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mellem Europa og Mellemøsten og mellem sekularisering og islam rummer landet historisk, religiøst og
samfundsmæssigt en række spændende temaer, der kan danne grundlag for emnebaseret og tværfagligt

arbejde på ungdomsuddannelserne.

Tyrkiet 1923-2018 giver en nuanceret analyse af landets historie, politik og samfundsforhold. Bogens
forfatter begynder med at beskrive osmannerrigets fald, det armenske folkemord og oprettelsen af republikken

i 1923. Herefter gennemgår han statsideologien kemalismen, afskaffelsen af sharia og indførelsen af
sekularisme, der stadig i dag kan give spændinger i det tyrkiske samfund, bl.a. mellem land og by.

Herudover indeholder bogen en række kapitler om de væsentligste temaer i tyrkisk historie og politik:
demokratiets vækst i skyggen af de mange militærkup, forholdet til EU og ønsket om medlemskab, Tyrkiet

som regional stormagt i Mellemøsten samt ikke mindst undertrykkelsen af de religiøse og nationale mindretal
eksemplificeret ved hhv. alevierne og kurderne. Slutteligt kommer et kapitel om Tyrkiets forhold til Syrien og

den syriske borgerkrig.

Tyrkiet 1923-2018 er skrevet til undervisningen i historie, men kan lige så vel bruges i fagene religion og
samfundsfag samt som baggrundslæsning inden studieture til Tyrkiet.

Deniz B. Serinci er BA i historie og Tyrkiet-analytiker for Kristeligt Dagblad.

Bogen indgår i serien His2rie, der er et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt
historieundervisningen i gymnasiet, på hf og hhx. Som supplement til bøgerne i serien findes hjemmesiden

his2rie.dk, hvor du finder kildetekster m.m. til hver bog i serien.
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