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PROJE TEKLİFİ - Sunum Tarihi: 16 Subat 2011, NY. 
Light Millennium sunar.. 

 
Projenin Adı:  

AÇIK SINIF: NUTUK & "OPEN CLASS: The SPEECH" 
Dil: Türkçe ve İngilizce 

 
Yer: Türk Evi, NYC. (Önemli Not: Mekan tahsis talebi için henüz başvuru yapılmamıştır.) 
Projenin Başlangıç Tarihi: Pazartesi, Mart 14, 2011  (Türk Evi bu tarihte müsait değil ise 21 
Mart; ve 21 Mart’da da müsait değil ise o zaman da 28 Mart’ta projenin başlatılması 
hedeflenmektedir. O durumda; 10 hafta yerine proje 8 hafta olarak gerçekleşecektir.) 
Bitiş/Kapanış: Pazartesi 2 Mayıs 2011  
(Özel durumlarda değişiklik yapılabilir veya bir hafta atlanabilir daha önceden katılanlara anons 
edilmek koşuluyla.) 
Proje sahibi: Bircan Ünver 
Proje Ekibi: Bircan Ünver, Şirin Cengizalp, Azime Aydoğmuş 
 
Organizasyon: The Light Millennium - LM Web Sitesi: http://www.lightmillennium.org  
 
PROJE TANIMI: Mustafa Kemal Atatürk’ün 130.ncü Doğum Yıldönümü kutlamaları 
çerçevesinde, New York'ta, NUTUK (1927) ve İngilizce çevirisi “ The SPEECH” birbiri ardına veya 
paralel iki “açık sınıf” olmak üzere kitabın her iki versiyonunun okunması amacıyla, 14 Mart 
Pazartesi tarihi itibariyle Türk Evi’nde başlatıyoruz. Toplam 10 hafta olarak planlanan/sürecek olan 
AÇIK SINIF/OPEN CLASS; dileyenin her hafta, dileyenin istediği hafta veya tek hafta katılabileceği, 
NUTUK ve The SPEECH’ten bölümlerin iki ayrı (veya birbirine paralel) saatte sayfa sayfa - bölüm 
bölüm katılanlar tarafından okunacaktır.  Okunanlar bolümler üzerinden de “interaktif” yorumlar 
yapılacaktır. 
 
PROJE TAKVİMİ: 14 Mart Pazartesi, Türk Evi’nde, ilk AÇIK SINIF/OPEN CLASS buluşması ve 
takiben her hafta Pazartesileri olmak üzere 14 Mart ile 2 Mayıs 2011 tarihleri arasında 
gerçekleşecektir.  Toplam 10 hafta öngörülmektedir. (Veya Türk Evi'nin proje başlangıcı veya 
önerilen bazı haftalarda müsait olup olmamasına bağlı olarak 8 hafta olarak da yapılabilir.) 
Önerilen haftalık program:  14, 21, 28 Mart 2011 ile 4, 11, 18,  25 Nisan 2011; 
*Kapanış-kutlama: Pazartesi, 2 Mayıs 2011 (Özel etkinlik, resepsiyon, konusmaci/film/Power-
Point multi-media sunum; Nutuk’tan seçilmiş sözlerin sunumu, performans ve müzik eşliğinde ve 
Türkçe ve İngilizce)  
 
SAAT DİLİMLERİ:  1) 18:30-19:15 NUTUK            2) 19:30-20:15 The SPEECH 
3) 20:20-21:00 Yazı çalışması (workshop - Türkçe ve İngilizce iki dil bir arada) 
veya alternatif olarak; 
1) 19:00 – 19:45 NUTUK ve The SPEECH sınıfları aynı saatte iki farklı sınıfta birbirine paralel 
başlar ve “okuma” bölümü aynı saatte biter; 
2) 20:00-21:45 de iki sınıftan ilgilenler birleştirilerek iki dilde YAZI ÇALIŞMASI yapılır. 
 
YAZI ÇALIŞMA GRUBU: Her iki grup bir arada okunanlar üzerinden yazı denemeleri.. (dileyen her 
iki gruba da katılabilir; dileyen tek bir gruba ve istediği zaman gidebilir..) Özellikle bu son gruba 
katılanlar ile ekipleşilerek, her iki dilden halka açık teatral bir performans projesi ile NUTUK ve  The 
SPEECH’ten LMTV için bir mini serinin de senaryo-kurgu çalışmasının yapılması önerilmektedir. 
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TANITIM-YAYIN PLANI: Tanıtım ve yayınlar Türkçe ve İngilizce olarak İnternet üzerinden ve 
Lightmillennium.Org ile Federasyon sitesinden projenin mekan tahsisinin onayını takiben hemen 
yayın ve tanıtım aşamasına geçilecektir. Ayrıca 10 haftalık NUTUK/The SPEECH okuma takvimi 
çıkartılacak ve LM ile Federasyon logosuyla birlikte; tek sayfalık “flyer”larda program basılarak 
çeşitli etkinlik/mekanlarda dağıtılıp asılması da planlanmaktadır. Program başladıktan sonra aniden 
gündeme gelebilecek tarih değişiklikleri web siteleri ve İnternet üzerinden duyurulacaktır. Basım 
amaçlı Flyer’da her hafta güncellenecektir. 
 
KİTAP TEMİNİ: NUTUK’u temin edenlerin kitaplarıyla katılması önerilir. (Kitap temin edememiş 
olanlara okunacak bölümler fotokopi ile çoğaltılarak temin edilir veya kitabı olan yanındakiyle 
paylaşabilir.) 
“The SPEECH” ise, programa  “on-line” kayıt yaptırmış olan tüm grup için, her Pazar günü, tüm 
gruba elektronik ortamda; o hafta için “okunacak” bölüm e-posta ile gönderilecektir. (*“The 
SPEECH” kitabı taranarak, “pdf” olarak elektronik ortama tarafımızdan aktarılmıştır.) 
 
FORMAT: Bir lise veya kolej sınıfı formatında (20-30 kişilik sınıflarda); yazı tahtası; masa-
sandalye.. kağıt-kalem... özellikle kare yada yuvarlak  oturma düzeni tercih edilir.. Ve her bir 
katılımcının aktif olarak gerek okuma seansında gerek yorumlar/soru-yanıt ve gerekse “yazı 
çalışması” bölümünde aktif olarak katkıda bulunması hedeflenmektedir. 
 
OKUMA PROGRAMI – FORMATI: Bir kişinin okuması/seminer formatında değil;  Açık Sınıf’a 
katılan her bir kişi tarafından tek tek ve paragraph-paragraf/sayfa sayfa (katılım oranına bağlı 
olarak) bilfiil sesli olarak; NUTUK sınıfında ise Türkçe; The SPEECH sınıfında ise İngilizce olarak 
okunacaktır. 
 
Kitabın her iki versiyonundan, önemli fikirler/sözler üzerinde durulacak, bilinmeyen/az bilinen veya belli 
başlı bilgiler one cıkartılarak üzerinde kısa görüş-alış verişi de okumaları takiben yapılacaktır.  
 
Dileyenin dilediği hafta dilediği seansa yada dil bazında 10 hafta (yada 8) düzenli katılması ve 
katılanların düzenli katılımını sağlamak hedeflenmekle birlikte her hafta yeni katılımcılar kazanmak 
da öngörülmektedir. Ayrıca, "her hafta katılım" yada "devamlılık" önkoşulu yoktur. Dileyen kayıt 
yaptırmış olduğu tek bir programa yada programın tamamına kayıt yaptırarak, her hafta düzenli 
katılabilir. 
 
Her program sonrası; ozellikle “The Speech”ten okunan bölümlerin de “Lightmillennium.Org”da 
yayını da hedeflenmektedir. Böylece, programa bilfiil katılamayanlar ve sanal ortamda “on-line” 
takip etmek isteyenler için de “Açık Sınıf/Open Class” ve kitaptan okunmuş bölümlerin ulaşılır 
kılınması hedeflenmektedir. Web ortamında yayına bağlı olarak, bir sonraki haftanın duyurusunda 
da, sitede bir önceki haftanın okunmuş bölümünün linkinin de verilmesi planlanmaktadır. 
 
HEDEF KİTLE: NUTUK’u okumuş, unutmuş olanlar ve yeniden okumak ve bu okumayı paylaşmak 
isteyecekler ve her kuşaktan hiç okumamış ve okumakla ilgili olanlar… 
The SPEECH: Özellikle NY, NJ civarında yaşayan Türkçe okuma-yazması zayıf yada hiç olmayan 
her kuşaktan Türk-Amerikalılar kadar “The Speech”i okumak isteyen ve Türk olmayan Türk-
Amerikan topluluğuna ve Türkiye’ye karşı ilgililerin de katılımını sağlamak.  
 
SINIF KAPASİTESİ: Her bir katılımcının bire bir kitaptan bölümler okuyabilmesi-okunanlar üzerine 
görüş alış verişi ve yazı çalışmasının verimli ve etkin yapalabilmesi için; NUTUK ve "The SPEECH" 
sınıflarının her birine haftalık toplam katılım sayısı 20 veya en fazla 30 kişi olarak 
sınırlandırılmıştır. Açık Sınıf/Open Class kapasitesinde, dileyen "kayıt" yaptırarak dilediği haftaki 
programa katılabilir. "Kayıt"ta her bir sınıf için ilk 30-35'nci sırada yer alanların, seçmiş olduğu 
Türkçe veya İngilizce sınıflara katılımda öncelikli olacaktır.  
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PROGRAM SONRASI ÖNGÖRÜLEN HEDEFLER: 1) AÇIK SINIF süreci ve sonunda, NUTUK ve 
The SPEECH’e ilişkin yazı/yorum, kitaptan alıntılar benzeri ortaya çıkacak düşünsel ürünlerin de 
Web ortamında dileyenin dilediği zaman ulaşabileceği bu kez “on-line açık sınıf” 
materyali/kaynağının oluşmasını sağlamak. 
Yazı sahiplerinin onayıyla, ortaya çıkan düşünsel ürünler; www.lightmillennium.org; 
http://www.ışikbinyılı.org  
2) Yazı grubu/Workshop esnasında oluşturulacak ekip ile özellikle The Speech üzerinden 
teatral bir senaryo üzerinde çalışılması da hedeflenmektedir. Bunun sonucu olarak; 
a) LMTV/QPTV için The SPEECH üzerinden bir mini serinin alt yapısını hazırlamak; 
b) Ayrıca, kamuya açık “teatral ve kareografik” bir formatta müzik ve multi-media destekli 
kamuya açık sunulacak bir etkinliğin de alt yapısını 10 haftalık süreçte oluşturmak ve üzerinde 
çalışmak. 
 
KAYIT: $1.- ile “on-line” kayıt önerilmektedir. Özellikle “flyer”; “fotokopi” ve “iletişim” benzeri 
giderleri karşılamaya katkı kadar, programa kayıt yaptıranın “yaptığı kayita sorumluluk duyması ve 
o çerçevede özellikle de her hafta bazında “The Speech” grubuna katılacak olanların da ön 
tespitiyle, bölümlerin program öncesinden her Pazar günü, "kayıt yaptırmış" olanlara 
gönderilmesine destek ve teşvik edici olacaktır. “The Light Millennium” bunu üstlenecektir. Bu aynı 
zamanda, organizasyonun “On-Line” açık üyelik kampanyasıyla da uyumludur. 
 
Özellikle de $1.00 - NYCharities.Org aracılığıyla yapılacak ve kesinleşecek 8 veya 10 haftalık 
program flyer'i ve kayıt bilgisiyle, NYCharities.Org sitesinde de yayını hedeflenmektedir. Örneğin: 
"Reset: Iran, Turkey ve America's Future" kitap tanıtımımız NYCharities.Org sitesinde 
yayınlanmıştır. Ve NYCharities.Org'a NYS bazında 60binden fazla non-profit üyedir.  
LM sayfası için: http://www.nycharities.org/app/lightmillennium/ 
 
Her yaştan  ve kuşaktan dileyen herkesin katılabileceği AÇIK SINIF/OPEN CLASS; 
"Nutuk",  "The Speech" ve “Yazı Çalışma Grubu” olmak üzere haftalık 3 farklı bölüm olarak 
tasarlanmıştır. İnteraktif sınıf ve herkesin aktif olarak katılacağı ve zaman zaman “multi-medya” 
sunumlar yada konuda “uzman konuşmacıların” da  davet edilecegi formatta 
programa katılan herkesin aktif ve bire-bir olarak her bir bölüme katılımı hedeflenmektedir. 
  
Proje yapım, tanıtım ve yazı ekibinde yer almakla ilgileniyorsaniz veya programa ilişkin 
tüm olası sorularınız için iletişim ilteisime geçmeniz, önemle rica olunur. Teşekkür 
ediyoruz. 
İLETİŞİM: Bircan Ünver, The Light Millennium  
Web siteleri:  http://www.lightmillennium.org - http://www.ışikbinyılı.org  
E-posta: event@lightmillennium.org veya info@lightmillennium.org  
 
 
 
ÖZEL TEŞEKKÜR: Sayın Yardımcı Büyükelçi Fazlı Çorman Bey’e; “The SPEECH” kitabını 
ödünç vererek, bu projenin gelişmesine de, böylece teşvik ve destek vermiş olduğu için çok 
teşekkür ediyoruz. 
 
 
 


