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I-GENEL TARİHLER  
1. Resmi Adı: Türkiye Cumhuriyeti  
2. Ulusal Marş: İstiklal Marsi (Bağımsızlık Marşı)  
3.Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk  
4. Hükümet Sistemi: Cumhuriyetçi parlamenter 

demokrasi 5.Büyüklük: 783.562 kilometrekare  
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6. Kıyı Uzunluğu: 7.200 km  
7 Kıyı Sınırları: Güneyde Akdeniz, Batıda Ege, Kuzeyde Karadeniz  
8.Nüfus: 74.724.000 (31 Aralık 2011)  
9. Başkent: Ankara  
10. Dil: Türkçe  
11. Din: Müslüman% 99  
12. Komşu Ülkeler: Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Irak, Ermenistan, İran,  
Suriye  
13 Para Birimi: Türk Lirası  
14. Şehir Sayısı: 81  
15. Zafer bayramı: 30 Ağustos  
16. Cumhuriyet bayramı: 29 Ekim  
17. En Büyük Şehirler: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Konya, Bursa, Kayseri, 

Samsun, Trabzon, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Diyarbakır, Sakarya, Mersin, Gaziantep  
18. Yaşam: Türk yaşam tarzı canlı bir mozaiktir ; Batı'yı ve Doğu'yu, eski ve moderni yan 

yana barındırır.  
19. Misafirperverlik: Konukseverlik, Türk kültürünün temel taşıdır ve Türkler, ziyaretçilere 

Tanrı tarafından gönderilen Misafir olarak muamele edilmesi gerektiğine inanmaktadır.  
20. Mutfak: Türk mutfağı dünyanın en iyilerinden biri olarak bilinir.  
21. Hava: Dört mevsimin tamamı Türkiye'de yaşanır.  

22.Turizm: Türkiye ziyaretçilerine sunacak çok şeyi var, bu nedenle bu ülke yakın 

zamanda dünyanın en popüler turizm merkezlerinden biri haline geldi. 



 

Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_5 
 

3 
 

 

 

II-TARİHİ  
Türklerin tarihi 4000 yıldan daha uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Türkler, ilk M.Ö 2000 

civarında Orta Asya'da yaşadılar. Daha sonra bir kısmı Orta Asya'dan ayrıldı ve etrafa yayıldı, 

geniş bir Asya ve Avrupa bölgesi içerisinde birbirlerinden bağımsız birçok devlet ve 

imparatorluk kurdu. Bu imparatorluklar (M.Ö. 3. yüzyılda kurulan) Büyük Hun İmparatorluğu, 

Göktürk İmparatorluğu (552-740), Uygur İmparatorluğu (741-840), Avar İmparatorluğu (MS 6-  
9. Yüzyıl), Hazar İmparatorluğu (5) -10. Yüzyıl), Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040- 1157) ve 

diğerleri. 

 

2.1. Anadolu'da Türkler: Türkler, 11. yüzyıl başlarında sürekli göçler ve istilalar yoluyla 

Anadolu'ya yerleşmeye başladı. Malazgirt, 1071 yılında Bizanslılara karşı kazandığı zafer 

anlamıyla Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı. Bu tarihi takip eden Türkler, Anadolu'nun 

tamamını fethetti ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni orada kurdu (1080-1308). Bu, Anadolu'daki ilk 

Türk Devleti idi ve zaman zaman başkentinden sonra Konya'ya çağrıldı. 

 

2.2 OSMANLI DEVRİ  
1299–1923: Selçuklu Devleti, 1243 yılında başlayan Anadolu Moğollarının işgaliyle hızla 

geriledi. Anadolu Selçuklu devletinin gerileme döneminde ve ortadan kaybolduktan sonra, 

Anadolu’nun sonlarına doğru birçok Türkmen beyliği kuruldu. on üçüncü yüzyıl. Bunlardan biri, 

kurucusunun isminde yer alan ve 1299 yılında Osman adında bir Türk hükümdarı olan Beylik 

(Beylikler) Beylik'teydi. Yarımada'nın kuzeybatı köşesinde Eskişehir'de Söğüt çevresi. 

Osmanlı Beyliği, on dördüncü yüzyıl boyunca hızla genişledi ve böylece, üç kıtada geniş bir 

alana hükmeden ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar 623 yıl süren Osmanlı 

İmparatorluğu'nu doğurdu. 
 
Osmanlılar, 1453 yılında Sultan II. Mehmet'in (1451-1481) döneminde İstanbul’u ele geçirdi ve 

Bizans İmparatorluğu da düştü ve bu da Orta Çağın sonunu ve Yeni Çağın başlangıcını işaret 

etti. "Fatih" unvanını alan II. Sultan Mehmet döneminde Osmanlı devleti, on altıncı yüzyılın 

sonuna kadar sürecek olan hızlı bir gelişme dönemine girmiştir. Yükseklerde, Osmanlılar 

bugün Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya’nın Balkanlar’da, Doğu 

Akdeniz’deki tüm adalarda ve bugün Ortadoğu’nun üzerinde olduğuna karar verdiler. 

İmparatorluğun sınırları Kuzeydeki Kırım'dan Güneyde Yemen ve Sudan'a, Doğudaki İran ve 

Hazar Denizi'nden Kuzeybatı'daki Viyana ve Güneybatı'daki İspanya'ya kadar uzanıyordu. 

Bununla birlikte, 16. yüzyıldan başlayarak, Osmanlı İmparatorluğu Rönesans'la hızla gelişen 

Avrupa’ya kıyasla ekonomik ve askeri üstünlüğünü kademeli olarak kaybetti. 
 
yeni bölgelerin fethi ve ham maddelere erişimi ve Sanayi Devrimi ile birlikte. Osmanlı 

İmparatorluğu bu yeni gelişmelere uyum sağlayamadı. Böylece, güç dengesi Avrupa Devletleri 

lehine kaymıştır. On dokuzuncu yüzyılda başlayan milliyetçi hareketler ve Avrupalı güçler ve 

Rusya tarafından desteklenen Balkan uluslarının kendi kaderlerini belirleme hareketleri ve 

isyanları, yavaş yavaş Osmanlı İmparatorluğu'nu yavaşlattı. 
 

 

2.3. DÜNYA SAVAŞI I 1914–1918: 

 

DÜNYA SAVAŞI I 1914–1918: İmparatorluğun zayıflaması I. Dünya Savaşı'na kadar devam 

etti. Osmanlı İmparatorluğu, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na girdi ve müttefik güçlerin 

yanında yer aldı ve 1918'de savaştan mağlup oldu, 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi'ni 
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imzalamaya zorladı .Bu Ateşkes’in hükümleri uyarınca, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

toprakları İngiltere, Fransa, Rusya ve Yunanistan’ı işgal etti. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 

gerçek sonuydu. 
 
Ulusal direniş ve kurtuluş hareketi, bu mesleğe, Türkiye’yi özerklik ve milli bağımsızlık arayışı 

içinde Anadolu’yu harekete geçiren bir Osmanlı askeri komutanı olan Mustafa Kemal’in 

öncülüğünde bir tepki olarak ortaya çıktı. Anadolu'daki dağınık direniş gruplarını birleştirdi ve 

onları yapılandırılmış bir ordu olarak düzenledi. Mustafa Kemal'in öncülüğünde - daha sonra 

Atatürk soyadı veya "Türklerin Babası" soyadı verildi - direniş birleşti ve Türkler ulusal 

kurtuluş savaşıyla savaşabildiler. 
 
Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı, yaşamını tamamlamış bir İmparatorluğun yıkıntılarından yeni 

bir devlet yaratma çabasıydı. Dört yıl (1919-1922) sürdü, burada küçük bir gönüllü ordusu 

mücadele etti ve bu zamanın önde gelen güçlerine karşı bir savaş kazandı. Atatürk'ün zaferi 

sadece askeri değil aynı zamanda diplomatikti. Türk askeri zaferi 24 Temmuz 1923'te Lozan 

Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla diplomatik bir başarı ile imzalandı. İngiltere, Fransa, 

Yunanistan, İtalya ve diğerleriyle imzalanan Antlaşma, bir Türk Devletinin kuruluşunu ve 

uluslararası sınırlarını tanıdı. tam bağımsızlığını garanti etti. 

 

2.4. TÜRKİYE CUMHURİYETİ: Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Yüzyıllar boyunca ilk 

kez, Türk halkı özerkliğe sahipti. Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanlığına 

seçildi. 
 
15 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak, 1938'deki ölümüne kadar, Mustafa Kemal Atatürk, diğer 

herhangi bir ülkede neredeyse benzersiz olan siyasi, sosyal, yasal, ekonomik ve kültürel 

alanlarda geniş bir reform yelpazesi başlattı. 
 
Atatürk öncülüğünde ilk Büyük Millet Meclisi, parlamenter demokrasi, insan hakları, ulusal 

egemenlik ve yetki dağılımı, özel mülkiyet ve laiklik, din ve devlet işlerinin ayrılığı ilkelerine 

dayanan yeni bir siyasi ve yasal sistem oluşturdu. Yeni, laik bir eğitim sistemi kuruldu, Arap 

alfabesi Latin alfabesine dönüştürüldü ve yeni medeni ve ceza kodları Avrupa modellerinden 

uyarlandı. Türk kadınları, kadın hakları konusunda Türkiye’yi birçok Batı ülkesinden öne 

çıkaran, oy kullanma hakkı ve kamu görevine seçilme gibi yasalar uyarınca eşit haklar aldı. 

Batı medeniyeti ve evrensel değerler doğrultusunda baskın biçimde Müslüman bir millet 

getirmek, o gün ve hatta bugün bile eşsiz bir devrimdi. 
 

 

III-COĞRAFİ ALANLARI 

 

3.1. Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri  
Türkiye genellikle yedi bölgeye ayrılmıştır:  
• Karadeniz bölgesi,  
• Marmara bölgesi,  
• Ege Bölgesi,  
• Akdeniz bölgesi,  
• İç Anadolu bölgesi,  
• Doğu Anadolu bölgesi  
• Güneydoğu Anadolu bölgesi 
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3.2. Türkiye'nin florası 

 

Anadolu, gıda için ekili olan dünyanın önde gelen bitki kaynaklarından biridir ve şimdi 

insanlık için tohumsağlayan pek çok bitkinin vahşi ataları hala burada yetişmektedir. Türkiye, 

ayrıca nohut, mercimek gibi diğer ekili bitkilerin evidir. , kayısı, badem, incir, fındık, kiraz ve 

vişne 3.3. Türkiye'nin Faunası 
 
Türkiye'deki faunanın çeşitliliği yabani bitkilerden çok daha fazladır. Avrupa genelindeki 

türlerin sayısı 60.000 civarında iken, Türkiye'de 80.000'in üzerindedir. Eğer alt türler de 

sayılırsa, bu sayı yüz binin üzerine çıkar. 

 

IV-TÜRKİYE'DE TURİZM ÇALIŞMALARI 

 

Türkiye, gezginlere çok çeşitli yerler sunar. Kubbeden ve minareden doldurulmuş İstanbul 

silueti, batı ve güney kıyılarındaki Roma kalıntılarına, Antalya ve Akdeniz sahil beldelerinde, 

Doğu Karadeniz'in puslu dağlarına kadar uzanır. 
 

 

4.1. Aya Sofya  
İstanbul'da bulunan Ayasofya, aslen altıncı yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Justinian için inşa 

edilmiş bir bazilika idi. Roma mühendisliğinin usta işi olan devasa kubbe (çapı 31 metre veya 

102 fit), 1000 yıldan fazla bir süredir dünyanın en büyük kapalı alanını kapsıyor. Kilise 1204'te 

dördüncü Haçlılar tarafından yağmalandı ve 15. yüzyılda Osmanlıların şehri fethettiğinde cami 

oldu. Ayasofya, 1935'te müzeye dönüştürüldü ve şu anda Türkiye'nin en gözde cazibe 

merkezlerinden biridir.  
4.2.Göreme Peri Bacaları  
Kapadokya, garip ve harika doğal kaya oluşumları ve eşsiz tarihi mirası ile ünlüdür. Bu garip 

oluşumları görmenin en iyi yerlerinden biri, peri bacaları olarak adlandırılan çok sayıda tüf 

konisi arasında bulunan Göreme şehridir. Peri bacaları iki farklı volkanik katmanın rüzgar ve su 

erozyonu sonucu oluşmuştur: Erozyona daha dirençli olan ince bir bazalt katmanı ile 

kaplanmış kalın bir tüf katmanı (birleşik volkanik kül). Tüfün içine oyulma kolaylığı nedeniyle, 

Kapadokya'daki peribacalarının çoğu yüzyıllar boyunca evler, kiliseler ve depolama tesisleri 

oluşturmak için oyulmuştur.  
Celsus Kütüphanesi  
Efes kalıntıları batı sahilinde popüler bir turistik mekandır. Efes kenti, bir zamanlar MS 

401’de Konstantinopolis’in başpiskoposu liderliğindeki bir çetenin yıktığı antik dünyanın yedi 

harikasından biri olan Artemis Tapınağı ile ünlenmiştir. Ancak Büyük Tiyatro ve Celsus 

Kütüphanesi de dahil olmak üzere bazı yapılar hala görülebilmektedir. Kütüphane, MS 125 

civarında inşa edilmiştir ve 12.000 parşömen saklamak ve Asya valisi Celsus için anıtsal bir 

mezar olarak hizmet etmek üzere inşa edilmiştir. Cephe, 1970'lerde orjinal parçalarından 

bugünkü görkemli durumuna dikkatlice yeniden inşa edildi.  
4.4.Sultanahmet Camii  
Altı minaresi ve geniş mimarisi ile İstanbul'daki Sultan Ahmed veya Sultanahmet Camii 

dışardan etkiliyor. Halen cami olarak kullanılsa da, Sultanahmet Camii aynı zamanda 

İstanbul'un en popüler turistik merkezlerinden biri haline gelmiştir. 1609 ve 1616 yılları arasında 

inşa edilmiştir ve pek çok camide olduğu gibi kurucunun mezarı da bulunmaktadır. 
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Caminin içinde yüksek tavan, camiye popüler adını veren, farklı desenlere sahip 20.000 mavi 

çiniyle kaplanmıştır.  
4.5. Nemrut Dağı  
Nemrut, Türkiye'nin güneydoğusunda, Adıyaman kenti yakınlarındaki 2.134 metre (7.001 ft) 

yükseklikte bir dağdır. M.Ö. 62'de, Kral Antiochus I Kommagene Teorileri, devasa heykelleri, 

iki aslan, iki kartal ve çeşitli Yunan ve dağın tepesindeki Pers tanrılarıyla çevrili bir mezar 

sığınağı inşa etti. Yapımlarından bu yana, kafalar gövdelerden devrildi ve sahaya dağıldı. 

Nemrut Dağı'nın zirvesi, çevredeki dağların harika manzarasını sunmaktadır. Başlıca cazibe, 

vücut kafalarını güzel bir turuncu renk tonu veren ve mekanın gizem duygusuna ekleyen 

doğu terasından güneşin doğuşunu izlemektir. 

 

V-GELENEK VE GÖRENEKLER 

 

5.1. SELAMLAŞMA VE SIK KULLANILAN İFADELER  
Türkler kutlamayı veya empati kurmayı sever ve ortak ifadeler birçok günlük veya özel olay ve 

olaya uygulanır. Bir arkadaşınız hastalanırsa, yanıt “Gecmis Olsun” olmalıdır, yani kısa sürede 

iyileşin demektir. 
 
Bir mağazaya girdiğinizde “Hoş Geldiniz” deyimini duyabilirsiniz. Liste uzayıp gidiyor ama 

yabancılar için iyi haber, ülkeyi ziyaret ediyorsanız Türklerin oldukça rahat olması.  
5.2. KEM GÖZLERE NAZARLIK  
İslami geleneklerin nazar olarak da bilinen Nazar Boncugu ofislerde, evlerde, ulaşımda ve 

işyerlerindedir. Türkler, bu tılsımın kötülükleri ve bugünlerde tehlikeyi önlediğine ve Türk 

kültüründe yoğun olarak yer aldığına inanıyor. Satın alınması gereken en iyi hediyelik 

eşyalardan biridir.  
5.3. Gebelik, Doğum ve Çocuk: Bir çocuk ne zaman doğar  
Türkler çocuklara bayılır. Çocuklar aynı zamanda aile büyüklüğünü de arttırır, bu nedenle 

gücün arttırılmış bir sembolüdür. Hamilelik, evlilikten sonra yapılacak bir sonraki doğal şeydir 

ve ebeveynlikten kaçan veya gebe kalamayan herkes dedikodunun hedefi olabilir veya bazı 

bölgelerde sosyal olarak sorgulanabilir. 
 
Hamileliğin varsayılan bir zorunluluk olması nedeniyle, modernize edilmiş alanlarda çiftler 

çocuklarının cinsiyetini bulmak için tıbbi mesleğe yönelmelerine rağmen, pek çok gelenek, 

kendi istekleriyle veya cinsiyetini belirleme gibi etrafında döner. Küçük köylerde, bazı 

anneler, sağlıklarını yeniden kazanmak ve yeni doğanlara hayatlarına iyi bir başlangıç 

yapmak için yardım etmek için 40 gün boyunca kapalı kalırlar. 
 

 

5.4. SÜNNET  
Sünnet, ülkenin birçok yerinde hala dini bir gerekliliktir, ancak neyse ki, son yüzyılda 

uygulamalar gelişti. Tarihte, yerel bir ihtiyarın mutfak masasında ritüeli yapması 

duyulmamış, özellikle de ülkenin batı bölgelerinde, daha fazla insan hastane prosedürlerini 

tercih ediyor. Geleneksel olarak tamamen kanlı bir erkeğe geçiş olarak görülen olayı 

işaretlemek için, çocuğa unutulmaz bir saat gibi bir hediye verilir.  
5.5. TÜRK HAMAMI  
Osmanlı halk hamamlarından kaynaklanan ve Osmanlılar tarafından tadil edilmiş olan bu 

gelenek, ikiye ayrılmıştır. Bazı Türk hamamları turistik yönelimlidir çünkü batılılar yüzme 
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kostümlerini giymeyi tercih ederken, diğerleri yerel topluma gelenek tarzında hitap etmektedir 

ve bu, kadınların yalnızca günlük uygulamalarında görülür. 
 
Bol miktarda sabun köpüğü ile ovma, ölü cildin iyi bir şekilde dökülmesidir ve isteğe 

bağlı olarak vücut masajı seçeneği genellikle turistik banyolarda sunulmaktadır.  
5.6. HASTANE: AYAKKABI, YEMEK VE HEDİYELER  
Türkler misafirperver ve çoğu zaman yeni tanınmış arkadaşlarını bir akşam yemeği partisi için 

evlerine davet ederler. Ziyaretçilere terlikler verilir, bu yüzden ayakkabılarını kapıya 

bırakabilirler. Bu süre zarfında, hediye beklenmez, ancak bir şişe şarap getirmenin popüler 

batı kültürüne bağlı kalmayı düşünüyorsanız, ev sahiplerinin içip içmediğini kontrol ettiğinizden 

emin olun.Popüler inanışın aksine, Türkler sadece kahve versiyonlarını hafta boyunca birkaç 

gün içiyorlar. Bunun yerine, ulusal içki çaydır, lale şeklindeki bardaklarda siyah olarak servis 

edilir ve içicinin tercihine göre şekerli olarak tatlandırılır. Çoğu köy, kasaba ve şehirde ortak bir 

özellik, yalnızca çay içmek ve okey gibi oyunlar oynamak için toplandıkları çayhanelerdir. 

Özellikle hafta sonları çay bahçeleri aileler ve kadınlar için popülerdir. 

 

VI-TÜRK GIDA KÜLTÜRÜ VE MUTFAK 

 

Türk mutfağı, dünyanın en iştah açıcı ve zengin mutfaklarından biridir ve Türk halkının yemek 

konusunda oldukça tutkulu olduğu bilinmektedir. Çeşitlilik ve tam lezzet, zengin tarihinden etki 

alan Türk mutfağını dünyaca ünlü kılıyor ve ülkedeki her bölge bugün kendi uzmanlık 

alanlarını övüyor. Türk mutfağının zenginliği çeşitli faktörlere dayanıyor: Asya ve Anadolu 

topraklarında yetişen ürün çeşitliliği, tarihte sayısız kültürel etkileşim, Selçuklu ve Osmanlı 

imparatorluklarının saray mutfakları ve Türk mutfak kültürünün karakterini şekillendiren coğrafi 

koşullar. 
 
Türk yemek pişirme sanatının köklü ve köklü bir geçmişi var ve mutfağı ülke genelinde 

değişiyor. İstanbul, Bursa, İzmir bölgesi mutfak kültürü, geniş Osmanlı mutfağının birçok 

unsurunu miras olarak almıştır. Marmara, Ege ve Akdeniz mutfakları sebzeler, taze otlar ve 

balıklar bakımından zengindir. Zeytinyağı yaygın olarak kullanılır. Karadeniz bölgesinin 

mutfağı, özellikle Karadeniz hamsi (hamsi) gibi balıkları yaygın olarak kullanır. Balkan ve 

Slav mutfağından etkilenmiştir ve mısır yemekleri içerir. Türk yemek çeşitlerine genel bir 

bakış için;  
Çorbalar: Çorbalar, genellikle ana yemekten önce, özellikle kış mevsiminde servis edilir.  
Mezeler: Mezeler, çoğunlukla soğuk servis edilir.  
Dolma ve Sarma: Doldurulmuş sebzeler veya pilav veya et dolma ile rulo yapraklar 

halinde sunulur.  
Pilavlar: Pirinç veya bulgur pilavı çeşitleri.  
Etliler: Et yemekleri çoğunlukla sebzelerle pişiriliyor.  
Börekler: Et, peynir veya sebze dolgulu hamur işleri veya doldurulmuş hamur işleri.  
Pideler: Peynir, sebze veya et içeren yassı ekmek türü.  
Kebaplar: Kebaplar, tencerede pişirilen kebaplardan şiş kebaplara kadar çeşitlilik gösterir.  
Balık ve Deniz Ürünleri: Balık ve karides ve kalamar gibi diğer deniz ürünleri.  
Tatlılar: Süt bazlı lezzetlerden baklava benzeri hamur işlerine kadar uzanan tatlılar. 
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VII-TÜRK ÇOCUK OYUNLARI  
7.1. SAKLAMBAÇ (HIDE AND SEEK): Bu oyun en az dört kişiyle oynanır. Biri "ebe" olarak 

seçilir, görevde olan kişi anlamına gelir. Ebe duvara döner ve elli kadar saymaya başlar. 

Diğerleri en kısa zamanda kendini gizlemeye çalışır. Saydıktan sonra, ebe "tamam!" der. Ve 

diğer insanları görmeye başlar. Ebe birini görür ve adını söylerse ve yüksek sesle "sobe" derve 

elini duvara koyar. Diğerleri "sobe" demeye çalışır ve ebe tarafından görülmeden elini duvara 

dayar. Görülecek ve söylenecek olan kişi yüksek sesle söylenecek kişi yeni ebe olur. O zaman 

yeni ebe göreve geçer. Oyun tekrar başlar. 

 

7.2. KÖŞE KAPMACA : Bu oyun birkaç kişiyle oynanır. En az dört ya da beş. Bu açık bir 

oyundur. Binaların veya caddelerin yeterli köşesini veya bina girişlerini bulabilirsiniz. "Ebe" 

merkezinde duruyor. Diğerleri köşelerde durur. Köşelerdeki kişiler “ebe” tarafından 

yakalanmadan yerlerini değiştirmeye çalışırlar. Biri yakalanırsa, yeni "ebe" olur. Çalma tekrar 

başlar.  
YAĞ SATARIM (YAĞ SATIYORUM): Bu oyun 10 ila 15 kişiyle oynanabilir. Tüm oyuncular 

birbirlerine dönüp yerde oturuyorlar. "Ebe" bir sürü çizilerek belirlenir. "Ebe" bir mendil tutar ve 

bir ucunda bir düğüm yapar. "ebe" halkın arkasına dönmeye başlar ve bir şarkı söyler. Şarkı 

sırasında mendili oyunculardan birinin arkasına koyar. Eğer oyuncu bunu fark ederse, durur ve 

onu yakalamak için "ebe" yi kovalamaya başlar. Eğer ebe yakalayamazsa, ebe onun yerine 

oturabilir, sonra yeni ebe olur. 
 
7.4.MANGALA: Oyun genellikle on iki veya on dördü mangal gibi deliklerde oynanır. Çoğu 

durumda aşağıdaki şekilde iki oyuncu tarafından oynanır. Her oyuncu zeminde yedi 

küçük deliği birbirine zıt çizgilerde kazar ve her deliğe beş taş yerleştirir. 
 
Her oyuncu sırayla tüm taşları kendi tarafındaki herhangi bir delikten alır ve taşları aldığı ilk 

sağdan başlayarak diğer deliklere tek tek saat yönünün tersine dağıtır. On dört delik boşken 

oyun biter. Taşlar daha sonra her deliğe beş yerleştirilir ve taşları, çizgisindeki delikleri 

doldurmak için gereken sayıyı aşan oyuncu kazanır. 

 

VIII- TÜRKİYE'DE ULUSAL VE DİN TATİLLERİ 

 

1 Ocak Yeni Yıl Günü (Yılbaşı) - Ulusal Tatil - Yeni yılın ilk günü.  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) - Ulusal 

Tatil - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'daki ilk açılışının anısına (1920). Çocuklara 

adanmış.  
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Emek ve Dayanışma Günü) - Milli Bayram.  
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)  
- Milli Tatil - Atatürk’ün 1919’da Kurtuluş Savaşı’nın başlarında Samsun’a gelişi. 

Gençliğe adanmış.  
Şeker Bayramı'nın Arifesi (Ramazan Bayramı Arifesi) - Dini Bayram - ½ gün.  
Şeker Bayramı (Ramazan Bayramı) - Dini Bayramlar - Üç günlük bayram, oruç tutmanın  
(Ramazan) sona ermesini kutlar.  
Kurban Bayramı Arifesi (Kurban Bayramı Arifesi) - Dini Bayram - ½ gün.  
Kurban Bayramı (Kurban Bayramı) - Dini Bayramlar - Koyunların kurban edildiği ve etlerinin 

fakirlere dağıtıldığı dört günlük festival. 
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30 Ağustos Zafer Bayramı (Zafer Bayramı) - Milli Tatil - Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren 

1922'de Dumlupınar'da yapılan son savaşta müttefik kuvvetlere karşı zafer kazandı. 

Silahlı kuvvetlere adanmış.  
29 ekim  
Cumhuriyet Bayramı (Cumhuriyet Bayramı) - Milli Bayram - 1923’te Türkiye Cumhuriyeti 

ilanının yıldönümü. 


