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Coğrafi olarak Türkiye, doğu ile batının çekim merkezinde, Avrupa ile Asya kıtalarının 

kesiştiği noktadadır. Uygarlıkların ortaya çıkışından beri bu yaşlı ülke, pek çok yerleşmenin 

merkezi olmuştur. 

 

Batılıların Türkiye’yi “Zıtlıklar Ülkesi” ve “Doğunun Kapısı” şeklinde tanımlamaları bir 

ölçüde gerçeği ifade etmekte çağdaş Türkiye’nin büyük bir sanat, tarih ve kültür zenginliğine 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Kıta Avrupası’ndan Akdeniz’e doğru uzandığımızda, 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Avrupa’dan ayrılan günümüz Türkiye’si, büyüleyici 

sahillerinin güzelliği ve sayısız eski eserin engin sessizliği ile bir dünya cennetidir. 

 

Ülkemizdeki inanılmaz sanat ve kültür mirası, kökleri mitolojik dönemlere kadar uzanan 

tarihi olayların üst üste oluşumları ile ortaya çıkmıştır. Çok eski çağlardan beri Anadolu, 

egemenliğin bir uygarlıktan diğerine geçişine şahit olmuştur. Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar... 

Ege kıyılarındaki kent devletlerinin kuruluşunun ardından Persler tüm bu bölgeyi ele 

geçirmeye başladılar. Büyük İskender’in seferi ile, sonradan Roma İmparatorluğuna katılan 

Hellenistik krallıklar kurulmaya başlandı. İ.S. 324’ten sonra imparatorluğun başkentliğine 

yükselen Konstantinapolis (İstanbul), dönemin en ihtişamlı kentlerinden biri konumuna geldi.  

 

Bizans İmparatorluğundan sonra Selçuklular, daha sonra da Osmanlılar Anadolu’yu 

egemenlikleri altına aldılar. (14. yy.) I. Dünya Savaşı sonrasında paylaşılmak istenen ülkeyi 

yabancı güçlerin işgalinden kurtaran Atatürk sayesinde 29 Ekim 1923’de çağdaş Türkiye 

Cumhuriyeti kurulmuş oldu. 

 

 

Çocuklar, ülkemizin tarihi eserlerini ne kadar tanıyorsunuz? İşte size bir fırsat. Biz 

isimlerini verdik, siz hangi şehirlerde bulunduklarını ve hangi döneme ait olduklarını 

araştırınız. Eserleri aranızda paylaşın. Bulabildiğiniz takdirde resimlerini bir dosyada 

toplayın. Eser numaralarını, simgeleri ile harita üzerine işleyerek 5. Etkinlikteki haritayı 

oluşturun. Böylece daha ileride, gerektiğinde bu iki etkinlikten faydalanabilirsiniz. Sizin 

bildiğiniz, bulunduğunuz yöreye ait başka tarihi eserler varsa listeye ekleyiniz. 

 

 

1. Selimiye Camii 

2. Apollon Tapınağı 

3. Peribacaları 

4. Efes Antik kent 

5. Perge 

6. Yerebatan Sarnıcı 

7. Yeşil Camii 

8. Aspendos Tiyatrosu 

9. Nemrud dağı-Anıt 

Mezarları 

 

 

10. Ayasofya 

11. Damlataş Mağarası 

12. Sumela Manastırı 

13. Truva 

14. Topkapı Sarayı 

15. Süleymaniye camii 

16. Hierapolis tiyatrosu 

17. Derinkuyu ve 

Kaymaklı Yer altı 

şehirleri 

 

 

18. Yazılıkaya 

19. Ihlara vadisi 

20. Mevlana Türbesi 

21. Artemis Tapınağı 

22. Göreme Kaya 

Kiliseleri 

23. Pamukkale 

24. Myra kaya mezarları 


