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A	  DEEP	  APPROACH®	  TO	  TURKISH	  
SUGGESTION	  CARD	  FOR	  SELF-‐DIRECTED	  LEARNING	  
	   	   	   	   	   	  

CARD	  NUMBER:	  11	  

THEME:	  TARIH	  /	  HISTORY	  

From	  the	  Ottoman	  Empire	  to	  the	  Turkish	  Republic	  
and	  Today	  –Osmanlı	  İmparatorluğu’ndan	  Türkiye	  
Cumhuriyeti’ne	  ve	  bugün	  

LEVEL:	  Advanced	  	  	  
EDUCATIVE	  PROJECTS:	  	  
1:	  Organizing	  a	  field	  trip	  to	  historical	  places	  	  
2:	  Exploring	  history	  from	  several	  perspectives	  	  

Module	  developed	  by	  Celile	  Ökten	  

	  

LANGUAGE	  STANDARDS	  BEING	  DEVELOPED	  (See	  
ACTFL	  5Cs	  Standards)	  
Communication	  (1.2):	  Understand	  and	  interpret	  
scholarly	  articles	  and	  spoken	  language	  used	  in	  
news	  and	  declamation.	  
Communication	  (1.3):	  Present	  information	  about	  
the	  Ottoman	  Empire,	  Turkish	  Republic,	  and	  
current	  political	  positions.	  
Cultures	  (2.1):	  Demonstrate	  an	  understanding	  of	  
the	  relationship	  between	  the	  social	  ceremonies	  
/rituals	  and	  political	  approaches	  in	  Ottoman	  
Empire,	  and	  then	  show	  relationships	  between	  the	  
public	  and	  the	  reforms	  of	  the	  Republic.	  
Connections	  (3.1):	  Reinforce	  and	  further	  your	  
knowledge	  of	  Turkish	  history,	  politics,	  and	  
sociology	  through	  Turkish.	  
Connections	  (3.2):	  Acquire	  information	  and	  
recognize	  the	  distinctive	  viewpoints	  within	  Turkish	  
government,	  social	  life	  and	  newly	  adapted	  images	  
of	  society	  that	  are	  only	  available	  through	  the	  
Turkish	  language	  and	  its	  cultures.	  	  	  

	  
	  
Comparisons	  (4.1):	  Demonstrate	  an	  
understanding	  of	  new	  concepts	  and	  expressions	  
about	  state-‐centred	  ceremonies	  and	  rituals	  that	  
organize	  social	  life,	  and	  political	  approaches	  
through	  comparisons	  of	  the	  language	  studied	  and	  
your	  own.	  
Communities	  (5.2):	  Show	  evidence	  of	  becoming	  a	  
lifelong	  learner	  by	  reading	  scholarly	  articles	  and	  
using	  the	  declamation	  for	  personal	  and	  
intellectual	  enrichment.	  

	  

	  

MATERIALS	  USED	  IN	  THE	  MODULE	  
Main	  videos:	  “Political	  Debates”	  	  
Additional	  videos:	  “Samsun	  Kurtuluş	  Mücadelesi,	  
Bir	  Mübadele	  Öyküsü”	  
Text:	  Video	  transcriptions	  -‐-‐	  “Osmanlılar:	  Fütuhat,	  
İmparatorluk,	  Avrupa	  ile	  ilişkiler”,	  “Osmanlılarda	  
Teşrifat”,	  and	  “Osmanlı	  Mebusan	  Meclisi'nden	  
Türkiye	  Büyük	  Millet	  Meclisi'ne	  Misak-‐ı	  Milli	  
Tezinin	  Devamlılığı”	  
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	   	   	   MIND	  MAP	  

	  
	  

	  

1)	   BAĞLAM/CONTEXT	  	  

In	  this	  module,	  we	  aim	  to	  give	  you	  a	  kind	  of	  
panorama	  of	  Turkish	  history	  from	  the	  time	  of	  the	  
Ottoman	  Empire	  till	  today.	  You	  will	  read	  three	  
articles.	  The	  first	  one	  presents	  information	  about	  
the	  foundation	  of	  the	  Ottoman	  Empire	  and	  the	  
structure	  of	  the	  central	  government.	  The	  second	  
one	  details	  the	  banquets,	  feasts	  and	  wedding	  

ceremonies	  held	  in	  the	  palace.	  It	  aims	  to	  give	  you	  
an	  idea	  about	  the	  dynasty’s	  social	  life	  and	  how	  it	  
affects	  the	  public	  sphere.	  The	  third	  one	  discusses	  
the	  principles	  of	  the	  national	  pact	  and	  the	  Turkish	  
Republic.	  We	  learn	  about	  the	  transition	  period	  
between	  the	  Ottoman	  Empire	  and	  the	  Turkish	  
Republic	  in	  terms	  of	  leaving	  the	  classics	  behind	  
and	  entering	  the	  modern	  age.	  	  Finally,	  the	  video	  
you	  will	  watch	  presents	  today’s	  Turkish	  political	  
leaders	  and	  expands	  on	  their	  current	  agendas	  for	  
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Turkey’s	  policies.	  It	  is	  supposed	  to	  introduce	  you	  
to	  recent	  discussions	  on	  Turkey’s	  foreign	  and	  
internal	  policies.	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

MEKAN	  VE	  ZAMAN/SPACE	  AND	  TIME	  

The	  articles	  cover	  the	  periods	  of	  the	  Ottoman	  
Empire	  and	  the	  Turkish	  Republic.	  They	  talk	  about	  
Anatolia	  and	  Istanbul.	  The	  video	  illustrates	  today’s	  
political	  timeline.	  We	  see	  the	  Grand	  National	  
Assembly	  of	  Turkey	  here,	  which	  is	  located	  in	  the	  
capital,	  Ankara.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2)	   TEMATİK	  PROJELER/THEMATIC	  PROJECTS	  

	  

Project	  1	  will	  introduce	  you	  to	  the	  history	  of	  the	  Ottoman	  Empire	  and	  the	  Turkish	  Republic.	  You	  could	  
plan	  a	  trip	  that	  includes	  a	  visit	  to	  all	  the	  historical	  sites	  in	  Turkey,	  such	  as	  assembly,	  castles,	  museums,	  
fountains,	  mosques	  and	  their	  complexes,	  schools,	  cemeteries,	  palaces,	  waterside	  residences,	  and	  more.	  
As	  if	  you	  were	  a	  travel	  agent,	  you	  could	  create	  guided	  instructions	  for	  the	  tour	  and	  then	  prepare	  
information	  on	  the	  historical	  background	  of	  the	  places,	  and	  finally	  you	  could	  give	  some	  interpretations	  
in	  terms	  of	  cultural	  history.	  
	  
Project	  2	  is	  based	  on	  today’s	  history,	  as	  we	  are	  experiencing	  it,	  as	  it	  unfolds	  and	  is	  simultaneously	  being	  
recorded	  by	  other	  people.	  Thus,	  the	  project	  aims	  to	  uncover	  history	  through	  newspapers,	  TV	  news	  
broadcasts,	  formal	  declarations,	  and	  	  	  public	  opinion	  polls.	  You	  should	  notice	  differences	  and	  
information	  gaps	  among	  the	  issues,	  and	  how	  these	  issues	  are	  presented	  from	  various	  perspectives.	  
Compare	  and	  analyze	  them	  and	  then	  conclude	  with	  your	  own	  interpretations.	  This	  helps	  facilitate	  
reflection	  on	  the	  flow	  of	  cause	  and	  effects	  in	  history.
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PROJECT	  1:	  TARİHİ	  YERLERE	  GEZİ	  DÜZENLEME	  -‐	  ORGANIZING	  A	  FIELD	  TRIP	  TO	  HISTORICAL	  PLACES	  

TABLE	  1	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  
	  

Organizing	  A	  Field	  Trip	  To	  Historical	  Places	  

ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  

READ/WATCH/LISTEN	  
	  

First,	  watch	  documentaries,	  
movies,	  or	  debates	  about	  
historical	  events	  and	  people.	  In	  
addition	  to	  textbooks,	  you	  could	  
read	  books	  or	  articles	  that	  offer	  
new	  interpretations	  of	  the	  official	  
history.	  	  
To	  organize	  a	  trip,	  use	  the	  Internet	  
or	  look	  at	  maps.	  Decide	  on	  the	  
theme	  of	  the	  trip	  (e.g.,	  
ceremonies,	  politics,	  social	  life).	  
Finally,	  plan	  to	  visit	  virtually	  those	  
places	  with	  Google	  Earth	  while	  
considering	  the	  events	  that	  took	  
place	  there	  and	  the	  people	  that	  
witness	  this	  history.	  Take	  notes	  to	  
gain	  historical	  knowledge	  before	  
guiding	  your	  tour	  (if	  you	  go	  to	  
Turkey,	  or	  for	  a	  class	  
presentation).	  	  
Observe	  the	  restorations	  of	  the	  
buildings	  or	  today’s	  versions	  of	  
these	  historical	  sites.	  

FOCUS	  ON	  
LANGUAGE	  

	  
Use	  complex	  
sentences	  to	  highlight	  
noun	  clauses,	  relative	  
clauses	  and	  adverbial	  
clauses.	  In	  a	  complex	  
sentence,	  a	  noun	  
clause	  functions	  as	  
subject	  or	  object,	  a	  
relative	  clause	  
functions	  as	  an	  
adjectival	  phrase,	  and	  
an	  adverbial	  clause	  
functions	  as	  an	  
adverb.	  	  
Interpret	  the	  meaning	  
of	  a	  sentence	  through	  
its	  subordinators.	  
	  

WRITE/SPEAK/	  
RECORD	  

	  
Write	  a	  tour	  
brochure	  that	  
provides	  guided	  
instructions	  for	  the	  
tour,	  and	  then	  give	  
some	  historical	  
background	  
information	  about	  
each	  site,	  underlying	  
their	  cultural	  
significance	  to	  
Turkish	  civilization.	  
Explain	  their	  current	  
function	  and	  what	  
they	  symbolize	  
today	  in	  terms	  of	  
global	  culture.	  

EXCHANGE	  
AND	  ACT	  

	  
Discuss	  these	  
topics	  and	  
share	  your	  
experiences	  or	  
information	  
about	  historical	  
places	  in	  	  
Turkey	  that	  
you	  have	  
visited	  or	  read	  
about	  before.	  

	  
	  

	  
ACTION:	  
Visit	  historical	  places	  
via	  Internet,	  brochures	  
and	  travel	  guides;	  
write	  a	  tour	  brochure.	  

	  
THEME:	  
(Virtual)	  Field	  trip	  to	  
historical	  places.	  

OPERATIONS:	  
Narrate	  history	  by	  giving	  cultural	  tips;	  
use	  and	  interpret	  complex	  sentences.	  
	  

	  

	  

ÖNERİLER/GUIDELINES:	  Tarihi	  yerlere	  gezi	  düzenleme	  /Organizing	  a	  field	  trip	  to	  historical	  places

A.	  	  Neler	  yapacağım?	  
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1.	  Tur	  düzenleyeceğiniz	  yeri	  seçerken	  sebepleriniz	  üzerine	  düşününüz.	  Örneğin,	  neden	  Galatasaray	  
Lisesi’ni	  görmek	  veya	  gezdirmek	  istiyorum?	  
2.	  Türkiye’de	  ilginizi	  çeken	  tarihi	  bir	  yeri	  seçerken	  mekânları	  da	  göz	  önünde	  bulundurunuz.	  Daha	  
önceden	  ziyaret	  ettiğiniz	  veya	  görmek	  istediğiniz	  herhangi	  bir	  cami,	  saray,	  külliye,	  kütüphane,	  çeşme,	  
mezarlık,	  konak,	  yalı,	  okul,	  vs.	  olabilir.	  
3.	  Bu	  yer	  ile	  ilgili	  internetten	  ve	  kütüphaneden	  kuruluşuna,	  yapılışına	  ve	  nasıl	  kullanıldığına	  dair	  bilgi	  
toplayabilirsiniz.	  
4.	  Tarihi	  yer	  ile	  ilgili	  bilgiyi	  toplarken	  ortaya	  çıktığı	  dönem	  ile	  ilgili	  araştırma	  da	  yapınız.	  
5.	  Bu	  yeri	  ve	  çevresini	  Google	  haritadan	  görmeye	  çalışınız.	  	  

	  
A.	  	  Nasıl	  tur	  kitapçığı	  yazacağım?	  
1.	  Neden	  bu	  yeri	  seçtiğinizi	  ve	  kimleri	  gezdireceğinizi	  açıklayınız.	  
2.	  Seçtiğiniz	  yere	  nasıl	  gidileceğine	  dair	  yol	  bilgilerini	  veriniz.	  Harita	  veya	  resimler	  koyabilirsiniz.	  
3.	  Yerin	  tarihi	  geçmişi	  ile	  ilgili	  bilgi	  veriniz.	  Hangi	  tarihte,	  kim	  tarafından,	  hangi	  amaçla	  yapıldığını	  
söyleyiniz.	  
4.	  Türk	  kültürü	  açısından	  ne	  ifade	  ettiğini	  açıklayınız.	  Örneğin,	  Galatasaray	  Lisesi’nin	  Fransızca	  
öğretimiyle	  Fransız	  kültürünü	  tanıtması	  gibi.	  
5.	  Bu	  yerlerin	  şimdiki	  durumları	  ve	  kullanımları	  ile	  ilgili	  bilgi	  veriniz.	  
	  

MATERIALS	  for	  Project	  1:	  

There	  are	  two	  texts	  for	  this	  project:	  	  

1.	  Osmanlılar:	  Fütuhat,	  İmparatorluk,	  Avrupa	  ile	  ilişkiler1,	  and	  
2.	  Osmanlılarda	  Teşrifat	  

	  

1.	  Osmanlılar:	  Fütuhat,	  İmparatorluk,	  Avrupa	  ile	  ilişkiler2	  

	   Doğu'da	  devlet	  hanedan	  demektir.	  Başka	  deyimle,	  devletin	  kuruluşu,	  her	  şeyden	  önce	  
egemenliğini	  Tanrı'dan	  aldığına	  inanılan	  karizmatik	  bir	  liderin	  ortaya	  çıkışına	  bağlıdır.	  Tabii,	  liderin	  ülkesi,	  
vergi	  ödeyen	  reayası	  olması,	  gerekli	  koşullar	  olarak	  düşünülür.	  Bu	  tip	  devlet,	  tipik	  patrimonyal	  devlettir.	  
Yazıcızade	  Ali	  (Tarih-‐i	  Âl-‐i	  Selçuk,	  yazma	  30	  a,	  yazılışı	  II.	  Murad	  dönemi)	  bu	  koşulları	  şöyle	  anlatır:	  
"Padişahların	  devleti	  ve	  hörmetli	  nöker	  ve	  il	  ve	  memleketledir.	  Eğer	  nöker	  ve	  il	  ve	  raiyyet	  olmayacak	  
olursa	  padişahlık	  mümkün	  değildir"	  (yukarıda	  açıklandığı	  üzere	  nöke,	  lidere	  anda	  ile	  bağlanmış,	  ona	  
ölüme	  kadar	  sadık	  yoldaş	  demektir.	  İl	  ve	  	  memleket,	  vergi	  veren	  tabi	  halkın	  oturduğu	  ülke	  anlamındadır).	  
Çoğu	  kez	  önemli	  bir	  zafer,	  Tanrı	  desteğinin	  açık	  bir	  işareti	  kabul	  edilerek	  karizmatik	  liderin	  ortaya	  
çıkışında	  ve	  hanedan	  kurma	  yolunda	  en	  önemli	  olay	  sayılır.	  	  
	   Sonuç	  olarak	  devletin	  kuruluşu	  sürecini	  özetleyelim:	  Türkmen	  toplumu	  içinde,	  silah	  kullanan	  
yiğitler,	  kızıl	  börekle	  kalanlardan	  ayırd	  ediliyor,	  bu	  sosyal	  farklılaşma	  sonucu	  onlar	  gazi	  liderlerin	  atlı	  zırhlı	  
alp'ların	  hizmetine	  giren	  profesyonel	  asker	  niteliğini	  kazanıyordu.	  Toplumda	  bu	  değişimin	  ideolojik	  yönü,	  
Uc	  bölgesinde	  İslâmi	  gazadır;	  ilk	  aşama	  "doyum"	  ve	  "kâfirleri"	  esir	  almak	  için	  akınlar	  düzenlemek,	  sonra,	  
ikinci	  aşama	  o	  bölgede	  egemenliği	  kurup	  yerli	  reayayı	  vergiye	  bağlamak,	  o	  bölgeyi	  Dârü'l	  İslâm	  haline	  
getirmektir.	  Eski	  rivâyette	  bu	  süreci,	  açık	  biçimde	  tekrar	  tekrar	  ifade	  edilmiş	  buluyoruz.	  Osman,	  
kariyerinin	  başlangıcında,	  kuşkusuz	  bir	  yoldaşlar	  grubunun	  başı,	  bir	  gazi	  alp,	  yani	  önderdir.	  1360'da	  
Orhan'a	  ait	  Süleyman	  Paşa	  vakfiyesinin	  orjinalinde,	  onun	  için	  Sultanu'l	  guzât	  unvanı	  kullanılır.	  Orhan	  ile	  
                                                
1	  Halil	  İnalcık,	  Osmanlılar:	  Fütühat,	  İmparatorluk,	  Avrupa	  ile	  ilişkiler,	  2010,	  pp.109-‐110	  
2	  Halil	  İnalcık,	  Osmanlılar:	  Fütühat,	  İmparatorluk,	  Avrupa	  ile	  ilişkiler,	  2010,	  pp.109-‐110	  
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saltanat	  kurulduktan	  sonra	  da,	  Osmanlı	  hükümdarları	  kendilerini	  daima	  gaziler	  sultanı	  olarak	  
görmektedir.	  Bir	  yüzyıl	  sonra	  İstanbul	  Fatihi	  II.	  Mehmed,	  Mısır	  Memluk	  sultanına	  yazdığı	  mektupta,	  tüm	  
İslâm	  dünyasında	  kendisini	  gazanın	  temsilcisi	  olarak	  tanıtıyordu.	  Bey	  veya	  Sultan,	  gazayı	  sırf	  bir	  "doyum"	  
aracı	  olarak	  kullanmış	  değildir.	  Gazayı,	  Osmanlı	  toplumunda	  başından	  beri,	  sosyal	  örgütlenme	  ve	  siyasi	  
dinamizmin	  temel	  kuralı	  ve	  devletin	  kuruluşunda	  temel	  faktör	  olarak	  göz	  önünde	  tutmak	  zorundayız.	  	  
	  

SUMMARY	  of	  the	  text:	  The	  foundation	  of	  the	  Ottoman	  Empire	  is	  explained	  in	  terms	  of	  the	  relationship	  
between	  the	  state	  and	  the	  dynasty.	  It	  was	  believed	  that	  the	  leader	  (the	  sultan)	  got	  his	  power	  from	  God,	  
and	  ruled	  the	  country	  as	  the	  head	  of	  the	  dynasty.	  The	  holy	  wars	  he	  fought,	  conquering	  new	  lands	  in	  the	  
name	  of	  Islam,	  gave	  him	  more	  prestige,	  and	  political	  mobility,	  while	  enlarging	  the	  social	  network	  of	  the	  
society.	  	  	  

Vocabulary	  	  

Akın	  (i):	  Düşman	  topraklarına	  tedirgin	  etme,	  yıldırma,	  çapul	  vb.	  amaçlarla	  toplu	  olarak	  yapılan	  baskın:	  
“Bin	  atlı,	  akınlarda	  çocuklar	  gibi	  şendik	  /	  Bin	  atlı	  o	  gün	  dev	  gibi	  bir	  orduyu	  yendik!”	  -‐Y.	  K.	  Beyatlı.	  “raid”	  

Doyum(i):	  1.	  Eldekinden	  hoşnut	  olma	  durumu,	  doyma	  işi,	  yetinme,	  kanma,	  kanaat.	  2.	  Bazı	  istekleri	  
giderme,	  tatmin	  

Fütuhat	  (i):	  Fetihler	  “conquests”	  

Gaza	  (i):	  İslam	  dinini	  korumak	  veya	  yaymak	  amacıyla	  Müslüman	  olmayanlara	  karşı	  yapılan	  kutsal	  savaş:	  
“Küffar	  üzerindeki	  gazamızın	  sevabı	  bize	  kâfidir.”	  -‐F.	  F.	  Tülbentçi	  “holy	  war”	  

Gazi	  (i):	  Müslümanlıkta	  düşmanla	  savaşan	  veya	  savaş	  yapmış	  kimse:	  “Gazi	  Baba,	  etrafında	  binlerce	  gazi	  
ile	  bir	  tepede	  yatardı.”	  -‐Y.	  K.	  Beyatlı.	  2.	  Olağanüstü	  yararlıklar	  göstererek	  düşmanı	  yenen	  komutanlara	  
devlet	  tarafından	  verilen	  onur	  unvanı:	  Gazi	  Mustafa	  Kemal	  “veteran”	  

Hanedan	  (i):	  Hükümdar,	  devlet	  büyüğü	  vb.	  bir	  kişiye	  dayanan	  soy,	  büyük	  aile:	  “Hanedan	  prenslere	  dair	  
başka	  hatıram	  yoktu.”	  -‐F.	  R.	  Atay	  “dynasty”	  

Kafir	  (i):	  Tanrı'nın	  varlığını	  ve	  birliğini	  inkâr	  eden	  kimse.	  2.	  ünl.	  Sevilen	  birine	  takılmak,	  sitem	  etmek	  için	  
kullanılan	  bir	  seslenme	  sözü.	  3.	  mec.	  Acımasız,	  zalim	  kimse.	  4.	  hlk.	  Genellikle	  Müslüman	  olmayanlara	  
verilen	  ad:	  “Kâfirin	  güçsüz	  noktaları,	  köprüleri,	  kaleleri	  öğreniliyordu.”	  -‐N.	  Araz.	  “faithless”	  

Reaya	  (i):	  Bir	  hükümdarın	  yönetimi	  altındaki	  halk.	  2.	  Tanzimattan	  önce	  Osmanlı	  Devleti'nin	  Müslüman	  
olmayan	  uyrukları:	  “Buradaki	  Türkler	  de	  tek	  tük	  reayayı	  görmemezliğe	  gelebiliyorlardı.”	  -‐A.	  Ş.	  Hisar.	  3.	  
mec.	  Hiristiyan.	  “be	  subject	  to	  a	  person	  or	  a	  state”	  

Rivâyet	  (i):	  1.	  Söylenti:	  “O,	  yanıma	  oturarak	  kara	  haberlerden,	  kötü	  rivayetlerden	  bahsetti.”	  -‐F.	  R.	  Atay.	  
2.	  Bir	  olay,	  bir	  haber	  veya	  sözü	  nakletme:	  “Bir	  rivâyete	  göre,	  kaplanın	  dayısı	  olan	  kedinin	  keyiflenip	  
miyavlaması	  işte	  bu	  zamandan	  kalmadır.”	  -‐N.	  Hikmet.	  “rumour”	  

Yiğit	  (i):	  Delikanlı,	  genç	  erkek:	  “Yiğide	  ölüm	  geçine	  /	  Al	  beni	  zülfün	  ucuna	  /	  Sallanayım	  tel	  yerine”	  -‐
Karacaoğlan.	  2.	  sf.	  Güçlü	  ve	  yürekli,	  kahraman,	  alp.	  “brave	  man”	  
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2.	  Osmanlılarda	  Teşrifat	  3	  

Sultan	  Düğünleri	  Padişahların	  kızları,	  kızkardeşleri	  ve	  yeğenlerinin	  evlenmeleri	  dolayısıyla	  yapılan	  
düğünler	  de	  şehzadelerin	  sünnet	  düğünleri	  gibi	  her	  zaman	  büyük	  eğlence	  ve	  şenliklere	  vesile	  olmazdı.	  
Yine	  de	  babası	  veya	  erkek	  kardeşi	  tahtta	  olan	  sultanların	  evlenmelerine	  daha	  fazla	  önem	  verilerek	  
resmî	  tören	  yapılırdı.	  Sultanlar	  devlet	  erkânından	  padişahın	  uygun	  gördüğü	  kimselerle	  evlendirilirdi.	  
Damat	  olması	  kararlaştırılan	  kişiye	  padişahın	  tercihi	  bildirilir,	  vezir	  veya	  paşa	  değilse	  paşalık	  ünvanı	  
verilirdi.	  Bunun	  üzerine	  damat	  paşa	  kendi	  konağında	  veya	  bu	  durumdan	  dolayı	  yeni	  tahsis	  edilen	  
konakta	  hazırlıklara	  başlar	  padişaha,	  hareme	  ve	  devlet	  erkânına	  çeşitli	  kıymetli	  hediyeler	  takdim	  
ederdi.	  Paşanın	  maddi	  gücü	  zayıfsa	  hazineden	  yardım	  edilirdi.	  Düğünün	  sultan	  tarafına	  âid	  olan	  kısmı	  
ise	  dârüssaade	  ağasının	  nezâretinde	  hazırlanırdı.	  

İtibarlı	  sultanların	  nikahları	  Kubbealtı'nda	  diğerlerininki	  dârüssaade	  ağası	  dâiresinde	  yapılırdı.	  
Şeyhülislamın	  kıydığı	  nikahda	  dârüssaade	  ağası	  sultanın	  vekili,	  vezirlerden	  biri	  ise	  damadın	  vekili	  
olurdu.	  Şenlikler	  bir	  veya	  birkaç	  hafta	  sürebilir	  halk	  sünnet	  düğünlerinde	  olduğu	  gibi	  eğlenirdi.	  Gelin	  
gümüş	  bir	  araba	  ile	  alayla	  yeni	  konağına	  gittikten	  sonra	  şenlikler	  burada	  da	  devam	  ederdi.	  	  

Kanunî'nin	  kızkardeşi	  Hatice	  Sultan'ın,	  IV.	  Mehmed'in	  kızı	  Hatice	  Sultan'ın,	  III.	  Ahmed'in	  kızı	  
Fatma	  Sultan'ın,	  II.	  Mahmud'un	  kızı	  Adile	  Sultan'ın	  düğünleri	  en	  meşhurlarındandır.	  Gerek	  sünnet	  
düğünleri	  gerekse	  sultan	  düğünleri	  için	  "sûriyye"	  ve	  "surnâme"	  adı	  verilen	  manzum	  ve	  mensur	  birçok	  
eser	  kaleme	  alınmıştır.	  Bu	  eserler	  düğünleri	  bütün	  ayrıntıları	  ile	  anlattığı	  gibi	  içlerinde	  minyatürlü	  
olanlar	  da	  görsel	  malzeme	  olarak	  bu	  bilgiyi	  zenginleştirmekte	  olup,	  kültür	  tarihi	  açısından	  çok	  
önemlidir.	  	  

Bayram	  törenleri	  Osmanlı	  sarayındaki	  en	  büyük	  törenlerden	  birisi	  Ramazan	  ve	  kurban	  
bayramlarında	  yapılan	  tebrikleşmedir.	  "Tecdid-‐i	  biat"	  adı	  verilen	  bu	  törenler	  cülûs	  töreni	  gibi	  yapılırdı.	  
Fatih	  Kanunnâmesi'nde	  bayram	  törenlerinin	  nasıl	  yapılması	  gerektiği	  açıkça	  belirtilmiştir.	  Buna	  göre;	  

                                                
3	  Zeynep	  Tarım-‐Ertuğ,	  “Osmanlılarda	  Teşrifat”,	  1999.	  



http://deepapproach.wceruw.org/index.html	   8	  

bayram	  sabahı	  dîvan	  meydanına	  taht	  çıkarılıp	  kurulması,	  tebrikleşme	  esnasında	  padişahın	  kimler	  için	  
ayağa	  kalkması,	  kimlerin	  el	  öpmesi	  gerektiği	  belirtilmiştir.	  "Iyd-‐ı	  fıtır"	  veya	  "Büyük	  bayram"	  denilen	  
Ramazan	  bayramı	  ve	  "Iyd-‐ı	  adha"	  denilen	  kurban	  bayramlarında	  tebrikleşmeler	  bayramdan	  beş	  gün	  
evvel	  başlardı.	  Ramazan'ın	  26'sı	  ve	  Zilhicce'nin	  5'inde	  şeyhülislamın	  sadrazamın	  sarayına	  gitmesi	  ile	  
resmî	  olarak	  tebrikleşme	  başlamış	  olurdu.	  Şeyhülislâmın	  maiyyeti	  ile	  birlikte	  sarayına	  dönmesinden	  
sonra	  ikinci,	  üçüncü,	  dördüncü	  varsa	  beşinci	  vezirler	  sırayla	  önce	  sadrazama	  sonra	  şeyhülislama	  
giderlerdi.	  Sadrazam,	  bunları	  kendi	  sarayındaki	  Arz	  odasında	  kabûl	  eder	  buhur	  ve	  gülsuyu	  ikramı	  ile	  
ağırlardı.	  Ziyaretler	  kısa	  tutulur	  ve	  bir	  önceki	  vezirin	  ziyareti	  bitmeden	  diğeri	  evinden	  çıkmazdı.	  
Sadrazamın	  bayram	  tebriklerini	  kabûlü	  dört	  gün	  sürerdi.	  

	  

SUMMARY	  of	  the	  text:	  Wedding	  and	  circumcision	  ceremonies	  for	  members	  of	  the	  dynasty,	  along	  with	  
religious	  feast	  celebrations,	  used	  to	  last	  for	  a	  week	  or	  more	  in	  the	  palace.	  Precious	  gifts	  were	  delivered	  
while	  prose	  and	  poems	  were	  written	  for	  those	  ceremonies.	  Moreover,	  miniatures	  depicting	  the	  
costumes,	  entertainment,	  dinner	  parties,	  gardens,	  and	  buildings	  were	  painted	  especially	  for	  these	  
ceremonies.	  Those	  documents	  are	  significant	  for	  the	  history	  of	  culture.	  

Vocabulary	  
Buhur	  (i):	  .	  Dinî	  törenlerde	  yakılan	  kokulu	  ağaç	  vb.	  maddeler.	  2.	  Tütsü:	  “Standart	  düşünceye	  mumlar	  
yakılan,	  buhurlar	  serpilen	  yurdumuzda,	  aydınla	  kitle	  arasında	  ummanlar	  var.”	  -‐C.	  Meriç.	  “incense”	  
Cülûs	  (i):	  Hükümdarlık	  tahtına	  çıkma,	  tahta	  oturma.	  “crowning	  ceremony”	  
Dârüssaade	  ağası:	  Osmanlı	  saraylarında	  harem	  dairelerindeki	  hadım	  edilmiş	  harem	  ağası 	  “officer	  who	  is	  
in	  charge	  of	  harem”	  
Devlet	  erkânı:	  Devletin	  ileri	  gelenleri,	  büyükler,	  üstler:	  “Yüksek	  sınıf	  mahalle	  erkânını	  da	  konaklarına	  
uğrayıp	  meseleden	  haberdar	  eder.”	  -‐R.	  H.	  Karay.	  “high	  officials”	  
Harem	  (i):	  1.	  Saray	  ve	  konaklarda	  kadınlara	  ayrılan	  bölüm,	  selamlık	  karşıtı:	  “Harem,	  ihtiyar	  hatunların	  
bembeyaz	  patiska	  sedirli	  küçük	  köşe	  odalarında	  kalmıştı.”	  -‐F.	  R.	  Atay.	  2.	  Bu	  bölümde	  oturan	  kadınların	  
hepsi.	  3.	  esk.	  Karı,	  eş:	  “...	  gelen	  doktormuş,	  bizim	  doktor	  Hüsnü	  Bey...	  Haremim	  hastalanmış	  da.”	  -‐R.	  H.	  
Karay.	  “gynaeceum	  “	  
Konak	  (i):	  1.	  Büyük	  ve	  gösterişli	  ev:	  “Konaktan	  tekrar	  mektebe	  döndükten	  sonra	  uzun	  zaman	  boynu	  
bükük	  dolaştım.”	  -‐E.	  İ.	  Benice.	  “mansion”	  
Maiyyet	  (i):	  Bir	  kimsenin	  yanında	  bulunanlar,yanındakiler	  “entourage”	  
Manzum	  (s):	  Şiir	  biçiminde	  yazılmış:	  “Türk	  edebiyatında	  o	  zamana	  kadar	  böyle	  sembolik	  şahsiyetleri	  ele	  
alarak	  manzum	  bir	  mesnevi	  yazılmamıştı.”	  -‐A.	  H.	  Çelebi	  “poetic”	  
Mensur	  (i):	  Düz	  yazı:	  “Manzum	  teliflerim	  ve	  mensur	  tercümelerimle	  Türk	  sahnesine	  ettiğim	  hizmetin	  
hakikaten	  bir	  değeri	  var	  mı?”	  -‐H.	  F.	  Ozansoy.	  “prose”	  
Nezâret	  (i):	  1.	  Bakma,	  gözetme,	  gözetim.	  2.	  huk.	  Gözaltı.	  3.	  Nezarethane:	  “Zaptiye	  nezaretinde	  temiz	  bir	  
dayaktan	  sonra	  hepimizi	  bir	  yere	  sürdüler.”	  -‐R.	  N.	  Güntekin.	  4.	  esk.	  Bakanlık.	  “ministry”	  
Sadrazam	  (i):	  Osmanlı	  Devleti'nde	  başbakan,	  veziriazam,	  sadır:	  “Eski	  sadrazamlardan	  birinin	  kızı	  olan	  
karısı,	  iyi	  bir	  kadındır.”	  -‐R.	  N.	  Güntekin.	  “grand	  vizier”	  
Sûriyye	  (i):	  kaside	  “ode”	  
Surnâme	  (i):	  Sultan	  düğünlerini,	  büyük	  şölenleri	  konu	  edinen	  divan	  koşuk	  türü.	  “poems	  for	  sultans’	  
weddings”	  
Şehzâde	  (i):	  Padişahların	  ve	  oğullarının	  erkek	  çocuklarına	  verilen	  san.	  “prince”	  
Şeyhülislâm	  (i):	  Osmanlı	  Devleti'nde,	  kabinede	  sadrazamdan	  sonra	  yer	  alan	  ve	  genellikle	  din	  işlerinden	  
sorumlu	  olan	  üye.	  “bureaucrat	  for	  religious	  affairs”	  
Takdim	  etmek	  (f):	  1)	  sunmak:	  “Bahçemin	  en	  güzel	  çiçeğini	  size	  takdim	  ediyorum.”	  -‐N.	  Hikmet.	  2)	  
tanıtmak,	  tanıştırmak:	  “Seni	  bu	  gece	  bizim	  eski	  diplomatımıza	  takdim	  edeceğim.”	  -‐Ö.	  Seyfettin.	  “present”	  
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Tecdid-‐i	  biat:	  Osmanlı	  Devleti'nde	  padişah	  öldüğünde	  tahta	  geçecek	  oğlunun	  devlet	  yönetimindeki	  etkili	  
gruplarca	  kabul	  edilip	  onaylanması.	  “to	  present	  loyalty	  to	  sultan”	  
Teşrifât	  (i):	  1.	  Resmî	  günlerde	  ve	  toplantılarda	  devlet	  büyüklerinin	  makam	  ve	  mevki	  sıralarına	  göre	  
kabulü.	  2.	  Kurallara	  göre	  davranma.	  “protocol”	  
Vezir	  (i):	  Osmanlılarda	  devletin	  bakanlık,	  valilik	  gibi	  yüksek	  görevlerinde	  bulunan	  ve	  paşa	  unvanını	  
taşıyan	  kimse.	  “minister”	  

	  

PROJECT	  2:	  ÇEŞİTLİ	  BAKIŞ	  AÇILARIYLA	  TARİH	  -‐	  EXPLORING	  HISTORY	  FROM	  SEVERAL	  PERSPECTIVES	  

TABLE	  2	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  	  
	  

Exploring	  History	  from	  Several	  Perspectives	  	  
ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  

READ/WATCH/LISTEN	  
	  

Watch	  the	  video	  
‘Political	  Debates’.	  	  
You	  can	  read	  Turkish	  
newspapers	  or	  watch	  
Turkish	  news	  
broadcasts	  via	  the	  
Internet.	  Notice	  the	  
leaders’	  political	  
stances	  on	  issues	  or	  
select	  a	  political	  issue	  
to	  debate.	  You	  could	  
research	  the	  opinion	  of	  
the	  political	  leaders	  on	  
that	  topic	  and	  compare	  
your	  topic	  with	  the	  
approaches	  of	  the	  
leaders	  you	  watched.	  

FOCUS	  ON	  
LANGUAGE	  

	  
As	  you	  organize	  a	  
debate,	  you	  will	  
use	  argumentative	  
or	  persuasive	  
speech.	  Thus,	  
adverbial	  clauses	  of	  
manner,	  purpose,	  
contrast,	  and	  
comparison	  would	  
be	  helpful	  in	  
making	  meaningful	  
comments.	  
	  

WRITE/SPEAK/RECORD	  
	  
While	  watching	  the	  
video,	  take	  notes	  about	  
the	  topics	  you	  are	  
interested	  in.	  While	  
watching	  the	  video	  and	  
researching	  your	  
selected	  political	  topic,	  
you	  will	  take	  notes.	  You	  
will	  notice	  different	  
opinions	  voiced.	  	  
	  
As	  you	  organize	  a	  
debate,	  you	  should	  
write	  a	  draft	  and	  
highlight	  the	  variety	  of	  
sentence	  structures.	  It	  
would	  be	  helpful	  to	  
explain	  the	  different	  
political	  opinions	  on	  the	  
issue.	  

EXCHANGE	  AND	  ACT	  
	  
Discuss	  the	  current	  
political	  agenda	  in	  Turkey	  
and	  decide	  which	  news	  
story	  you	  are	  going	  to	  
debate	  with	  your	  peers.	  	  
	  
You	  could	  discuss	  
Turkey’s	  integration	  into	  
the	  European	  Union,	  
soccer,	  Eurovision,	  
Cyprus,	  Middle	  East	  
policies,	  and	  more.	  

	  
	  

ACTION:	  
Organize	  a	  debate.	  

	  
THEME:	  
Express	  various	  
political	  opinions	  on	  
the	  same	  issue.	  

OPERATIONS:	  
Write	  a	  draft	  by	  filling	  in	  the	  
information	  gaps;	  use	  argumentative	  
or	  persuasive	  speech.	  	  
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ÖNERİLER/GUIDELINES:	  Information	  Gaps	  

A.	  	  Neler	  yapacağım?	  
1.	  Türkiye	  ile	  ilgili	  gündemdeki	  haberleri	  araştırınız.	  Bu	  haberler	  siyasi,	  toplumsal,	  sanatsal	  veya	  spor	  ile	  

ilgili	  olabilir.	  	  	  
2.	  Seçtiğiniz	  haberi	  hem	  yurt	  içi	  hem	  yurt	  dışı	  bağlamında	  düşününüz.	  Haberin	  toplumsal	  geçmişi	  veya	  

yurt	  dışı	  politikaları	  ile	  ilgisi	  olabilir.	  Örneğin,	  Türkiye’de	  futbola	  neden	  bu	  kadar	  önem	  veriliyor?	  	  
3.	  Seçtiğiniz	  haberi	  farklı	  kaynaklardan	  okuyarak	  veya	  izleyerek	  farklı	  bakış	  açılarını	  tespit	  etmeye	  

çalışınız.	  
4.	  Arkadaşlarınızla	  haber	  üzerine	  yorumlarınızı	  paylaşınız.	  Farklı	  yorumların	  neden	  kaynaklandığı	  üzerine	  

düşününüz.	  
5.	  Tartışma	  öncesinde	  bu	  farklılıkları	  gösteren	  bir	  taslak	  hazırlayınız.	  

B.	  Nasıl	  tartışacağım?	  
1.	  Buradaki	  tartışma	  konusu,	  farklı	  yaklaşımlardan	  yola	  çıkarak	  bir	  haberle	  ilgili	  bilgi	  eksikliklerinin	  nasıl	  

tamamlanabileceği	  ve	  sağlıklı	  bir	  haberin	  nasıl	  elde	  	  edilebileceğidir.	  
2.	  Haberin	  farklı	  yorumlarını	  gösteren	  taslağını	  arkadaşlarınıza	  okuyunuz.	  
3.	  Türkiye’deki	  yönetimin	  konuya	  yaklaşımını	  ve	  toplumun	  konuya	  yaklaşımını	  açıklayınız.	  
4.	  Haberin,	  Türkiye	  açısından	  önemi	  üzerinde	  durunuz.	  Eğer	  varsa	  haberin	  geçmişini	  de	  veriniz.	  	  
5.	  	  Haberle	  ilgili	  açıklamalardaki	  bilgi	  eksiklikleri	  veya	  karmaşası	  üzerinde	  durunuz.	  

	  

MATERIALS	  for	  Project	  2	  	  

For	  this	  project,	  there	  are	  the	  text	  	  Yeni	  Dünya	  Düzeni	  ve	  Başkan	  Wilson,	  with	  several	  sections,	  
and	  1	  video	  clip	  Political	  Debates.	  A	  summary	  and	  a	  transcription	  of	  the	  clip	  are	  given	  at	  the	  end	  of	  the	  
project.	  

	  

Yeni	  Dünya	  Düzeni	  ve	  Başkan	  Wilson4	  

	   Başkan	  Woodrow	  Wilson'un	  Birleşik	  Devletler	  Kongresine	  8	  Ocak	  1918’de	  gönderdiği	  mesajın	  
içerdiği	  14	  nokta	  ve	  bunlara	  4	  Temmuz,	  27	  Eylül	  ve	  21	  Ekim'de	  yapılan	  iki	  ek	  ilke	  askeri	  bakımdan	  ciddi	  
çöküntüye	  girmiş	  Osmanlı	  Devletini	  son	  derece	  yakından	  ilgilendirmekteydi.	  Savaşın	  kazanılamayacağına	  
ilişkin	  kuşkular	  en	  az	  zararla	  savaş	  dışı	  kalma	  senaryolarına	  dönüşmüş;	  devleti	  bu	  dört	  yıl	  süren	  büyük	  
gaileden	  onurlu	  bir	  şekilde	  çekip	  çıkarabilmek	  diplomatik	  bir	  yol	  aranmaya	  çoktan	  başlanmıştı.	  

	   Wilson'un	  14	  ilkesinden	  on	  ikincisi	  özünde	  Türkler’in	  egemenliğinde	  bulunan	  milletlerin	  özerk	  
gelişimine	  fırsat	  tanınması	  gibi	  ilk	  bakışta	  nahoş	  gelecek	  bir	  ifadeyi	  içeriyorsa	  da,	  Suriye	  Cephesi’nde	  
General	  Allenby'nin	  süvari	  taarruzu	  sonrasında	  mağlubiyeti	  kesinleşen	  Osmanlılar	  için	  de	  benzer	  
mesajlar	  taşıyordu.	  Wilson'un	  barış	  projesinin	  Türklerin	  çoğunlukta	  olduğu	  bölgelerin	  bağımsızlığının	  
sağlanması	  gibi	  yürekleri	  ferahlatan	  bir	  boyutu	  da	  vardı.	  Bu	  kısaca	  bütün	  uluslar	  için	  kendi	  kaderlerini	  
belirleme	  hakkı	  (self-‐determinasyon)	  ve	  ilhâksız/savaş	  tazminatsız	  bir	  barış	  demekti.	  Galip	  ile	  mağlubun	  
barış	  masasında	  eşit	  sayılacağı,	  sonrasında	  da	  artık	  hiçbir	  savaşın	  olmayacağı	  düşlenen	  yeni	  bir	  dünya	  
düzeni.	  Uluslararası	  alanda	  devletlerin	  reel	  siyasi/iktisadi	  gücüne	  bakılmaksızın	  hukuk	  açısından	  birbirine	  
eşit	  sayılması	  düşüncesinden	  hareketle	  savaşların	  sınırlandırılması	  ve	  giderek	  yasaklanmasına	  dayanan	  

                                                
4	  Rıdvan	  Akın,	  “Osmanlı	  Mebusan	  Meclisi'nden	  Türkiye	  Büyük	  Millet	  Meclisi'ne	  Misak-‐ı	  Milli	  Tezinin	  
Devamlılığı”,	  Belgelerle	  Türk	  Tarihi	  Dergisi,	  sayı:3,	  Nisan	  1997,	  ss.45-‐49.	  	  
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bu	  idealist	  proje,	  devletlerin	  üstünde	  hukuk	  tarafından	  düzenlenmiş	  bir	  üstün	  gücün	  bulunmasını	  gerekli	  
kılıyordu.	  Paris	  konferanslar	  serisinin	  çerçevesini	  çizen	  Milletler	  Cemiyeti	  Misakı	  çağdaş	  devletler	  
hukukunun	  temellerini	  atmış	  bulunmaktaydı.	  	  

	   Ancak	  güce	  dayanmayan,	  hakkaniyete	  ve	  hukuka	  dayalı	  yeni	  bir	  dünya	  düzeni	  kurgulayan	  idealist	  
Wilson,	  başkanlık	  seçimlerinden	  yenilerek	  çıkınca,	  meydan	  gene	  Versay	  tipi	  klasik	  diplomasiye	  kalacaktı.	  
1820’lerden	  kalma	  izolasyonist	  Monroe	  Doktrininden	  beceriksizce	  uzaklaşma	  yönündeki	  bu	  ilk	  teşebbüs	  
başarısız	  olunca	  yaşlı	  kıtanın	  tecrübeli,	  hukuktan,	  adaletten	  ziyade	  "reel-‐politiğin"	  diliyle	  konuşmayı	  
seven	  diplomatları,	  örneğin	  İngiliz	  temsilcisi	  Liberal	  Partinin	  sol	  kanadından	  Galli	  avukat	  Lloyd	  George,	  
Fransız	  Radikal	  Partisinden	  George	  Clemanceau	  savaşın	  bitiş	  koşullarındaki	  hümanist	  havayı	  bir	  yana	  
bırakarak	  klâsik	  Pax	  Romana	  sistemini	  yeniden	  tesise	  çalıştılar.	  	  

	  
	  

	   Amerika	  Birleşik	  Devletleri	  kendi	  içine	  kapanınca,	  barış	  anlaşmalarının	  düzenli	  bir	  zemine	  
oturmayacağına	  ilişkin	  gelişmeler	  hızla	  birbirini	  takip	  edecekti.	  Almanya'ya	  dayatılan	  440	  maddelik	  
Versay	  anlaşmasının	  231.	  maddesi	  tamirat	  ve	  savaş	  tazminatı	  kavramlarını	  -‐tersi	  vaad	  edilmiş	  olmasına	  
rağmen-‐	  hukukileştirme	  gayretleri	  dikkat	  çekici	  idi.	  	  

	   İngilizler,	  Almanlar’ı	  50	  yıllık	  bir	  ödeme	  süresinde	  480	  milyar	  marklık	  bir	  yükümlülüğe	  bağlamak	  
isterken,	  ülkeleri	  baştan	  aşağı	  harap	  olan	  Fransızlar’ın	  da	  800	  milyonlardan	  kapı	  açmaları	  bunun	  
habercisiydi.	  Nihayet	  yıllık	  10	  milyar	  altın	  mark	  olarak	  kesinleşen	  savaş	  tazminatı,	  barışın	  rızaya	  
dayanmayan,	  mağlup	  bir	  milleti	  elli	  yıl	  süreyle	  esarete	  mahkum	  eden	  bu	  buyrukçu	  tavır,	  en	  sonuna	  
bırakılmış	  "Şark	  Meselesi"nin	  hal	  tarzı	  için	  de	  oldukça	  güçlü	  bir	  karine	  teşkil	  etmekteydi.	  	  

…	  

Osmanlı	  Ülkesi	  Hakkındaki	  Gerçek	  Plan	  

	   Müttefik	  cephesi,	  1915-‐17	  arası	  yapılan	  İstanbul,	  Londra,	  Sykes-‐Picot,	  Saint	  Jean	  De	  Morienne	  
gizli	  anlaşmaları	  ve	  onları	  tamamlayan	  Lord	  Balfour	  deklerasyonu	  ile	  "Doğu	  (şark)	  Meselesi"ni	  kendince	  
çözmüştü.	  Ancak	  bu	  planı	  bozan	  iki	  gelişmeden	  birincisi,	  Rusya'daki	  Bolşevik	  İhtilal,	  ikincisi	  de	  ABD'nin	  
Avrupa'dan	  ayrı	  amaçlarla	  (resmi	  söylemi	  barışçı)	  savaşa	  girmesi	  olmuştu.	  
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	   Osmanlı	  yönetimi	  müttefik	  cephesinden	  savaşa	  girmesine	  rağmen	  ABD'den	  çok	  umutluydu.	  
Öylesine	  ki	  barış	  masasında	  Atlantik’in	  ötesindeki	  bu	  ülke	  Osmanlı	  ülkesine	  karşı	  ortaya	  çıkacak	  keskin	  
havayı	  yumuşatacak	  bir	  faktör	  olarak	  görülmekteydi.	  

	   Oysaki	  bağımsız	  bir	  Ermenistan,	  şimdilik	  özerk	  bir	  Kürdistan,	  Vatikanlaştırılmış	  bir	  İstanbul	  
öneren	  Sevr	  Barışına	  giden	  yol,	  bu	  ılımlı	  hava	  içinde	  akdedilen	  Mondros	  Mütarekesi	  ile	  başlayacaktı.	  
Mütareke,	  Osmanlı	  kamuoyunda	  kesinlikle	  bir	  mağlubiyet	  havası	  içinde	  değil,	  savaş	  yıkımının	  ve	  ittihatçi	  
otokrasisinin	  sonu	  olarak	  algılanmıştı.	  

	   İstanbul	  hükümetleri	  tarafından	  medeni	  ve	  iyi	  niyetli	  ama	  savaşta	  hasım	  olma	  nedeniyle	  biraz	  
buruk	  duygular	  taşıyan	  ve	  buna	  karşılık	  kendilerine	  anlayışla	  davranılması	  düşünülen	  Batılı	  güçler,	  
Türkleri	  "Anadolu'nun	  içerisine	  hapsedilmiş,	  yarı	  sömürge	  bir	  köylü	  devletine	  mahkum	  edeceklerdi."	  

	   Dünya	  savaşının	  sonu	  yaklaştıkça	  Fransa,	  İngiltere	  ve	  ABD'nin	  oluşturduğu	  blokun	  demokrasilerle	  
yönetilen	  ülkeler	  olmaları,	  insanlık	  o	  güne	  kadar	  gördüğü	  bu	  en	  büyük	  savaşı	  -‐Batı	  Kamuoyunda-‐	  
otokrasilerle	  demokrasiler	  arasında	  bir	  savaş	  görünümüne	  sokmuştu.	  Kayser'in	  Almanya'sı,	  Avusturya-‐
Macaristan	  İmparatorluğu	  ve	  köhne	  Osmanlı	  Devleti	  mağlup	  edildiğinde	  hürriyet	  ve	  demokrasi	  cephesi	  
kazanmış	  sayılacaktı.	  Ama	  bu	  kurgu	  hayatın	  gerçeklerine	  öylesine	  uzaktı	  ki...	  

...	  

Ankara	  Konvansiyonu	  Misâk-‐ı	  Milli	  Tezinin	  Sürekliliği	  

	   Birinci	  Meclisin	  iç	  politikada	  
dayandığı	  ilke	  ne	  ölçüde	  "milli	  
egemenlik"	  tezi	  ise,	  dış	  politikada	  da	  
temel	  alınan	  ilke	  Misâk-‐ı	  Millî	  olmuştu.	  
T.B.M.M.	  (Türkiye	  Büyük	  Millet	  Meclisi),	  
milli	  mücadele	  boyunca	  Bekir	  Sami	  
Kunduh,	  Yusuf	  Kemal	  Tengirşek	  ve	  Fethi	  
Okyar'ı	  değişik	  dönemlerde	  Paris,	  
Londra	  ve	  Roma'ya	  göndererek	  barışı	  
diplomasi	  ile	  kurmaya	  arzulu	  olduğunu	  
sürekli	  hissettirmişti.	  Avrupa'ya	  her	  
delegasyon	  gönderilişinde	  meclis	  
üstünlüğü	  ve	  kuvvetler	  birliği	  ilkesi	  
uyarınca	  kendilerine	  -‐o	  zamanki	  ifade	  
ile-‐	  siyasi	  veche	  verilmişti.	  (Buna	  bir	  
çeşit	  emredici	  vekâlet	  denilebilir).	  

	   Anadolu'da	  işgâle	  karşı	  verilen	  askeri	  direniş	  bir	  zaferle	  noktalanınca,	  benzer	  bir	  süreç	  Lozan	  için	  
yaşanmış,	  delegeleri	  seçme	  yetkisi	  hükümete	  bile	  verilmemek	  istenmişti.	  İkinci	  Grup	  önderliği	  
"Murahhasları	  Heyet-‐i	  Vekile	  tayin	  etmemeli	  seçim	  irade-‐yi	  milliye	  iktiran	  etmeli"	  tezinin	  sözcülüğünü	  
yapmışlardır.	  	  Bu	  şiddetli	  karşı	  çıkışın	  altında	  iktidardaki	  çoğunluk	  grubunu	  Misâk-‐ı	  Millî'den	  taviz	  
verilmemesi	  konusunda	  köşeye	  sıkıştırılma	  eğilimi	  hissedilmekteydi.	  

	   Bilindiği	  gibi	  Lozan	  barış	  görüşmeleri,	  çok	  boyutlu	  asırlık	  Doğu	  Sorununun	  çözüleceği	  bir	  mekân	  
olması	  itibariyle	  Türk	  siyasi	  tarihinde	  çok	  özel	  bir	  yer	  tutmaktadır.	  T.B.M.M.'nin	  2.11.1922	  tarihli	  gizli	  
celsesinde	  delegelerin	  Hükümetçe	  seçilmesi	  önerisi	  61	  redde	  karşılık	  121	  oyla	  kabul	  edilmişti.	  
3.11.1920'de	  de	  baş	  delege	  ve	  Hariciye	  Vekili	  İsmet	  Paşa	  hariç	  bütün	  delegeler	  ve	  müşavirlerin	  
mezuniyetleri	  onaylanmıştır.	  
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	   Görüşmeler	  kesilip	  delegasyon	  Ankara'ya	  döndüğünde,	  Meclis	  2-‐6	  Mart	  1923	  tarihleri	  arasında	  
gizli	  celselerde	  uzun	  uzun	  tartışmıştır.	  Birinci	  ve	  İkinci	  Grup	  ayrışmasının	  en	  kesin	  şekilde	  billurlaştığı	  
verilen	  önergelerden	  ortaya	  çıkmıştır.	  Sadece	  delegasyona	  değil	  Rauf	  Orbay	  başkanlığındaki	  hükümete	  
de	  Meclisin	  güvenine	  sahip	  olup	  olmadığının	  onaylandığı	  oturuma	  İkinci	  Grup	  katılmamıştır.	  Alınan	  sonuç	  
bir	  yana,	  Türkiye	  Büyük	  Millet	  Meclisinin	  Birinci	  Devresinin	  böylesi	  bir	  zıtlaşma	  ortamı	  ile	  sona	  ermesi,	  
İkinci	  Devrenin	  inşa	  sürecini	  temelinde	  etkilemiştir.	  	  

...	  

Kemalist	  Devlet	  Kuramı	  

	   Herhangi	  bir	  siyâsal	  eylemin	  devlet	  teorisi,	  toplumsal	  dinamikler	  karşısındaki	  konumunu	  
belirleyen	  en	  kritik	  ve	  ayırt	  edici	  özelliğidir.	  

	   Öncelikle	  belirtilmelidir	  ki	  cumhuriyet	  devrimi	  önderlerinin	  ve	  parti	  ideologlarının	  ortaya	  
koyduğu	  özgün	  bir	  devlet	  doktrininden	  söz	  etmek	  zordur.	  Kemalist	  elit,	  düşüncelerini	  devlet	  kuramı	  
çerçevesinde	  derinleştirmek	  yerine;	  onu	  veri	  alarak,	  devrimlerinin	  hangi	  karşıtlıklar	  üzerine	  yükseldiği	  
sorunsalına	  daha	  fazla	  rağbet	  etmiştir.	  	  

	   Steinhaus'ın	  analizinde	  milli	  Kurtuluş	  Savaşı’ndan	  otuzlu	  yıllara	  kadar	  Yeni	  Türkiye,	  ağırlıklı	  olarak	  
burjuva	  toplumu	  belirtisi	  göstermemesine	  rağmen,	  politik	  yapı	  bakımından	  burjuva	  devletlerini	  
çağrıştırmakta	  idi.	  Özellikle	  hukukun	  laikleştirilmesi	  ve	  batılı	  usullerin	  getirilmesi	  Türkiye'nin	  Avrupa	  
burjuva	  toplumlarına	  yapı	  bakımından	  yaklaştırılması	  alanında	  atılan	  önemli	  adımlardı.	  

	   Sözleşme	  kuramının	  varsayımlarının	  tersine	  olarak,	  Türkiye'de	  devlete	  meşruluğunu	  kazandıran	  
millet	  olmadığı	  gibi,	  tersine	  ona	  belli	  bir	  meşruiyet	  kazandıran	  da	  devlet	  olmuştur.	  Türkiye	  tarihinde	  
devlet	  milletten	  önce	  vardır.	  Bu	  öncelik	  sonralık	  ilişkisi,	  Gökalp'ın	  dayanışmacı	  toplum	  modeliyle	  hem	  
analitik	  hem	  de	  normatif	  açıdan	  örtüşmeyi	  kolaylaştırmıştır.	  Devlet	  iktidarını	  bir	  sınıfın	  diğerleri	  üzerinde	  
baskı	  aracı	  olarak	  değil;	  tarafsız,	  tüm	  millete	  ait	  sınıflar	  üstü/aşkın	  bir	  kurum	  olarak	  gören	  bu	  yaklaşım	  
Türkiye	  toplumunun	  patrimonial	  geçmişine	  de	  denk	  düşmektedir.	  	  

	   Her	  devrimin	  kendi	  gelişim	  çizgisi,	  dinamikleri,	  çelişkileri	  olduğu	  gibi;	  kendi	  düzenini	  pekiştirerek	  
zamanla	  eskimesi	  ve	  doğuşundakine	  zıt	  işlevler	  dahi	  kazanması	  söz	  konusu	  olabildiği	  somut	  bir	  olgudur.	  
Bu	  bakımdan,	  1930'ların	  tutuculaşmış	  devletçi	  seçkinlerini	  1920'lerin	  jakoben	  devrimci	  Kemalizmi	  ile	  aynı	  
soyutlama	  düzeyi	  içinde	  ele	  almak	  anlamlı	  değildir.	  

	   1927	  CHP	  İkinci	  Kurultayında	  Mustafa	  Kemal'in	  verdiği	  nutuk,	  Kemalizmin	  kendisine	  muhalif	  
doğrultuların	  tasfiyesi	  üzerine	  yapılmış	  sübjektif-‐kişisel	  bir	  muhasebe	  niteliğindedir.	  Denilebilir	  ki,	  bu	  
galebenin	  sağlandığı	  ikinci	  meclis	  dönemi	  cumhuriyetin	  içeriğine	  karar	  verildiği	  bir	  dönem	  olmuştur.	  
1931	  Kurultayında	  altı	  okun	  ilanı	  ile	  bunu	  takip	  eden	  süreç,	  devrimin	  coşkulu	  değer	  ve	  idealleri	  yerine	  
toplumsal	  siyasal	  düzen	  fikrinin	  uç	  vermesine,	  devlete	  gittikçe	  daha	  fazla	  ağırlık	  tanıyan	  görüşlerin	  boy	  
atmasına	  neden	  olur.	  Kemalist	  devrimci	  jakobenizmden	  milli	  şefin	  statükocu	  otoriterizmine	  geçişin	  
ideolojik	  koridorlarının	  temelleri	  bu	  dönemde	  atılmıştır.	  Devrimin	  heyecanı	  azalmış,	  düzen	  ve	  devlet	  
fikrinin	  egemenliği	  dönemine	  girilmiştir.	  Bir	  süre	  sonra	  bu	  durumu	  daha	  da	  hızlandırıp	  pekiştirecek	  
konjonktürel	  koşulların	  ortaya	  çıkışı	  gecikmeyecektir.	  	  

	  

SUMMARY	  of	  the	  text:	  The	  text	  mentions	  the	  ideal	  project	  of	  the	  U.S.	  President	  Wilson,	  which	  was	  to	  
create	   a	   humanist	  world	  order	   at	   the	   end	  of	  World	  War	   I.	  He	   proposed	  open	  diplomacy,	   democracy,	  
self-‐determination	   and	   a	   League	   of	   Nations.	   	   In	   order	   to	   secure	  world	   peace	   and	   to	   establish	   a	   new	  
world	   order,	   which	   would	   be	   based	   on	   law,	  Wilson	   proposed	   to	   disregard	   the	   political	   and	   financial	  
power	  of	  other	  countries,	  so	  that	  every	  country	  would	  be	  equal	  in	  terms	  of	  laws.	  The	  criticism	  this	  idea	  
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received	  was	  against	  the	  League	  of	  Nations	  and	  collective	  security.	  After	  Wilson	  lost	  the	  elections,	  this	  
ideal	  project	  was	   rejected	  and	   the	  Pax	  Romana	  system	  was	  established.	  Allied	   forces	   started	   to	  apply	  
taxation	  and	  military	   control	  over	  Germany	  and	   its	  allies.	   Eventually,	  Germany	  was	  punished	   to	  make	  
high-‐priced	  amends	  to	  England	  and	  France	  for	  50	  years.	  Highly	  populated	  Turkish	   lands	  were	  about	  to	  
lose	  their	   freedom	  and	  become	  colonies	  of	   the	  Allied	  forces.	  Under	  these	  circumstances,	   the	  Kemalist	  
state	   theory	  was	  adopted	  as	   the	  main	  principle	  of	   the	   foundation	  of	   the	  Turkish	  Republic,	  a	  “national	  
sovereignty”	  thesis	  was	  developed	  for	   internal	  affairs	  while	  a	  “national	  pact”	  thesis	  was	  developed	  for	  
foreign	  affairs.	  In	  brief,	  a	  “western,	  modern,	  and	  secular	  state”	  model	  united	  the	  whole	  Turkish	  nation.	  
	  	  

	  

SUMMARY	  of	  the	  TV	  news	  clip	  ‘Political	  Debates’	  	  

Here	  we	  see	  short	  TV	  footages	  of	  a	  political	  debate	  with	  political	  leaders	  expressing	  their	  opinion	  on	  
several	  issues:	  Prime	  Minister	  Erdoğan	  criticizes	  the	  German	  government’s	  arguments	  for	  Armenian	  
deportation.	  He	  argues	  that	  religion	  and	  secularism	  should	  not	  be	  used	  for	  making	  policies.	  We	  see	  a	  
scene	  from	  the	  April	  23	  celebration	  of	  National	  Sovereignty	  and	  Children	  Day	  in	  the	  national	  assembly	  
during	  Baykal’s	  speech.	  Demirel,	  the	  former	  president,	  believes	  that	  the	  Turkish	  president	  should	  be	  
elected	  by	  the	  people,	  not	  by	  the	  national	  assembly.	  	  Then	  we	  see	  the	  oath	  ceremony	  of	  the	  president.	  
The	  last	  news	  story	  is	  about	  coal	  donations	  made	  by	  the	  government.	  Critics	  say	  that	  the	  government	  
hopes	  to	  gain	  votes	  in	  return	  for	  these	  donations.	  

	  

Transcription	  of	  the	  ‘Political	  Debates’	  video	  

Erdoğan	  I:	  	  

Arşivlerimiz	  açtık.	  Buyursunlar,	  gelsinler.	  Bu	  arşivleri,	  hukukçular	  belirleyelim,	  tarihçiler	  belirleyelim,	  
siyaset	  bilimcilerini,	  arşiv	  bilimcilerini	  gelsinler,	  incelesinler,	  dedik.	  Ama	  buna	  yaklaşmadılar.	  Biz	  
beklerdik	  ki	  Almanya	  yani	  siyaseti	  yapanlar,	  Alman	  halkını	  temsil	  edenler	  böyle	  bir	  kararı	  oradan	  alsınlar.	  
Fakat	  tarih	  onları	  mahcup	  edecektir.	  

Erdoğan	  II:	  

Az	  önce	  ne	  dedim:	  Din	  üzerinden	  siyaset	  yapılamayacağı	  gibi	  laiklik	  üzerinden	  de	  siyaset	  yapılamaz.	  Biz	  
yola	  çıkarken	  bir	  şey	  söyledik.	  Dedik	  ki	  Ak	  Parti	  din	  eksenli	  bir	  parti	  değildir.	  İnsan	  eksenli	  bir	  partidir.	  
Ben,	  bütün	  sistemler	  araçtır,	  diyorum.	  Demokrasi	  bir	  araçtır.	  Laiklik	  bir	  araçtır.	  Dinler	  de	  araçtır.	  Peki,	  
amaç	  nedir?	  Amaç,	  insanların	  mutluluğudur.	  İnsanların	  saadetidir.	  Bunları	  birbirine	  karıştırmayalım.	  

Bülent	  Arınç:	   	  

İlk	  söz,	  Adalet	  ve	  Kalkınma	  Partisi	  Genel	  Başkanı	  ve	  Meclis	  Grup	  Başkanı	  Sayın	  Recep	  Tayyip	  
Erdoğan’ındır.	  Buyurun	  Sayın	  Erdoğan.	  	  

Erdoğan:	  

Sayın	  başkan,	  değerli	  milletvekilleri,	  saygı	  değer	  konuklar,	  hepinizi	  en	  derin	  sevgi	  ve	  saygılarımla	  
selamlıyorum.	  Şuna	  bütün	  kalbimle	  inanıyorum	  ki	  yarınlar	  Türkiye’nin,	  gelecek,	  milletimizin	  olacaktır.	  	  

Bülent	  Arınç:	  

Söz	  sırası,	  Cumhuriyet	  Halk	  Partisi	  Meclis	  Grup	  Başkanı	  Deniz	  Baykal’da.	  Buyrun	  Sayın	  Baykal.	  

Deniz	  Baykal:	  
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Sayın	  Başkan,	  Sayın	  Cumhurbaşkanımız,	  sayın	  milletvekilleri,	  saygı	  değer	  konuklar,	  23	  Nisan’ın	  ve	  
gençliğimizin,	  geleceğimizin,	  	  gerçek	  sahibi	  sevgili	  çocuklarımız.	  

Demirel:	  

Ben,	  yirmi	  seneye	  yakın	  zamandır	  Türkiye’de	  Cumhurbaşkanının	  halk	  tarafından	  seçilmesini	  	  
savunuyorum.	  Neden	  halk	  tarafından	  seçilmesini	  savunuyorum?	  Çünkü	  halk	  muhtarını	  seçiyor,	  belediye	  
başkanını	  seçiyor,	  milletvekilini	  seçiyor,	  milletvekili	  gelip	  hükümet	  yapıyor,	  hükümeti	  seçiyor,	  yani	  
hükümete	  güven	  oyu	  veriyor,	  il	  genel	  meclisini	  seçiyor.	  Cumhurun	  başkanını,	  Cumhurbaşkanını,	  esas	  
halkın	  Cumhurbaşkanını	  seçemiyor.	  Ve	  tabii	  ki	  değerli	  hukukçularımızın,	  bu	  sistem	  parametre	  bir	  
sistemdir	  veya	  bu	  sistem	  başka	  bir	  sistemdir,	  Cumhurbaşkanını	  halk	  seçerse	  bu	  sistem,	  sisteme	  uygun	  
olmaz,	  şeklinde	  mütalaaları	  var.	  Ben	  buna	  kesinlikle	  katılmıyorum.	  	  

Abdullah	  Gül:	  

Cumhurbaşkanı	  sıfatıyla	  devletin	  varlığı	  ve	  bağımsızlığını,	  vatanın	  ve	  milletin	  bölünmez	  bütünlüğünü,	  
milletin	  kayıtsız	  ve	  şartsız	  egemenliğini	  koruyacağıma,	  anayasaya,	  hukukun	  üstünlüğüne,	  demokrasiye,	  
Atatürk	  ilke	  ve	  inkılaplarına	  ve	  laik	  Cumhuriyet	  ilkelerine	  bağlı	  kalacağıma,milletin	  huzur	  ve	  refahı,	  milli	  	  
dayanışma	  ve	  adalet	  anlayışı	  içinde	  herkesin	  insan	  haklarından	  ve	  temel	  hürriyetlerinden	  yararlanması	  
ülküsünden	  ayrılmayacağıma,	  Türkiye	  Cumhuriyeti’nin	  şan	  ve	  şerefini	  korumak	  ,	  yüceltmek	  ve	  üzerime	  
aldığım	  görevi	  tarafsızlıkla	  yerine	  getirmek	  için	  bütün	  gücümle	  çalışacağıma	  büyük	  Türk	  milleti	  ve	  tarih	  
huzurunda	  namusum	  ve	  şerefim	  üzerine	  ant	  içerim.	  	  

Spiker:	  

Başbakan	  Erdoğan,	  önce	  kömür	  yardımına	  eleştrileri	  cevaplandırdı.	  Sonra,	  CHP	  Genel	  Başkanı	  Baykal’a	  
çarşaf	  açılımından	  dolayı	  destek	  verdi.	  Başbakan	  Erdoğan’ın	  desteğine	  karşı	  hükümete	  yönelik	  
eleştrilerine	  devam	  eden	  Baykal’sa	  başörtüsünden	  sadece	  gelenek	  olarak	  söz	  etti.	  Başbakan	  Recep	  
Tayyip	  Erdoğan,	  partisinin	  haftalık	  grup	  toplantısında,	  hükümetin	  kömür	  dağıtmasını	  eleştirenlere	  cevap	  
verdi.	  Bugüne	  kadar	  ihtiyaç	  sahibi	  iki	  milyondan	  fazla	  aileye	  kömür	  dağıttıklarını	  söyleyen	  Başbakan,	  
yardımların	  devam	  edeceğini	  söyledi.	  

Erdoğan:	  

Kömür	  yardımını	  dillerine	  doladılar.	  

Spiker:	  

Yardımları	  yandaşlarına	  yapıyor	  diyenleri	  ise	  sert	  bir	  dille	  eleştirdi.	  

Erdoğan:	  

Şu	  ifade	  var	  ya,	  çok	  çirkin,	  bunu	  yandaşlarına	  dağıtıyorlar,	  diyorlar.	  	  Elinize,	  dilinize	  dursun.	  Elinize,	  
dilinize	  dursun	  Elinize,	  dilinize	  dursun.	  Bana	  böyle	  bir	  şikayet	  gelsin,	  o	  kaymakamın	  yakasında	  ilk	  önce	  
benim	  elim	  olur.	  Ben	  sarılırım.	  Asla	  bugüne	  kadar	  böyle	  bir	  şikayet	  almadım	  ve	  bu	  konudaki	  çağrım	  her	  
zaman	  geçerlidir.	  	  
	  

Vocabulary	  

Çarşaf	  (i):	  Kadınların	  kullandığı	  ve	  baştan	  örtülen,	  pelerinli,	  eteklikli	  sokak	  giysisi:	  “Çabucak	  yatak	  
odasına	  koştu,	  çarşafını	  giydi.”	  -‐P.	  Safa.	  “an	  outer	  garment	  covering	  a	  woman	  from	  head	  to	  foot	  and	  
designed	  to	  hide	  her	  body	  from	  the	  view	  of	  men”	  

Dile	  dolamak	  (dey.):	  bir	  şeyi	  veya	  konuyu	  sık	  sık	  tekrar	  etmek.	  “Demeçlerde	  açık	  vermemek	  lazım.	  Yoksa	  
muhalefet	  seni	  diline	  dolar.”	  bir	  şeyi	  veya	  konuyu	  sık	  sık	  tekrar	  etmek.	  “keep	  on	  saying”	  
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Mahcup	  etmek	  (f):	  utandırmak.	  “Yersiz	  iltifatlarıyla	  beni	  utandırıyordu.”	  	  “to	  embarrass”	  

Mütalaa	  (i):	  Herhangi	  bir	  konu	  üzerinde	  ayrıntılı	  düşünme	  ile	  oluşan	  görüş	  ve	  yorum:	  “Kolordu	  
kumandanlarının	  fikir	  ve	  mütalaalarını	  bilmek,	  bence	  pek	  faydalı	  idi.”	  -‐Atatürk.	  	  “comment”	  

Ülkü	  (i):	  Amaç	  edinilen,	  ulaşılmak	  istenen	  şey,	  ideal:	  “Millî	  birlik	  duygusunu	  mütemadiyen	  ve	  her	  türlü	  
vasıta	  ve	  tedbirlerle	  besleyerek	  geliştirmek	  millî	  ülkümüzdür.”	  -‐Atatürk.	  “ideal”	  

	  

	  

3) İNTERNET	  BAĞLANTıLARı/INTERNET	  LINKS	  

	  

Project	  1:	  

http://www.osmanli700.gen.tr/	  

http://www.ottomanonline.net/	  

http://www.osmanli.org.tr/	  

http://www.turktarihi.com/index.php/Ana_sayfa	  

http://www.ttk.gov.tr/	  

	  

Project	  2:	  

http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/992/tarihce.pdf	  

http://www.bilgesam.com/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=598:avrupa-‐birlii-‐ve-‐
tuerkiyenin-‐enerji-‐politikalar-‐&catid=131:enerji&Itemid=146	  

http://www.bilgestrateji.com/store/tcortadogu.pdf	  

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/270110.asp#BODY	  

http://www.greenspor.com/turkiyede-‐futbol.html	  

http://www.forumpaylas.net/beden-‐egitimi-‐spor/14488-‐turkiyede-‐futbol-‐tarihi	  

http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2292/unite08.pdf	  

http://www.ekonomist.8m.net/m5.html	  

http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=8271	  

	  

4)	   DEĞERLENDİRME/EVALUATION	  	  

PROJE	  1:	  DEĞERLENDİRME	  

Bireysel	  Değerlendirme	  Ölçütleri	  	  

Birinci	  Proje:	  Tur	  düzenlemeyi	  	  

yapabiliyorum:	  
Geliştirilmeli	  	  

	  

Kısmen	  
yapabiliyorum	  	  

İyiyim	  	  
	  

Oldukça	  
iyiyim	  	  
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	  Gezilecek	  yer	  ile	  ilgili	  Türkçe’de	  yeterli	  
araştırma	  yapabiliyorum.	  

	   	   	   	  

Araştırma	  yapacağım	  yerin	  tarihi,	  
toplumsal	  ve	  kültürel	  özelliklerini	  göz	  
önünde	  bulundurabiliyorum.	  

	   	   	   	  

Tanıtım	  yaparken	  görsel	  ve	  işitsel	  
malzemelerden	  yararlanabiliyorum.	  

	   	   	   	  

Araştırma	  yaparken	  aldığım	  notları	  
düzenleyip	  kısmen	  de	  olsa	  -‐bazı	  hatalarla-‐	  
Türkçe	  cümle	  yapısına	  uygun	  hale	  
getiriyorum	  ve	  anlamlı	  paragraflar	  
kurabiliyorum.	  

	   	   	   	  

	  

PROJE	  2:	  DEĞERLENDİRME	  

Bireysel	  Değerlendirme	  Ölçütleri	  	  

Birinci	  Proje:	  Bilgi	  boşluklarını	  doldurma	  

Yapabiliyorum:	  
Geliştirilmeli	  	  

	  

Kısmen	  
yapabiliyorum	  	  

İyiyim	  	  
	  

Oldukça	  
iyiyim	  	  

	  Bir	  konu	  ile	  ilgili	  farklı	  haberleri	  Türkçe	  
okuyabiliyorum	  ve	  kısmen	  de	  olsa	  
seyredebiliyorum.	  

	   	   	   	  

Haberlerdeki	  sözcükleri,	  tanımları	  ve	  
ifadeleri	  araştırabiliyorum	  ve	  risk	  alıp	  
kullanabiliyorum.	  

	   	   	   	  

Araştırma	  yaparken	  aldığım	  notları	  
düzenleyip	  kısmen	  de	  olsa	  -‐bazı	  hatalarla-‐	  
Türkçe	  cümle	  yapısına	  hakimim	  ve	  
cümlelerin	  birbirine	  bağlayabiliyorum.	  

	   	   	   	  

Hazırladığım	  haberle	  ilgili	  farklı	  yorumları	  
bir	  bütün	  içerisinde	  kendi	  yorumumla	  
verebiliyorum.	  

	   	   	   	  

	  

	  

5)	   YARDIMCI	  TEMALAR/FOLLOW-‐UP	  

You	  could	  choose	  one	  of	  the	  Turkish	  newspapers	  or	  TV	  channels	  below	  and	  then	  focus	  on	  the	  top	  
headline	  news	  of	  the	  front	  page.	  You	  could	  then	  discuss	  the	  headlines,	  photos,	  video	  clips,	  presentations	  
made	  by	  the	  reporters	  and	  anchormen	  and	  the	  varying	  viewpoints	  of	  the	  victims,	  politicians,	  artists,	  
sportsmen,	  and	  more.	  	  

Newspapers:	  
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www.hurriyet.com.tr	  

www.sabah.com.tr	  

www.zaman.com.tr	  

www.cumhuriyet.com.tr	  

www.milliyet.com.tr	  

TV	  Channels:	  

http://www.ntvmsnbc.com/	  

http://www.cnnturk.com/default.aspx	  

http://www.trt.net.tr/anasayfa/anasayfa.aspx	  

http://www.samanyolu.tv/	  

http://webtv.kanald.com.tr/CanliYayin/	  

http://www.atv.com.tr/yayin_akisi/2010/08/31	  

	  

6)	   MÜZİK/MUSIC	  

To	  access	  the	  music,	  go	  to	  the	  music	  link	  on	  the	  module	  webpage	  or	  copy-‐paste	  the	  links	  below	  into	  
your	  browser.	  

http://www.osmanli700.gen.tr/mehter/index.html	  

http://www.gramofonkoleksiyoncusu.com/tas_plak_dinletisi.php	  

http://www.turkmusikisi.com/makaleler/sa_ismail_dede_efendi.htm	  

http://www.delimaniaq.net/izle/klasik-‐turk-‐musikisi-‐dede-‐efendi-‐dinle/	  

http://kavun.mynet.com/Buhurizade-‐Mustafa-‐Itri	  

http://www.trt.net.tr/galeri/SesMedyaGoster.aspx?MedyaKodu=3742ca4a-‐102c-‐4c70-‐8727-‐
f5f3432c6315&KategoriKodu=38fa5c3e-‐efa8-‐46f7-‐8445-‐
aa60af233e70&Baslik=Cemal%20Re%C5%9Fit%20Rey	  

http://www.fazilsay.com/	  
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8)	   SUNUMLAR/POWERPOINT	  PRESENTATIONS	  

Presentation	  I,	  The	  Transition	  from	  
Ottoman	  Empire	  to	  Turkish	  Republic:	  	  
You	  will	  gain	  historical	  background	  on	  
the	  foundation	  of	  the	  Ottoman	  Empire	  
and	  its	  government	  over	  lands	  and	  
people.	  In	  order	  to	  understand	  
Ottoman	  policies	  and	  society	  deeply,	  
you	  will	  see	  the	  impressions	  left	  by	  the	  
Ottoman	  civilization	  in	  its	  architecture,	  
fine	  arts,	  and	  music.	  We	  will	  explore	  the	  
transformation	  of	  the	  Ottoman	  state	  
into	  the	  republican	  state	  in	  terms	  of	  
establishing	  modernity	  and	  nationalism.	  
The	  principles	  of	  the	  republic	  have	  been	  
based	  on	  the	  Ataturk’s	  reforms,	  and	  
debates	  over	  them	  still	  continue	  today	  
in	  various	  ways.	  	  	  	   	  
Presentation	  II,	  The	  Current	  Agenda:	  	  
The	  quest	  of	  Turkish	  modernity	  continued	  in	  terms	  of	  EU	  membership,	  inventing	  new	  social	  images,	  and	  
looking	  for	  new	  political	  pursuits.	  The	  main	  issues	  in	  Turkish	  foreign	  affairs	  will	  be	  presented.	  You	  will	  
see	  how	  these	  issues	  form	  politics	  and	  society.	  	  	  	  

	  

9)	   YARDIMCI	  KONUŞMA	  KALIPLARI	  /PRE-‐ORAL	  ACTIVITY	  SHEET	  	  
1.	  I	  cannot	  compare	  the	  Ottoman	  Dynasty	  to	  the	  dynasties	  of	  the	  West	  because…./Osmanlı	  Hanedanını	  
Batılı	  hanedanlarla	  karşılaştıramam	  çünkü…	  
	  
2.	  I	  agree/disagree	  with	  the	  statement	  “A	  holy	  war	  is	  a	  social	  organization,	  the	  foundation	  of	  political	  
dynamics,	  and	  a	  contribution	  to	  economics”?	  /”Gaza	  sosyal	  bir	  örgütlenmedir,	  siyasi	  hareketliliğin	  
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temelidir	  ve	  ekonomiye	  katkıdır”	  ifadesine	  katılıyorum	  /	  katılmıyorum.	  
	  
3.	  Once	  I	  attended	  a	  state	  ceremony	  and	  I	  found	  it…./	  Bir	  kez	  devlet	  törenine	  katıldım	  ve	  
onu………buldum.	  
	  
4.	  Some	  sultans	  were	  addressed	  according	  to	  their	  accomplishments,	  such	  asFatih	  Sultan	  Mehmet	  (The	  
Conqueror),	  	  Yavuz	  Sultan	  Selim	  (The	  Braveheart),	  Kanuni	  Sultan	  Süleyman(The	  Legislator),	  and	  this	  is	  a	  
great	  honor…/	  Bazı	  Sultanlar	  başarılarına	  gore	  adlandırılırlar	  (Fetheden	  Fatih	  Sultan	  Mehmet,	  Cesur	  
Yavuz	  Sultan	  Selim,	  Kanun	  koyucu	  Kanuni	  Sultan	  Süleyman)	  ve	  bu	  büyük	  bir	  prestijdir…	  
	  
5.	  When	  I	  attend	  different	  cultural	  celebrations,	  I	  feel	  like	  an	  outsider.../	  Farklı	  kültürel	  kutlamalara	  
katıldığımda	  kendimi	  yabancı	  gibi	  hissediyorum…	  
	  
6.	  In	  my	  opinion,	  there	  are	  differences	  between	  the	  Ottoman	  Deputies	  Assembly	  and	  the	  Turkish	  Grand	  
National	  Assembly./	  Bana	  göre	  Osmanlı	  Mebusan	  Meclisi	  ile	  Türkiye	  Büyük	  Millet	  Meclisi	  arasında	  
farklılıklar	  vardır.	  
	  
7.	  The	  main	  principle	  of	  the	  national	  pact	  for	  a	  country	  should	  be…/	  Bir	  ülkenin	  Misak-‐I	  Milli’sinin	  temel	  
ilkesi	  şu	  olmalıdır…	  
	  
8.	  The	  contributions	  resulting	  from	  Ataturk’s	  reforms	  and	  revolutionshave	  always	  been	  questioned	  
because…./	  Atatürk	  ilke	  ve	  inkılaplarının	  katkıları	  hep	  sorgulanmıştır;	  çünkü…	  
	  
9.	  Fill	  in	  the	  blank	  and	  explain	  your	  answer.	  How	  is	  the	  peace	  between	  public	  and	  ……………….	  
established?	  /	  Halk	  ile	  ….	  arasında	  barış	  nasıl	  sağlanır?	  
	  
10.	  The	  debate	  on	  Armenian	  deportation	  has	  begun,	  and	  Prime	  Minister	  Erdoğan	  supports	  what	  
research	  studies	  say	  on	  this	  issue.	  Thus,…/	  Ermeni	  tehciri	  ile	  ilgili	  tartışmalar	  sürmektedir	  ve	  Başbakan	  
Erdoğan	  bu	  mesele	  ile	  ilgili	  akademik	  çalışmaları	  desteklemektedir.	  Böylece…	  
	  
11.	  Should	  the	  president	  be	  elected	  by	  the	  public	  or	  by	  the	  parliament?	  /	  Cumhurbaşkanı	  halk	  veya	  
meclis	  tarafından	  seçilmelidir?	  
	  
12.	  Some	  communities	  suffer	  much	  more	  than	  others	  during	  severe	  changes	  in	  the	  social	  mobility	  of	  a	  
society.	  The	  reason	  is…	  /	  Bazı	  topluluklar,	  toplumdaki	  sosyal	  hareketliliğin	  getirdiği	  ani	  değişikliklerden	  
diğerlerine	  gore	  daha	  fazla	  etkilenirler.	  	  Nedeni	  ise…	  
	  
13.	  “Muhalefet,	  hükümetin	  politikalarını	  diline	  dolar	  /	  The	  opposition	  frequently	  criticizes	  the	  policies	  of	  
the	  other	  political	  parties.”	  Please	  make	  a	  sentence	  with	  the	  idiom	  “dile	  dolamak”,	  and	  reflect	  on	  
political	  leaders’	  critics.	  
	  
14.	  Integration	  into	  the	  European	  Union	  would	  bring	  Turkey…/Avrupa	  Birliği’ne	  katılmak,	  
Türkiye’ye……getirir.	  
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