? Enstrüman
çalıyor musunuz?
3. Eserde hangi geleneksel enstrümanları görüyorsunuz, sayınız.
4. Kullanılan geleneksel mimari öğeleri ve dekorasyonda dikkatinizi çeken detayları anlatınız.
Cevaplar
1. İki kadın birlikte müzikle uğraşıyor.
2. Öğrenciye ait..
3. Tambur ve def
4. Çini, halılar, terlikler, mermer korkuluk, niş, ahşap
kapaklar vb.

NOTLAR

