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CREATING AUTHENTIC MATERIALS FOR TEACHING ENGLISH FOR 

POLITICAL SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATION AT SOUTH EAST 

UNIVERSITY 

 

Besa Bytyqi 

South East European University, North Macedonia 

b.bytyqi@seeu.edu.mk 

 

ABSTRACT 

The research paper shows the importance of English as a Foreign Language integrated in the 

curriculum of South East European University. After finishing the Basic English levels, students 

continue with English for Specific Purposes courses. All faculties within the university have their 
respective ESP course. The paper emphasizes the design of the course of English for Specific 

Purposes to students at Political Sciences and International Relations department within the Faculty 

of Contemporary Social Sciences. In order to prepare students begin their professional career path 

in government, ministries, state and local government agencies, municipalities, public institutions, 
political parties and non-profit organizations, faculty staff teaching professional subjects and 

students were conducted for target vocabulary of the course. The students were interviewed on their 

preference on skills and the results showed that speaking skills and debates would be more 
beneficial for their future career. In the scope and sequence of English for Specific Purposes 1 and 

2 were included the goals of the course, objectives, topics, assignments, materials and target 

vocabulary. Based on the topics the materials for the courses were selected and Course Readers 
were prepared for the students. Most of the materials were found online on internet. Moreover, 

various English books and English version web sites of the Government in the Republic of North 

Macedonia and the Ministries were used to create authentic materials for students. 

Keywords: Authentic materials, ESP, target vocabulary, political sciences, international relations 

1. INTRODUCTION 

 

South East European University in North Macedonia started functioning in October 2001. From the very 

beginning the Language Center was established and was the first independent unit to provide instructions 
within South-East European University. It provides language services to all SEEU students. Its 20 well-

equipped classrooms and the Language Resource Center (LaRC) are designed to meet the educational needs 

of the students, staff and the community as well as create an environment that is conducive to learning. 

Language study is a central part of every SEEU student’s academic career, both as core subjects and as 
optional elective courses. Part of the University’s mission is to promote a multilingual approach to learning, 

stressing both the importance of local and international languages. The Language Center has the crucial 

role in achieving this goal. The primary function of the Center is to provide courses specified in the curricula 
of the five SEEU faculties. Basic Skills English is the largest of the Center’s teaching programs. It provides 

language courses from Level 1 to Level 4 and Academic English to all first year students at the University. 

These courses are offered as core courses to the Faculty of Law, Faculty of Business and Economics, 
Faculty of Contemporary Social Sciences, Faculty of Contemporary Sciences and Technologies and Faculty 

of Languages, Cultures and Communication. According to the university three and four-year first study 

cycle, all the students are required to take minimum two semesters of BSE.  
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2. Courses of English for Specific Purposes at South East European University  

 

 

Students from all SEEU faculties, with the exception of Department of English Language and Literature 

are required to complete English language courses specialized to their field. Students generally begin these 
courses during the third semester. The Language Center provides the syllabus, materials, and instructors 

for these courses. 

 
Teaching English as a Foreign Language (EFL) to university students requires a lot of preparation, it is time 

consuming, but interesting and very challenging.  This applies especially to teaching English for Specific 

Purposes, since students’ language proficiency is very high, they are well-prepared for the classes and 
would like to be challenged. English for Specific Purposes has become very necessary in the last decades, 

so the lecturers at universities need to pay more attention to these courses and prepare students for their 

future career, where the employment competition in the country and abroad is very high. Hence, it is very 

important for the teachers to design syllabi, select and develop materials for the courses which meet 
students’ needs and requests. English for Specific Purposes courses offered at SEEU are: Business English, 

Legal English, English for Political Sciences and International Relations, English for Communication and 

English for Computer Sciences. As an ESP lecturer I compile Course Packs for students based on their 
needs, and each semester I do changes in the course syllabus, add materials according to students’ needs 

analysis questionnaire. So ESP lecturers have multiple roles since they are course designers, material 

providers, researchers and collaborators, and what is more, at the end of the semester they have to be 
evaluators, as well. The paper emphasizes the design of the course of English for Specific Purposes to 

students at Political Sciences and International Relations Department at the Faculty of Contemporary Social 

Sciences. In order to prepare students begin their professional career path in government, ministries, state 

and local government agencies, municipalities, public institutions, political parties and non-profit 
organizations, faculty staff teaching professional subjects and students were conducted for target 

vocabulary of the course. The students were interviewed on their preference on skills and the results showed 

that the speaking skills and debates would be more beneficial for their future career. In the scope and 
sequence of English for Specific Purposes 1 and 2 were included the goals of the course, objectives, topics, 

assignments, materials and target vocabulary. 

 

3. Previous Studies 

 

 

Various authors have different answers to ‘What is ESP teaching?’ and ‘What do you understand by the 
term ESP teaching?’ Dudley-Evans and St John (1998) in defining ESP say: “If ESP has sometimes moved 

away from trends in general ELT, it has always retained its emphasis on practical outcomes. We will see 

that the main concerns of ESP have always been, and remain, with needs analysis, text analysis, and 
preparing learners to communicate effectively in the tasks prescribed by their study or work situation.” 

Dudley-Evans and St John (1998, p.1) 

 

There are also many researchers who have shown that preparing questionnaires play a crucial role when 
designing syllabi for different courses in Academia - the people, activities and institutions that are 

connected with education, especially in colleges and universities. Hutchinson and Waters, see ESP as an 

approach rather than a product. They suggest that “the foundation of ESP is the simple question: Why does 
this learner need to learn a foreign language?” Dudley-Evans and St John (2003, p.3)  

As far as syllabi are concerned there are many classifications, and one of the classifications is as follows:  
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3. 1. Types of Syllabi 

 

1. A Structural (Formal) Syllabus - A structural syllabus is a collection of the forms and grammatical 

structures of the language being taught such as nouns, verbs, adjectives, statements, questions, 

subordinate clauses, and so on. 
2.  A Notional/Functional Syllabus - A notional/functional syllabus is a collection of the functions or of 

the notions such as informing, agreeing, apologizing, requesting, and so on. 

3.  A Situational Syllabus - A situational syllabus is a collection of real or imaginary situations in which 

language occurs or is used. The primary purpose of a situational language teaching syllabus is to teach the 

language that occurs in the situations such as seeing the dentist, complaining to the landlord, buying a 

book at the book store, meeting a new student, and so on. 
4.  A Skill-Based Syllabus - A skill-based syllabus is a collection of specific abilities that may play a part 

in using language. The primary purpose of skill-based instruction is to learn the specific language skills 

and to develop more general competence in the language. 

5.   A Task-Based Syllabus - A task-based syllabus is a series of complex and purposeful tasks that the 

students want or need to perform with the language they are learning such as applying for a job, talking 

with a social worker, getting housing information over the telephone, and so on.  

6.  A Content-Based Syllabus - The primary purpose of this syllabus is to teach some content or 
information using the language that the students are also learning. An example of content based language 

teaching is a science class taught in the language the students need or want to learn. While doing this, we 

also make with linguistic adjustment to make the subject more comprehensible. (Dinçay T, p.15-16) 
 

 

4. Methods 

 
The methods that I used for this research are of scientific overall statistical methods, where the data is 

presented in quantitative ways given in statistical tables. I prepared a questionnaire for students about the 

skills that they would feel comfortable to practice more: 

1. Which language skills would you like to practice more? 
 

a) Reading    b) Writing    c) Speaking through debates   d) Listening 

 
I also gathered data to design a new syllabus and to select materials by interviewing the students and 

preparing the target vocabulary for English for Specific Purposes 1 and English for Specific Purposes 2, 

and the scope and sequence of the course, and according to those new syllabi and materials were selected 

to motivate students, engage and give assignments on topics that they will use on a daily basis. 
 

 

4. 1 Participants and Procedure 
 

The participants in this study were the students studying at the Department of Political Sciences and the 

Department of International Relations at the Faculty of Contemporary Social Sciences. There were 60 
students who participated in this study. The students were taking the ESP 1 and ESP 2 courses in both 

Campuses in Tetovo and Skopje. 36 participants were attending ESP 1 course and 24 students attending 

ESP 2 course. The survey was done at the beginning of Summer Semester 2020.   
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5. The Results and Discussion of the Questionnaire and Interviews 

 

The results for question 1: Which language skills would you like to practice more?, is given in the following 

figure 1, which shows that 63% of the students, studying Political Sciences or International Relations would 

rather practice their speaking skills through debates. 22% were more interested to write a project, and 

practice and enhance their writing skills, and 14 % of students would rather prefer to read more authentic 

texts. 

 

 
                                    Figure 1: Results from question 1 

 

 

The Scope and Sequence of ESP for Political Sciences and International Relations 

The Scope of English for Specific Purposes 1 

 

When designing a new Syllabus for ESP 1 I first set the goals of the course, objectives, topics, assignments 

and materials. According to students’ interviews and conducting the colleagues who teach professional 

subjects at the Departments of Political Sciences and International Relations within the Faculty of 

Contemporary Social Sciences, the new syllabus scope was as follows: 

Goals: Become competent in oral and written work in the communicative arts skills. 

Objectives: By the end of the course students would be able to express themselves extensively and fluently 

at topics in political sciences, international relations, build and use vocabulary effectively; state an opinion 

without anyone’s help; apply communication skills in oral and written work. 

Topics: Political sciences-what is it? Familiarity with citizenship; political rights; constitutional rights; 

democracy, what government does? International Organizations? Why do they exist? 

Assignments: Debate, group oral presentation project; 

Materials: Constitutional rights materials, such as citizenship book: "We the people" The Citizens and the 

Constitution, Author: Center for Civic Education, Date of publication; 2003 

 

 

Q1: Which language skills would you like to practice more? 

   

 

14% 

22% 

63% 

1% 

Reading 

Writing 

S-Debates 

Listening 
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Policy Social work Issue Democracy 

Constitution Politics Government Citizenship 

Freedom  Petition Parliament Courts 

                              Table 1: The Target Vocabulary for English for Specific Purposes 1 

 

The Scope of English for Specific Purposes 2 

 

I followed the same procedure while designing a new Syllabus for English for Specific Purposes 2. Firstly, 

I set the goals of the course, objectives, topics, assignments and materials. According to students’ interviews 

and conducting the colleagues from the Faculty of Contemporary Social Sciences, who teach professional 

subjects the new syllabus scope for ESP 2 for Political Sciences and International Relations was as follows: 

Goals: Become competent in oral and written work in the communicative arts skills. 

Objectives: By the end of the course students would be able to describe the basic principles of participatory 

democracy; write a research paper that incorporates APA style; organization, and logical arguments; work 

effectively and responsibly in small group by communicating, sharing and presenting equally; defend a 

position and opinion 

Topics: The topics were similar to ESP 1, but how to use the knowledge of these topics; public 

administration in North Macedonia; bureaucracy in North Macedonia and how to banish it and political 

reasoning ability. 

Assignments: Written project formal group presentation; brief individual presentation on a ministry within 

the Government of North Macedonia. 

Materials: Story of Stuff video: www.storyofstuff.org; Chapters in: Sharfritz, J. M.& Russell, E. W. (1999, 

2nd ed). Introducing Public Administration. Addison-Wesley-Longman. 

 

 

 

Ministries Bureaucracy Administration Executive Bodies Management 

Public Interest Public Policy Regulation Lobby Implementation 

Municipality Bureau Bureaucracy Bureaucratic Expertise 

Centralization Department Hierarchy Independent Agency 

Local Government Ombudsman Civil Service Career Service 

Non Profit International  Negotiation Arbitration Resolution 

                    Table 2: The Target Vocabulary for English for Specific Purposes 2 

 

 

6. CONCLUSION 

 

As a conclusion, I can say that the questionnaire and the interview conducted with students helped me a lot, 

especially with the selection of the materials. Since there is a lack of text books for teaching English for 

Specific Purposes to students who study Political Sciences and International Relations, I also compiled two 

Course Readers. The Readers have materials taken from different ELT Books, different websites, pod casts, 

etc. and are designed for both ESP 1 and ESP 2 courses that will prepare students for their future career. 

Most of the materials were found on internet, various English books and English version web sites of the 

Government in the Republic of North Macedonia and the its Ministries.  

http://www.storyofstuff.org/
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Thus, students would master new vocabulary related to public administration, human resources and 

management, political sciences, international relations and the Ministries within the Government of the 

Republic of North Macedonia.  

When students finish their second year of studies, by the end of their fourth semester, they will complete 

ESP 1 and ESP 2 courses and will be able to communicate in English, because it has become a Lingua 

Franca in North Macedonia and beyond the globe. They will also able to participate in political debates, 

mediation and negotiation, ensuring argued analysis of political discourse, possess the skills to write 

coherent political events and prepare political speeches. The will also be able to demonstrate skills for 

professional communication with more actors in the team spirit and an inclusive approach. 
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TEACHERS’ PERCEPTIONS ON TEACHING COMPOUNDS IN AN EFL CONTEXT- 

METHODOLOGICAL IMPLICATIONS 

 
Dr. Jeta Hamzai 

Prof. Dr. Brikena Xhaferi  

 

 

ABSTRACT 

Vocabulary has the central role in foreign language learning. As an area of research it has been 

neglected until recently when many researchers focused their studies on investigating vocabulary 

acquisition and different strategies that learners use to learn new words of English. One of the 
most challenging word groups to be taught are compounds. Since there are so many compound 

words in English, learners may not often recognise them as being compounds. Therefore, teachers 

should offer variety of techniques and activities in teaching them to the students.  

The paper aims at scrutinizing EFL teachers’ perception of teaching English compounds at tertiary 

level.  It uses Schmitt’s taxonomy (1997) of vocabulary learning which consists two parts:  
strategies for discovering the meaning of new words and strategies for consolidating new words. 

The teachers were asked to list VLS in terms of their frequency and effectiveness.  

This study showed the parallel between the strategies used to learn compounds and their usefulness 

as perceived by the teachers. The main methodological implication is that the choice of the 
strategies has learning vocabulary. The strategies should be one of the most impotent components 

of a course syllabus which will facilitate vocabulary acquisition.  

Keywords: teaching, compounds, perception, most-used strategies. 

 

1. INTRODUCTION 

 

The teaching and learning English words is a complex issue because English language vocabulary is very 
large. Previous studies focused their attention on learning and teaching grammar but less attention was 

paid to vocabulary learning. Around 1970s researchers started to look into vocabulary learning and 

strategies which can help the students improve their vocabulary knowledge.  

In recent literature there is a high tendency to identify the most useful ways and techniques in teaching 
vocabulary. Since words are not isolated units of language, but fit into teachers should explain to the 

students there are many degrees of knowing. According to Nation (2010) knowing a word involves 

knowing its form, meaning and use, and each category is broken down into receptive and productive 

knowledge. Having this in mind, teachers are challenged while teaching different groups of words to the 
EFL students. One of the most important groups of words is a compound. Therefore, this study aims to 

investigate teachers’ perceptions of teaching compounds of English and it looks at vocabulary learning 

strategies applied whilst acquiring compound words in EFL. Investigating teachers’ perceptions is very 

important because personal beliefs shape the way we teach.  
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The research was conducted at the Department of English Language and Literature of SEEU. The 
questionnaire is based on Schmitt’s Taxonomy of Vocabulary Learning Strategies and it consists of two 

parts: strategies for discovering the meaning of new words and strategies for consolidating new words.  

2. Literature review 

Vocabulary is considered as the building blocks of a language and is one of the most challenging fields in 

teaching EFL. The knowledge of vocabulary helps us to communicate effectively and express our thoughts. 

Similarly, “Foreign language acquisition is generally deemed to be closely associated with vocabulary study 
and many scholars prove that lexical deficiency constantly interferes with  the  daily  communication’’ 

(Zhou 2017, p.101). Debating whether vocabulary is more important than grammar, Wilkins (1972) stated 

that ‘’There is not much value in being able to produce grammatical sentences if one has not got the 
vocabulary that is needed to convey what one wishes to say ... While without grammar very little can be 

conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed’’ (pp. 110-111).  

Words occur in written texts in four different categories distinguished by Nation (2001): 

1) High-Frequency words including many content words, e.g., government, forests, production, adoption, 

represent, boundary;  

2) Academic words include many words that are common in various kinds of academic texts, e.g., policy, 

phase, sustained 

3) Technical words are closely related to the topic and subject area (words from the field of agriculture) in 

the text, e.g., indigenous, beech, podocarp, regeneration, rimu, timber; 

4) Low-Frequency words include words like pastoral, aired, perpetuity, zone.  

Talking about teacher preferences, there is an old saying that’’ teachers teach the way they were taught’’ 

however, teachers nowadays are aware that they should modify their teaching based on learners needs and 

interest using different types of medium. Coady (1997 cited in Duppenthaler, 2007) summarizes teachers’ 

own learning experience, their attitudes towards vocabulary learning, their knowledge of the research field 
and the effect of the teaching experiences from their instruction are very important in teaching vocabulary 

in general. Compounds of English are not excluded from this idea and they are words which are composed 

of more than one free morpheme and they are used very frequently in spoken English. There are three main 
groups of compound words: closed (wallpaper), hyphenated (mother-in-law) and open (distance learning). 

Learners often face difficulties in learning compounds therefore this study aims to address this issue and 

offer some innovative ideas which can help teachers in designing their lessons. 

When teaching compounds, teachers should plan their lessons very carefully including different activities 

and strategies. The researchers who dealt with this issue have developed several taxonomies of strategies 
for teaching compounds and vocabulary in general. One of the most-used Taxonomies suitable for EFL 

context, is the one developed by Schmitt in 1997. His taxonomy (1997) is a comprehensive inventory of 

vocabulary learning strategies. He divides the strategies into two groups: the ones to determine the meaning 
of new words when learners encounter them the first time, and the ones to consolidate meaning when 

learners encounter words again. Nation (2001) has provided another classification of vocabulary learning 

strategies using aspects of language learning: vocabulary planning, vocabulary sources, and vocabulary 
learning processes. While Gu (2005) categorized vocabulary learning strategies according to when they 

were used: during initial handling, consolidation, and activation of words (Bytheway, 2015). ‘’Although 

they do not use the term vocabulary learning strategies, Tseng, Dörnyei and Schmitt (2006) created a model 
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of self-regulated vocabulary learning based on processes which include commitment control, metacognitive 

control, satiation control, emotion control and environment control (Bytheway, 2015, p.512).  

These taxonomies and categorizations show us that there are many options which can be used in teaching 

and learning but they should match teachers and students’ learning styles, because what works for one 

student /teacher does not work for the other.  

This paper provides an overview of the experience, perceptions and suggestions of English teachers and the 

methods they use in teaching English compound words. It was expected that through the results of the test 
questionnaire to suggest implications for teaching foreign language vocabulary of English. Namely, through 

the results of this study will clarify an important issue, whether the compound words be taught/learned 

separately (out of context) or through context. 

3. Research methodology 

In a study conducted by Bakar, Tüzün and Çağıltay in 2008, students' views on the use of educational 
computer games in social studies lessons were examined. In this descriptive designed research, the study 

group consisted of 6th grade students. In the data collection stage structured interview and observation tools 

were used. According to the results of the study, it was found that use of educational computer games in 

social studies lessons increased students' motivation towards the lessons (Bakar, Tüzün and Çağıltay, 2008). 

Çavuş and Özyürek dicussed primary school teachers’ use of game as an educational method, and their 
views on game as an educational method in their desctiptive research study. To collect data semi-structured 

interview method was applied with 20 teachers. According to the results of the study, it was determined 

that all of the teachers used the game method in the lessons it was also revealed that game method provided 
permanent learning and the active participation rate of the students in the lessons increased (Çavuş and 

Özyürek, 2016). 

On the other hand, in a study conducted in 2015, Atıcı and Akın examined the effect of game-based learning 

environment and traditional learning method on student achievement and views in the mathematics lesson. 

In this study, 2nd grade students participated as the study group. The research was a full experimental design 
and tools such as achievement test, questionnaire and interview forms were used. According to the results, 

it was revealed that educational games make Mathematics lessons more enjoyable and reduce students’ fear 

and anxiety (Atıcı and Akın, 2015). 

In a study conducted in 2007, the effect of educational computer games on the success of primary school 
students in computer classes and their computer self-efficacy perceptions were investigated. In the study 

7th grade students participated and a pre-test post-test experimental design with control group was used. 

Achievement tests, interview protocol and questionnaire tools were used in order to collect data. As a result, 

it was found that the game-based learning environment reduces their anxiety, helps them learn individually 

and visually supports learning (Yağız,2007). 

In his study, Aşcı researched the academic achievements and attitudes of 6th grade students towards the 

game-based learning method applied in Turkish lessons. In this study, a quasi-experimental design with 

pretest posttest groups was used. According to the results of the study, it was revealed that the game-based 

learning method has an increasing effect on students' motivation in Turkish lesson (Aşcı, 2019). 

Aydeniz examined the effect of game-based learning method on students’ school attachment level and 

students' awareness of rules in one of his study. Sampling of this study consists of 321 people in the first 

study group and 226 people in the second study group. A quasi-experimental design was used and to retrieve 
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data personal information form, school attachment scale and rule awareness scale were used. As a result of 
the study, it was concluded that the game-based learning method helps students maintain their school 

attachment level (Aydeniz, 2019). 

The effect of the game-based learning method on scientific process skills of preschool students was 

examined in a study. In this study, a pre-experimental design was used and data was collected using the 

observation method. In the end it was found that the game-based learning method was effective in 
developing the scientific process skills of chil The aim of this paper was to answer the following research 

question:  

1) What are the teachers' views on teaching English vocabulary in an EFL context at South East European 

University in Macedonia? 

2) Which are the most-used and the most –useful strategies employed by the teachers in teaching 

compounds? 

 The participants of the study were EFL professors at SEEU, both genders, and with different teaching 

experiences where the majority held PhD Degrees. Professors were asked to review the listed vocabulary 

learning strategies based on the frequency of the use and their usefulness in teaching and learning 

compounds in teaching English as a foreign language.   

Schmitt’s Taxonomy developed in 1997 was used to survey teachers’ opinions and their experiences with 
teaching English compounds. It is organized according to the Oxford system (Oxford, 1990) and the 

distinction between detection and consolidation.  

4. Results  

4.1. Results from the first research question  

Eleven teachers were interviews and they expressed their views on teaching vocabulary to EFL students at 

SEEU. Analysing the interview results, we can see that teachers have different opinions and views on 

vocabulary teaching. The following are some excerpts taken from the interviews: 

Q1: What does it mean to know a word, according to you? 

P1: To understand and use it in a meaningful context.  

P5: Knowing a word means the meaning, spelling, pronunciation and its correct use in a sentence. 

P3: Knowing a word means knowing the vocabulary of the respective language. Therefore, If we want to 
enrich the vocabulary we should constantly learn new words of that language until we become advance 

vocabulary learners of the respective language. 

P8: To use the word in context and to know all its formations. 

Q2: In what way do you teach vocabulary in English? 

P1: Usually in a meaningful context, by using different examples.  
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P3: I use different teaching techniques, explanations, visual and context. 

P7: Guessing the word from context, providing illustrations, online search, graphic organizers, word maps, 

etc. 

P6: I personally teach vocabulary by using integrated skills such as: reading, listening, writing and 

speaking. In order to do that I used the most suitable methods for students, which include interaction and 

active learning. 

Q3: How often do you teach vocabulary in your everyday instruction? 

P1: Almost every class usually by giving students to read different reading comprehension texts.  

P4: Whenever we take a new lesson, there is always a need for clarifying unknown words to the students. 

P7: The teaching curriculum is developed in that way, which obliges me to teach vocabulary in daily bases 

as an integrated part with grammar, which both contribute to a more efficient learning of the language. 

P10: Guessing the word from context, providing illustrations, online search, graphic organizers, word 

maps, etc. 

Q4: Do you use any texts when teaching vocabulary? 

P1: Yes, I use reading texts when teaching vocabulary in order to help students understand and find a 

meaningful connection. 

P5: Yes, texts provide context for the learners. 

P9: Since we are provided with Course books for each grade, I use texts of the course books too, but at the 

same time I use various teaching vocabulary worksheets, online books, videos that contribute to a successful 

vocabulary learning. 

P10: The texts provided in the textbook, since that’s the vocabulary students need to acquire. 

Q5: Do your students carry any dictionary with them when they come to class?  

P1: No, they never do it. 

P7: No, they do not. 

P10: Some of them do use dictionaries during classes, but I always encourage them to learn new vocabulary 

words through pictures, based on the meaning, explanation etc, but I do highly appreciate the students who 

know how to use dictionaries and are willing to use them. 

P4: No, they do not. 

Q6: Do the students use the online dictionary to check the meaning of unknown words? 
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P1: Yes, they check the words with an online dictionary if they don’t understand the word in English they 

use the online dictionary usually in their mother tongue (Albanian).  

P6: Yes, the students check the online dictionary installed in their mobile phone. 

P11: Based on the daily conversation I have with them; I see that many of them are using online 

dictionaries. 

P4: Yes, very often. 

Q7: Do you use authentic materials for teaching new English words? 

P1: Yes, various materials from internet, reading comprehension texts.  

P9: We discuss news, and use different media. 

P4: Yes, I do use authentic materials in teaching new English words, and I think is the best way to enrich 

students’ vocabulary since through such materials they learn the new words they face in everyday life. 

P8: Yes, as an addition to the textbook. 

Q8: How do you test vocabulary knowledge?  

P1: By giving students Vocabulary Quiz.  

P8: Using a vocabulary quiz, tests, writing a story, etc. 

P7: At the end of each unit, my students are assessed with vocabulary test, which include: fill in the gaps, 

guess the word, find synonyms, reading comprehension, etc. 

P9: Quizzes, guessing games, on-purpose errors. 

Q9: Do you teach any specific vocabulary learning strategy? 

P1: I usually try to explain the words in meaningful contexts, by giving examples. For homework students 

use the words and write their own sentences.  

P:10Yes, I try to raise students’ awareness that they should use different strategies to learn words 

efficiently.   

P5: I usually use mixed strategies when teaching vocabulary, which all depends in students’ abilities, their 
age or cognitive development, as well as the strategies that are more suitable for the respective group of 

students, by always using interactive teaching methods. 

P8: No, just a combination of different learning strategies. 

Q10: Do you think that good students use more strategies than poor students? 

P1: Yes, if students read more, they are more interested in learning new vocabulary items. 
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P10: Yes, I do and they are also autonomous learners because their search for different ways to become 

successful learners. 

P2: Yes, certainly, good students are explorers, hard -working, and more independent language users. 

Hence, they are always willing to use different strategies in order to achieve the desired goal. 

P3: Yes, and they are generally more interested in learning the language. 

 

4.2. Results from the second research question  

The survey was conducted in order to understand the vocabulary learning strategies used in the learning 

English as a foreign language. In addition to this, eleven teachers were interviewed where they expressed 

their views on vocabulary teaching.  According to Schmitt (1997), there are fifty-eight strategies, classified 
into five categories, such as: Social strategies, Determination strategies, Memory strategies, Cognitive 

strategies and Metacognitive strategies.  

The questionnaire consisted of two parts:  

1. Strategies for discovering the meaning of new words 

 2. Strategies for consolidating new words 

  

                               Figure 1: Teachers' approach to determination strategies 

Figure 1, reviews the results of Questions from 1- 9 and the results shows that the most used strategy is 
Guessing from textual context as used by 100% by the teachers and 72% consider that it is also very useful. 

Analyse any available pictures or gestures is another strategy used by 96% of the teachers and 72% of them 

consider it to be useful as well. Monolingual dictionary is used by 88% of the teachers and 80% of them 
consider it to be useful. Similarly, analyse part of speech was used by 88% of the teachers and 65% of them 

consider it to be useful. Three strategies, Flash cards are used by 56% of the teachers and perceived to be 

useful by 76% of the teachers, check for L1 cognates are used by 52% of the teachers and are perceived to 

be useful by 32%, and Analyse affixes and Roots is used by 52% of the teachers and perceived as useful by 
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60% of the participants. On the other hand, the least used strategies were Word lists 32% and Bilingual 

dictionary used by only 12% of the teachers.  

 

                                       Figure 2:  Teachers' approach to social strategies 

Questions 10 to 14 review social strategies and the results (presented in Figure 2) show that asking for a 
sentence from the teacher containing the new word is applied by 100% of the teachers but 72% consider 

this strategy useful. Asking for a sentence from the teacher that contains the new word is applied by 100% 

of the teachers and 72% consider this strategy useful. Asking for a synonym for a new word or paraphrase 
from the teacher is used by 68% of teachers, and 36% find this strategy useful. Asking for a translation 

from the mother tongue by the teacher is practiced by 60% of the teachers but the same strategy is 

considered useful by 44% of them.  

 

 

                             Figure 3:  Teacher' approach to social strategies 

Items 15 to 17 review social strategies and the results are presented in Figure 3. The results show that group 

meaning learning and practices is applied by 60% but 24% of the teachers find this strategy useful. 

Interacting with native English speakers is a strategy used by 48% of teachers but 60% of them find this 
strategy useful. On the other hand, the least useful strategy that is still considered useful is the one which 

involves checking the accuracy of students’ cards and word lists by the teachers. This strategy is applied 

by 20% of the teachers but 44% of them consider the strategy useful. 
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Memorization strategies 

 

                                                 Figure 4: Teachers' approach to memorization strategies 

Figure 4 shows that using a new word in a sentence is used by 100% of the participants out of which 60% 

believe in its usefulness.  Also, connecting a word to the personal experience is used by 96% of the teachers 

and 60% of them believe it is useful. Connect the word to its synonyms or antonyms is used 88% and a 

very high percentage of teachers, 96% believe it is useful. Study word with a pictorial presentation was 

very used by 60% of the teachers and 60% of them perceive it to be useful.  

On the other hand, the strategies that are least applied and still considered useful are the following: learning 

the words of an idiom together, the Peg Method, oral pronunciation of a new word in its learning and the 

use of patterns with semantic properties.   
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Figure 5: Teacher' approach to cognitive strategies 

 

Items forty-five to fifty-three refer to cognitive strategies and the results (presented in Chart 5) show that 
the use of the vocabulary section in textbooks is used by 72% of the professors while 60% of them find 

this strategy useful. Taking notes during the class is a strategy that 64% of the teachers apply while 24% 
find this strategy useful.  

On the other hand, the least used strategies that are still considered useful are the following: oral repetition, 

written repetition, word lists, word cards, listening to CDs with recorded word lists, English word labels on 
items and keeping a vocabulary notebook. 

Metacognitive strategies 

Items fifty-four to fifty-eight deal with metacognitive strategies and the results are shown in Figure 6 below.  

 

 

                              Figure 6: Professors' approach to metacognitive strategies 
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Figure 6 shows that the use of English-language media (listening to English music, watching English 
movies and shows, and so on) is the most used and most useful method according to the teachers. This 

strategy was used by 76% of the participants. However, the most commonly used methods, which are still 

considered useful, are the following: self-assessment with word tests, skipping unfamiliar words and 
continuously learning new words. 

 

5. Conclusion  

This study aimed to find out teachers’ perceptions towards teaching compound nouns in English and the 
most-useful strategies employed by the teachers. The teachers are responsible to make the process of 

learning vocabulary easier and more effective for the learners and this can be achieved if the students are 
introduced to new strategies which suit their learning style and can enhance vocabulary acquisition.  

According to Interview results which answered the first research question “What are the teachers' views 

on teaching English vocabulary in an EFL context at South East European University in Macedonia? it 

seems that teachers’ responses vary to a lesser extent. All 11 teachers interviewed reported that they either 
teach vocabulary on daily bases or very often. This fact shows that they perceive vocabulary as a very 

important part of the language which should be taught frequently to the students. However, the students 

do not carry dictionary with them because they all use online dictionary. Being a generation of digitally 
natives, the students feel more comfortable using online tools than a traditional dictionary. When it comes 

to the use of vocabulary learning strategies, the interviewed teachers reported that they use texts 

especially the ones provided in the textbook for teaching vocabulary. Reading texts are a very useful way 
for teaching unknown words because his strengthen students’ ability to guess from the context. Generally, 

teachers believe that good learners use more strategies than poor learners because they are more interested 
in learning.  

Regarding the second research question of the paper:” Which are the most-used and the most –useful 

strategies employed by the teachers’’? the results obtained from the questionnaire provide interesting 

facts. Based on the data collection, it seems that the determination strategies are used a lot by the teachers. 
The strategies which belong to this group are used for the initial discovery of a new word which is 

encountered by the student. In this regard, guessing from the context was the strategy which was used 

100% and 72% believe that it is useful as well. This technique for learning compounds enables learners to 
cope with difficulties encountered and make independent learners. On the other hand, the Bilingual 
dictionary is the strategy which was used the least by the teachers.  

The second group of strategies which was indicated to be used by the teachers are Social strategies. For 
many learners this group of strategies enhance learning because learners interact with each other to clarify 

a confusing or a difficult word. The most used strategy was Asking for a sentence from the teacher that 

contains the new word is applied by 100% of the teachers and 72% consider this strategy useful. This 
shows that productive word knowledge is very important for learning words. Also, strategies Asking the 

teacher to paraphrase (68%) and asking the teacher to provide the L1 translation (60%) are used by the 

teacher. This fact shows that traditional teaching is still present in this research context. Asking the peer 
for the meaning and discovering the meaning through groups are not very popular among teachers.  

The third most-used group of strategies are cognitive strategies. The most-used strategy in this section is 

the use of the vocabulary section in textbooks is used by 72% of the professors while 60% of them find 
this strategy useful. Also, taking notes during the class is a strategy that 64% of the teachers apply while 

24% find this strategy useful. An interesting fact is that sometimes the least used strategies that are still 
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considered useful are the following: oral repetition, written repetition, word lists, word cards, listening to 
CDs with recorded word lists, English word labels on items and keeping a vocabulary notebook.  

Memorization strategies are also popular among teachers and the most-used ones are as follows: Using a 
new word in a sentence is used by 100% of the participants out of which 60% believe in its usefulness.  

This shows that productive form of the word is important. Also, connecting a word to the personal 

experience is used by 96% of the teachers and 60% of them believe it is useful. Connect the word to its 

synonyms or antonyms is used 88% and a very high percentage of teachers, 96% believe it is useful. This 
helps learners to speed up their learning process, expand their word power and improve their vocabulary 

knowledge. Study word with a pictorial presentation was very used by 60% of the teachers and 60% of 
them perceive it to be useful. 

Finally, when it comes to the use of the metacognitive strategies, they are also used but not very 

frequently. English-language media (listening to English music, watching English movies and shows, and 
so on) is the most used and most useful method according to the teachers. This strategy was used by 76% 

of the participants and perceived to be useful by 56% of the teachers. In today’s technology world media 

are a very powerful tool of learning all language features therefore, this is not surprising at all. Then the 
list, is proceeded by continues to study word over time and testing oneself with tests.  

Implication for teaching and recommendations  

In English, word formation is of great importance, because the language is enriched with this 

phenomenon. Forming compound words in modern English is one of the most productive word-formation 
processes, therefore, new patterns emerge on a regular basis.  

The results of this research have several methodological implications in teaching and mastering 

compound words (vocabulary) in English language teaching. Based on the teachers' views on the 

techniques for learning vocabulary in the process of teaching compounds to students in English as a 
foreign language have a n important impact on teaching. The choice of the strategies has an important 

impact on teaching and learning compound words because not all strategies are useful in learning 
vocabulary.   

Another methodological implication of the conducted research show that there is a need to improve the 

way of learning and teaching the complex forms of English vocabulary and as such consider the design of 
curricula and syllabi based on the learning strategies applied in the classroom and outside it. Specifically, 

in the context if SEEU, where English language has a very import role not only for students who major in 

English language but also for all students of other study programs who attend regular English courses at 
the Language Centre of SEEU.  

The study offers several recommendations to EFL teachers and students. First of all, it is important to get 

students become active participants in foreign language teaching and learning. They need a significant 
contribution in curriculum planning and innovative teaching methods and materials, in order to meet their 

needs and interests as "clients" of educational institutions. In terms of compounds, students should 
contribute to the choice of materials and activities related to the formation of compounds.  

Secondly, the teachers and students should negotiate the choice of methods and materials according to 

their needs and interests. In order to offer effective vocabulary instruction all students should participate 
in the planned teaching activities. Teachers should always consider the needs and interests of students 

before approaching the planning and selection of the curriculum, methods and materials, in order to meet 
the objectives of teaching. 

Finally, the presentation of different vocabulary strategies in the class, could raise student awareness 

about the existence of so many strategies, both shallow and deep strategies, which they can use in 
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learning compound nouns. The use of different strategies have two folded benefits because students adopt 
new learning strategies which suit best their learning styles and they can also increase their independence 
in learning.   

One of the ways they could achieve this, according to authors such as Graves, Kiefer, and Lesso (Graves, 

2006); Kieffer, 2009); Kieffer and Lesaux, 2012a / 2012b)), is to enable students to gain morphological 

awareness and help them recognize and manipulate new words. Logically, students who recognize how 

words are formed in English, by combining affixes and roots, have more words and understand texts 
better than others (Kieffer and DiFelice Box, 2013). Morphological awareness means students' awareness 

of the morpheme structure of words and their ability to think and change it. In other words, it signifies 

students' understanding of the structure of words as combinations of the smallest meaning elements called 
morphemes, to the formation of different types / types of compounds. 
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Appendices 

Appendix 1: 

Interview questions  

1.What does it mean to know a word, according to you? 

2.In what way do you teach vocabulary in English? 

3.How often do you teach vocabulary in your everyday instruction? 

4.Do you use any texts when teaching vocabulary? 

5.Do your students carry any dictionary with them when they come to class?  

6.Do the students use the online dictionary to check the meaning of unknown words? 

7.Do you use authentic materials for teaching new English words? 

8.How do you test vocabulary knowledge?  

9.Do you teach any specific vocabulary learning strategy? 

10.Do you think that good students use more strategies than poor students? 

 

Appendix 2 

This questionnaire is conducted in order to look at vocabulary learning strategies applied whilst acquiring 

compound words in EFL. The questionnaire is based on Shmitt’s Taxonomy of Vocabulary Learning 

Strategies. It is organized according to both the Oxford (1990) system and the Discovery/Consolidation 
distinction. According to Shmitt (1997), there are 58 strategies classified in 5 categories such as:  

 

1. Social strategies (SOC), 

2. Determination strategies (DET),  

3. Memory strategies (MEM),  

4. Cognitive strategies (COG), and  

5. Metacognitive strategies (MET).   

 

Listed below are 58 vocabulary learning strategies. Which of the strategies do you use the most and are 
the most helpful when teaching compound words to your EFL students?  
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 I. Strategies for the Discovery of a New Word's Meaning   

  Use  Helpful  

1. DET Analyze part of speech   

2. DET Analyze affixes and roots   

3. DET Check for L1 cognate   

4. DET Analyze any available pictures or gestures   

5. DET Guess from textual context   

6. DET Bilingual dictionary   

7. DET Monolingual dictionary   

8. DET Word lists   

9. DET Flash cards    

10. SOC Ask teacher for an L1 translation   

11. SOC Ask teacher for paraphrase or synonym of new word   

12. SOC Ask teacher for a sentence including the new word    

13. SOC Ask peers for meaning   

14. SOC Discover new meaning through group work activity    

II. Strategies for Consolidating a Word Once it has been Encountered   

     Use  Helpful  

15. SOC Study and practice meaning in a group     

 16. SOC Teacher checks students' flash cards or word lists for   accuracy   

17. SOC  Interact with native speakers   

18. MEM Study word with a pictorial representation of its meaning 

19. MEM Image word's meaning         

20. MEM Connect word to a personal experience       

21. MEM Associate the word with its coordinates       

22. MEM Connect the word to its synonyms and antonyms      

23. MEM Use Semantic maps   

24. MEM Use 'scales' for gradable adjectives   

25. MEM Peg Method    
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26. MEM Loci Method    

27. MEM Group words together to study them   

28. MEM Group words together spatially on a page   

29. MEM Use new word in sentences   

30. MEM Group words together within a storyline   

31. MEM Study the spelling of a word   

32. MEM Study the sound of a word   

33. MEM Say new word aloud when studying   

34. MEM Image word form   

35. MEM Underline initial letter of the word   

36. MEM Configuration          

37. MEM Use Keyword Method   

38. MEM Affixes and Roots (remembering)   

39. MEM Part of Speech (remembering)   

40. MEM Paraphrase the words meaning   

41. MEM Use cognates in study   

42. MEM Learn the words of an idiom together   

43. MEM Use Physical action when learning a word   

44. MEM Use semantic feature grids    

45. COG Verbal repetition   

46. COG Written Repetition   

47. COG Word Lists   

48. COG Flash Cards   

49. COG Take notes in class   

50. COG Use the vocabulary section in your textbook   

51. COG Listen to Audio CD of word lists   

52. COG Put English labels on physical objects   

53. COG Keep a vocabulary notebook   

54. MET Use English language media (songs, movies, newscasts, etc.)   
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55. MET Testing oneself with word tests   

56. MET Use spaced word practice   

57. MET Skip or pass new word   

58. MET Continue to study word over time   
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ABSTRACT 

 
Much of the world changed with the outbreak of the 2020 Covid-19 pandemic and education was 

no exception. The transition from the traditional classroom and model of learning to the online 

one was a challenge for both students and teachers, at all levels of education. The survey we 
conducted aimed at answering two research questions, the first one investigating the main 

problems with online learning from the students’ perspective, and the second was trying to get 

feedback from the students on how some of these issues (and which) might have been/be overcome 
with the help of the professors and the university as a whole. The research also presents a 

comparative study between two universities from two different countries – International Balkan 

University from Skopje (North Macedonia) and Gazi University from Ankara (Turkey). An online 

questionnaire was administered to undergraduate and postgraduate students at these universities, 
and the results were surprising in the fact that all students, regardless of location or age, had exactly 

the same problems. Suggestions on overcoming the problems varied, but conclusions could be 

made to address and tackle the difficulties for the upcoming semester/s of online learning.  
 

Keywords: E-education, online education, online learning, traditional classroom.  

1. INTRODUCTION  

 
As the world, in all its segments, was struck by the pandemic in early 2020, one of the areas most heavily 

affected by change was education. The first quarter of 2021 sees the third semester of online teaching for 

universities around the world. Both professors and students are growing accustomed and more comfortable 
with online teaching/learning, yet questions remain as to how the students are coping with problems brought 

on by this transition and how we, the professors and universities, can help alleviate some of those problems, 

if they are within our scope and abilities for amendment.  
 

The research we conducted in the winter of 2020 aims at specifically answering those two questions – what 

are the top problems the students are faced with and how we can help. The research also presents a 

comparative look at the students of two universities, from two different countries – North Macedonia and 
Turkey. This paper is going to give a brief overview of online learning, followed by the individual results 

from the two universities and then a comparison of the same. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

  

The terms commonly used for online learning are varied, thus disabling any kind of generic definition. 

According to Anderson (2008, 16), those terms include e-learning, Internet learning, distributed leaning, 
networked learning, tele-learning, virtual learning, computer-assisted learning, web-based learning, and 

distance learning. What they have in common is that the learner is at a distance from the instructor and that 

he/she uses some form of technology to gain access to the learning materials.  
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Furthermore, when it comes to the term e-learning, some specialists, as cited in Brandabur (2011, 1) feel 
that it is misused and misguiding as the e-learning systems provide services for both students and teachers 

and we should therefore use the more appropriate term e-education which can be defined by a simple 

equation: e-education= e-learning + e-teaching. 

Learning from a distance or without physical presence is not a recent invention. At the turn of the 
millennium, with the advance of technology, universities started embracing distance learning, yet, as it is 

widely recognized historically, universities have designed and built pedagogies, reward systems, 

organizational structures, procedures, and policies to facilitate face-to-face modes of education (Howard et 
al. 2004, vi). This is very slow to change and continues even now, in the third decade of the new millennium, 

as the belief that face-to-face instruction or tutoring is the most effective way to teach is still the accepted 

tenet of quality education at most institutions (Lynch 2012, 2). 
 

The critical fact, therefore, is that in the past two decades, (and more prominently since 2010) what was 

evident in was a surge in distance learning, where the majority of online courses still continued behaviors 

desirable in traditional forms of education, thus often diminish[ing] the potential educational advantages 
brought by the technologies used for distance education [ibid.]. 

This is further supported by findings of various research from the previous century that learning is 

influenced more by the content and instructional strategy in the learning materials than by the type of 
technology used to deliver instruction (2008, 15). 

According to Bonk and Reynolds, as cited in Anderson (16) online learning must create challenging 

activities that enable learners to link new information to old; acquire meaningful knowledge; and use their 
metacognitive abilities. This appear to be the major issue with online learning – the adaptation of materials 

for this kind of learning and the rising to the challenges of online learning by the 

professors/educators/instructors.  

 
Should these two areas be successfully addressed, online learning can provide a multitude of benefits for 

both the students and the professors, some of which include access to learning and professionals at any 

time, from any location, while the students are on their jobs or in their homes. Learning is better 
contextualized and contemporized and these are two crucial conditions for successful learning. 

Furthermore, in many instances, online learning offers the potential of individualizing the learner’s 

experience so that he/she is always dealing with material at the right level of difficulty (Means et al. 2014, 

5).  
If we add to these advantages those of entertainment, publishing learner work, creating community, as well 

as easier management and organization of learning, online or e-learning can be a tremendous asset in the 

learning process. And this is not limited to only the use of Internet, although the variety of Internet sources 
to be used is plentiful (translators, blogs, news websites, games, podcasts, poster websites, wikis), but to 

the use of different software (apps, e-books, electronic dictionaries, interactive fiction, mind-mapping 

software, presentation software, quiz-making software, to name but a few) and hardware (DVDs, interactive 
whiteboards, voice recorders, webcams, etc.) (Stanley 2013, 148). 

 

Most of these elements, however, need either training to use or time to learn. The pandemic, needless to 

say, threw many higher education institutions into the fire without much or any preparation at all, and 
juggling the adaptation of not just the educational institutions we belong to, but to a drastically different 

mode of existence, was bound to create many issues. Online education is less problematic when it is made 

as a conscious choice on the part of the participants in it. In this case, however, this mode of learning was 
imposed by the pandemic, making the adaptation and transition very abrupt.  
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Our research aimed at precisely pinpointing the issues our students had in the past two semesters of online 
learning, and getting their perspective as to how we, the professors/educators1 and higher educational 

institutions can help alleviate some of those problems.  

 

3. METHODOLOGY 

  

The aim of our survey was to examine what the students’ perceptions are concerning the major problems 

with online learning and suggesting possible solutions to, at least, some of those problems. The survey 
focuses on two countries currently offering university classes online. By comparing these two countries, 

many similarities arose.  

 

Research questions 

1. What are the top three problems university students have with online learning? 

2. What solutions to they propose to these problems?  

 

Data collection  

The survey was conducted online and the following were different problem areas presented to the students. 

The same were created with the help of the students themselves, prior to the survey, to ensure that no issue 
or concern was overlooked. 

 

Table 1: Problems with online learning 

 

 
 
Several general problem areas were thus covered:  

a) external factors which have no relation to the learning process, such as electricity and internet availability. 

b) internal factors, such as motivation, focus and adapting (or struggling to adapt) to the online mode of 

learning,  
c) factors related to the physical, face-to-face, mode of learning, such as direct contact with both professors 

and colleagues.  

 
The survey was conducted using Google forms and the students were asked to identify their 3 (three) biggest 

problems with online learning in the past two semesters. As the other focus of the survey was to also get 

students’ perspective on possible solutions to these problems, for us, the researchers, a point of great interest 

                                                             
1 Throughout the text, the terms professor and educator are used as a single compound, to suggest that our role as 

professors at a higher education institution should be regarded as a much more general role, that of educators. 
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was the question in which of the three afore-mentioned areas (a, b, c) lay the biggest problems. The reason 
behind our interest in this was rather obvious – if the majority of the problems lay in the area of external 

factors, we are helpless in our efforts to make the learning experience for the students more enjoyable. 

However, if the majority of the problems lay in the areas of internal factors and particularly in the areas of 

teacher availability and contact, there is a lot we, as professors/educators, can do to help our students.  
 

 

 

4. RESULTS – PROBLEMS WITH ONLINE LEARNING 

 

4.1 Findings at International Balkan University  

 

The participants from North Macedonia included 63 students from the International Balkan University in 

Skopje, from both undergraduate (2nd, 3rd and 4th year students) and graduate levels (MA students).  

 

 
Graph 1: Problems by IBU students 

 
As can be seen from the graph above, the problem areas for these students are very evident and they include 

not three, but four specific problems. The major problem by far is problem no. 9 – finding it hard to stay 

focused on the online lectures. The second biggest problem is problem no. 2 – Internet connection. The 
third major problem is almost a tie with the fourth and those are problems no. 8 and 6 – feeling generally 

demotivated to study and missing colleagues and social interactions with them.  

 

 

4.2 Findings at Gazi University  

 

The participants from Turkey included 30 students from Gazi University in Ankara, also from 
undergraduate and graduate levels.  

 

 
 

Graph 1: Problems by Gazi University students 

 
The graph above shows the three (or, to be more precise, four) biggest problems by the students at Gazi 

University are identical to those of the students at International Balkan University. 
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Namely, the major problem students at Gazi University had with online learning is problem no. 2 – Internet 
connection, followed by problem no. 9 - finding it hard to stay focused on the online lectures in the second 

position. The third major problem is problem no. 8 – feeling generally demotivated to study, followed 

closely by problem no. 6 – missing colleagues and social interactions with them. 

 

 

4.3 Discussion 

  
The findings of our research were both eye-opening and surprising, in that all students, regardless of level 

of study or country of origin, had identical problems with online learning.  

The first and the second major problem were identical, with the only difference being that Gazi 
University students having problem no. 2 as their biggest problem and IBU students having problem no. 9 

as their biggest problem, with no. 2 following as the second major problem.  

Another interesting finding was that both problems no. 8 and 6 came in as third and fourth major 

problems, with only a slight preference for no. 8 by both groups of students.  
Even though our focus was on the biggest problems, it is worth noting that problem no. 7 – missing the 

support from your professors – came in last and second to last, respectively, showing encouraging 

information that the professors did their best to support the students through the transition. 
 

 
 

 

4.4 A conclusion about the problems with online learning  

 

As stated previously, the problem areas of both groups of students, coming from two different universities 

and two different countries, turned out to be exactly the same. They also happen to belong to all three of 
the problem areas stated in the beginning of this article. The major problems are internet availability 

(external factor) and finding it hard to focus on online lectures (internal factor).  

The two second major problems – the feeling of general demotivation to study and missing the social 
interaction with their colleagues are a combination of internal factors and inability to adapt to the lack of 

direct contact with colleagues.  

Whereas one of these – Internet availability - is beyond our control as professors/educators, the issues with 

focus on the online lectures and demotivation are definitely something we can help our students with. This 
is encouraging, because each of us can help students overcome at least half of the major issue with online 

learning. What is also interesting is the fact that many of these issues experienced by the students who were 

involved in our study, are also the same or very similar to the problems experienced in general by students 
in an online learning university setting, as presented in Mahlangu (2018). 
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5. RESULTS – SOLUTIONS TO PROBLEMS WITH ONLINE LEARNING 

Next, we turned to the same students for their suggestions to how we, the professors/educators and the 

higher education institutions, can help alleviate some of their problems and make the experience of online 

learning more enjoyable. 

Even though this was a single, open-ended question in which the students were asked to provide 3 specific 
solutions to their problems with online learning, similarities in their answers were obvious and thus their 

solutions could be categorized as follows: 

 

 
 

Those proposed solutions that fall outside of the scope of the abilities or power of the professors and the 

universities, such as going back to face-to-face learning or at least blended learning, were not included in 
the analysis.  

The large majority of students stated that in the given situation of learning from home, they were given a 

disproportionate amount of assignments and homework as compared to the traditional way of learning. 

Many stated that this was one of the reasons they felt unmotivated and more anxious. They, therefore, asked 
for fewer assignments to be given, along with more flexible deadlines. 

Also, many students suggested a shortening of class time to an hour maximum, due to two reasons: one was 

the strain they felt from staring at a screen for extended periods of time. The second reason was that they 
felt the lectures were too unmotivating, uninteresting and not interactive enough, and suggested more 

enjoyable, motivating and interactive materials to be presented to them.  

 
The issue with the cameras being turned on or off during lectures had mixed responses. Even though some 

students asked for the professors’ cameras to be on all the time, they suggested that they, the students, 

should not be asked to turned theirs on, for different reasons (being shy, wanting to be more comfortable, 

not having privacy).  
In addition, although professor availability was the least of their problems, the students did ask for 

scheduled consultations during the week in which they could address any issues with the assigned professor, 

as well as generally asking that the professors are more understanding, more empathetic and less 
demanding.  

 

It is interesting to note that there were students who took this opportunity to share that they struggled quite 

a bit with the transition from traditional to online learning. Also, there were students who said that they felt 
the professors and the university did all in their power to help them make the transition less stressful.  
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Related to this, many of the students saw going back to face-to-face learning as the only solution to all of 
their problems, further supporting the idea presented at the beginning of this text. 

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Those of us involved in this research started off from a point of genuine interest and concern for our 

students’ issues raised by online learning. We were also prepared to take into consideration their ideas for 
solutions and since this research was conducted, have tried our best to do so.  

Several conclusions were of significant importance, the main one being that we, the professors and the 

institutions we belong to, can indeed alleviate not just some, but most of the problems our students are 
facing with online learning.  

 

We can reconsider our teaching approaches, adapt them to the new reality of online learning and incorporate 
both more motivating and interactive materials, as well as try to be more flexible and understanding towards 

our students as they, too, struggle to adapt to this new reality.  

When we adapt the materials, we should also keep in mind the focus of our students, as longer lectures – 

of over an hour – seem to be both difficult to focus on as well as overburdening and unmotivating. The 
same is true for the assignments and homework we assign. Adding more assignments and homework seems 

to have an opposite effect on the students and rather than helping them learn more, it actually frustrates 

them and further demotivates them.  
 

While both the professors and the students would ideally be able to see each other during online lectures, 

the reality is that many, in both groups, simply do not have either the space, the privacy or the willingness 
to do so. However, whenever possible, we can add a bit of human touch of online lectures by turning the 

cameras on.  

Finally, we as professors need to understand and empathize with our students and make ourselves more 

available by setting scheduled consultation hours, outside of class time, for group or individual meetings 
and consultations.  

 

To conclude, our recommendations mirror Veletsianos’ (2020, 2) - that everyone involved in online 
education, including instructors, researchers, administrators, instructional designers, directors of centers of 

teaching and learning, policymakers, entrepreneurs, technology developers, and higher education 

consultants, need to better understand the needs and experiences of our students. We also believe that our 

research is a good step in that direction, although much remains to be done.  
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      ABSTRACT 

Published in 1847, Emily Bronte’s novel Wuthering Heights has been a subject of various 

interpretations and criticisms. However, in the abundance of analyses, one can notice that there is 

universal consent that the novel is a powerful and unique work of art. It can be established that the 
novel was written ahead of its time. It has to be emphasized that through the characters and their 

intertwined stories, the novel presents an exceptional description of human nature and emotions 

which are almost superhuman in strength and capacity. Above all, the novel Wuthering Heights 

presents unconventional perceptions on the issues of class and social status, their impact on 
relationships and marriage, as well as gender roles.  The following article addresses and attempts 

to analyze the issues related to rebellion against social norms and conventions customary for the 

time the novel was written. Of course, Wuthering Heights is by no means a typical Victorian novel, 
written by a woman writer in the 19th century. In fact, the novel itself cannot be placed in any 

category which would completely describe it or evaluate it. It has to be analyzed as a masterpiece 

which is unique in structure, themes and intensity and which does not fit any of the rules or literary 

conventions.  

 

Keywords: Wuthering Heights, novel, class and social status, relationships and marriage. 

 
 

 

1. INTRODUCTION 

 

 
The novel Wuthering Heights was published in 1847. At the time the novel was published, the author, Emily 

Bronte, used the pseudonym Ellis Bell. According to the articles detailing her biography (Encyclopedia 

Britannica, contributor Joyce M.S Tompkins), the records of Emily’s life are scarce and there is no 
correspondence or written evidence that can provide details about her personal life.  

A daughter of a clergyman who was educated, for the most part, at home, Emily spent a brief time working 

as teacher in Halifax and learning foreign languages in Brussels, before returning, this time forever, to 

Haworth, where her father was a pastor. 
 

 Wuthering Heights was the only novel Emily wrote, and in itself, the novel presents more mysteries than 

solving any of them. Publishing of the novel Wuthering Heights was delayed until the completion of their 
sister Charlotte’s novel Jane Eyre, Jane Eyre was an immediate success. In contrast, Wuthering 
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Heights, when published in December 1847 was not accepted at all. On the contrary: the novel was 
dismissed by the critics and the audience at the time. Wuthering Heights was described by Emily’s 

contemporaries as cruel, savage and clumsily written, perhaps due to the fact that it was entirely different 

from the other literary works written in that period. Unusual in structure and powerful in intensity, it 

probably shocked the readers at the time of its publication. Indeed, some of the reviews at the time show 
that many critics found the novel to be exceptionally appalling and intriguing. 

Emily’s health deteriorated after the novel was published. She suffered from tuberculosis, the symptoms of 

which worsened in 1848. In December the same year, she died at the age of 30. She never lived to see the 
novel she wrote being praised and well-received. Wuthering Heights was only recently acknowledged as a 

masterpiece and one of the most powerful novels written in English language.  

We cannot see traces of Emily’s life- as we know it- that is, in the narrative of the novel Wuthering Heights.  
Unlike her sisters, Charlotte and Anne, she never referred to her career (albeit short) as a teacher/ governess, 

or her private life, as an unmarried, single woman in early 1840s in England. Instead, in her novel she 

described, throughout the course of a very extraordinary storyline, relationships of love, hate, passion and 

revenge which spanned generations and went against traditions.    
 

The novel is even more unusual in context of Emily’s private life and the meager details related to her 

character traits. One has to ask a number of questions while reading the novel, taking into consideration the 
personality of the author and the circumstances of her personal life. How could a person who was, even by 

the standards of the time, very reserved and silent, who never had a significant love relationship (at least 

according to her official biography), write about passion, hate and love in such depth?  
 

The paper will examine, in more detail, some of the themes which appear in the novel. It will focus on two 

different aspects which contribute to the power of the novel and its timeless qualities. One aspect is the 

complexity and the mysterious elements of the love and marriage relationships among unique characters 
depicted in the novel. The second path of the analysis will focus on the social issues related to social status 

and power presented in the novel. The paper will try to shed some light on the effects that these elements 

create throughout the novel and contribute to its significance. 
 

 

2. THE IMPLICATIONS OF CLASS AND SOCIAL STATUS IN WUTHERING HEIGHTS- 

REBELLION AGAINST SOCIAL NORMS AND REVENGE  

 

Although written in 1840, the novel Wuthering Heights presents an unusual, almost revolutionary for the 

time it was written, point of view on the aspects of hierarchy, systems of power and class. The society 
depicted in the novel followed the strict social class divisions. It was difficult, almost unattainable, to 

change the social standing and the prejudices which inevitably came with it. The novel Wuthering Heights, 

rebellious and unconventional in almost every aspect, challenges the systems of power, social and racial 
divisions and gender roles. The novel’s main characters evolve around their desire to defy the established 

norms and to break the conventions, to change their status and to gain. 

Cory (2005, p.6), discussing class and systems of power depicted in Wuthering Heights, argues the 

following:” The novel reproduces and disseminates the momentary resistances to class and gender-based 
systems of power that were part of the social milieu of the era. It reflects contemporary ideas about 

undermining the institutions of state and about subverting class and gender-based hierarchies”. 

Indeed, the novel depicts several micro-realms of rebellion and upheaval against the norms and standards 
of the time. The most revolutionary presentation of the novel’s characters in terms of class and rebellion 

against class divisions is definitely Heathcliff. Cory (2005, p.1) defines Heathcliff as “revolution from 

below”. The orphan found on the streets of Liverpool, is introduced to the family by the father and head of 
the family- Mr. Earnshaw. Immediately, he seeks the same treatment for the orphaned child as for his own 

children- a moment depicted in Nelly’s story: 
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Not a soul knew to whom he belonged, he said, and his money and time being both limited, he thought it is 

better to take it home with him at once…because he was determined he would not leave it as he found it. 

(Wuthering Heights, p.36) 

 

The focus and unusual characterization on Heathcliff do not stop there. His status in the family, especially 
while Mr. Earnshaw is alive, is similar to the one of Hindley and Catherine, or even more privileged. He is 

Mr. Earnshaw favorite and at times even more loved in comparison to his own biological children- a status 

detailed in novel written at the time or about a time when this was considered to be highly unusual. Dias 
2008, p.256) points out the following: 

 

The basic conflicts of Wuthering Heights are deeply linked to the controversial relationship of 

Cathy and Heathcliff. The first one is linked to the idea of social class division, and in fact, it is this 
one that triggers all the others, for as a woman in a XIX century patriarchal society, Cathy’s only 

“choice” for her future — marriage — is made based on reason, considering the cruel condition of 

her sex in an age of absolute lack of female power, where the conflicts between reason and emotion 
ended up in an everlasting feeling of incompleteness, anxiety, repressed desires, madness and death, 

the natural course of life for women who a little later in life dared feeling alien needs, different 

from those of the established social order. 
 

 

This unconventional position that Heathcliff has in the Earnshaw family is even more obvious through the 

prism of his relationship with Catherine. Their closeness, especially after Mr. Earnshaw’s death, results in 
Cathy’s and Heathcliff’s rebellion against Hindley. Catherine constantly challenges Hindley’s authority 

when he is trying to revert to more traditional conformity, by trying to reduce Heathcliff, as he describes it, 

to his right place, thus confirming her role as a rebel. 
This unusual and unconventional status is obvious in Catherine’s Earnshaw love for Heathcliff, prior to her 

marriage to Linton. Their closeness, their disregard for anything and anyone outside of their world and their 

defiance towards the established societal view on proper behavior as teenagers, germinate the passion which 
exists between them. Despite her emotions, she decides to marry Linton. Dias (2008, p. 256) argues that 

this decision stems from Catherine’s desire to establish order and to distance herself from the chaos in her 

life and her relationship with Heathcliff. Dias (2008, p.256) , states the following: “However, when Cathy, 

as a teenager, meets the Lintons, the social conflict is intensified, for in an act of self-betrayal, she decides 
not to marry Heathcliff because of his inferior social condition.”  

Heathcliff manages to change his social class and position and returns to Wuthering Heights as a wealthy 

individual. The readers are not acquainted with the means Heathcliff accomplished his ends- but even his 
physical transformation illustrates the change in his status. Nelly, astonished to see him back and visiting 

the Lintons at Thrushcross Grange, describes his changed appearance – the first hint that his status has been 

changed: 

 
I was amazed, more than ever, to behold the transformation of Heathcliff. He had grown a tall, athletic, well-

formed man; beside whom my master seemed quite slender and youth-like. His upright carriage suggested 

the idea of his having been in the army. His countenance was much older in expression and decision of 

feature than Mr. Linton’s; it looked intelligent, and retained no marks of former degradation.  

(Bronte, Wuthering Heights, p.122) 

Heathcliff uses his changed financial and social status as a path to revenge. Among his motives to become 

rich, is his desire to show Catherine that she wouldn’t be degraded in any way if she had married him. 

However, this is the least sinister one: he also uses his financial power to ruin Hindley financially and to 
establish his power over little Hareton.  
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The motives which fuel his revenge are not limited to his financial wellbeing.  Akcesme (2017, p.28), for 
instance, connects Heathcliff’s motive for revenge with his love for Catherine and some physical 

resemblance between Catherine and her daughter and nephew. 

 
Heathcliff`s hatred for Hareton and Cathy is also immeasurable since he sees Catherine in both of them: 

“They lifted their eyes together, to encounter Mr. Heathcliff - perhaps you have never remarked that their 

eyes are precisely similar, and they are those of Catherine Earnshaw” (244). Hareton is deliberately left 
illiterate and turned into a rough, coarse, unsophisticated farm worker as Catherine observes him in the 

kitchen: “He`s just like a dog, is he not, Ellen? ... He does his work, eats his food, and sleeps, eternally! What 

a blank, dreary mind he must have!” (235) 

 

He proceeds with his revenge when he marries Isabella Linton and controls the future of his son, using the 
weak and feeble boy to lure young Catherine Linton into marriage with him, so that he could control her 

estate and inheritance as well. However, in Catherine Linton, Heathcliff does not see the daughter of his 

beloved Catherine. Instead, he sees Edgar Linton’s child, the fruit of Catherine’s marriage and another 

reminder that she has abandoned him. He hates the girl utterly- perhaps because she reminds him of Cathy 
and Edgar, perhaps because Cathy died after giving birth to her. Although he never provides an explanation 

or reasons for his hatred towards Cathy Linton, his treatment of her shows his hostility. In his mind, she is 

a weapon, which will put the final destructive blow to Edgar Linton’s estate, inheritance and family name.  
His status, his power, and his revenge collapse towards the end of his life. The futility of his revenge 

becomes apparent. His social status means nothing to him. Above all, with his desire to revenge being over, 

his desire to live has ended as well. At one point, he says to Nelly: 
 

 ‘It is a poor conclusion, is it not?’ he observed, having brooded awhile on the scene he had just witnessed: ‘an 

absurd termination to my violent exertions? I get levers and mattocks to demolish the two houses, and train 

myself to be capable of working like Hercules, and when everything is ready and in my power, I find the will to 

lift a slate off either roof has vanished! My old enemies have not beaten me; now would be the precise time to 

revenge myself on their representatives: I could do it; and none could hinder me. But where is the use? I don’t 

care for striking: I can’t take the trouble to raise my hand. 

 (Bronte, Wuthering Heights, p.40) 

 

 

 

3. FEMALE CHARACTERS, GENDER ROLES, LOVE AND MARRIAGE IN WUTHERING 

HEIGHTS-REBELLION AGAINST ESTABLISHED MARITAL CONVENTIONS 

 

Among the reasons / arguments which support the claim that Wuthering Heights was unconventional, 
almost shocking for the time it was written, is the treatment and the presentation of traditional gender roles 

and personality traits of female characters in the society where marriage and marriage rites and conventions 

were considered as pillars. Taking into consideration that feminism was almost non-existent and not 

acceptable according to the standards and norms in the time the novel was written, it is important to analyze 
the female characters in the novel from this perspective. It can be argued that the novel portrays 

unconventional female characters whose behavior and personality traits defy the stereotypes presented in 

the literary works of the period 
 

Both of the main female characters in Wuthering Heights, Catherine Earnshaw and Catherine Linton, 

challenge their assigned gender roles and norms of behavior and beliefs expected from women of their 
class. Both Catherine Earnshaw and Catherine Linton defy the norms of female domesticity, devotedness, 

submissiveness and calmness, qualities traditionally expected from women and girls then, and sometimes 

now, qualities defined as female ideal behavior. 
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Dias (2008, p.255) points out the following regarding the gender roles in Wuthering Heights:”Observing 
the gender relations in Wuthering Heights from a psychoanalytic perspective, it can be seen that those 

relations are built through the importance that the role of Catherine has upon the other characters”. 

Catherine Earnshaw is described by Nelly with a certain amount of dislike, as a troublesome child: 

 
… from the hour she came down-stairs till the hour she went to bed, we had not a minute’s security that she 

wouldn’t be in mischief. Her spirits were always at high-water mark, her tongue always going singing, 

laughing, and plaguing everybody who would not do the same (Wuthering Heights, p.52). 

 

As a child and a teenage girl, her behavior described in the novel challenges the traditional gender roles, 
possessing both feminine characteristics (outlined in her looks) and masculine characteristics outlined in 

her behaviors, described by Nelly as "haughty," "headstrong," and "proud" (65, 67). Almeida (2011) argues 

that:   Catherine is a strong, passionate and deeply flawed character. She is a curiosity in her defiance of the 
role society has prescribed for her, her secret, alluring sexuality, and her uncontrollable ambition.  

 

Marriage was considered to be a fundament of the society described in Wuthering Heights. In the novel, 

several different marriages are described- none of them is happy, harmonious or a reflection of love. 
Catherine’s Earnshaw attitude towards marriage is illustrated on various instances through the novel. It can 

be concluded that for her, marriage is an escape, a mean to an end, a punishment or a compromise-but not 

a happy ending of a traditional kind. When asked to explain her motives to marry Linton, Catherine says to 
Nelly: 

 
Nelly, I see now, you think of me as a selfish wretch, but did it never strike you that if Heathcliff and I were 

married, we should become beggars? Whereas, if I marry Linton, I can aid Heathcliff to rise, and place him 

out of my brother’s power 

(Bronte, Wuthering Heights, p.79) 

 

This statement illustrates Catherine’s role as a rebel- even her marriage is motivated by the possibility to 
help Heathcliff to destroy the perpetual wheel and overturn the hierarchy. This unconventional overturn of 

a conventional role of a woman, as a supporter and standing behind her man, shows that Catherine uses her 

marriage prospects to aid, in a way, Heathcliff’s rebellion.  
 

In some aspects, Catherine’s marriage to Edgar Linton can be seen as punishment and suffering. Two factors 

definitely contribute to it.  Her choice is the primary reason for her unhappiness, since even from the 

beginning, she is aware that she does not love Edgar. When she compares her feelings for Edgar with the 
almost destructive passion that she feels towards Heathcliff, Cathy utters a statement unthinkable for a 

woman of her time: 

 
My love for Linton is like the foliage in the woods: time will change it; I’m well aware, as winter changes 
the trees. My love for Heathcliff resembles the eternal rocks beneath: a source of little visible delight, but 

necessary. Nelly, I AM Heathcliff! He’s always, always in my mind: not as a pleasure, any more than I am 

always a pleasure to myself, but as my own being. So don’t talk of our separation again: it is impracticable… 

(Bronte, Wuthering Heights, p.105) 

 

Another personality trait of Catherine’s also explains her feelings towards Edgar and her marriage. As a 

child, Catherine exhibits her love of freedom which is described by Nelly as “savage”. Her marriage 

represents the end of her childhood, but also the end of her freedom. Although she is calmer in comparison 
to her state of mind while she lived in Wuthering Heights, due to the fact that she escapes the tumultuous 

life in her brother’s home, she also changes. She fits, or she is made to fit the stereotype of a domestic ideal, 

almost passive and definitely more fragile.  
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Almost simultaneously with her altered behavior, a change in Catherine’s health is evident- the strong girl 

in her childhood becomes a fragile, anxious woman, whose nervous breakdown brings physical illness and 

eventually death. She describes this change to Nelly: “Oh, I´m burning! I wish I were out of doors- I wish 

I were a girl again, half savage and hardy, and free… and laughing at injuries, not maddening under them! 
Why am I so changed?” (Bronte, Wuthering Heights, p.125). Perdones Canas (2019, p.62) points out the 

following: “In some way, this is the price that Catherine had to pay because of having been born as a woman 

in a patriarchal society. She is loved by what she represents and not by what she really is or wants to be.” 
 

Catherine Linton bears some resemblance to her mother’s personality and appearance, although her traits 

and conduct fit more in the established and expected norms.  However, she also challenges some of the 
established norms of behavior, especially after being forced to marry Linton and kept as a prisoner in 

Heatcliff’s household. Although a metaphor for a lot of women then, and many now, marriage for Cathy 

Linton is in fact captivity. She hates her father-in-law, Heathcliff, with a passion similar to her mother’s 

love for him, and at one point, she proves her intelligence, her insightfulness and her defiance, again 
character traits which are not commonly associated with female characters presented in literary works at 

the time: 

 
Mr. Heathcliff YOU have NOBODY to love you; and, however miserable you make us, we shall still have the 
revenge of thinking that your cruelty arises from your greater misery. You ARE miserable, are you not? 

Lonely, like the devil, and envious like him? NOBODY loves you NOBODY will cry for you when you die! I 

wouldn’t be you! 

(Bronte, Wuthering Heights, p. 363) 

 
 

Still, similarly to her mother, she uses her influence to stir a rebellion and to raise Hareton’s awareness of 

his position in Heathcliff’s household and family. Although she cannot undermine completely Hareton’s 

loyalty towards his captor, she manages to obtain Hareton’s love and protection. Above all, she makes 
Heathcliff aware of the futility of his revenge and that the end of his cruelty is near. ‘He’ll not obey you, 

wicked man, any more,’ said Catherine; ‘and he’ll soon detest you as much as I do (Wuthering Heights, 

p.405).  
 

We do not know if Catherine Linton marries Hareton – the novel ends indicating the probability of this 

marriage. Yet, we can conclude that this will be the only marriage which will be a result of love or at least 
closeness between Hareton and Cathy.  Still, it can be concluded that Cathy, unlike her mother, decides to 

build her future with a man she is inclined to- one way of empowerment and escape from misfortune and 

suffering. Again, this is not a perfect, ideal union- it comes after months of despise and derision on Cathy’s 

behalf. But it is not an artificial, lifeless, conventional union that Cathy’s parents had. 
 

 

4. CONCLUSION 

 

In retrospection, it can be concluded that Emily Bronte created her only masterpiece with desire to portray 

the real women and men, real standards and issues, real emotions in her society and real rebellion in her 

society. She did not want the artificial standards and norms depicted in the traditional literature. We can 
argue that she wanted to create female and male characters that really represented women and men of that 

age. Her characters had the strength to change their lives and status. The motives for their rebellion were 

passion, love or revenge- all of them created this unique, unprecedented and unsurpassed novel. 
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     ÖZET 

Destanların nesiller arası aktarımı, sözlü kültürün önemli bir parçası olarak kabul edilir. Destanların 

içeriğinden, bir ulusa, bir dine, bir uygarlığa ait mitlerin anlamlarını yorumlayarak, o ulusa dair 

birçok bilgi edinmemizi mümkün kılmaktadır. Bu çalışmaya esas teşkil eden Oğuz Kağan 

Destanı’nın, Türk Destanları arasında bir yeri vardır. Çalışmamızda, önemli destan örneklerinden 
biri olan Oğuz Kağan Destanı’nın, İslamiyetten önceki ve İslamiyetten sonraki söylenişleri, 

alınmıştır.  

Oğuz Kağan Destanı’nın her iki söylenişindeki mitolojik unsurlardan yola çıkarak, sosyal hayat, 
devlet yönetimi, din, düşünce anlayışı ve benzeri kültürel, dini işaretlerin izi sürülmüştür. Ayrıca 

bu bilgiler doğrultusunda, bu iki farklı söyleniş, genel bakış açısı altında karşılaştırılmıştır. 

İncelemizde, Oğuz Kağan Destanı’nın, İslamiyetten önceki ve sonraki söylenişlerinin temasının, 

kahramanlarının, nesilden nesile aktarımındaki dilinin, üslubunun, zamanının ve mekânının tespit 
edilebilmesi için, destandaki motif ve semboller ayrı ayrı çözümlenmiş, yapılan karşılaştırma 

sonrası elde edilen veriler ışığında, Oğuz Kağan Destanı’nın Türk Kültürü’ndeki yeri ve önemi 

üzerinde durulmuştur.   
Anahtar Kelimeler: Mit, Destan, Oğuz Kağan Destanı. 

 

The Comparıson Of Pre-Islam And Post-Islam Versıons Of Oghuz Khagan Epıc 

Mine Bilge 

International Balkan University 

minehbilge@hotmail.com 

North Macedonia 

ABSTRACT  

Handing down the epics from generation to generation is recognized as a significant part of the oral 

culture. It is possible to obtain extensive amount of information concerning a nation by means of 
interpreting the myths of a nation, a religion or a civilization. Oghuz Khagan Epic, on which this 

study is based, occupies an important place amongst the Turkish Epics. As one of the most 

important epics, the pre-Islam and post-Islam versions of Oghuz Khagan Epic will be analyzed in 
this study.  Based on the mythological factors in both version of the Oghuz Khagan Epic, the traces 

of social life, along with the state governance, religion, mentality, similar cultural and religious 

factors will be sought. Moreover, these two different versions will be compared through a general 

perspective under the light of such information. The myths and symbols will be analyzed on an 
individual basis with the objective to identify the details of the language, wording, time and space 

after being handed down from generation to generation, including the theme and heroes in the pre-

Islam and post-Islam versions of Oghuz Khagan Epic, while, on the other hand, the importance of 
Oghuz Khagan Epic will be discussed under the light of the information obtained following the 

comparison process. 

Key words: Myth, Epic, Oghuz Khagan Epic. 
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1.GİRİŞ   

 

Destanlar sözlü edebiyat disiplininde önemli bir yere sahiptir ve tarihi zenginlikler açısından 

değerlendirilmesi mümkündür.   
 

Destanlar bir milletin bütün varlığını; elemlerini, kederlerini, sevinç ve coşkunluklarını, kısaca 

heyecanlarını hareketlendiren bütün duygu ve düşünce yapısını oluşturan zenginlik hazineleridir 
(Sepetçioğlu, 1972:9). 

 

Zengin tarih ve kültür unsuları içeren Oğuz Kağan Destanı da Türk Tarihi’nin çok bilinmeyen 
dönemlerinden günümüze değin ipuçları verir. Birçok Türk boyunda görüldüğü gibi, Oğuz Kağan Destanı 

da Türk boylarının kendi kültürünün etkisiyle ortaya çıkmıştır ve Türk kültüründe çeşitli Türk boylarının 

etkisiyle yazılmış farklı destanlar mevcuttur. “Türk mitolojisinin içerdiği her şey tarihi ve coğrafi anlamda 

Türk Kültürü’nün temel kodları” (Sarpkaya, 2019:147) olarak değerlendirebilir.   
Bir destanda varolan olağanüstü olaylar, doğaüstü kişiler ve motifler anlatımı canlı tutar. Motiflerin, 

mitlerin, sembollerini olağanüstü, doğaüstü olayların ve kişilerin, anlamlandırılması da destanın farklı 

yönlerinin açılımını ve açıklanmasını açılımını sağlar.  
Bu çalışmada destan örneklerinden biri olan Oğuz Kağan Destanı temel alınarak, Oğuz Kağan Destanı’nın, 

İslamiyetten önceki ve İslamiyetten sonraki söylenişleri çalışmada ele alınacaktır. 

Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten önceki ve İslamiyetten sonraki metinleri M. Necati Sepetçioğlu’nun 
“Karşılaştırmalı Türk Destanları” kitabından alınmıştır. 

Oğuz Kağan Destanı  Türk Edebiyatı’nın en eski örneklerinden biri olarak kabul edilir. Milletlerin zaman 

içinde oluşturdukları destanların, efsanelerin ve o destanlarda var olan mitlerin hangi zaman diliminde, nasıl 

bir mekânda oluştuğu konusunda kesin bir tarih aralığı tespit etmek zordur.  
Oğuz Kağan Destanının da ana metni kaybolduğu için zaman içinde değişikliğe uğramıştır. 

 
Destanlar bir milleti millet yapan bütün unsurları, kültür ve medeniyet çizgilerini, diğer 

kültürlerle alışverişi, bu alışverişin sınırlarını, üstünlük ve tesir sahalarını tespit etme imkânı 

sunan edebî türlerdir (Kurtlu, Koçak 2006:876). 

 

Destanlar bir milletin sözlü gelenek kültünde önemli yer tutar. Çünkü kahramanları vasıtası ile millet olma 
bilinci işlenir.  Bunun yanı sıra yapılan çalışmalarla destanlar sınıflandırılarak, temalar, dil üslup, zaman, 

tema ve mekân konuları işlenerek; o millete dair bilgiler elde edinilmesi mümkündür. Bu kültürel bilgiler, 

o milletin tarihsel gelişimi, bu süreçte geçirdiği dönemler, yararlandığı mitolojik unsurların anlamı, milletin 

tarihsel geçmişine dair ipuçları verir. Bunun sonucunda da o milletin tarihsel geçmiş hafızasına dair bilgi 
edinilebilinir. 

Mitolojik unsurları anlamlandırarak ve anlayarak bir milletin genetik kültürel kodları belirlenebilir. Bu 

kodlardan yola çıkılarak, bir milletin kendi geçmişini bilmesi önemidir. Bununla beraber diğer milletler de 
o milletin geçmişini bilerek, iç ve diş ilişkilerini o doğrultuda düzenleyebilir. 

Oğuz Kağan Destanı, bazı kaynaklar üzerinden araştırılmaktadır.  

 
Araştırmacıların özellikle bu destanlar üzerinde yoğunlaşmalarının sebepleri, bu destanların 

Türk coğrafyalarında geniş bir bölgede ve farklı Türk toplulukları içerisinde yaygınlık 

göstermesi, Türk boylarının ortak algılarını ve hayat görüşlerini yansıtıyor olmaları ve Türklerin 

kendilerinin tarih sahnesinde var oluşunu kendi pencerelerinden değerlendirme şansı tanıması 

gibi etkenlerdir (Sevindik, 2017:12). 

 

Destanların konusu müzik, dil, gösteri, kostüm, halk inançları, mekân, yemek kültürü ve teatral unsurlar 

gibi geniş bir kültürel oluşumla ortaya çıkar.  
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1.1. DESTAN, MOTİF, MİTOLOJİK UNSUR   

 

Destan Farşçada,tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan 
şiir, epope: Manas, Şehname, İlyada, Kalevala birer destan örneği, bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı 

anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri ve Çağdaş Türk Edebiyatı’nda biçim ve içerik 

yönünden, geleneksel destanlardan ayrılık gösteren uzun kahramanlık şiiri: anlamına gelirken, Halk 
Edebiyatı terimİ olarak; topluluğu ilgilendiren olaylar üzerine düzülmüş uzun koşma.olarak tanımlanır, 

ayrıca  destan kelimesi,  Osmanlıca da  dastan, dasitan olarak ses ve anlam değişikliğine uğramıştır 

(https://kelimeler.gen.tr/destan-nedir-ne-demek-87516 1.6.2022). 
 

 
Bir destanın oluşumu için milletlerin yazılı tarihleri olmaması nedeniyle birebir gerçeklerin 

anlatılamadığı eski ve iptidai bir devir geçirmesi ve destanı teşekkül ettirecek milletin 

geçmişinde unutulmaz tabiat olayları, büyük savaşlar, göçler, işgaller ile istilalar ya da yeni 

coğrafyaların keşfi gibi etkileyici olayların yaşanması gereklidir (Gökdağ., Üçüncü, 2015;11).  

 
Sözlü edebiyata dahil bir metnin, destan olarak kabul edilebilmesi için gerekli olan iki şartı  Oğuz Kağan 

Destanı’nında  da sağlandığı görülür.  

 
Mit ancak gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla ortaya çıkmış olan şeyden söz eder… Sonuç 

olarak, mitler, kutsal ya da doğaüstü olan şeyin, dünyaya çeşitli kimi zaman da heyecan verici 

akınlarını betimlerler. İşte dünyayı gerçek anlamda kuran ve onu bugün içinde bulunduğu 

duruma getiren de kutsalın bu akınıdır. Dahası insan bugünkü durumunu, ölümlü, cinsiyetli ve 

kültür sahibi bir varlık olma özelliğini doğaüstü varlıkların müdahalelerinden sonra edinmiştir… 

Mit kutsal bir öykü olarak kabul edilir, öyleyse gerçek bir öyküdür, çünkü her zaman 

gerçekliklere başvurur  (Eliade, 2001: 17). 

 
Yine Eliade’ye göre; mit kutsal bir öyküyü anlatır; en eski zamanda, “başlangıçtaki” masallara özgü 

zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır.  Mırcea Eliade’ ye göre mit; bir yaradılış’ın öyküsüdür. “Bir şeyin 

nasıl yaratıldığını, nasıl varolmaya başladığını anlatır. Mit ancak gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla 

ortaya çıkmış olan şeyden söz eder. 
Destanların yapılarında mitolojik unsurlar, temel teşkil eder. Mitoloji simge ve sembollere dönüşerek anlam 

kazanır. Mitolojik unsurların anlamları belirli zamana aitlik göstermez. 

 
Mitoloji daima “yaradılış” hikayesidir, yani bir şeyin ilk kez nasıl yaratıldığını ve meydana 

geldiğini yahut bir olayın nasıl oluştuğunu açıklar. Bu kozmik bir yaradılış, büyük bir ahlakın 

meydana çıkışı veya insani ve toplumsal bir geleneğin oluşup güçlenmesi veya toplumsal, siyasi, 

ekonomik, kültürel ve insani bir düzenin ya da kuralların şekillenip düzene girmesi de olabilir 

(İmâmî 2019:20). 

 

 

Mitolojinin önemini, onun bir milletin kültürünün başlangıç noktası olduğunu belirten Köktürk, aynı 
zamanda kültürün kalıcı olmasını mitoloji ile dile getirilmesine borçlu olduğunu belirtir: 

Mitoloji insanlık kültürünün ilk dilidir. Bu yargıyla, bazı dilciler ve filozoflar tarafından var olduğu öne 

sürülen insanlığın ilk dilini, yani lingua adamica‟yı kastetmiyoruz. Burada, kültürün ilk defa dilde dile 
gelişinden söz ediyoruz. Bu ne demektir? İnsan zihninin ilk sistemli ve kendinde temellenen kurgusu olarak 

kültür, ilk kez bu sistematikliği içinde, mitoloji ile ses vermiş ve kalıcılaşmış olmaktadır (Köktürk, 2012: 

22). 

https://kelimeler.gen.tr/destan-nedir-ne-demek-87516%201.6.2022
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Destanlarda var olan mit ve sembollerin anlamları, zamanla değişip dönüşüme uğrasalar da temel anlamları 

keskinlik boyutunda değişime uğramaz. Bu anlamların bilgi şekline dönüşmesi, özel bir dile ihtiyaç duyar. 

Mitolojik unsurların bilgiye dönüşümü olması gerektiği hissedilen dil, destanlar yoluyla nesilden nesile 

aktarılmış ve genetik hafızamıza yerleşmiş olan bilgi ve inanç hissiyatıdır. 
 

 

 

1.2. OĞUZ KAĞAN DESTANI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

Oğuz Kağan Destanı’na dair yapılan çalışmalar sonucu, adı anılan destanın 13. yüzyılda yazıya 
geçirilmesine karşın, M.Ö 2. yüzyılda doğduğu bilinir. Bugün bilinen tek yazma nüshasının bulunduğu, 

Uygur harfleri ile yazılmış olan bu nüsha da Paris Ulusal Kitaplığı’nın Türkçe Yazmalar bölümünde 1001 

numarada kayıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. Oğuz Kağan Destanı’nın Paris Nüshası olarak bilinen bu 

metin ilk olarak Türkolog W. Radloff, Kutadgu Bilig ile 1891 yılında yayımlandığı daha sonra ile W. Bang 
ve G. R. Rahmeti tarafından 1932 yılında önce Almanca sonrasına da Oğuz Kağan Destanı adıyla Türkçe 

olarak yayımlandığı Necati Gültepe’nin, Türk Mitolojisi adlı kitabında belirtmiştir (Gültepe, 2017:348). 

Oğuz Kağan Destan’ın daha iyi anlaşılabilmesi için destandaki doğaüstü varlıklar, mitler, motifler kadar, 
destanın isminin ve /veya başkahramanının isminin de anlamlandırılmasına ihtiyaç duyulur. Bu 

anlamlandırmadan elde edilecek sonuç; destanın tarihi, yine o destanın ve ait olduğu milletin, tarih 

sürecindeki anlam ve öneminin ortaya çıkmasına katkı sağlaması mümkündür.  
 

Oğuz kelimesi Türkçede aynı zamanda "kabile" (bir siyâsî kuruluşa bağlı kabile) mânasına gelen 

"ok" sözüne eski Türkçe’deki çoğul ekiz ilâvesiyle türemiş (ok + uz) olup, "kabileler" demektir. 

(…) Oğuz kelimesinin Çince'ye "kabileler" diye tercüme edilmesi de bu görüşü 

destekler.Anlaşılıyor ki, "Oğuz" adı aslında "ethnique" bir isim olmayıp, doğrudan doğruya 

"Türk kabileleri" mânasını ifade eden bir kelimeden ibarettir (Kafesoğlu, 1997:90). 

 
 

Sarpkaya, Eski Türk Mitolojisi’ni düşünürken at sırtında, sürekli hareket eden, doğayla iç içe fakat son 

derece açık, tehlikeli, zorlu bir coğrafyada hayatta kalmaya çabalayan, mekân algısı geniş, gökyüzü ile denk 

bir topluluğu düşünmek gerektiğinin, sonucunda da o topluluğun sıcak bir iklimde yaşayıp, tarımla uğraşan 
veya kale surları içerisine güvenli bir ortamda geçinip giden toplumlardan belli açılardan farklı olacağını 

beliritr.O toplumun  içine doğduğu coğrafyada, doğrudan doğruya hayatta kalmak için savaşması geektiğine 

işaret eder. Mekân algısının sürekli hareket halinde olması Oğuz Kağan Destanı’ndaki “Gök çadır, güneş 
bayrak” ifadesiyle şekillenen algıyı güçlendirmesinün mümkün  olabileceğne işaret eder (Sarpkaya, 

2019:148). 

 
Oğuz Kağan, Türk milletinin ideal insanının ölçülerini taşımaktadır. Bir mitolojik kahramanda 

bulunması gereken gök ve yere ait yüceltilmiş unsurları kendisinde toplar. Ayrıca destanda adı 

geçen hayvanlar eski devir Türk topluluklarının yasayış biçiminde oldukça önemli bir yere 

sahiptir (Bars, E.M. (2008:238). 

 

2. OĞUZ KAĞAN DESTANI’NIN İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ SÖYLENİŞLERİNE DAİR 

 

Milletlerin bir çoğu, tarihsel dönemleri içinde, az ya da çok kabullendikleri, içsel olarak onayladıkları mitler 

ve efsaneler oluşturmuşlardır.  

Oğuz Kağan’ın, bu destanda cihanı fethetme arzusu içinde olduğu sezilir. Bu arzu dâhinde yaptıkları ve 
neden bu düşüncesinin ortaya çıktığına dair çeşitli çıkarımlar da yapılabilir.  
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Mitolojinin dili simgeseldir. Simgelerin dili de bir bakıma göstergelerin dildir. İşte bu dil yoluyla 
mitolojinin bir düşünce yapısı ve anlamsal derinliği vardır. Mitolojinin simgesellik kazanması da zamanın 

ilerlemesiyle olmuştur. Şimge mitlerin dilidir (Yıldırım, 2018:66). 

Oğuz Kağan’ın evlilikleri ve bu evlilikten doğan üç erkek evladı, dini önem taşıyan öğeler barındırır. 

 
Oğuz’un ortaya koyduğu kurallar, “töre” adı altında Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda dahi etkili 

olmuştur. Bununla birlikte Oğuz Kağan destanı, Bozkır Kültürü’nün hakiki temsilcisi olan Türklerin 

düşünce ve dini hayatına dair de kıymetli bilgiler içermektedir (Onay, 2013:30).  

 

 
Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten Önceki Söylenişinde; gökten inen mavi ışıktan inen kız, üç erkek 

çocuk doğurur.. Birine Gün adını verilir, ikincisinin adına ay derler, üçüncüsünü yıldız diye çağırırlar. Göl 

ortasındaki ağaç kovuğundan çıkan kızdan doğan çocuklarına da Oğuz Kağan Gök, Dağ ve Deniz ismini 

vermiştir.  
Oğuz Kağan’ın çocuklarının isimlerinin, simgesel olarak anlamlandırılması ile derin, farklı sonuçlar elde 

edilebilir: Gün, Ay ve Deniz isimlerinin simgesel anlamlandırılması örnek olarak gösterilebilir.  

Ay” kelimesi, Mâh ile eş anlamlı olup, Meh olarak da bilinir. Ay, İran mitolojisinde ve eski İran inanışında 
güneş gibi çok önemsenen, insan hayatında son derece etkin rolleri olan varlıklardandır. Işıksız gecelerde, 

devlerin korkunçluğu karşısında karanlığın perdelerini yırtarak karanlığı ve korku devlerini ortadan 

kaldıracak tek tanrısal aydır. (…)  
 

Ay, Zerdüşt inanışında hayvanların koruyucusu, soylarını devam ettirmesini sağlamakla görevli güçtür ve 

7. Yeşt ona özgündür. İran takvimine göre, her ayın 12. günü onun adına mâhrûz; ay günü olarak bilinir. 

Avesta’da ayda üç kez yapılan mâh niyâyiş’ten (aya yakarıştan) söz edilir.   
Mitolojide ay ve güneş tutulmalarının özel nedenleri vardır. En etkili neden tanrıların birbirleriyle çatışması 

ve savaşmasıdır. (…) Fars Edebiyatı’nda ay daha çok “güzellik, aydınlık, yükseklik, ululuk, yücelik ve 

üstünlüğü” simgeler. Bu gerekçeyle şairler de hayal güçleriyle ayı konu edinen çok sayıda istiare, kinaye 
ve mazmun oluşturmuş, özellikle de kadınların güzellikleri aya benzetilmiştir (Yıldırım N. 2006:493). 

 

Ay, (Ay Ata) Ay Tanrı: Oğuz Han’ın soyunun ay ataya kadar gittiğini anlatılır. Göğün altıncı katında oturur. 

Bir mağarada doğmuştur. Bu mağara bir çeşit ana rahmi olarak simgeleştirilmiştir. Bazı Türk boyları ayda 
türediklerine inanırlar (Seyrek, 2018:34). 

Gün, (Gün Han): Güneş Kağanı. Oğuz Han’ın göksel olan ikinci eşinden doğan oğludur. Yeryüzünün yaşam 

kaynağı olan ışıkları sebebiyle güneşe duyulan hayranlığın mitolojik dışa vurumudur (Seyrek, 2018:75). 
Deniz, (Deniz Han): Deniz Kağanı. Oğuz Kağan’ın oğullarından biridir. Türk Devleti’nin sonsuzluğunu, 

yurdun genişliğini, hakanın egemenliğini, devletin gücünü, daha özel bir çağrışımla devletin denizlerdeki 

egemenliğini ve enginliğini simgeler (Seyrek, 2018:53). 
 

Dağ; Destanda yer,  Dağ ile sembolleştirilmiştir. 

 
Gökyüzünün karşıtı olarak yeryüzü, türklerin inanç sistemi içinde “yer ve su” olarak yrerini 

bulur. Destanda yerin “Dağ” ile suyun “Deniz” ile temsil edildiğini söylemek mümkündür. 

Anlaşıldığına göre yeryüzünün en güçlü iki nesnesi dağ ve deniz idi (Gündüz, 2021:19). 

 

Bunun yanı sıra Oğuz Kağan Destanı’ndaki İslamiyetten Önceki Söylenişinde; Oğuz Kağan’dan doğan 

çocukların isimlerinin sembolleri üzerinden, Türklerin, kâinatın yaratılış inanışlarına dair sonuçlar elde 
etmek mümkün olabilir.  
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Bizce bu motifler, Türklerin, kâinatın yaratılışı hakkında ilk inanışlarının çok değişmiş olarak 

destana yansımasıdır. Çocuklara verilen isimlerin bir tesadüf olamayacağı; ilk üçünün yıldızlar 

âlemini, diğerlerinin yeryüzünün temsil ettiği hemen belli olmaktadır. (…)  

Gerçekten de ilk çocuklar Gün, Ay, Yıldız adını taşır ve bunlar yeryüzünün dışını, uzayı temsil 

eder. Üstelik bunların annesi gökten gelen mavi ışık içinden çıkmıştır. İkinci kadından doğan 

çocuklar Gök, Dağ ve Deniz adını taşır ve bunlar yeryüzünün dışını, uzayı temsil eder. (…) Bu 

sembollerden hareket edersek; Türklerin, kâinatın yaratılış inanışlarını tespit edebiliriz  

(Ercilasun, 2020;103). 

 

Bir destanın teması, kahramanları, nesiller arası aktarımındaki dili ve üslubu, zamanı ve mekânının tespit 

edilebilmesi için, o destandaki mitlerin ve sembollerin ayrı ayrı çözümlenmesi önem taşır. 

Ahmet Bican Ercilasun’a göre; önce güneş ay ve yıldızların bulunduğu uzay yaratılmıştır. Bunda gökten 

inen mavi ışıktan inen kızdan doğan Gün, Ay ve Yıldız motifi ile Göktanrı’nın rolü vardır. Yine göl 

ortasındaki ağaç kovuğundan çıkan kızdan doğan çocuklar Gök, Dağ ve Deniz motifinin 

anlamlandırılması ile göğün, dağların ve denizlerin bulunduğu yeryüzünün yaratıldığını bunda da                

Yer-Su tanrısının rolü olduğunu belirtir.  

 

Oğuz Kağan Destanı’nındaki çocukları doğuran kızların, doğan çocukların ve bu çocuklara verilen isim 
motiflerinin anlamlandırılması sonucuna göre “önce kişi, sonra yıldızlar alemi, sonra yeryüzü yaratılmıştır” 

(Ercilasun, 2020;104). 

Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten Önceki Söylenişinde adı geçen hayvanlar da  Türk Mitoloji’sinde 

önemli yere sahiptir. Bu destanda kurt, at, geyik, samur, ala doğan ve ayının adı geçmektedir. Bunu yanı 
sıra adı anılan destanda Oğuz Kağan’ın oğlunun doğduğunda doğaüstü özellikleri  olduğunu anlatabilmek 

için, yine hayvan mitlerinden faydalanıldığı görülür.   

 

Ayakları sığır aya Ayakları sığır ayakları gibi güçlü, göğsü ayı göğsü gibi sağlam, beli kurt beli 

gibi ince ve omuzları samur omuzları gibi parlak ve oynaktı. (…) At sürüleri güderdi; ata biner 

geyik avına çıkardı (Sepetçioğlu, 2019:42). 

 
Oğuz Kağan Destanı’nında oğlunun özelliklerinin doğayla iç içe ve tabiata dahil unsurlarla anlatımı ile 

oğul, doğaüstü varlık halini almış ve gizli güçlere sahip olmuşlardı.   

Mırcea Eliade’ ye göre; 
 

Mitlerdeki kişiler ‘Doğaüstü Varlıklar’dır. Özellikle “başlangıçtaki o eşsiz zamanda yaptıkları şeylerle 

tanınırlar. Demek ki mitler, onların yaratıcı etkinliğini ortaya koyar ve yaptıklarının kutsallığını (ya da 

yalnızca “doğaüstü” olma özelliğini) gözler önüne serer (Elıade 2020:17). 

 

Bunun yanı sıra destanda hayvanlara kutsal görev ve güç simgeleri yüklenilmiş, böylelikle kendi inanç ve 
düşüncelerine katarak yaşamlarını beraber sürdürmüşlerdir. Türk mitolojisinde ve destanlarında, 

efsanelerinde hayvan motiflerinin önemli yeri vardır. Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyeten Önceki 

Söylenişinde de var olan hayvanlar, kutsal ve mit olarak kabul edilmiş ve anlamlandırılarak, çeşitli 
anlamları nesilden nesile aktarılmıştır.  

 
(…) Fakat bu ormanın içinde korkunç bir canavar vardı. Bu canavar at sürülerini yerdi (…) Bir geyik yakaladı; geyiği, 

esnek bir söğüt çubuğuyla ağaca bağladı, çekilip gitti. Canavar geyiği olduğu gibi yutmuş. Bu sefer bir ayı yakaladı; 

onu da altın kemeriyle tutup ağaca bağladı, (…) canavarın ayıyı da yeyip yuttuğunu gördü.  Geri döndüğünde bir al 

doğanın canavarın bağırsaklarını yemekte olduğunu görünce okunu yayını gerip attı ve ala doğanın da öldürdü. (…) 

canavar hem geyiği hem de ayıyı yedi, canavar geyikten de ayıdan da güçlü idi. Ala doğan ise canavarı yedi; yayımla 

okum da ala doğanı öldürdü. Yayımla okum bakır olduğundan ala doğanı öldürdü (Sepetçioğlu, 2019:43). 
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Destanda, kurt ve attan da sıklıkla söz edilir. Oğuz Kağan, korkunç canavarı öldürmek için önce bir geyiği, 

sonrasında da bir ayıyı öldürür.  

 

2.1.At Motifi 

 

Adı anılan destanda at ile ilgili şu iafadeler yer almaktadır: 

 
Destanda hem Oğuz Kağan’ın yeni doğan oğlu, “At sürülerini güderdi; ata biner geyik avına çıkardı” 

(Sepetçioğlu, 2019:43), “(…) atlarının içinde en çok alaca aygırı severdi, hep bu aygıra binerdi” 

(Sepetçioğlu, 2019:47). 
Ayrıca, Oğuz Kağan, güçlü atı ile seferlere çıkar. Bir bozkurt yol gösterir. Ganimetlerini at, öküz ve katırla 

yükleyerek taşırlar (Sepetçioğlu, 2019:48). 

 

Görüldüğü gibi Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten Önceki Söylenişi’nde birçok hayvanın adı 
geçmektedir. Bu hayvanların doğaüstü özelliklerle bezenerek oluşan mitlerinin anlamlandırılması sonucu, 

tarihteki eski dönem insanlarının yaşayış şekilleri, duyguları, o dönemlerden günümüze taşınır. Bir dönem 

konar- göçer bir hayat sürdürdüğü bilinen Türklerin yaşayış biçimlerinde atın oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Bu nedenle o dönem destanlarında at özelliklerinde dolayı, vazgeçilmez bir unsurdur. At ulaşım 

ve yük taşıma aracı olmasının yanı sıra besi hayvanı olması ile ayrı bir özellik taşır.  

 
Oğuz Kağan Destanı’nın atın önemi; “Ayakları sığır ayakları gibi güçlü, göğsü ayı göğsü gibi sağlam, beli 

kurt beli gibi ince ve omuzları samur omuzları gibi parlak ve oynak” olan oğlu kırkı gün içinde büyüyerek 

“At sürüleri güder; ata biner geyik avına çıkar” (Sepetçioğlu, 2019:42).  

Destanı’nda her şeye gücü yetebilecek, doğaüstü bir çocuğun ilk olarak ata biniyor oluşu tesadüf değildir, 
bu eylemle, çocuk eğitiminde ata binmenin önemine de işaret edildiğini düşünmek mümkündür. Ayrıca adı 

anılan destanda Oğuz Kağan’ın, Çürçüt Kağan ile yaptığı savaş sonucu elde ettiği ganimetleri ata 

yüklenerek taşınması, atın bir ulaşım ve binek aracı olduğuna işaret etmesi açısından önemlidir.  
Bununla beraber  

 
Oğuz Kağan atlarının içinde en çok alaca aygırı severdi, hep bu aygıra binerdi. Yine alaca aygıra 

binmişti. Yolda, mola verilince Oğuz Kağan’ın aygırı gözden kayboldu, kaçtı, gitti. (..) Oğuz 

Kağan’ın aygırı Buz Dağı’nın bilinmez geçitlerine kaçıp gitmişti. Oğuz Kağan bundan çok acı 

çekti (Sepetçioğlu, 2019:47).  

 
cümlelerinden de anlaşılacağı üzere Oğuz Kağan’ın atlarını çok  sevdiği ve duygusal anlamda bağlı olduğu 

atlarının içinden, en çok sevdiği alaca aygırının Buz Dağları’na kaçıp gitmesi üzerine acı çektiği  de 

belirtilir. Destanlar vasıtası ile o dönemlerden beri Türklerin atlarına düşkün oldukları ve önem verdikleri 

anlaşılır.  
 

Yine destandaki “ (…) Kağnının önüne de canlı canlı malları atları, katırları, öküzleri …” (Sepetçioğlu, 

2019:49) cümlesinden de atları ganimet olarak da kabul gördükleri anlaşılır.  
Oğuz Kağan Destanı dışındaki destanlarda dattan söz edildiği, atın var olduğu bilinir. 

Ayrıca destanlarda mitolojik unsur olarak kabul edilen at, hükümdarın gücünü gösteren bir sembol olarak 

da nitelendirebilir.  
Tarih dönemlerinde bazı tasvirlerde gücü çağrıştıran kıyafetlerle, atları üzerinde sultanların resimleri 

mevcuttur.  

Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten önceki söylenişinde de var olan atın değerli, kutsal ve mitolojik bir 

hayvan olarak kabul edildiği görülür.  
Türklerce at. kutsal bir hayvandır. Türk mitolojisinde ve destanlarında, efsanelerinde önemli yeri vardır.  
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Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten önceki metinde yer alan geyik mit ile ilgili şu cümleler yer alır.  
 

Bir geyik yakaladı; geyiği, esnek bir söğüt çubuğuyla ağaca bağladı, çekilip gitti. (…) canavar 

geyiği olduğu gibi yutmuş. (…) Canavar hem geyiği hem de ayıyı yedi, canavar geyikten de 

ayıdan da güçlü idi” (Sepetçioğlu, 2019:42-43). 

 

 

2.2. Ayı Motifi 

Destanda mitolojik unsur olarak ayı anlamsal boyutta, gücü, güçlülüğü temsil eder. Oğuz’un doğumunda 

“göğsü ayı göğsü gibi sağlam” ifadesi ile yapılan benzetmeyle, ayının fiziki yapısından kaynaklanan 
heybetli yapı ve duruşu ile ve vücudunun kıllla kaplı ve güçlü oluşuna atıfta bulunulur. Destanda ayının 

yakalanmış oluşu ve altın kemeri ile ağaca bağlanması, ayının altın kemere direnecek kadar güçlü oluşuna 

dikkat çeker.   

 

2.3. Geyik Motifi 

Bu destanda bir av hayvanı olarak işaretlense de  geyik, -yapılan çalışmalar sonucu- “Türk mitolojisinde ve 

masallarında önemli bir yere sahip olduğu” (Öğel 2021 68) bilinir.Destanda canavara av yapılmak üzere, 
söğüt dalı ile bağlanır. Gücü ayı kadar fazla olmadığının şeklinde  bir algı yaratılması için, ağaca söğüt dalı 

ile bağlanılır.  Çünkü geyik mitolojilk unsur olarak, yumuşak huylu, narin ve zayıf yapılı olduğu  şeklinde 

anlamlandırılması mümkün olur.  
 

2.4. Kurt Motifi 

Oğuz Kağan Destanı’nda kurt motifi önemli yer tutar.  

Kurt için yapılan “beli kurt beli gibi ince” (Sepetçioğlu, 2019:42) ifadesi, benzetme amaçlı kullanılmış ve 
kurdun  ince beli nedeniyle güçlü olduğu düşünülen, kas yapısına göndeme yapılmıştır. 

Ayrıca destanda; 

 
Bu  ışıktan gök tüylü , gök yeleli kocamn bir erkek kurt canlandı. Kurt dile geldi. (…) Gördü ki çerinin 

en önünde gök tüylü gök yeleli, kocaman bie erkekurt yürümektedir. O kurdun ardı sıra da bütün ordu 

yürümektedir. (…) gök tüylü gök yeleli kurt durdu (Sepetçioğlu, 2019:45). 

 

ifadeleri ile  kurdun zeki ve çevik olduğuna inanıldığına şaret eder.  

Kurt mitolojilk unusur ile ilgili çeşitili çalışmalar yapılmış ve şu sonuçlara varılmıştır: 
 

Oğuz’a yol gösteren gömgök tüylü, gök yeleli kurt, Oğuz’un çadırına giren ışıkta görünür. Bu 

kurt konuşur ve Oğuz’un ordusuna önderlik ederek savaşta galip gelmelerine vesile olur. 

Çoruhlu’ya göre; başka Türk destanlarında da görülen gök renkli erkek kurt, Gök Tanrı’nın bir 

simgesi olarak kabul edilebilir (Çoruhlu, 2000: 136). 

 

Oğuz’un dünyaya gelişindeki ışık ve yüzünün mavi renkli oluşunun bu Tanrı simgesi kurt ile 

aynılık taşıması, Oğuz’un da tanrısal bir kahraman olduğunu ispatlar niteliktedir (Kalkan, 

2016:42).   

 
Destanın devamında ortaya çıkan gök renkli kurt, önem verilen bir mitolojik motiftir. Çünkü gök renginin 

Türk Kültürü’nde önemli bir anlaları mevcuttur.. Gök renginin, gökyüzü rengi olması nedeniyle, Tanrı ile 

ilişki kurabilme  özelliği olduğuna inanılır.  

Ayrıca destandaki konuşma yeteneğinin olması ile kurt, kutsal özellik kazanır. Bu özellik  de tanrısal 
vasıflara sahip oluşu sezdirir. Kurdun gökten inen bir ışıktan çıkması, kurdun Tanrısal vasıflarını pekiştirir.   
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2.5. Samur Motifi 
Oğuz’un “samur omuzları gibi parlak ve oynak” (Sepetçioğlu, 2019:42) oluşu ile samurun tüylerinin uzun 

ve kıymetli oluşuna vurgu yapılmıştır.  Yine omuzlarının geniş oluşu ile güçlü olduğu sezdirilmiştir.   

 

2.6. Doğan Motifi 
Kuş  ve türlerine dair motifler  destanlarda çok sık rastlanmamakla beraber, doğan kuşunun hatta al renginin 

sezdirdiği anlam nedeniyle, ala doğanın destandaki mevcudiyeti dikkat çekicidir. 

Destanda ala doğanın, canavarın bağırsaklarını yediği anlaşılmaktadır. Doğan kuşunun yırttıcı bir hayvan 
oluşu ve canavarın bağırsakları yemesi, akbabayı çağrıştırır. Akbabanın ilkel bir davranış biçimi sezgisi ile 

o dönem yaşama biçimleri ilişkilendirildiği düşünülebilir.  

Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten önceki metnin sonunda Oğuz Kağan, şu cümleler oğulları arasında 
yurdunu paylaştırdığı görülür:  

 
Ey oğullarım ben çok yaşlandım / Çok savaşlar gördüm / Cıda ile çok ok attım. / Aygır ile çok 

yollar aştım. / Düşmanları ağlattım / Dostlarımı güldürdüm / Gök Tanrıya olan borcumu ödedim 

/ Size de yurdumu verdim…  (Sepetçioğlu, 2019:51).   

 
Destanın sonunda Oğuz Kağan yurdunu oğulları Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ ve Deniz’e teslim ettiğini 

anlattığı ifadelerini incelediğimizde; “anaerkil işlev ya da kutsal anne arketipinin işlevi”nin ortaya konduğu 

görülür.  
 

“Paylaşma, karşılıksız verme, doğurma, yaratma, bahşetme gibi işlevler anaerkil yapının ya da 

anne arketipinin işlevleridir. Bu işlevler de destanda Oğuz’un yurdunu paylaştırması ile 

sembolize edilmektedir. Dolayısıyla destanın bir parçası “alma” gibi ataerkil işlevleri yansıtırken 

son parçası “verme paylaşma” gibi anaerkil işlevleri tasvir etmektedir (İlhan 2020:270).  

 

İlhan’a göre destanın ilk bölümlerinde Oğuz Kağan’ın önce inen mavi ışıktan inen bir kızla ve sonra göl 
ortasındaki ağaç kovuğundan çıkan kızla evlenerek kimlik gelişim sürecinde gösterdiği, kutsal anne 

davranış kalıbı duygularla, algılanabilir, kavranabilir, ilkel istek olarak göze çarpar.Destanın devamında, 

Oğuz Kağan’ın olgunlaştıkça isteklerinin bir anne işlevini görülebilir kılmaya, hak etmeye gayretine 

yönelik dönüşümü sezilir.   
 

Bu durum da Oğuz Kağan Destanı’nın “insanın zihinsel gelişimini ve olgunlaşma sürecini sembolik bir 

dille” ve Oğuz Kağan adı ile “sembolleştirilen insanoğlunun olgunlaşma sürecini ve kimlik yapılanma 
süreçlerinin, bu kahramanlık mitosu” ortaya konulduğu görülür. (İlhan 2020:271) 

Yine Oğuz Kağan’ın mavi ışıktan inen bir kızdan doğan oğulları Güneş, Ay, Yıldız ve göl ortasındaki ağaç 

kovuğundan çıkan kızdan doğan Gök, Dağ ve Deniz’e yurdunu teslim ederken söylediği, “Gök Tanrıya 

olan borcumu ödedim” (Sepetçioğlu, 2019:51) ifadesindeki Gök Tanrı, Ahmet Murat Seyrek tarafından 
hazırlanan Mitoloji Sözlüğü’nde  

 
En yüce tanrı olarak insan biçimli olmayıp, soyut bir kavram olarak tanımlanır. Ayrıca eşi ve 

benzeri olmayan insanlara yol gösteren, onlara hükmeden, cezalandıran ulu bir varlık olarak 

insanların yaşamına doğrudan karıştığına, buyruklar verdiğine ve iradesine boyun eğmeyenleri 

cezalandırdığına işaret eder (Seyrek, 2018:73). 

 
Bu bilgi doğrultusunda Oğuz Kağan’ın oğullarına yurdunu teslim ederken, Gök Tanrı’nın ona yol 

gösterdiğini, onun da üzerine düşen tüm görevlerini yerine getirmiş bir biçimde yurdunu oğullarına teslim 

ettiğini anlamak mümkün olur.  
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3. OĞUZ KAĞAN DESTANI’NIN İSLAMİYETTEN SONRAKİ SÖYLENİŞLERİNE DAİR  

 

M.Necati Sepetçioğlu’nun Karşılaştırmalı Türk Destanları kitabında yer alan Oğuz Kağan Destanı’nın 

İslamiyetten sonraki söylenişinin, on üçüncü yüzyılda yazıya geçirildiğini, o yüzyılın tarihçilerinden Moğol 

Tarihçisi Reşidüddin Câmi üt-Tevarih adlı eserinde fars diliyle Ebul Gazi Bahadır Han ise, Şecere-İ 
Terâkime adlı eserinde Türkçe destan olarak kaydedildiği belirtilmektedir (Sepetçioğlu, 2019:43). 

 

Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten sonraki söylenişi; dini motif ağırlıklıdır.  Oğuz, anne, baba ve 
yakınlarının aksine, tek Tanrı inancına sahiptir, anne babası hak dinini bilmezler ve puta tanınmaktadırlar. 

Henüz birkaç günlükken annesinin rüyasına girer. Hak dinine geçmemesi halinde, sütünü emmeyeceğini 

söylemesi üzerine annesi, hak dinine geçer. Oğuz’un da  daha doğuştan tek tanrı inancına sahip olduğu ve 
daha birkaç günlükken annesini ikna ederek, kendi inancına yaklaştırdığı görülür. 

 

 Bu sonuca ulaşması, kahraman oluşuna işaret olarak sezdirilir.Ayrıca Oğuz’un bebeklik evresinde kendi 

kendine adını koyması, metne destan özelliği kazandırır. Oğuz’un çevresindelerin, hak dinine geçiş 
yapmalarını sağlama çabası, annesinden sonra evleneceği kız ile devam eder. Bir amcasının kızı hak dinine 

geçmeyi kabul etmediği için, onunla evlenmeyi kabul etmez, diğer amcasının kızının Hak dinine geçmeyi 

kabul etmesi üzerine onunla evlenir ve karısını da pek sever. Yine Hak dinine bir kişinin daha geçmesini 
sağlamış ve kazanmıştır. Oğuz’un babası ve ailesinin diğer bireyleri, onun hak dininde, Müslüman olarak 

doğduğunu öğrenirler. Oğuz’un babası Kara Han, Oğuz’u öldürmek ister ancak karısı haber alarak 

babasının üzerine yürür. Bu arada nereden geldiği bilinmeyen bir ok, Kara Han’ın yüreğine saplanır, Kara 
Han ölür ve Oğuz, Han olur.  

Destanlar, mitolojiler, efsaneler,  zamanla değişim geçirirler. Tarihsel süreçlerde, kültürlerin birbirine 

karışması sonuç mitlerle birbirine karışarak yeni mitler ve yeni efsaneler oluşur. 

 

Oğuz Kağan Destanı’nı da zamanla İslamiyetten sonra değişime uğramış ve anılan 

destanda bu söylenişinde yer alan mitlerin “ön planda çıkan temel özelliği, kutsala atıfta 

bulunmasıdır” (Demir 2019:12). 

 

Türk Mitolojisi’ne göre yerin altında ve gökyüzünde çeşitli görevleri olan tanrılar bulunmaktadır. Bu 

tanrılar, kâinatı ve yeryüzünü yaratmış, yaratılıştan sonra da insanlara yardım etmişlerdir. Yaratılış 
sonrasında tanrılara, görünmeyen büyük bir tanrı yardım der. O, bütün tanrıların üstündedir. Her şey onun 

emri ile oluşmuştur. Bu düşünce tarzı, Türklerin semavi dinlerden olan İslamiyet’le karşılaşınca, kolaylıkla 

bu dini kabul etmelerini sağlamıştır (Seyidoğlu 2019:10). Mitler “daha çok dinsel kaynaklıdır ve 
kahramanlık üzerine kuruludur” (Kaleli1996;16) 

 
Din, insanlar ile insanın var olduğuna inandığı tanrılar arasındaki çoğu uhrevi karmakarışık 

ilişkilerin karışımıdır. (…) Din kadar insan hayatının hemen her sahasına girmiş ve hâkim olmuş 

başka bir sosyolojik olgu yoktur. Ortak bir inanç olarak etrafına bu kadar çok sayıda insanı 

toplayan bir başka değer ve oluşum da yoktur (Ünal 2020:43). 

 

Mitlerdeki tanrı anlayışları, yaratılış mitleri, ayinler, ölüm, ölümden sonra diriliş, cennet-cehennem ve 
benzeri içerikler, aynı zamanda dini yapılarında temel unsurlarıdır (Demir 2019:22). 
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4. OĞUZ KAĞAN DESTANI’NIN İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ ve İSLAMİYETTEN SONRAKİ 

SÖYLENİŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

4.1. Oğuz’un Han, HükümdarOluşu 

 
Oğuz’un, hükümdar, han oluşu, adı anılan destann iki ayrı söylenişinde farklık gösterdiği görülür.  

-İslamiyetten Önceki Söylenişinde: 

 
Oğuz, ormanda yaşayan ve insanları yiyen bir canavara karşı mücadelerisnde başarılı olduktan 

ve olağanüstü özelliklere sahip iki hanımla evlendikten sonra hükümdarlığını ilan eder (Gündüz 

2021:33). 

 
-İslamiyetten Sonraki Söylenişinde ise;Oğuz’un babası ve ailesinin diğer bireyleri onun hak dininde, 

Müslüman olarak doğduğunuı öğrenirler. Oğuz’un babası kara han, Oğuz’u öldürmek ister ancak karısı 

haber alarak babasının üzerin yürür. Bu arada nereden geldiği bilinmeyen bir ok, Kara Han’ın yüreğine 
saplanır. Kara Han ölür ve Oğuz, Han olur. 

 

4.2.Evlilikleri 

 
-İslamiyetten Önceki Söylenişinde; 

Sepetçioğlu, Oğuz Kağan’ın göğün kızı ile evlenmesini şöyle anlatır:  

Ormanda Tanrı’ya yalvarırken karanlık basar ve gökten mavi bir ışık düşer. Güneşten de aydan da daha 
parlatır bu ışık. Oğuz Kağan yürür, mavi ışığın ortasında bir kızın oturduğunu görür.(…) Öyle güzel bir kız 

ki gülse mavi mavi gökde güler.(…) Görünce aklı başından gider, kızı sever ve onunla evlenir.  

Oğuz’un yerin kızı ile karşılaşması ise, şöyle anlatılmıştır:  

 
Ava gitmişti bir gün, ormanda Oğuz Kağan, gölün ortasında bir tek ağaç uzuyordu, ağacın 

kovuğunda bir kız oturuyordu. Gözü gökten daha gök, bu bir Tanrı kızıydı, ırmak dalgası gibi 

saçları dalgalıydı. Bir inci idi dişi, ağzında hep parlayan… (Bang ve Arat 2012: 94).  

 

Bang ve  Arat’a göre; ırmağın içindeki yalnız ağaçta duran bu kız, yerin kızıdır. Bu sebepten onun 
özellikleri ırmakla, denizle, yerle ilgilidir. Destanlarımızda bir yerde tek başına bir ağacın bulunması sıkça 

karşımıza çıkan bir durumdur. Bu ağaç, Tanrı’yı temsil etmektedir. Ondan dünyaya gelen kız tanrısal 

özellikler taşımaktadır. Oğuz’un yüzünün ve Kurdun yelesinin gök olması gibi kızın da gözlerinin gök 

olması onun tanrısallığının bir ifşasıdır ( Bang, Arat, 2012:94). 
-İslamiyetten Sonraki Söylenişinde; evliliğinde bir olağanüstülük görünmemektedir. Oğuz büyür, 

evlenecek yaşa geldiğinde babası Kara Han, oğluna kendi küçük kardeşinin kızı Özhan’ı almak ister. Oğuz, 

amcasının kızı Özhan, Hak dinini seçmediği için, onunla evlenmeye razı olmaz. Bir gün ava çıktığında, 
diğer amcasının Gürhan’nın kızı Hak dini seçmeyi kabul etmesi üzerine, onunla evlenir ve karısını çok 

sever.   

 

4.3. Olağanüstü Özellikler ve Kahramanlık Durumu  

 

-İslamiyetten Önceki Söylenişlerinde; 

Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz’un doğumu sırasında anne Ay Han’ın gözlerindeki renk ve ışık motifleri 
ile kahramanlık vurgusu yapılmıştır.  

Ayrıca, doğan çocuğun yüzü “göğün renginde, ağzı ateşin kızılında ve gözleri elâsındaydı, saçları kara, 

kaşları karaydı”  (Sepetçioğlu, 2019:42),  cümlesinde belirtilen Oğuz’un yüzünün gök renginde olması, 
ağzının ateş kızılı olması doğaüstü varlıklar için kullanıldığı bilinir. 
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Mitoloji, ilkleri anlatır ve rivayet eder. Diğer sıradan insanlardan üstün kişilerin, kahramanların, 

büyük adamların, evliyaların, mübarek zatların, peygamberlerin, tanrıların, meleklerin ve 

tanrının yapmış olduğu olağanüstü ilk örnek davranışları anlatır. Öyleyse mit kahramanları 

olağanüstü insanlardır doğaüstü olaylar ilk kez onlar tarafından gerçekleştiği için mitoloji de ister 

istemez o örneklerden bahseder (İmâmî 2019:20). 

 
Asiye Figen Kalkan, Türk Destanlarında Kahramanın Olağanüstü Doğumu makalesinde: 

 
Oğuz Destanı’nda Oğuz’un doğumu sırasında annesi Ay Kağan’ın gözleri aydın olmuş, 

renklenmiş, ışık dolduğunu, (…) ışık motifi destanlarımızda sıkça rastlandığını, annenin gözleri 

parlayarak bebeğini dünyaya getirmesi başka destanlarda da mevcut olduğunu belirttir. Ayrıca, 

annenin isminin gece parlayan göksel bir unsur olması, gözlerinden ışık gelerek doğum yapması 

ve doğan oğlanın yüz renginin gömgök, gök mavisi olması tesadüfi bir durum olmadığını belirtir 

(Kalkan. 2016:41-43).   

 

Bu bilgiler ışığında doğan çocuğun doğumunda belirtilen renk ve ışık motiflerinin anlamlandırılması ile  
Oğuz’un olağanüstü varlık olduğu vurgusu yapılır. Bu olağanüstü özellikleri Oğuz’un anasının göğsünden 

sütünü yalnız bir defa emmesi, dile gelmesi, pişmemiş et, aş ve şarap istemesi, kırk gün içinde büyümesi 

ve geçtikten sonra yürüyüp oynar olması, at sürülerini gütmesi ve o atlarla avlara gitmesi Oğuz’un bebekken 
gösterdiği olağanüstü özellikleridir. Bu olağanüstü özellikler göz önüne alındığında, Oğuz’un bir bebek 

değil, güçlü bir kahraman olarak değerlendirilmesi gerekir.   

 

-İslamiyetten Sonraki Söylenişinde; 
Doğum anında bir olağanüstülük görünmemektedir. Destandan öğrenildiğine göre;doğan bebek, üç gün 

annesini emmez. O dönemde kâfir olan anne, rüyasında oğlunun kendinden isteği olan Hak dinine geçmeyi 

kabul edinçe, bebek annenin sütünü emer. Bu bebeğin güzelliği insanlar arasında onun bütün eşlerinden 
yüce olacağı, hayatının ünle dolacağı şeklinde yorumlanır (Kalkan. 2016:41-43).   

Ayrıca yine Oğuz Kağan Destanı’nın, İslamiyetten sonraki söylenişinde; annesinin sütünden bir ağız 

aldıktan sonra, konuşmuştur. Müslüman Türk Destanları’nda  Oğuz Han, annesinin memesini almamış ve 
ilk önce, annesinin Müslüman olmasını istemiştir Yani annesinin sütünü içmeden konuşmaya başlamıştır. 

Bizce annenin ilk sütünü, ağzına aldıktan sonra konuşma, Türk Mitolojisi’ne daha uygun düşen bir 

anlayıştır (Ögel. 2020/2:13). 

 
Daha az olağanüstülüklere sahip İslami rivayette beyler ve şölen halkı doğan çocuğa isim ararken çocuk 

dile gelip “Benim adım Oğuz’dur” diye bağırır. Çocuğun, kendi kendine verdiği isim kabul edilir. Oğuz’un 

falına bakılır, uzun ömürlü olacağı şanlar şerefler kazanacağı anlaşılır, şölen biter, herkes evine giderken, 
Oğuz “Allah!” diye bağırır.     

Bu söylenişinde doğum anında olağanüstülük görülmesine rağmen dile gelerek, kendi kendine isim 

koyması, olağanüstü bir durum olarak kabul edilir, ayrıca, bakılan faldan anlaşıldığı üzere uzun ömürlü 

olacağı, şanlar şerefler kazanacağının bildirilmesi sonucunda da Oğuz, olağanüstü özellikleri olan bir 
kahraman olarak kabul edilebilir.  

Ayrıca, Oğuz’un kahramanlığı genetik bir özellik olarak gösterilmiş ve okuyucunun Oğuz’a verilecek tüm 

olağanüstü özellikleri normal karşılaması sağlanmıştır. Annesini ve daha sonra eşlerini Hak dinine çağıran 
Oğuz, Uygur rivayetindeki gibi tanrısal bir kahramandır (Kalkan. 2016:41-43).  
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4.4.Oğuz Kağan’ın Oğulları 
 

İslamiyetten Önceki Söylenişinde; 

Gökten inen mavi ışıktan inen kız, üç erkek çocuk doğurdu. Birine Gün adını verdiler; ikincisinin adına Ay 

dediler, üçüncüsünü Yıldız diye çağırdılar. Göl ortasındaki ağaç kovuğundan çıkan kızdan doğan 
çocuklarına da Oğuz Kağan Gök, Dağ ve Deniz ismini verdi. 

-İslamiyetten Sonraki Söylenişinde; Oğuz Kağan Destanı’nın altı oğlu olduğunda söz edilmiş ancak 

oğullarının isimlerine dair bilgi verilmemiştir. 

 

4.5.Oğullarına Yurdu Teslim ve Paylaştırma  

 
Oğuz Kağan Destanı’nda her iki farklı söylenişinde de yurdunu oğullarına teslim ettiği ve aralarında 

paylaştırdığı anlaşılmaktadır.  

-İslamiyetten Önceki Söylenişinde; 

Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten önceki metin sonunda Oğuz Kağan şu cümleleri ile yurdunu 
oğullarına teslim ettiği paylaştırdığı anlaşılır.   

 
Ey oğullarım ben çok yaşlandım / Çok savaşlar gördüm / Cıda ile çok ok attım. / Aygır ile çok 

yollar aştım. / Düşmanları ağlattım / Dostlarımı güldürdüm / Gök Tanrıya olan borcumu ödedim 

/ Size de yurdumu verdim…(Sepetçioğlu, 2019:51). 

  

Destanın sonunda, Oğuz Kağan yurdunu oğulları Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ ve Deniz’e teslim ettiği ve 

oğulları arasında paylaştırdığı anlaşılır. Yine İslamiyetten önceki söylenişinde Oğuz Kağan, büyük otağın 

sol yanında kırk kulaç uzunluğunda bir ağaç diktirir. Onun tepesine de bir gümüş tavuk koydurur, dibine 
bir kara koyun bağladı, Sağ yanda Bozoklar oturdu, sol yanda Üçoklar yerini alır. Altı oğlunu Bozoklar ve 

Üçkoklar olarak isimlendirerek yurdunu paylaştırır.  

 
-İslamiyetten Sonraki Söylenişinde; 

Oğuz Kağan, Moğollarla savaşıp onlara da Hak dinini kabul ettirdikten sonra daha birçok ülke fethettikten 

sonra öz yurduna döndüğünü ve 116 yıl hakanlık yaptığı anlaşılır. Sonunda kurultayı toplayıp oğullarına 

öğütlerde bulunur ve ülkesini altı oğlu arasında paylaştırır. Sonrasında ruhunu teslim eder. Oğuz Kağan 
Destanı’nın İslamiyetten önceki ve İslamiyetten sonraki her iki söylenişte de Oğuz Kağan’ın, yurdunu 

oğullarına teslim ettiği ve aralarında paylaştırdığı anlaşılır.  

 

 

 

4.6. Renk Motifi 

4.6.1. Mavi 

 

-İslamiyetten Önceki Söylenişinde; renklerle ilgili  

 
“çocuğun yüzü göğün renginde, ağzı ateşin kızılında ve gözleri elâsındaydı, saçları kara, kaşları 

karaydı.” Kız mavi ışığın orta yerinde tek başında oturuyordu.  “(…) mavi gök de gülüyordu”,  

“İtil Müren’in suyu kıpkırmızı zencefil gibi aktı.” …  (Sepetçioğlu, 2019:42-51). 

 

cümlelerinde, Oğuz Kağan’ın saçlarının, kaşlarının kara oluşu, Yaşar Çoruh’un Türk Mitolojisi’nin Ana 
Hatları kitabında, siyah rengi, ezeli karanlık, boşluk, ölüm karanlığı tahribat, üzüntü, büyü, kötülük ya da 

ölümle ilgili mitlerde yer alan tanrılar, kargaşa ortamı, şeytan gibi pek çok şey, kara renkle ifade edilmiştir. 

Doğan çocuğun saçlarının ve kaşlarının kara oluşu ile doğan çocukta var olduğuna inanılan güce işaret 

edilir.  
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Evleneceği kızın mavi ışık içinden çıkması gülüşünün, mavi göğün gülüşüne eş olması ile mavi renk, 
simgesel olarak incelendiğinde: 

 
Mavinin göğün de rengi olmasından dolayı çoğu kere gök unsuruna işaret eden çeşitli öğelerin 

simgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sıfat olarak bir isimle kullanıldığında bu renk o ismin Gök Tanrı yada gökte olduğuna inanılan 

ruhlarla ilişkili bir şey olduğunu gösterir (Çoruh,2017:336). 

 

4.6.1. Kırmızı  

 

Doğan çocuk için “ağzı ateşin kızılında”  …  (Sepetçioğlu, 2019:42) denilmesi, ve “İtil Müren’in suyu 

kıpkırmızı zencefil gibi aktı” …  (Sepetçioğlu, 2019:46) ifadesindeki suyun kıpkırmızı oluşuna işaret edilen 
kırmızı rengi Çoruh, simgesel olarak;” güneşin ve tüm savaş tanrılarının rengi olduğunu vurgular.” 

 
Eril hareket ilkesini, ateşi, hükümdarlığı, aşkı, hazzı, gelin ve evlilikle ilgili bir takım hususlarını 

ifade eder. (…) Türk kültür ya da mitlerinde hem gök hem de yer unsuruyla ilgili olarak olumlu, 

olumsuz her iki anlamda da kuvvet, güç, iktidar, şiddet, yoğunluk ifade eder (Çoruh, 

2017:334). 

 

-İslamiyetten Sonraki Söylenişinde; 
Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten sonraki söylenişinde, Oğuz’un babasının adının Kara Han oluşu 

dikkat çekicidir.  

 
Kara sözcüğünün hükümdar ve haneden sıfatı olarak kullanılmasının (zorlu, çetin hükümdar) 

olduğu ve kara rengin “kuvvetli” şekilde anlamlandırılması, hanın ve/ve ya hükümdarın kuvvetli 

oluşuna işaret eder (Çoruh, 2017:332). 

 

4.7. Dağ Motifi  

 

-İslamiyetten Önceki Söylenişinde; 
“İtil Müren’in yanı bir kara dağ idi. İşte bu kara dağın eteğinde savaşlar oldu.” (…) (Sepetçioğlu, 2019:46) 

-İslamiyetten Sonraki Söylenişinde; 

“Savaşlar birbirini kovalar; savaşlara ulaşmak için yollar, dağlar, akarsular geçilir” (Sepetçioğlu, 
2019:132) 

 ifadeleri yer alır.  

Destanlarda mitolojik unsurların anlamı ile Bahaeddin Ögel yaptığı çalışmalarda, dağların ve akarsuların 
‘geçilmesine’ dikkat çeker, bir zorluk ve güçlüğün aşılmasına işaret eder, bunu bir başarı algısı olarak 

sezdirir.  Türk Destanlar’ında, dağlar ve ırmaklar v ya sular, birbirlerinden ayrılmazlar. 

 
Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten önceki ve İslamiyetten sonraki her iki söylenişte de dağ 

mit Türk destanlarında türeyiş mitlerinin özelliklerini gösterir. Dağların göğe yakın oluşu Gök 

Tanrıya ulaşmaya olanak veren, hatta merdiven olarak bir mekân özelliği taşır (Öğel 

1995:426). 

 

4.8. Hayvan Motifleri  

 

Oğuz Kağan Destanı’nın İslamiyetten Önceki Söylenişinde de var olan hayvanlar, kutsal ve mit olarak 

kabul edilmiş ve anlamlandırılarak, çeşitli anlamları nesilden nesile aktarılmıştır. 
-İslamiyeten Önceki Söylenişi 
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Destanın İslamiyetten önceki söylenişinde kurt ve attan sıklıkla söz edilir. Oğuz Kağan, korkunç bir 
canavarı öldürmek için önce bir geyiği, sonrasında da bir ayıyı öldürür. Bu söylenişte kurt, at, geyik, samur, 

ala doğan ve  ayının adı geçmektedir. 

-İslamiyetten Sonraki Söylenişi 

İslamiyetten sonraki söylenişlerinde hiçbir hayvan motifine rastlanmamıştır.  
 

SONUÇ:  

 
Bir destandaki mitlerin anlamlandırılması, o destanda var olan tema ve karakterleri ortaya çıkarır.  

Sonucunda bu temalar ve karakterler vasıtası ile o milletlerin varoluş ve varlıklarını sürdürme şekillerine 

dair fikirler ortaya çıkar. Bu düşünceler de o milletler ile ilgili evrensel değerlerin oluşmasına ve o 
değerlerin tarih boyunca birbirlerine aktarılmasına olanak verir.  

Oğuz Kağan Destanı’nın her iki söylenişindeki mitolojik unsurlardan yola çıkarak, sosyal hayat, devlet 

yönetimi, din, düşünce anlayışı ve benzeri kültürel, dini işaretlerin izi sürülmüştür. Ayrıca bu bilgiler 

doğrultusunda, bu iki farklı söylenişin, genel bakış açısı altında karşılaştırılması da yapılmaya çalışılmıştır.  
Destanlar zaman zaman farklı biçimlere de bürünerek günümüze gelmiştir. Bir destanda var olan motifler, 

destanların söylenişleri değişiklik gösterse de motiflerin ortak anlamlarının izi sürmek ve bu izler 

doğrultusunda o destan ile ilgili değişmeyen değerler hakkında fikir edinmek mümkün olabilir.  
Oğuz Kağan Destanı’nın, İslamiyetten önceki ve İslamiyetten sonraki söylenişleri genel anlamda ve iki 

farklı söylenişinde var olan mitolojik unsurlar anlamlandırıldığında, ana anlamlar aynı olsa da değişiklik 

göstreren  anlamsal gücü eksilen, artan durumlar mevcuttur. .   
 

Oğuz Kağan Destanı’nın, İslamiyetten önceki ve İslamiyetten sonraki söylenişleri “Oğuz’un Han, 

Hükümda Oluşu”,-“Evlilikleri”, “Olağanüstü Özellikler ve Kahramanlık Durumu”, “Oğuz Kağan’ın 

Oğulları”, “Oğullarına Yurdu Teslim ve Paylaştırma”  başlıkları altında incelenmiş ve bu başlıklar altında 
yer alan motiflerin, mitoojik unsur olarak anlamlandırılmış ve incelenmesi yapılarak karşılaştırılımıştır. 

bununla birlikte  “Renk Motifi” ana başlığında kırmızı, mavi ve kara renkleri incelenerek karşılaştırlması 

yapılmıştır.Ayrıca, “Dağ” motifine dikkat çekilmiştir.   
Sonuç olarak; Oğuz Kağan Destanı’nın, İslamiyetten önceki ve sonraki söylenişlerinde yer alan motifler ve 

semboller ayrı ayrı çözümlenmiş  ve yapılan karşılaştırmalar sonrası, destannın teması ve varolan 

kahramanlar, nesilden nesile aktarımındaki dili, üslup, zaman, ve mekân bilgileri ışığında   

Oğuz Kağan Destanı’nın Türk Kültürü’ndeki yeri ve önemi üzerine dikkat çekilmişir. 
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ÖZET 

1940’lı yıllarda çalışmalarıyla medeniyetlerin beşiği ve kültürlerin birikim merkezi olarak 

Anadolu’yu öne çıkarmaya çalışan Cevat Şakir, Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu gibi isimler Mavi 
Anadoluculuk hareketini başlatmıştır. Mavi Anadolucular yazılarında Batı’nın yüzlerce yıldır 

Yunan kültürüne mal ettiği değerlerin asıl sahibinin Anadolu olduğu vurgusunu yapar. Hareketin 

öncüsü Cevat Şakir, Anadolu kültür ve medeniyetinin zenginliğini göstermek amacıyla birçok yazı 

kaleme alır. Bu yazıların ortak noktası olarak kuvvetli bir “ben” ve “öteki” imajı çizildiğini 
söyleyebiliriz. İyonya’da kültür, medeniyet, sanat, bilim gibi konularda ne üretildiyse Anadolu’ya 

aittir.  Batı Anadolu/İyonya “ben” olarak alınırken Yunanistan “öteki” olarak konumlanır. Düşünce 

yazılarının neredeyse tamamına yakınında bu karşıtlık yer alırken roman ve hikayelerinde az da 
olsa Rum ve Türk tipi üzerinden kıyaslamalar yapmaktadır.  

Bu çalışmada Cevat Şakir’in çoğu Ege kıyılarında ve adalarında ve kısmen İstanbul’da geçen 

roman ve hikayelerinde Rum kimliğinin yansımaları tespit edilmeye çalışılmış, ardından Batı 
dünyasına pek çok açıdan eleştiriler getirdiği Turgut Reis ve Uluç Reis romanlarında olumlanan, 

ideal “ben” ve olumsuzlanan “öteki” imajı değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Cevat Şakir, Rum kimliği, ‘ben’, ‘öteki’. 
 

 

GREEK IDENTITY IN THE CONTEXT OF "I" AND "OTHER" IN CEVAT 

ŞAKIR'S FICTIONAL WORKS 

 
Hikmet Konar 

International Balkan University 

cevatsakir1890@gmail.com 
Turkey 

 

 

Abstract 

In the 1940’s, names such as Cevat Şakir, Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, who tried to highlight 

Anatolia as the cradle of civilizations and the accumulation center of cultures, started the Blue 
Anatolians’ movement. In his writings, Blue Anatolian’s emphasize that Anatolia is the real owner of 

the values that the West has attributed to Greek culture for hundreds of years. Cevat Şakir, the pioneer 

of the movement, wrote many articles to show the richness of Anatolian culture and civilization. As the 

common point of these articles, we can say that a strong image of "me" and "the other" is drawn. 
Whatever was produced in Ionia on subjects such as culture, civilization, art and science belongs to 

Anatolia. While Western Anatolia/Ionia is taken as "me", Greece is positioned as the "other". While 

almost all of his writings have this contrast, he makes comparisons in his novels and stories, albeit a 
little, over the Greek and Turkish types.  

                                                             
3 Doktora öğrencisi / PhD candidate 
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In this study, the reflections of Greek identity were tried to be determined in Cevat Şakir's novels and 
stories, most of which took place on the Aegean coasts and islands, and partly in Istanbul, then, the 

ideal "me" and the negated "other" image was evaluated, in Turgut Reis and Uluç Reis novels in which 

he criticized the Western world in many ways. 

 

Keywords: Cevat Şakir, Greek identity, ‘I’, ‘other’.  

1. GİRİŞ  

 
Kimlik; başta sosyoloji olmak üzere, felsefe, psikoloji, antropoloji, edebiyat ve siyaset gibi sosyal bilimleri 

yakından ilgilendiren karmaşık ve soyut kavramlardan biridir. Kimlik, Türkçe Sözlük’te “Toplumsal bir 

varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü” olarak 
tanımlanır (1998: 1324). Diğer bir deyişle kimlik, çevresindekiler tarafından bireyin nasıl algılandığını ve 

onun kendisini ve çevresindekilere yönelik algısını kapsayan bir kavramdır. Anthony D. Smith’in önerdiği 

gibi kimlik en temel düzeyde bireysel ve kolektif kimlik olmak üzere iki kategoride incelenebilir.4 Kimlik, 

ben ve ötekinin tanımlanması için gereklidir ve dinamik bir olgudur. Gerek kişinin mikro kimliği gerekse 
ulusların makro kimlikleri zamandan ve mekândan beslenerek küresel etkileşim alanlarını oluştururlar. Nuri 

Bilgin, dinamik olarak yorumladığı kolektif kimliği “belirli bir alanda (territoire) kök salmış birtakım 

grupların (etnik toplulukların) diğer gruplardan farklarını ortaya koyma, vurgulama talebi” şeklinde 
tanımlar (Bilgin, 1999: 59).  

 

20. yüzyılda yaşanan savaşların ardından değişen sınırlarla birlikte millileşme/milli kimlik oluşturma 
anlayışı hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. “Millet”5 kavramına dayalı siyasi yapılanma Cumhuriyet’in 

ilanıyla birlikte yeni devletin de resmî ideolojisinin temelini oluşturmuştur. Milliyetçi ideolojilerin önemli 

bir özelliği “kendileri, devletleri, tarihleri ve hatta gelecekleri konusunda inandıkları ‘milli gerçekleri’ 

olmasıdır.” Bu milli gerçekler içerisinde hâkim unsur “biz”, hakim unsur dışında kalanlar ise “öteki” olarak 
konumlandırılmaktadır. Milliyetçiliğin bir diğer özelliği ise milletlerin tarih içinde hep var oldukları, hiç 

yok olmadıkları, süreklilik içerisinde bugüne geldiklerine inanılmasıdır. Her millet kendi tarihinin çok 

eskiye dayandığını iddia eder ve kendine ait bir tarih yaratmaya çalışır (Milas, 2010: 9). 
 

Cevat Şakir’in eserlerinde Yunan imajı daha çok antik çağda Batı Anadolu/İyonya ile Helenistan’ın kültür, 

bilim, sanat, tarih, edebiyat ve sosyal hayat gibi pek çok konuda karşılaştırılması ile kendini deşifre eder. 

Yazar, Girit gibi Rum ve Türk nüfusun birlikte yaşadığı bir adada doğmuş, çocukluğunu Büyükada’da 
geçirmiş, gayrimüslim öğrencilerle birlikte Robert Koleji’nde eğitim almış olmasına rağmen eserlerinin 

çok azında Rum6 karakterlere yer vermiştir. Bunun belki de temel sebebi Mavi Anadoluculuk görüşü 

içerisinde Batının sahip olduğu tüm değerlerin kökeninin Anadolu’da olduğu ve bu kökenin Helen/Yunan 
olmadığını kanıtlamaya çalışmasıdır. Yazar, günümüzde Ege ve Akdeniz’de yaşayan azınlıkları ele almak 

                                                             
4 Modern dönemde ulus devletlerin kurulmasında kolektif bellek ve ethnie kavramlarının rolü için bkz. Anthony D. 

Smith, Ulusların Etnik Kökeni, çev. Sonay Bayramoğlu, Hülya Kendir (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2002),  171-

198. 

5Smith, millet kavramını tarihi bir toprağı/ülkeyi, ortak milletleri ve tarihi belleği, kitlevi bir kamu kültürünü, ortak 

bir ekonomiyi, ortak yasal hak ve görevleri paylaşan bir insan topluluğunun adı olarak tanımlar. A.D. Smith, Milli 

Kimlik, 32. Millet ya da ulus kavramı hakkında ayrıntılı bir inceleme için ayrıca bkz. Benedict Anderson, Hayali 

Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, 19-22. 

6 Bizans döneminde Helence konuşan Ortodoks Hristiyanlar kendilerini ‘Roma’ sözcüğünden türetilmiş olan ‘Romios’ 

(Rum) sözcüğü ile belirlemişti. Türkçede Rum sözcüğü, genel olarak Hristiyan Ortodoks mezhebine bağlı ve çağdaş 

Yunanca konuşan kimse anlamında kullanılır. Herkül Millas, Geçmişten Bugüne Yunanlılar, 162, 195. 
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veya yok saymak gibi bir amaç gütmemiş aksine aynı coğrafyanın yüzlerce yıl önceki halini anlatarak yeni 
bir tarih tezi oluşturmak istemiştir.  

 

 

2. KURMACA ESERLERİNDE RUM KİMLİĞİ 

Cevat Şakir, Ege kıyılarında ve Ege denizindeki adalarda yaşayan halkın gündelik yaşamını gözlemlendiği 

ve kurmaca eserlerinde bölge halkının yaşayışını yansıttığı görülmektedir. Bölgenin demogojik özellikleri 

düşünüldüğünde Türkler ile birlikte Rumların da eserlerine yansımış olması beklenmektedir. Ancak 
eserlerinin ana kahramanları hep Türklerdir. Herkül Millas, Cevat Şakir’in eserlerinde Rum karakterlerin 

eksikliğine bakarak nüfus mübadelesinden önce Ege kıyılarında yaşayan Rumları yok saydığı 

değerlendirmesini yapar. Milas’a göre yazarlar ideolojik görüşleri çerçevesinde bazı konulara bilinçli 
olarak değinmezler. Bir tür suskunluk içerisinde olmaları da aslında metinlerde görülen bir iç çelişkidir 

(Milas, 2005: 253). Diğer bir deyişle Millas’a göre Cevat Şakir, bir ulusçuluk ideolojisiyle kurmaca 

eserlerinde Türk denizcilerin, süngercilerin, balıkçıların hikayesini anlatırken aynı bölgede yaşamış ve 
genellikle aynı meslekle uğraşmış Rumlardan bahsetmemektedir. Oysaki Cevat Şakir’in temel sorunsalı 

Antik Yunan medeniyetine atfedilen değer ve Ege bölgesini de içerecek şekilde tek bir Yunan/Helen 

kimliğinin olduğuna dair görüşlerdir. Ona göre Anadolu’da yaşayanlar Anadolulu kimliğini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle Bodrum ve civarındaki adalarda Türklerle birlikte yaşayan Rumlarla bir 
problemi yoktur.7  Bu bölümde Cevat Şakir’in roman ve hikayelerinde karşımıza çıkan Rum kahramanlara 

nasıl yer verdiği ve söylemden yola çıkarak yazarın yaklaşımı ele alınacaktır.  

 
19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan azınlıkların bağımsızlık mücadeleleri ve Batılı 

devletlerden aldıkları destekler, yaşanan savaşlar, yapılan anlaşmalarla kaybedilen topraklar ve nüfus 

mübadelesi gibi yakın tarihte yaşanan siyasi gelişmeler Türk halkının toplumsal belleğinde yer etmiş ve 

Türk ve gavur şeklinde iki ayrı kimlik söylemi gelişmiştir. Örneğin Aganta Burina Burinata isimli romanda 
babasının gemilerde çalışmasını istemediği halde büyük bir tutkuyla denize açılan Mahmud’un hikayesi 

anlatılırken bir noktada Rum Pahos ile yollarının kesişmesinden de bahsedilir. İstanbul’dan Marsilya’ya 

gidecek bir yolcu gemisinde ateşçi olarak iş bulan Mahmud orada Bodrumlu Pahos ile karşılaşır. Gurbet 
ellerde karşılaşan bu iki genç hemen birbirlerine sarılırlar. Pahos, kollarını açarak Mahmud’u bağrına 

basarken ilginçtir ki Mahmud’un iç sesi Pahos’un Rum olmasıyla ilgili şu cümleleri kurar:  

 
“Gerçi Bodrum’dayken biz Rumlara gavur derdik, herhalde onlar da bize daha çok iltifatkar olmayan 

sıfatlar verirlerdi; fakat yabancı illerde birbirimize rastlayınca içtiğimiz su ayrı gitmez, bir anadan 
doğmaymışız gibi birbirimize sarılırdık.”8 

                                                             
7 Herkül Millas, “Anadolucular” başlığı altında Halikarnas Balıkçısı, Kemal Tahir, Fikret Otyam, Hasan İzzettin 

Dinamo ve Yılmaz Karakoyunlu’nun edebi metinlerini öteki olarak Yunan ve Rum karakterler açısından inceler. Bu 

yazarların eserlerinde hissedilen ortak bir anlayış olduğunu düşünmektedir. Bu anlayışa göre “1) Rum ‘bizden’ 

sayılmaktadır; 2) ancak bu Rum, ulusal özellikleri yok olmuş, Türkleşmiş bir kimsedir; 3) Batı genellikle olumsuzdur, 

‘öteki’ konumundadır; 4) Türk ‘öteki’ne göre olumludur, üstündür; genellikle Anadolu ve Doğu üstündür.” Bkz. 

Herkül Millas, Türk ve Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005), 157; Ayrıca 

Herkül Millas, Anadolucuların eserlerinde Türkiye’de yaşayan “Öteki”nin “biz”e olan benzerliğine vurgu yaptıklarını 

dolayısıyla ötekiyi biz ile eşitlediklerini ancak “biz”in karşısına olumsuz Öteki olarak Batı’yı çıkardıklarını da belirtir. 

Bkz. Hercules Millas, Nations and Identities: The case of Greeks and Turks, E-book, 2010, 112.  

8 Halikarnas Balıkçısı, Aganta Burina Burinata, 119; Herkül Millas, Aganta Burina Burinata romanında nüfus 

mübadelesinden önce Bodrum ve Ege kıyılarında yaşayan Rum halkının varlığından bahsedilmediğini, arada adalarda 

yaşayan Yunanlıların görüldüğünü söyler. Bkz. Herkül Millas, Türk ve Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik, 307. 

Ancak yukarıda değinildiği üzere bu romanda Pahos ile Mahmud karşılaştıklarında Mahmud, Bodrum civarında 

Rumların yaşadığını “Gerçi Bodrum’dayken biz Rumlara gavur derdik” diyerek belirtir. Bu ifade Bodrum ve civarında 
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Görüldüğü gibi Mahmut’la Pahos’un birbirlerini görünce yaşadıkları mutluluğun altında gurbet elde 
olmalarının bir etkisi vardır. Oysa yaşadıkları şehirde Türk ve Gavur diye bir ayrım halkın kolektif belleğine 

yerleşmiştir.  

 
Ekmeğini denizden çıkaran Rum tipinin dışında genelev işleten Rum kadınlar da Halikarnas’ın eserlerinde 

karşımıza çıkar. Bu kadınlarla ilgili aynı iyimserliğe sahip değildir. Aynı romanda Beyoğlu’nun arka 

sokaklarındaki genelevlerden birine giden Mahmud’u yaşlıca bir Rum kadın karşılar. “Bir gözü ızgarada 

pişirilmiş uskumru gözü gibi bulanmış ve yuvasından fırlamış olan bu yaşlı kadın”ı gören Mahmud’un beti 
benzi atar, irkilir. Onun tereddüdünü gören kadın “Rum şivesiyle ‘Efendim bir nefis körletmekten ibaret 

değil mi? Onu başkası kadar ben de yaparım’ diye yalvarmaya başla[r]” (Balıkçısı, 2012: 115). 

 Mahmud’un bu deneyimi tiksinti, heyecan, telaş ve şaşkınlıktan kendini dışarı atmasıyla sona erer. Herkül 
Millas, bu romanda Rum süngercilerden bahsetmeyip sadece İstanbul’da ve genelevde Rum kadınların 

karşımıza çıkmasını ötekileştirme bağlamında değerlendirmektedir (Milas, 2005: 159). 

 
Genelev işleten Rum kadın tipi Ötelerin Çocuğu isimli romanda da karşımıza çıkar. Beyoğlu’nda kırmızı 

fenerli evlerden birine giden Cemal, evi idare eden Madam Rozika isimli “göbekli, kavramlı, anaç” 

(Balıkçısı, 1969: 35), kadınla dost olur. Kadının kendisine yol göstermesiyle birlikte iş yapmaya başlarlar. 

Cemal aslında Fransızca ve İngilizce ders veren, şiir yazan ancak para kazanamayan bir gençtir. Madam 
Rozika ile tanıştıktan sonra Cemal, turistleri bu eve getiren bir aracı haline gelir ve turistlerden iyi para 

kazanır. Beyoğlu’nda Asmalı sokakta kendisine küçük bir meyhane de açar (35).  Bu romanda iyi olarak 

anlatılan Rum karakter, Barba Vangel isimli bir balıkçıdır. Uzunada yakınlarındaki dar bir geçitte karşılaşan 
kayıkların birinin Rum diğerinin Türk olması iki tarafı da korkutur. İki kayık her an bir saldırı olabilir diye 

silahlarını hazırlar. Kerimoğlu’nun kayığının yanından geçmekte olan diğer kayıkta yetmiş yaşlarındaki 

Barba Vangel vardır. Yazar Barba Vangel’in kısaca hayatından bahseder. Güney Kiklad adalarında 

herkesin tanıdığı ve sevdiği Vangel karısı Katina’dan azar yemesiyle de meşhurdur. Çocuğu olmadığı için 
gördüğü çocuklarla oynar, onlara oyuncaklar yapar. Son derece yufka yüreklidir. Kerimoğlu yanlarından 

geçen kayıkta Barba Vangel’in olduğunu anlayınca rahatlar, “Merhaba!” sesine “Yassas! (sağ olun, yaşayın)”9 

sesi karşılık verir. İki taraf da hazırladıkları silahlardan utanır.10 Romanda bahsedilen bir diğer Rum karakter 
Rodoslu Stavro Kolarides’tir. Denizde batan, kayalıklara çarpıp parçalanan kayık, vapur, motor gibi 

araçların parçalarını satarak zengin olmuştur. Vapur leşçiliğinde bir eşi olmadığı söylenir. Hatta dostları 

bile kendisini “leş kargası manasında ‘koraka tzi psofizmenus’ diye anarlar” (Balıkçısı, 1969: 176). 
 

Çarpan bir vapura gidip parçaların ederini hesaplar ve tahmin ettiği tutarın yarısını teklif eder. Böylece 

sürekli kâr eder. Romanda birkaç karakteri etkileyen bir batık tekneden bahsedilir. Ege denizinde 1841 

yapımı Bozkurt teknesinin battığını duyduğu zaman Kolarides çok sevinir. Bu tekne madenden çıkarılan 
demirin doğrudan dökülmesiyle yapılmıştır ve demir levhaları çok değerlidir. Aynı teknenin battığını duyan 

Haşmet Bey ise kahrolur. Kendisinin elli bin altın parasını taşıyan Abdurrezzak bu kazada ölmüş, paralar 

da tekneyle birlikte suya gömülmüştür. Haşmet’in tüm derdi Kolarides’ten önce dalgıç bularak tekneden 
paralarını almaktır: “Şimdi, bu Kolarides gavuru, leşi satın alır, gider çıkarttırır. O zaman git de paraları 

                                                             
Türklerle birlikte yaşayan Rumlar olduğunu göstermektedir. Ancak bu ifade aynı zamanda halkın kolektif belleğinde 

Rumların Gavur olarak ötekileştirildiğini, hakim olan Türk öznenin karşısına konumlandırıldığını da belirtmektedir. 

Herkül Millas’ın bu romanla ilgili bir diğer eleştirisi de Anadolulu onlarca süngercinin arasında Rum ya da Hristiyan 

süngercinin olmamasıdır. Bkz. Herkül Millas, Türk ve Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik, 159. 

9 Metinde “Yassas” kelimesinin anlamı parantez içindeki şekliyle verilmiştir. Ancak bu kelimeyi “Merhaba, Esenlikler 

dilerim” şeklinde çevirmek daha doğrudur. 

10 Halikarnas Balıkçısı, Ötelerin Çocuğu, 28-29; Herkül Millas, balıkçı Barba Vangel’in olumlu bir Rum olarak 

yansıtıldığı yorumunu yapar. Bkz. Herkül Millas, Türk ve Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik, 159. 
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ara, onlar havada bulut, sen de onları unut olurlar”(188). Haşmet Bey’in paralarını geri alabilmek için bilgi 
toplamaya başladığında gittiği ilk kişi “yatağında bir çuval dolusu kemik halinde yatan” ihtiyar acente 

Kristoyanakos’tur. Ondan kurtulanların isimlerini ve Bozkurt gemisinin tam olarak battığı noktayı öğrenir 

(190). Stavro Kolarides gemi leşçiliğinden hileyle para kazanması, paragöz oluşu gibi özelliklerinden 

dolayı romandaki olumsuz kahramanlardan biridir. Yazar onun kötülüğünü ilginçtir ki Sokrat üzerinden bir 
benzetmeyle dile getirir: “Kendisi Sokrat’tan kalma bir lisan konuşuyordu. Fakat yüreği ona Sokrat’a zehir 

içirenlerden miras kalmıştı” (176). Cevat Şakir’in düşünce yazılarında insanlık tarihine olumsuz etkileri 

olduğunu düşündüğü için eleştirdiği üç filozoftan biri de Sokrates’tır ancak düşüncelerinden dolayı onu 
zehirle öldürmeye kalkan Atinalılar haindir. Burada Sokrat’a zehir içirenler ile kastedilen, olumsuzladığı 

Atinalılardır.  

 
“Deprem” isimli hikayesinde Murat Kaptan, Büyükada’da iskelenin yanındaki balıkçı kahvesinde 

otururken yıllar önce başından geçen bir olayı anlatır: Santorin adası yakınlarında denizde bir deprem olur 

ve Murat Kaptan’un bulunduğu tekne parçalanır. Depremin şiddetinden adada yer yarılır, evler yıkılır. 

Murat Kaptan deprem sona erince kendine gelir. Başında ağlayan bir Rum kız ve köpeği durmaktadır. 
Depremde ailesini kaybeden kız yaşayan birini bulmak için dolaşırken kaptana rastlamıştır (Balıkçısı, 1962: 

59). Bu hikayede adada Rumların yaşadığını gösteren tek sahne Murat Kaptan’ın ayılınca karşısında 

gördüğü bu küçük kızdır.  
 “Yedi Adalardaki Balık Bankası” isimli hikayesinde bir Yunan şirketin Balıkçı Ahmet ile anlaşması ve 

Ege denizinde tutulan balıkları satın alması anlatılır. Ocak ayında on beş gün sürecek olan avda mümkün 

olduğunca fazla balık tutulması temel şarttır. Balıkçı Ahmet, Egeli otuz kadar balıkçıyla anlaşır ve şirket 
adına ava çıkarlar (71). Bu hikayede Rum balıkçılar karşımıza çıkmaz ancak Türk balıkçıların çalıştıkları 

şirketin Yunan olduğu bilgisi verilir.  

 

“Dalgıcın Parçaları” isimli hikayede Dalgıç Ahmet’in feci bir şekilde can vermesi anlatılır. Hikayede önce 
Marmaris ve Bodrum kıyılarında dünyanın en cesur dalgıçlarının yetiştiği söylenerek Türk denizcileri 

övülür. Ardından Kiklad ve Sporad adaları Rum sünger armatörlerinin her yıl Bodrum’a gelerek dalgıç 

Ahmet ile anlaştıklarından bahsedilir (98). Bir Rum sünger armatörü için dalan Ahmet boğulur. Kendisini 
sudan çektiklerinde dalgıç giysileri içindeki vücudu şişmiştir. Şişen başını miğferin içinden çıkaramazlar. 

Dalış için tutulan skafandarın sermayesini veren armatör, Ahmet ile uğraşırken para kazanamadığı için 

tepinmeye başlar ve çalışanlara acele etmelerini söyler. Burada armatörün Ahmet’in ölümünü hiçe sayarak 

sadece zararını düşünmesi eleştirilmektedir. Bunun üzerine Ahmet’in boynunu keserler, kafatasını 
parçalayarak miğferden çıkarıp denize atarlar. Bu hikayede de Rum süngerciler yerine Rum armatörün daha 

iyi oldukları için Türk dalgıçları çalıştırdığı görülmektedir. Burada açıkça belirtilmese de her işi iyi yapan 

Türk imajı akla gelmektedir.  
 

“Hayyam’ın Testileri” isimli hikayede geçimini adalara ve Anadolu’ya çanak çömlek taşıyarak sağlayan 

Karagöz Ali ile Kalimnos Adası’nda yaşayan Barba Paho’nun arkadaşlıklarından bahsedilir. Barba Paho, 
adanın kahvecisi, meyhanecisi, balıkçısı, berberi, cerrahı, çalgıcısı ve hanendesidir. Ama aynı zamanda 

topraktan çeşit çeşit, boy boy çanak, bardak, testi, küp, güveç gibi eşyalar da yapıp satmaktadır. Barba Paho, 

Karagöz Ali’nin denizden çıkardığı tarihi testilere benzer ince belli, tek saplı yeni testiler yapar (113-114).  

Karagöz Ali’nin gözünden Barba Paho olumlanan bir Rum’dur. 
 

“Cankurtaran Anırtı” isimli hikayede Kıbrıs’tan on eşek yüklü olarak gelen bir teknenin Skarpontos 

açıklarında fırtınaya yakalanması ve adadaki bir eşek sayesinde yollarını bularak karaya çıkmaları 
anlatılmaktadır. Kendilerini açık denizde sandıklarından teknelerinin kurtuluş ümidi olmadığını 

düşündükleri bir sırada teknedeki eşek anırtılarına İstanköy adasındaki bir eşeğin karşılık vermesiyle 

yollarını bulurlar. Tarladaki eşeği ve otlayan koyunları bekleyen sekiz yaşlarındaki bir Rum kızla 
karşılaşırlar. Rum kız kendilerine “Kumbare gala thelete? Süt ister misiniz babalıklar?” diye sorar (139). 

Bu Rum kız dışında adada başka bir Rum’dan bahsedilmez. 
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“Ay Işığı” hikayesinde otuz yaşlarında, çam yarması bir delikanlı olan Sarı Ali’nin çok iyi Rumca 
konuştuğu ve bu sayede zaman zaman Stanköyü’ne giderek “Hipokrat’ın binlerce yıllık dev çınarının 

gölgesi altında, oranın yerlisi Türk ve Rum denizcileriyle beraber, denizlerden, balıklardan, Panoramiyoti 

adasındaki deniz manastırı ve deniz hazreti Cebrailinden, deniz tanrısı Poseidon’dan Amfitrit’ten güle güle 

bahset[tikleri]” (152), söylenir. İstanköy Cevat Şakir’in İyonya’ya dahil ettiği ve dolayısıyla “biz” 
içerisinde değerlendirilen bir yerdir. Nitekim Hipokrat’ın bu adadan çıkmış olmasını İyonya’da akıl ve 

bilimin ne kadar ileri olduğunun bir göstergesi olarak kabul eder. Biz’e dahil olduğu için Türk ve Rum 

denizciler bir arada huzurlu bir ortam kurabilmişlerdir. 
 

Rum balıkçılardan bahseden bir diğer eser de Deniz Gurbetçileri’dir. Romanın üçüncü bölümünde Çil Tahir 

Kaptan’ın batan teknesinden bahsederken Sömbekili Sidikli (Balıkçısı, 1997: 71) Vangel isimli bir 
süngercinin hayat hikayesine kısaca değinilir. Sömbeki adasında yaşayan Vangel, Vasiliki isimli güzel bir 

kızla evlenmiş ve üç çocukları olmuştur. Ekmeğini denizden çıkaran Vangel bir gün patronu tarafından 

küçük bir çengelci kayığıyla Tillos Adası’na bir mektup götürmek üzere gönderilir. Dönüşte fırtına 

yakalanır ve denizde kaybolur. Vangel bu romanda kendisinden olumlu olarak söz edilen bir Rum 
karakterdir. Burada anlatıcı hangi milletten olursa olsun denizcilerin kaderinin ortak olduğunu şu sözlerle 

vurgular: “Denizci adam! Mezarı da yok! Zaten hangi milletten olursa olsun, denizcilerin bir tek mezarı 

vardır: Deniz! Öyle, ayrı gayrı, Müslüman mezarlığı, gavur mezarlığı yok. Bıraktığı miras? Bu adaların 
çoğu halkı gibi mirasları: Derya!” (71). Herkül Millas bu romanda hem bu şekilde “farklı milletten 

balıkçıları bir saydığını” hem de kitabın son bölümlerinde Türk-Yunan ulusal balıkçı mücadelesine vurgu 

yapmasını bir çelişki olarak yorumlamaktadır (Milas, 2005: 162). 
 

(Hırsız) Selim teknelerde iş ararken Manol Kaptan’ın dalgıç aradığını duyar. Paluko, Selim’e Sömbekili 

Manol Kaptan’ın iki bacağından vurgun yediğinden dolayı fukara dalgıcın halinden anladığını söyler. 

Paluko, yedek yelkenini Selim’e verir. Selim Barba Manol’u bulmak üzere Sömbeki adasına gider. Barba 
Manol, “güneş yanığı, görmüş geçirmiş, yumuşak yüzlü altmışlık bir denizciydi. Selim’i görünce gözleri 

sevinçle uyandı” (Balıkçısı, 1997: 239).  Daha Selim kendisine geliş nedenini açıklamadan Selim’in niyetini 

okur ve Madruha’ya sünger avlamaya gideceklerini söyler. Manol Kaptan’ın teknesinde Rumların dışında 
dört Türk dalgıç vardır. Selim, tekne yola çıkana kadar depozitoda daha önceden tanıdığı üç Türk, 

Kandelyusa adasından Vasso ve Tillos adasından Takkis isimli Rum dalgıçla kalır. Manol Kaptan’ın teknesi 

açık denizde fırtınaya yakalanmamak için Madruha burnu civarında beklerler. Tilloslu Takkis, Yunus isimli 

Türk denizciye burna yakın bir mağarayı göstermek ister. Karaya çıkarlar. Takkis eski ve paslı bir tüfekle 
kuş avlamak ister. Ancak tüfeğin patlamasıyla Takkis’in gözleri kör olur, önünü göremediği için de 

uçurumdan düşerek ölür.  

 
Anlatıcı, Rum denizcinin ölümünden hem Rumların hem Türklerin eşit derecede üzüldüklerini ekleme 

ihtiyacı duyar. Neticede ekmek parası için gurbet ellerde aylarca beraber çalışmışlardır: “Bu ölümden 

Türklerin duyduğu acı hiç de Sömbekililerinkinden az değildi. Aylarca fukaralar yaban ellerde beraberce 
ekmek parası çıkarmaya uğraşmışlardı, aynı çanaktan yemişler, aynı katı galetayı kırmışlardı” (260). 

 

Deniz Gurbetçileri romanının sekizinci bölümünde kötü kahraman Karakulak, hem bir diğer kaptan 

Ateşoğlu’na kötülük yapmak hem de çok para kazanmak için Rum süngercilerle işbirliği yapar. Üstelik 
kendisine Ankara’da önemli mevkilerde destek verecek birileri de vardır:  

 
“Karakulak, Rumların süngercilik merkezi olan Kalimnos Adası, Bodrum ve Ankara arasında mekik 

dokuyor. Rum sünger ağaları Bodrum’a geliyorlar. Orada Karakulak ve onun takımıyla şurada burada 

kümelenip baş başa veriyorlar, gizli gizli bir şeyler görüşüyorlar” (188). 

 

Romanın son bölümünde Karakulak’ın ne yapmaya çalıştığı ortaya çıkar. Ankara’daki Deniz İşleri 

Müdürlüğü’nden bir yasa çıkartmayı başarmıştır. Türk karasularında avlanması yasak olan Rum teknelerine 

Türk bayrağı çekilerek istedikleri gibi avlanmalarına olanak tanıyan bu yasayla ayrıca balık yataklarını 
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bozduğu gerekçesiyle Türk denizcilerin kullandığı gangavalarla sünger avı yasaklanmaktadır. Rum 
süngerciler kendi kullandıkları skafandarla dalıp sünger avlamayı Türk süngercilere öğretecek ancak 

öğretirken çıkarılan süngerler Rumların olacaktır. Karakulak arkadaşlarına açıkça Rumların amaçlarının 

Türk kıyılarında avlanmak olduğunu itiraf eder. Rumların bu serbestliği kazanmasına karşılık kendisine 

Datça yarımadası kıyılarından avlanma tekeli bırakılmıştır (264-264). Bu pazarlıktan Rumlar, Rumların 
rüşvet verdiği memurlar ve Karakulak kârlı çıkarken kaybeden geçimini alın teriyle denizden çıkaran Türk 

süngerci, dalgıç ve balıkçılardır. Ayrıca Ateşoğlu’nun işleri bozmasından korkan Rumlar, Karakulak’a 

tekneyi patlatması için elektrikli bir alet de verirler. Böylece bu aletin ucuna bağladığı dinamitlerle 
Karakulak uzaktan Ateşoğlu’nun teknesini patlatır.  

 

Deniz İşleri Müdürlüğü’nün çıkardığı yasayla Bodrum, Marmaris, Fethiye ve diğer kıyı denizlerinde çalışan 
denizcilerin durumu oldukça vahim bir hal alır. Ganvagalarla, zıpkınla, formasız dalışla sünger avlamak 

yasaklanır. Bu yasa Türk denizcileri Rum gemilerine işçi olarak yazılmaya mecbur bırakır. Üstelik “Rum 

dalgıç armatörleri, Türkleri hemen hemen kuru ekmek parasına çengelci kayıklarında kürekçi olarak kabul 

ed[erler]”(269). Rum motorları Türk karasularının diplerini yağmalarlar ve çıkardıkları süngeri Amerika’ya 
“Greek Silk Sponges” adıyla pazarlayarak Yunan ekonomisini canlandırırlar. İki yıl süren avlanma 

yasağında dünyaya sünger satış merkezi adalardaki Rumların kontrolüne geçmiş ve Türk süngerciliği 

Yunan ekonomik egemenliğine girmiştir (272). 
 

Görüldüğü gibi Cevat Şakir, kurmaca eserinde Bodrum ve adalarda yaşayan Rum balıkçı, süngerci ve gemi 

işçilerinden daha ılımlı olarak söz ederken; armatör, acenta sahibi gibi zengin Rumlardan veya 
Yunanistan’da yaşayan Rum balıkçılardan olumsuz bir şekilde bahsetmektedir. Örneğin Rodoslu Stavro 

Kolarides, denizden çıkardığı batıkların hurda satışından zengin olmuştur. Aynı şekilde ismi belirtilmeyen 

Rum armatör, daha çok para kazanabilmek için dalgıç Ahmet’in ölmesine rağmen işi durdurmaz ve ölüyü 

denize attırır. Bu iki karakterin ortak özelliği paragöz olmalarıdır. İstanbul’da yaşayan Rumlar genelev 
çalıştıran madam karakterler olarak karşımıza çıkar. Bodrum ve civar adalarda yaşayan Rum balıkçılar uzun 

yıllardır Türk balıkçılarla birlikte yaşamakta ve çalışmaktadır. Bir anlamda Türk ve Rum balıkçıların 

arasında ekmeğini aynı sulardan çıkarma ortaklığı vardır. Cevat Şakir’in olumladığı Rum kahramanlar 
Bodrum ve civar adalarla Türklerle birlikte yaşayan ve ekmeğini denizden çıkaranlardır. Örneğin Barba 

Vangel, Güney Kiklad adasında yaşamaktadır ve balıkçılıkla uğraşan düzgün bir adamdır. Özellikle 

herkesin sevdiği biri olduğu vurgulanır. Bu vurgu Vangel’in denizde Türkler’e karşı bir düşmanlık 

göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Barba Paho, Kalimnos adasında bir esnaftır ve Türklerle iş 
yapmaktadır. Çalışkandır ve Türkleri kazıklamaya çalışmaz. Sömbekili Manol Kaptan ise fakir Türk 

balıkçılara gemisinde iş veren anlayışlı bir adamdır. Bu olumlu Rumların ortak özelliği Türklerle birlikte 

çalışmaları, Türklere karşı iyi davranışlarda bulunmalarıdır.  Coğrafi olarak da Türklerle hemen hemen aynı 
veya (adalar gibi) yakın yerlerde yaşamaktadırlar. Ancak Yunanistan’da yaşayan Rumlar öteki kimliğini 

kazanmıştır. Örneğin Karakulak’ın birlikte çalıştığı Rum süngerciler para uğruna her şeyi yapabilecek 

kişilerdir ve kullandıkları avlanma tekniğiyle Ege kıyılarına zarar verirler. Türk Balıkçıları onlar yüzünden 
geçimini sağlayamayacak duruma düşer.  

 

Cevat Şakir’in Turgut Reis ve Uluç Reis romanlarını bir yana koyarsak yukarıdaki sekiz kurgu eserde Rum 

karakterlerin; daha çok deniz insanlarından seçilen, ben ve öteki bağlamında değerlendirildiğinde belirgin 
bir ötekileştirme unsuruna rastlamadığımız tipler olduğunu, bununla birlikte yazarın, armatör ve genelev 

işleten Rum karakterlerini olumsuzladığını bunların dışında kalanlarının ise bir anlamda dolgu malzemesi 

olarak kullandığını görmekteyiz.   
 

Yukarıda değerlendirdiğimiz eserler dışında Cevat Şakir’in Turgut Reis ve Uluç Reis romanları ben ve öteki 

bağlamında Hristiyan Batı dünyasına yoğun eleştiriler içermektedir. Turgut Reis romanında Cevat Şakir 
Türkleri “ben” olarak yüceltirken Batı’yı kötü olan “öteki” olarak konumlandırır. Herkül Millas’a göre bu 

romanda “Batı bütün kusurları kendisinde toplamış gibidir; “öteki” kesin olarak kötüdür. Türkler ise tam 
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tersine her zaman çok üstündür, eksiksizdir.”11 Roman görünürde Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda Avrupa 
Devletleri ile siyasi ilişkilerini ve meşhur Turgut Reis’in hayatını anlatan bir tarihi romandır (Milas, 1996: 

37). Ancak daha romanın başında güçlü ve cesur bir Türkmen kadının doğum sahnesiyle bir kahramanın 

doğumu müjdelenir. Bu yönüyle de Turgutça’ya destansı bir kahraman özelliği yüklenir. Turgutça’nın 

meşhur korsan Turgut Reis olduktan sonra Akdeniz’e kıyısı olan devletlerle ve denizlerde Hristiyan 
korsanlarla mücadeleleri Cevat Şakir’in ben ve öteki inşası adına keskin söylemlerle donatılmıştır. “İki 

dünya, Batı ile Doğu kesin bir çizgiyle ayrılmaktadır, siyah-beyaz gibi” (39). Başta İspanyollar olmak üzere 

Hristiyan Batı vahşidir, hatta yaradılış itibariyle kötüdürler: “Bana öyle geliyor ki yaradılışlarından olan bu 
işe sonradan din farkı, min farkı diye bir kulp takiyorlar” (Balıkçısı, 2011: 47). Masum ve savunmasız halkı 

kılıçtan geçirirler, köyleri yakarlar, kadınlara tecavüz ederler. Batı sadece Müslümanlara karşı acımasız 

değildir, mezhep çatışmaları sebebiyle kendi halkını da öldürmektedir:  
 

“(...) kendi mezheplerinden, kanlarından ve milletlerinden olan erkek, kız veya çocukları yakalıyor, 

ağızlarına bez tıkayarak sıkı fıkı bağlıyor ve gemi ambarlarına atp denize açılıyorlar. Uzak limanlara 

varınca onları oralarda satıyorlar” (47). 

 

Herkül Millas romandaki Batı’ya karşı bu aşırı olumsuz ve zaman zaman kindar yorumların Türklere/Türk 
olmaya ideolojik bir nitelik kazandırdığını belirtmektedir. Bu bağlamda ideolojik nitelik Türklere 

Avrupa’ya karşı bir üstünlük kurma işlevi sağlar (Milas, 1996: 40). Türklerin hepsi iyi özelliklere 

sahiptirler, ahlaki açıdan hiçbir yanlışları yoktur. Vahşi değillerdir, Hristiyan kadınlara tecavüz etmezler, 
gerekmediği sürece öldürmez. Murat Belge Türklerin bu şekilde bir yüceltmeye tabii tutulmasını yoğun ve 

temelsiz bir şovenizm olarak değerlendirmekte ve bayağılık seviyesinde bir milliyetçilik söylemi olarak 

yorumlamaktadır. Yine Belge, Turgut Reis ve Uluç Reis’teki bu ırkçı-milliyetçi söylemin “kültürel miras” 

teorisini savunan Mavi Anadoluculuk düşüncesiyle de çeliştiğini belirtmektedir 12 (Belge, 2009: 326-
327,330).  

 

Cevat Şakir’in romanda vahşilikle birlikte Batı’ya atfettiği bir değer de cinselliktir. Batı’nın kadınları uzun 
sarı saçlı, harika vücutlu, güzel yüzlü, ilk bakışta aşık olunacak derecede şehvetli kadınlardır.13 İşleri güçleri 

erkekleri baştan çıkarmaktadır. Oysa Türk kadını ok atan, kılıç kullanan, ata binen, düşmana karşı savaşan 

bir tip olarak Batı kadının karşısına konumlandırılır. Romanda Batı ahlaki açıdan büyük bir çöküş içinde 
olduğu vurgusu sürekli yinelenir. Metreslerden doğan gayrimeşru çocuklar, üvey anneleriyle birlikte olan 

gençler, kocalarını aldatan kontesler Batı’daki çürümüşlüğün bir göstergesidir. Türk erkekleri de bu 

kadınların baştan çıkarma oyunlarına gelmezler. Örneğin Turgut Reis 40 yaşına kadar sevdiği kadına bile 

                                                             
11 Herkül Millas, Türk ve Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik, 160; Romandaki ben ve öteki kurgusunu Doğulu 

bir yazarın Batı'ya karşı bir savunma çabası olarak da görebiliriz. Oryantalist metinlerde Batı’nın ben (hakim özne) 

olarak, Batı dışında kalan her şeyin öteki olarak kurgulanmasına karşılık Cevat Şakir, öteki olan Doğuluya atfedilen 

özellikleri bu romanda Batı için kullanmıştır. Yazarın Batı’ya tüm olumsuzlukları yükleme çabası Oksidentalist 

söylemi de hatırlatmaktadır. Bkz. Filiz Ferhatoğlu, “Öteki Olan Doğulunun Batılı Özneye Karşı Mücadelesi: Turgut 

Reis”, Doğu Edebiyatında Batı/ Batı Edebiyatında Doğu Sempozyum Bildirileri (Ankara: KIBATEK, 2015), 381-382. 

12 Herkül Millas da Cevat Şakir’in Türklüğü öne çıkardığını şu şekilde ifade etmektedir: “Halikarnas Yunan’a bunca 

yakın olmasına karşın, bütün yazı yaşamı antik Yunan’a karşı bir tür mücadele havası taşır. Temel felsefi ve tarihi 

tezleri Halikarnasos (Bodrum’un) gibi, İyonya uygarlığının da Yunan olmadığını kanıtlamak olmuştur. Romanları 

içinde bu Yunan ‘karşıtı’ tutumunun Anadoluculuk’u ve zamanla Türklük’ü öne çıkaran bir kimliğe dönüştüğünü 

görür gibi oluyoruz.” Herkül Millas, Türk ve Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik, 158.  

13 Murat Belge, Turgut Reis ve Uluç Reis romanlarındaki abartılı cinsellik içeren sahneleri “fantezi” olarak tanımlar. 

Buradaki amacın aslında Hristiyan kadınlarını aşağılamak olduğunu ancak tüm kadınlara yönelik bir sövgü niteliği 

kazandığını belirtir. Bkz. Murat Belge, “Mavi Anadolu Tezi ve Halikarnas Balıkçısı”, 337-338; Bu iki romanda iyi 

Hristiyan kadınların da ahlaksız olan kendi toplumdan rahatsız oldukları görülmektedir. Bu nedenle Hristiyan 

kadınlar, Türk erkeğini görünce hemen âşık olurlar hatta Hristiyan bir kadın kilisede mum yakarken kendisine bir 

Türk sevgili dileyebilir.  
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yaklaşmaz. Çünkü önceliği devlet için savaşmak ve başarılar kazanmaktır. Turgut Reis ile birlikte romanda 
karşımıza çıkan diğer Türklerde de düşman olarak görülen, kötü olan ötekinin durdurulması ve hatta yok 

edilmesi söylemleri görülmektedir. Herkül Millas’ın da belirttiği gibi romanda “(...) olumlu bir tek “Batılı” 

ya da Hristiyan yoktur. Batılılarla ilgili söylem de, görüldüğü gibi, aşırı duygusal, küçültücü, suçlayıcı, 

düşmanca ve kin doludur. Kullanılan bütün sıfatlar ve değerlendirmeler olumsuzdur. Davranışlar tarihsel 
nedenlerle ya da zamanın genel uygulamalarıyla değil, ulusal eğilimler ve alışkanlıklarla açıklanmaktadır” 

(Milas, 1996: 39). 

 
Cevat Şakir’in Turgut Reis’le söylemsel ve içerik olarak çok benzeyen bir diğer romanı Uluç Reis’tir. 

Turgut Reis’te yer alan bazı paragraflar aynen Uluç Reis’te de geçer. Birkaç Türk denizcisi üzerinden 

yeniden bir tarih kurgulanır. Murat Belge, romanda Osmanlıya dair çok ciddi bilgi hataları olduğunu tespit 
etmiş ve yazarın “vahim denecek yorum yanlışlarına sürüklendiğini” belirtmiştir.(Belge, 2009: 332-333) 

Tüm bu bilgi hataları yazarın kahraman bir Türk korsanı yaratmak adına yaptığı zorlamadan kaynaklanır. 

Turgut Reis’teki abartılı cinsellik sahneleri burada da yer alır. Kanlı sahneler, yaradılıştan kötü olma, ahlaki 

bozulma, cinselliğe aşırı düşkünlük gibi birtakım yargılar ile Batı ötekileştirilerek olumsuzlanmakta ve 
Türkler kahramanlıkları, iyi ahlaklı, iyi niyetli ve çalışkan olmalarıyla övülmektedir. 

 

SONUÇ 

 

1940’lı yıllarda Cevat Şakir Kabaağaçlı, Sabahattin Eyuboğlu ve Azra Erhat gibi isimlerin öncülüğünde 

başlatılan Mavi Anadoluculuk hareketi, erken Cumhuriyet dönemi politikaları kapsamında Türk Tarih 
Tezini’nin ortaya konduğu bir dönemde gündeme gelmiş ve dolayısıyla bu hareketi benimseyen yazarlar 

da “kimlik” ve “tarih yazma” çalışmalarına yazılarıyla katkıda bulunmuştur. Mavi Anadoluculuk 

“hümanist” ve “kültürel mirasa dayalı” olmakla övünmüş ve Anadolu’da yaşayan bütün medeniyetlerin 

birbirini etkilediği birikimli, katmanlı bir medeniyet tarihi fikrini önermiştir. Cevat Şakir’in düşünce 
yazılarında karşımıza belirgin olarak çıkan bir “ben” ve “öteki” imajı vardır. Bilim ve sanatın gelişme 

merkezi olarak gördüğü İyonya “ben”i oluştururken Yunanistan “öteki”ni oluşturmaktadır.  

İyonya ve dolayısıyla Anadolu “ben” imajı içerisinde olumlanırken Yunanistan veya Yunan’a ait olanlar 
“öteki”leştirilir. Bununla birlikte yüzlerce yıl medeniyet tarihinde Anadolu’yu ötekileştiren Batı da bu 

karşıtlıkta olumsuz tarafta yerini alır. Diğer bir deyişle Batı medeniyetinin kökenini antik Yunan’da arayan 

ve yazdıkları Avrupa tarihiyle Anadolu’yu önemsiz gösteren Batılı tarihçiler de Cevat Şakir’in gözünde 

suçun esas müsebbibidir. Düşünce yazılarında Hristiyanlıktan kaynaklı bir tarafgirlikle itham edilerek 
Batı’nın tarih yazımı da eleştirilir.  

 

İkinci olarak “ben” ve “öteki” imajı kurmaca eserlerinde (roman ve hikâye) Türk ve Hristiyan Batı 
arasındaki çatışmada kendini gösterir. Turgut Reis ve Uluç Reis romanlarında Türkler kahramanlıkları, 

cesaretleri, ahlakları ve çalışkanlıklarıyla öne çıkarken İspanyollar başta olmak üzere Hristiyan Batı 

ahlaksız, vahşi, kahpe ve yozlaşmış olarak karşımıza çıkar. Batı olumsuzdur ve “öteki” konumundadır. 
“Ben” olan Türkler ise “öteki”ne göre güçlüdür ve her yönden üstündür. Türk korsanlar ele geçirdikleri 

kasabadaki insanları gerekmedikçe öldürmez, ihtiyacı kadar esir alır, kadın ve çocuklara dokunmaz. 

Türklerin tek amacı devletin bekası için çalışmaktır. Oysa bu iki romanda çizilen Batı dünyası “yaradılıştan 

gelen bir kötülük”ten muzdariptir. Ele geçirdikleri Müslümanlara türlü işkenceler yaparlar, kazığa 
geçirirler, diri diri yakarlar, kadın ve çocukların ırzına geçip sonra kılıçtan geçirirler. Batı’nın kötülüğü 

mezhep savaşlarında da kendini gösterir. Katolikler farklı mezhepten olan halkı da öldürmektedir. Türk 

kadınları da savaşçı ve güçlü kadınlar olarak öne çıkartılırken Batılı kadınlar ahlaksız ve şehvet düşkünü 
olarak olumsuz tarafta yer alırlar.  
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Turgut Reis ve Uluç Reis romanları dışındaki eserlerinde zaman zaman Bodrum ve çevresinde Rum 
süngercilere rastlanır. Ancak bunlar hiçbir zaman eserlerin baş kahramanı değildirler. Rum armatörleri bile 

Bodrum’a gelip Türk dalgıçlarla çalışırlar çünkü Türkler bu konuda da çok yeteneklidir. Adalarda yaşayan 

Rum tipler bazen sadece ismen vardırlar, entrik kurguya katkıda bulunmazlar. Zengin Rumlar (Rum 

armatörler gibi) ise genelde kendilerinden olumsuz bahsedilen tiplerdir. 
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ÖZET 

 

Bu araştırma yazısı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ilkokullarında Makedon Dili ve Edebiyatı ders 
müfredatında yer alan Osmanlı İmparatorluğu’nun hükmedişi konusunu işleyen okuma kitaplarının 

içeriğinde belirtilen etnik ve dini önyargıları tespit ederek, ilavetten Kuzey Makedonya 

Cumhuriyeti'nde öğrenim gören farklı milletlere ait ilkokul öğrencilerinin önyargılarını, şahsi 
fikirlerini ve farklı kültür ve geleneklere yönelik eleştirel tavırlarını inceleyerek, onların 

düşüncelerini hoşgörü kapsamında şekillendirmelerine, empati duygularını geliştirmelerine, 

farklılıklara saygı göstermelerine, sağlıklı bir diyalog ve etkileşim kurmalarına olanak sağlamayı, 

bu doğrultuda ders müfredatı çerçevesinde önyargıları azaltma ve yenme strateji ve 
mekanizmalarının oluşturulmasını öngörmektedir.  

 

Araştırma, öte yandan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ilkokullarında Makedon Dili ve Edebiyatı 
ders müfredatında yer alan okuma kitaplarının içeriğinde belirtilen, farklılıkları sevmeye ve onlara 

saygı göstermeye katkıda bulunacak evrensel, insani ve beraber paylaşılan değerleri sistematik bir 

şekilde araştırıp ortaya farklılıkların üstesinden gelmeyi ve karşılıklı tolerans ortamının 
sağlanmasını, bu bağlamda eğitim sisteminin hoşgörü, birlik ve beraberlik tanımlarını ön plana 

çıkararak geliştirilmesini hedeflemektedir.  

 

Anahtar kelimeler: tarih, edebiyat, pedagoji, stereotipler (kalıpyargılar), önyargılar, eğitim 
reformları/stratejileri, çocuk psiholojisi, eğitim hedefleri/stratejileri 
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The Effects of the Textbooks Used in the Macedonian Language and Literature Primary 

Education Curriculum in the Republic of North Macedonia Which Deal with the Rule of 

the Ottoman Empire Upon Macedonian Students 
 

ABSTRACT  

 

This research article identifies the ethnic and religious prejudices stated in the content of the reading 

books dealing with the rule of the Ottoman Empire in the primary schools of the Republic of North 
Macedonia, and additionally, criticizes the prejudices, personal opinions and different cultures and 

traditions of primary school students from different nations studying in the Republic of North 

Macedonia It foresees to enable them to shape their thoughts within the scope of tolerance, to 

develop their feelings of empathy, to respect differences, to establish a healthy dialogue and 
interaction, and to create strategies and mechanisms to reduce and overcome prejudices within the 

framework of the curriculum.  

 
The research, on the other hand, aims to systematically investigate the universal, humane and 

shared values that are stated in the content of the Macedonian Language and Literature 

curriculum in the primary schools of the Republic of North Macedonia, which will contribute to 
loving and respecting differences, overcoming differences and creating an environment of mutual 

tolerance. In this context, it aims to develop the educational system by emphasizing the 

definitions of tolerance, unity and solidarity. 

 
Keywords: history, literature, pedagogy, stereotypes, prejudices, educational reforms / strategies, 

child psychology, educational goals / strategies 
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1.1 Çocuk Gelişiminde Ders Kitaplarının Rolü 

 

 İnsanoğlunda doğuştan var olan bilme ve öğrenme isteği vardır. Yaşamı anlamaya, tanımaya, keşfetmeye 
çalışan bir çocuğun bu isteğini erken yaştan itibaren doğru yönde desteklemek, o çocuğun ileriki eğitim ve 

yaşam döneminde artık kendi duygu ve düşünce birikiminin tanıklığında yaşamı yönetmeye başlamasını 

sağlar. Ancak, çocuğun bilme ve öğrenme dürtüsünü erken dönemde bu uyaranlardan mahrum bırakmak 
kavram tasarımı sürecinin amaca uygun olarak gelişmesini sağlayamaz (Sever, 2008).   

Bu doğrultuda çocuklarda kavram sayısının sürekli zenginleştirilmesi gerekmektedir ki çocuk özgün ve 

yaratıcı düşünebilme kabiliyeti imkanına ulaşabilsin. Fakat bu unsurlar çocuğun dil ve anlam evrenine, 
gereksinmesine uygun olarak seçilmezse doğal olarak çocuk ve kitap arasında etkili bir iletişim kurulması 

mümkün olmaz. Diğer taraftan, eğitimin temel işlevi çocuğu, insanı, hem bireysel hem de toplumsal 

anlamda yaşama hazırlamaktır. Kitap okuma eyleminden, insanı tanıma süreçlerinden uzak düşmüş bir 
insanın topluma hazırlanması, toplumsal etkileşim süreçlerinde başarılı olması, bir birey olarak gelişim 

sürecini tamamlaması olanaklı değildir. Bu yüzden çocukların küçük yaştaki öğrenme gereksimlerini doğru 

ders kitapları seçimiyle besleyip onların insan olma süreçlerine ışık sağlayacak şekilde yön vermelidir. 

Öncelikli amaç çocuklara okuma kültürünü edindirmekse de her kitap her çocuğa göre değildir. Kişilik 
gelişimi ardışık bir süreç olduğundan dolayı kitap seçimi her yaşın temel gereksimini karşılamak zorundadır 
(Sever, 2008). 

  Bunun dışında, çocuğun kendisini geliştirmesine dönük süreçte yeterince duyarlı öğretmenlerin 

hazırladığı eğitim ortamlarının da katkısı büyüktür. Bu sayede ders kitaplarında yer alan birçok soyut 

kavram somutlanmış olur. Görüldüğü üzere, çocuğun gelişiminde önemli bir röle sahip olan ders 
kitaplarının temel öznesinde çocuğun duygu ve düşünce eğitimi önceleyen kitap seçimleri yapılmalıdır. 

Sözün özü, çocuklar nesne değil özne olmalıdır. Özellikle ders müfredatında yer alan tarih içerikli ders 

kitaplarda çocuğun öncesinde belirli bir yazınsal birikimin daha doğrusu belirli bir kültürel altyapısının 

olması gereklidir. Böylelikle çocuk hem kitaplardaki kahramanları hem de tarihi değişim sürecini daha iyi 
ve kapsamlı bir şekilde algılayabilir. Aksi takdirde görsel ve yazılı haberlerde şiddet içeren tasvirlere ve 

görsellere maruz kalmak çocukları saldırganlığa teşvik edebilme açısından risk faktörü oluşturmaktadır 
(Berkowitz, 1993). 

 Aynızamanda, okuma kitaplarında bir tarafın herzaman kötülenmesi daha doğrusu okuyucuya tek doğru 

olarak sunumlası çocukların düşünme ve algılama güdüsünü kilitlemektedir. Böylece toplumsal yaşam 
içerisinde egemen düşüncenin dışındakiler toplumsal alanın dışına itilir ve ötekileştirilir (İnceoğlu & 

Çoban, 2014). Ne olduğundan ziyade ne olmadığına odaklanan öteki (Keyman, 2000) egemen olan 

düşünceden veya baskın kültürden farklı olarak sayılan kimlik kavramı ile vasıflandırılır. Bu durum 

yalnızca ayrımcılığa zemin hazırlamakla kalmayıp birçok grup üyesi arasında çatışma ve saldırganlık 
yaşanmasında da önemli bir rol oynamaktadır (Çuhadar Gürkaynak, 2012). 

 Başka bir deyişle, çocuklar karşılaşacakları farklılıklara karşın çözme süreçleri içerisinde maalesef şiddet 
eylemine ihtiyaç duyarlar. Bu gibi sonuçlar ise düşünme kabiliyetinin olmadığı durumundan kaynaklanır.  

Sonuç olarak, çocuğun sağlıklı düşünebilme ve gelişim sürecinde çocukları uygun ders kitapları ile 
buluşturarak onları iteleyen, örseleyen sorunlara karşın bilimsel duyarlıklıkla çözüm bulunmalıdır.  
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1.2 İlköğretim Ders Müfredatında Yer Alan Ders Kitaplarının Önemi ve  

           Değerlendirme  Esasları 

 

 Çocukların yazılı kültür ile buluşması ilkokul eğitimine dayanmaktadır. Daha doğrsu bu dönemde çocuk 
temel okuma ve yazma becerilerini edinmesiyle birlikte çocuğa ileriki okul döneminde okuma alışkanlığı 

yapılandırılır, dolayısıyla okul müfredatında yer alan ders kitapları önemli bir işlev üstlenmektedir. 

Çocuklara yönelik ders kitaplarının diğer kitaplardan ayıran en belirgin sınır, hedef kitlesinin özellikleridir, 

başka bir deyişle çocuğun anlama koşulları, dil düzeyi, eğitim gereksinimi, dünya ile olan ilişkisi çocuk 
edebiyatının belirleyici etkenleridir (Dilidüzgün, 2003). Diğer taraftan çocuklara yöneklik ders kitaplarının 

yaş ve gelişim düzeyine uygun olması dışında kitap içeririğinin de hayli büyük önemi vardır. Çünkü çocuk 

edebiyatı ürünleri sorgulayan, tartışan, eleştiren, bilime, sanata saygı duyan, duygu ve düşünce boyutlarıyla 
dengeli, okuma kültürü edinmiş duyarlı bireylerin yetiştirilmesi sürecinde etkili birer uyaran olmalıdır. 

(Sever, Aslan: 2008). Bu yüzden eğitim müfredatında yer alan ders kitapları çocukların doğru bir şekilde 

gelişmesi sürecinde başat bir sorumluluk üstlenir. Bu doğrultuda çocukların duyu algılarının, 

düşüncelerinin doğru şekilde beslenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çocukların algılama düzeyine uygun 
olmayan ve geliştirici özellik taşımayan okuma kitapları çocukların  bilişsel ve kişilik gelişimini olumsuz 

yönde etkiler. Kitaplarda, yaşamın bir gerçeği olduğu düşüncesiyle, şiddet olgusuna da yer verilebilir. 

Ancak, olay kurgusunda, çocukların yaş ve gelişim özellikleri de göz önünde bulundurarak, yer verilen 
şiddet ögeleri, çocukları şiddete karşı neler yapılması gerektiği noktasında duyarlı kılmalı, onlarda şiddet 

ve kaba güce karşı bir anlayış oluşturabilmelidir. Özellikle, çocuklara demokratik yaşamın önemi ile 

bireysel ve toplumsal ilişkilerdeki sorunların çözümünde en etkili yöntemin iletişim olduğu gerçeği 
sezdirilmelidir (Sever, 2008). 

  
 Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Makedon dili ve edebiyatı  ilkokul ders müfredatında mevcut durum ders 
kitaplarının büyük bir bölümünün tarih içerikli daha doğrusu Osmanlı dönemine ve kültürüne ait konulara 

yer verildiğini göstermektedir. İlkokul ders müfredatında yer alan konu başlıkları: Kaleş Anga, Osman Bey, 

Çorbacı Teodos, Makedon Halk Masalları, Balkan Halkının Hikayeleri, Balkan Halklarının Destansı 

Türküleri gibi örneklerde Makedon halkının Osmanlı Türklerine karşı zorlu mücadelesini gözler önüne 
sermektedir. Osmanlı Devletinin bölgede uzun zaman kalması Osmanlıya karşı olumsuz imajlara neden 

olduğu da bir gerçektir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti’ni; “vahşi, katliam yapan, kuralsız, barbar, zulümle 

intikam alan“ gibi kötü kavramlarla genç kuşaklara aktarmak bölgede yaşayan Türklere karşı ön yargıyı ve 
ayrımcılığı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Müslüman toplumlar hakkında negatif streotipler 

oluşmuş ve bu başitleştirici kavrayışlar ders kitaplarından tarih bilinci oluşturan kuşakların hafızasında bu 

kötü imaj hep varlığını devam ettirmiştir. (Zhelyazkova , 2011) Bu durum keşfetme evresinde olan ilkokul 
öğrencilerini adeta duygusal sağanak altında bırakmaktadır. Duygunun, düşüncenin yeterince eğitilmediği 

kavramsal yönden yoksul bir yapılanmada iletişim sorunları şiddete başvurarak gerçekleşir. Todorova'nın 

da dediği gibi kitaplar, öğrencilerin ufuklarını başka kültürlere ve yaşam biçimlerine açmalı, böylece 

cehaletten doğan korkuların üstesinden gelmelerine yardımcı olmalıdır (Todorova, 2012). Bu sayede 
çocuklar hayatlarının ileriki dönemlerinde karşılaşacakları toplumsal sorunlara karşı uygun yöntemlerle 
çözebilme kabiliyetine  ve yaşadıkları toplumda  uyum sağlayabilme gelişiminde bulunabilirler. 
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2. Araştırmanın Problem Durumu ve Amacı 

 Bu araştırmanın amacı Makedon dili ve edebiyatı ilköğretim ders müfredatında yer alan ve Osmanlı 
İmparatorluğunun hükmedişi konusu işleyen ders kitaplarının makedon öğrencileri üzerindeki etkilerini 
tespit etmektir.  Bu konuda 8. ve 9. sınıf öğrencilerinin görüşleri ve yorumları alınmıştır.  

Araştırmanın yapıldığı hedef grup, Üsküp’ün şu merkezi ilkokullarıdır: 

1. Üsküp “Goce Delcev” ilköğretim okulu                     75 ( yetmiş beş);  
2. Üsküp “Voydan Çernodrinski” ilköğretim okulu         68 (almış sekiz);  

3. Üsküp “Vera Ciriviri- Trena” ilköğretim okulu        77 (yetmiş yedi);  

4. Üsküp “Petar Zdravkovski- Penko” ilköğretim okulu           35 (otuz beş);  
5. Üsküp “Panayot Ginovski” ilköğretim okulu                        34 (otuz dört). 

Grafikon 1. 

 

2.1. Toplam katılımcı sayısı 289 öğrencidir. Cinsiyet kategorisine göre 162’si kız öğrenci ve 127’si erkek 
öğrenci olduğunu belirtmiştir.  

Tablo 1.  

 

 

 

        KATILIMCILAR                                    

 

% 

Kız öğrenci katılımcı sayısı 162 % 56 

Erkek öğrenci katılımcı sayısı  127 % 44 

Cevap vermeyenler    /   0% 

Toplam 289 100.0% 

 

2.2.  Ankete katılan öğrenciler 13-15 yaş grubunu oluşturuyor. Daha doğrusu: 

On üç yaşında 35 katılımcı   

On dört yaşında 154 katılımcı  
On beş yaşında 100 katılımcı  
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Grafikon 2.  

 

3.  Araştırmanın  Yöntemi 

 Araştırmanın hazırlık aşamasında, okul müdürleri ve ders  öğretmenleri ile günlük olarak istişareler ve 
telefon görüşmeleri gibi analiz için gerekli verilerin uygun şekilde toplanmasını sağlayan ve araştırmanın 

temelini hazırlayan faaliyetler içeriyordu. Makedon dili ve edebiyatı ders öğretmenleri ile eş güdümlü 

olarak belirlenen araştırma anketinin son düzeltmeleri sonucunda 5’i tek yanıtlı 3’ü çoktan seçmeli/ çok 
yanıtlı olmak üzere soru anketi toplam 8 soru içerir.  

Soru anketini doldurma süresi 15 dakkika olarak belirlendi. Pandemi nedeniyle soru anketi Microsoft forms 

programı üzerinden online/çevrimiçi olarak hazırlanıp öğrencilere okul koordinatörleri ve ders öğretmenleri 
tarafından gönderildi. Araştırma anketi öğrenciler tarafından ders esnasında yanıtlandı ve aynı program 
aracılığıyla gönderildi.  

Anket 2020/2021 eğitim-öğretim döneminde 8 Şubat- 19 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. 

 

4. Araştırmanın Bulguları 

Bu çalışma yapılırken aşağıdaki sorualara cevap aranmıştır. 

1. Okuduğunuz Makedon edebiyatı eserlerinde Osmanlı Türklerinin temsili, onlara ilişkin 

algınızı ne ölçüde etkiliyor? 

a) Evet, çok etkiliyor.   172 

b) Kısmen etkiliyor 86 

c) Hayır, etkilemiyor. 23 

d) Cevap vermeyenler 8 

Grafikon 3. 
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İlk soruda amaç, Makedon edebiyatı eserlerinde Osmanlı Türklerinin sunulması konusunun öğrenciler 
tarafından ne ölçüde ilgi uyandırdığını ve  okuyucunun algısını hangi şekilde etkilediğini belirlemkti. 

Ankete katılanların çoğunluğu %59, olaylarla kişisel temasları olmamasına rağmen ders kitaplarının 
Osmanlı Türkleri hakkındaki algılarını doğrudan etkilediğini belirtmiştir.  

Çoğınluk Osmanlı Türklerini, yönettikleri ülkelerde nüfusun çetin yaşantısına neden olan işgalciler, fatihler 

olarak görüyorlar. Öte yandan, ankete katılanların %30 bu durumdan kısmen etkilediklerini dile getirirken, 

bu şekilde düşünmelerini sağlayan unsurlar arasında internette okudukları haberler, seyretikleri film ve 
dizilerin de katkı sağladığunı ifadesinde bulundular. Ankete katılanların %8 ise Osmanlı Türklerine ilişkin 

algılarında edebi eserlerin hiçbir rolü olmadığını söylerken, edebiyatın o dönemin hayatı ve olayları 

hakkında sadece fikir verebildiği, onların kanaatlerini etkilemeyen  geçmişte yaşanılan bir durum olarak 
gördüklerini savundular. Öğrencilerin Makedon Edebiyatında Osmanlı Türklerinin sunulması hakkında ilgi 
ve görüşlerinin dağılımı:  

- Benim düşüncem Türklerin kötü insanlar oldukları ve bizim atalarımızı taciz ettikleri yönündedir. 

- Okuduklarıma göre, kötü ve zalim olarak sunuluyorlar ve bu yüzden onları iyi insanlar olarak 

görmüyorum. 

- Eserlerdeki Türklerin temsili benim görüş ve tavrımı büyük ölçüde etkiliyor çünkü şimdiye kadar 
sahip olduğum tek bilgi kaynağı okuma kitaplarıdır. Bu yüzden okuma kitaplarını geçmişte yaşanan 

olaylar hakkında en inandırıcı delil olduğunu söyleyebilirim. 

- Çoğu zaman Makedon halkına karşı acımasız, kötü, diktatör olarak sunuluyorlar, ama yine de 
bugünün Türkleriyle hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyorum. 

- Okuma kitaplarında Osmanlılar büyük ve güçlü bir imparatorluk olarak sunulmaktadırlar,  fakat 

bu imparatorluğu kötü amaçla yönetiklerini açıkça görüyorum.  

- Günlük hayatımda Türklerle hiç karşılaşmadığım için okuma kitapları onlar hakkındaki düşüncemi 
neredeyse tamamen etkiliyor. 

- Bana göre, Makedon edebiyatının eserleri güçlü bir şekilde algımı etkiliyor, çünkü bu sayede 

geçmişte halkımızın o dönemde ne kadar zor ve güçlüklerle dolu bir hayat yaşadıklarını 
anlayabiliyorum. 

- Büyük ölçüde etkiliyor çünkü kölelik, herkesin affedemeyeceği çok ciddi bir meseledir. 

 
2. Makedon edebiyatı eserlerinde yer alan Osmanlı Türkleri karakter özellikleri açısından olumlu mu yoksa 
olumsuz yönleriyle mi sunulmaktadır? Sizi en çok etkileyen roman karakteri kimdir? 

 

a) Osmanlı Türkleri karakter özellikleri açısından olumlu yönleriyle sunulmuştur.                 29 

b) Osmanlı Türkleri karakter özellikleri açısından olumsuz yönleriyle sunulmuştur.   253 
c) Cevap vermeyenler                                                                                                                7    

 

Grafikon 4.  
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İkinci soru ise Osmanlı Türklerinin okuma kitaplarında tasvir edilme şekli açısından öğrencilerin 
düşüncelerini yansıtmaktadır. Ankete katılanların büyük bir yüzdesi daha doğrusu %88 Osmanlı Türklerini 

ve onlara göre karanlık yıllar olarak adlandırdıkları o dönemi okuma kitaplarında olayların tamamen olduğu 

gibi gösterildiğini belirtirken Osmanlı Türklerini acımasız, iktidara susamış, insanları haklarından mahrum 

bırakarak veya  birçok yaşamı mahvetmek pahasına istenen hedefe ulaşmak için her şekilde hazır kişilikler 
olarak tanımlıyorlar. Ankete katılanların diğer bir kısmı ise %10 Osmanlı Türklerini karakter özellikleri 

açısından bazen olumlu yönleriyle de sunuldukları düşüncesindedirler. Diğer taraftan, ankete katılanların 

%2 ise bu soruya yanıt vermemiştir. Makedon öğrencilerine en büyük iz bırakan karakterler arasında ise 
Osman Bey, Kaleş Anga, Sultan Süleyman ve Nasreddin Hoca  yer almaktadır. Ankete katılanlanların görüş 
dağılımı şu şekildedir: 

 

- Eserlerdeki Osmanlı Türk karakterlerinin çoğu olumsuz olarak sunulmuştur. Osmanlı Türkleri 
Makedon nüfüsünunu kendi hakimiyeti altına alarak hiçbir hürriyet sağlamamıştır. Bu yüzden 

Osmanlı Türklerinden hiçbir karakter bende iyi bir izlenim bırakmadı.  

- Makedon edebiyatında Osmanlı Türkleri genel olarak olumsuz şekilde sunulmaktadır.Makedon 

Kanlı Düğünü (Македонска крвава свадба) eserinde Osman Bey karakteri gerek duruşu gerek 
karakter özellikleri açısından en çok ilgimi çekmeyi başarmıştır. 

- Her birinin olumsuz karaker özelliklerine sahip Osmanlı Türkleri üzerinden eserlerde Makedonların 

onlarla geçen özgürlük mücadelesini doğrudan görmekteyiz. Osmanlı Türklerinin aksine Makedon 
karakterlerinde ise güçsüzlük, kölelik ve baskı unsurları taşıyan özellikler bulunmaktadır.  

- Bende en büyük izlenim bırakan karakter Kurnaz Peyo (Итар Пејо) kitabında yer alan Nasreddin 

Hoca karakteridir.  

- Bana göre Osmanlı Türklerinin çoğu gerek ders kitaplarında gerek edebiyat eserlerinde olumsuz 
özellikleriyle sunulmuştur. Özellikle Makedon halkına karşı yaptıkları terör odak nokta olarak 

açıkça anlatılmaktadır. Benim için en çarpıcı karakter Sultan Süleyman'dır. 

 
3. Stale Popov’un Kaleş Anga romanında Anga karakteri üzerinden Makedon halkının kimlik ve kişiliği 
nasıl temsil ediliyor? 

 Stale Popov’un Kanuni Sultan Süleyman ve Sokollu Mehmet Paşa döneminde Osmanlı idaresi tarafından 

uygulanan baskılar sonucunda Makedonya’nın Mariova bölgesinde çıkan Mariova isyanını konu eden 

Kaleş Anga romanında Anga karakteri üzerinden Makedon halkının kimlik ve kişilik açısından nasıl temsil 
edildiklerini ankete katılan öğrencilerin görüş ve dağılımı ile net bir şekilde görmekteyiz. 

- Kaleş Anga Makedon olarak doğmuş, milletine değer veren ve inancından asla vazgeçmeyen bir 

karakter. Cesareti  ve onuruyla Türk köleliğinde yaşayan ve Türk olmayı red eden Kaleş Anga 
romanında biz okuyuculara Osmanlı yönetimi sırasında Makedon halkının karanlık kaderini 

göstermektedir. Bu durum da bizim atalarımızın özgürlükleri ve şereflerini savunma mücadelesinde 

gösterdikleri kararlılığı da gözler önüne sermektedir. 
- Bence Kaleş Anga, kültürüne ve inancına saygı duyan bir karakter. Yazar Stale Popov, onurunu 

korumak isteyen Anga karakteri üzerinden Makedon halkının özgürlük mücadelesini ve arzusunu 

bizlere göstermeyi başarıyor. 

- Kaleş Anga karakteri üzerinden Makedon halkı, şiddetli yoksullukla karşı karşıya olmasına rağmen 
hala hakları için savaşan cesur bir millet olarak sunuluyor. 

- Bana göre Anga aracılığıyla Makedon halkı Osmanlı Türklerinin kurbanı olarak sunuluyor. 

- Romanda Makedonlar, sık sık şiddete maruz kaldıkları için kendi hakları olmayan zayıf fakat bir 
okadar da şerefli bir millet olarak sunuluyor. 

 

4. Osmanlı Türkleri hakkındaki diğer bilgi kaynaklarının etkisi (ders kitapları, tarihsel veriler), edebi 
eserlerden daha mı büyüktür? 
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 İnsanlar kendi görüş ve kararlarını daima bilgiye dayalı olarak aldıklarından dolayı  
bilgi kaynaklarının doğruluğu ve güvenirliği büyük önem taşımaktadır. Kaynakta verilen bilgiler tek bir 

görüşe yer verilmişse kesnlikle başka kaynaklar aracılığıyla da eldeki bilgiyi desteklemesi gerekmektedir. 

Bu doğruldurda, ankette yer alan sorunun amacı Osmanlı Türkleri hakkındaki bilgi kayanaklarını 
değerlendirmek ve öğrenciler üzerindeki etkisini tespit etmektir.  

 

 a) diğer kaynaklardan etkisi daha büyüktür                                         203 

b) edebi eserlerin etkisi daha büyüktür                                                   25 

c) eşit derecede etkilidirler                                                                     57 
d) cevap vermeyenler                                                                               4 

 

Grafikon  5.  

 

 

Öğrencilerin Osmanlı Türkleri hakkındaki bilgi kaynaklarının etkileri ve görüşlerinin dağılımı:  

- Ders kitaplarında yer alan tarihi gerçekler üzerinden Osmanlı Türkleri hakkında daha net bilgiler 

sunulurken, edebi eserlerde ise Osmanlı Türklerinin kişisel özellikleri yönünden daha ayrıntılı 
bilgiler içerir. Bu yüzden diğer kaynakların etkisi benim için daha büyük önem taşımaktadır. 

- Okuduğum edebi eserlerin nerdeyse tamamında Osmanlı Türkleri adalet duygusundan uzak 

kötülükle beslenen insanlar olarak sunuluyor. Bence bizde yaratılan olumsuz etkilerin çoğunun 

edebi kaynaklardan olduğunu düşünüyorum. Çünkü ders kitaplarındaki tarihsel veriler tarafsız bir 
şekilde tamamen olduğu gibi sunulmuştur. 

- Edebi eserlerin etkisi daha büyüktür çünkü yazarlarımız o dönemi olduğu gibi kitaplarında 

yansıtmışlardır ve bu olayların çoğu gerçek yaşanmışlıklara dayalıdır. 
- Edebiyatı sanatın bir parçası olarak gördüğümüz için tamamen gerçekleri yansıtılmadığının 

farkındayız. Bu yüzden biz öğrencilere tarih kitaplarının ve diğer kaynakların daha büyük etkisi 

olduğunu düşünüyorum. 

 

5. Okumuş olduğunuz Makedon edebiyatı eserlerinde bildiğiniz Türkçe kökenli kelimeleri ve onların 
anlamlarınız yazınız. 

Makedon edebiyatı eserlerinde Osmanlı dönemine özel yer verilmektedir. Bu dönemi bir esaret olarak 

nitelendiren Makedon halkı, Türk dilini öğrenmesi ve günlük yaşamda kullanması nedeniyle kültürde, 

70%
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geleneklerde ve özellikle dilde önemli Türk özelliklerine sahiptir.14 Bu nedenle dönemin yazarları çok 
sayıda Türkçe kelimelerle zengin bir Makedonca kullanmıştır.  

Ayrıca kitaplarında Türk atasözlerine de yer verilmiştir. Ankette yer alan sorunun amacı ise ankette katılan 
öğrencilerin Makedon edebiyatı eserlerinde karşılaştıkları ve anlamlarını bildikleri Türkçe kökenli 

kelimeleri tespit ederek açıklamaktır. Bunun sonucunda, öğrenciler benzer cevap verdikleri için özellikle 
aşağıda yer alan kelimeler öne çıkmaktadır: 

Ага- ağa ( kırsal kesimde tarıma elverişli geniş toprakları olan, bulunduğu yerde sözü yasa gibi geçerli, 

güçlü kimse)  

Aрамија-  harami ( yol kesen kimse, haydut)  
Башибозук- başıbozuk ( Düzensiz topluluk)  

Душман- düşman ( Birbiriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları) 

Ферман- ferman (Osmanlı döneminde, padişahın yazılı buyruğu)  
Јаничар- yeniçeri ( Osmanlı İmparatorluğu’nun piyade asker sınıfı)  

Сарај- saray ( Padişahların, hükümdarların ya da devlet başkanlarının oturduğu büyük,  görkemli yapı.)  

Кадија- kadı ( Osmanlı döneminde pek çok farklı davaya bakan mahkeme başkanladır.) 

Харем- harem (  Saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm)  
Ѓузел- güzel ( Her yönüyle hoş olan)  

 

 6. Araştırma Sonuçları ve Önerilerin Oluşturulması  

 İnsanlar genellikle geçmişin, şimdiki zamanı ve geleceği anlama ve algılama açısından sınırlamasına izin 

verir çünkü klişeler ve önyargılarla baş edememek, onları asla etkili bir şekilde çözemeyeceklerini 
düşünmeye zorlar. Bu durumda muhalif taraflar, geçmişte birbirlerinin sorunlarını çözemedikleri için ya da 
geçmişteki ilişkilerinin karşı tarafa hâkim olma mücadelesine indirgenmiş olduğunu düşünürler.  

Bu yüzden insanların farklı davranabilir olabileceğini öngörmek beyhudedir. Ünlü siyaset filozofu 
Weeks'in iddia ettiği gibi: 

  Geçmiş, bugün ve gelecek için deneyimsel bir çerçeve sunar, ancak şimdiki zamanın ve geleceğin geri  

 döndürülemez biçimde kökleneceği temel olmamalıdır. Şimdiki zaman, geçmişin anılarını yeni bir yüzeye  
 oturtup bunları daha modern araçlarla işler. Diğer yandan, her zaman geleceğin şimdiki zamanın ekdiğini  

 biçeceğinin farkındadır (Weeks, 1994).   

 Buna paralel olarak, insanların bazı kriterlere göre gruplara ayrılması, grup üyelerini kendilerini "biz" 
olarak ve diğerlerini "onlar" olarak tanımlama durumu onların birbirlerini karşılaştırıp yargılamaya teşvik 

eder. Diğer bir deyişle, değerler üzerinden gruplar arasındaki doğrudan çatışmalar, kalıplaşmış yargılama 

sürecini daha da yoğunlaştırır. Böylece insanlar, diğer taraf şu anda farklı davrandığında bile olumlu 

potansiyelleri kabul etmeyi reddederek, yalnızca Öteki'nin geçmişteki olumsuz davranışını hatırlamaya 
isteklidir. Aslında bu gibi durumlar, geçmişin karşılıklı ilişkileri geliştirme olasılığını engellemek için nasıl 
kullanıldığının tipik bir örneğidir (Petroska- Beşka, 1995).  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Makedon dili ve edebiyatı 

ilköğretim ders müfredatında yer alan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun hükmedişi konusunu işleyen ders 

kitaplarının öğrencilerin önyargılı tutumlar göstermesi üzerinde etkili olduğunu açıkça göstermektedir. Bu 

                                                             
14 Историја на македонскиот народ - од предисториско време до крајот на XVIII век, книга прва, НИП 

,,Нова Македонија“, Скопје 1969, стр. 229-255. 
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nedenle ders müfredatında yer alan ders kitapları ötekileştirici değil bütünleştirici olmalıdır. Başka bir 
deyişle “ben”den “biz“e geçiş yapılarak çocukların düşünce sınırlarının gelişmesi doğru yönde 

desteklenmelidir. Öte yandan, grup ve önyargı temelli saldırganlığı azaltma noktasında etkili olabilecek 
önemli faktörlerden biri empati düzeyini arttırmaktır (Stanger, Kavussanu, McIntyre, Ring, 2016).  

Sonuç olarak, doğru kitap seçimiyle öğrencileri empati kurabilen birey olmaları için teşvik etmeliyiz. 
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