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‘Nasıl ve neden farklı algılandıklarını anla-
mak için tarihsel figürleri analiz etme’ strate-
jisine birincil kaynak materyali katkılarından 
dolayı, Eski Yugoslavya ve ötesindeki ülkeler-
den tarih öğretmenleri derneklerinin ortak 
projesi olan -Bir Zamanlar … Birlikte Yaşadık 
‘ın yazarlarına özel bir teşekkür ederiz.



Gentian Dedja’nın 15 yıllık tarih ve coğrafya 
öğretmenliği deneyimi vardır ve Arnavutluk 
Tarih Öğretmenleri Derneği’nde “Gençlik ve 
Tarih” Başkan Yardımcısı olarak görev yapmak-
tadır. Tiran Üniversitesi’nden yüksek lisans de-
recesine sahiptir ve Elbasan Üniversitesi’nde 
yarı zamanlı pedagog olarak çalışmaktadır. 
Gentian, ortak yazılan ders kitaplarında yazar-
lık, ePACT projesinde ulusal koordinatörlük, 
hatırlama ve bellek alanında öğretmen eğit-
menliği yapmıştır. 

Gentian’ın stratejisi - Tarihi figürlerin nasıl ve 
neden farklı algılandıklarını anlamak için analiz 
edilmesi - geçmişten - yeni veya eski - önemli 
figürleri ve farklı yerlerde nasıl algılandıklarını 
veya hatırlandıklarını analiz etmeye odaklanır. 
Öğrenciler, farklı grupların onları nasıl algı-
ladıklarını anlamak için bu figürlerin tarihsel 
yorumlarına - metinlerden anıtlara ve modern 
medyaya - bakmaya teşvik edilir. Daha sonra 
öğrencilerden bu algıların arkasındaki tarih-
sel bağlamı araştırarak bu figürlerin neden bu 
şekilde hatırlandığına dair nedenler önerme-
leri istenir. Bu strateji, tarihin inşa edildiğini 
vurgular ve öğrencileri baskın anlatılara eleş-
tirel yaklaşmaya teşvik eder.

Bu ders planı, öğretmenler tarafından öğret-
menler için tasarlanan ve test edilen beş bö-
lümden oluşan bir öğretim stratejisi serisinin 
bir parçasıdır. Avrupa Tarihlerini Paylaşmanın 
genel amacı, gençlerin Avrupa tarihinin karma-
şıklığını, çeşitliliğini ve ulusötesi karakterini 
anlamalarına yardımcı olmak ve tarihin herke-
si Avrupa’yı anlamaya nasıl dahil edebileceği-
ni kavramalarına yardımcı olmaktır. Daha fazla 
bilgi için, sharingeuropeanhistories.eu adre-
sine gidin.

Gentian 
Dedja
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Tarihi figürlerin 
nasıl ve 
neden farklı 
algılandıklarını 
anlamak için 
analiz edilmesi
GENTIAN DEDJA 

Büyük tarihsel figürler farklı kıtalarda sıklıkla 
farklı şekillerde görülür veya hatırlanır. Bazı-
ları için kahraman olabilirler. Diğerlerine göre 
kötü adam. Bu strateji, öğrencileri tarihsel 
figürlerin nasıl ve neden farklı algılandığına 
bakmaya teşvik eder. 
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STRATEJIYE GENEL BAKIŞ
Bu öğretim stratejisi, geçmişten - yakın veya  
antik dönem - kilit figürlerin analizine odak-
lanır. Öğrencilerden, farklı yerlerde nasıl al-
gılandıklarını veya hatırlandıklarını analiz et-
mek için tek bir figüre odaklanmalarını ister.

Öğrenciler, her ülkenin / bölgenin onları nasıl 
algıladığını bulmak için bu figürlerin tarih-
sel yorumlarına - metinden anıtlara, modern 
medyaya - bakmaya teşvik edilir. Olumlu mu 
yoksa olumsuz mu algılanıyorlar? Öğrenciler-
den bu algıların arkasındaki tarihsel bağlamı 
araştırarak bu figürlerin neden bu şekilde al-
gılandığına dair nedenler önermeleri istenir. 

 

STRATEJININ AMACI NEDIR?
Bu strateji, öğrencileri ülkelerinin veya top-
lumlarının baskın tarihsel anlatılarının ötesini 
görmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Farklı 
insanların aynı figürü nasıl algıladıklarına ba-
karak, tarihin ve tarihsel figürlerin çoğu kez 
birden çok yorumu olduğu gerçeğiyle karşı 
karşıya kalıyorlar. 

Strateji, tarihin inşa edildiğini vurgulayacak 
ve öğrencileri öğrendikleri baskın anlatılara 
eleştirel yaklaşmaya teşvik edecektir.



Bu stratejiyi 
sınıfınızda 
kullanmak için 
ne yapmanız 
gerekiyor?



ADIM 1: MATERYALLERI HAZIRLAYIN
Bu aktiviteyi gerçekleştirmek için önce ince-
lemek istediğiniz tarihi figür hakkında mater-
yal toplamanız gerekir. Bu materyallerin işe 
yaraması için aynı figürün farklı anlayışlarının 
ulusaşırı bir koleksiyonu olmalıdır. İki seçe-
nek vardır: 

Seçenek 1 - Hazır materyal kullanın
Hazır malzemeler kullanın. Örneğin, historia-
na.eu’da, biz bu strateji için kullanılabilecek 
Gavrilo Princip ile ilgili materyaller sağladık.

Seçenek 2 - Kendi materyallerinizi hazırlayın
Etkili bir uluslararası materyal koleksiyonunu 
bir araya getirmek için yapmanız gerekenler:

A. Çalışmak için uygun bir tarihsel figür seçin
Strateji en iyi tarihi figürlerle çalışacaktır: 
• Farklı şekillerde algılanan. Örneğin, bir 

ülkede kahraman, diğerinde kötü adam 
olarak görülebilecek figürleri seçin.

• Hakkında kolayca erişilebilen malzeme 
bulunabilenleri şeçin. Bu figürün farklı 
temsillerini ders kitaplarında, heykeller-
de ve medyada bulmaya çalışın. Üçüne 
de sahip olmak gerekli değildir, ancak en 
geniş ülke yelpazesinden ne kadar fazla 
bilgi kaynağına sahip olursanız, sonuçlar 
o kadar iyi olacaktır.

• Tanınmış kişiler. Bu, öğrencilerin ilgisini 
daha fazla çekecektir.

B. Materyalleri hazırlayın 
Üzerinde çalıştığınız tarihsel figürün anlatısı 
hakkında bilgi edinin. Sağlam bir arka plan, 
başka bir şey yapmadan önce çok önemlidir. 
Kesin olarak bilinen nedir? Belirsiz olan ne-
dir? Figürü çevreleyen yaygın mitler nelerdir? 
Ardından, farklı ülkelerden veya topluluklar-
dan seçtiğiniz tarihsel figür hakkında mal-
zeme bulun.

• Anlatıları araştırırken, bulabileceğiniz en 
bariz temsilleri arayın, bu öğrencilere yar-
dımcı olacaktır, örneğin, bu figürleri çok 
siyah beyaz şekillerde gösterenler.

• Lütfen medya temsillerinin, özellikle sos-
yal medya gönderilerinin, görüntüleri bir 
sınıfta tanıtılmaması gereken ırkçı veya 
nefret dolu amaçlar için kullanabileceğini 
unutmayın.

• Bulduğunuz temsillerin sayısını her mal-
zeme türü için üç veya dört ile sınırlayın. 
Daha fazlası bu çalışmayı yönetilemez 
hale getirecektir.

• Heykellere ve medya temsillerine bir 
bağlam sağlamak gerekecek: onları kim 
üretti? Ne zaman? Nerede? Ne amaçla? 
Kimler için? Onları kim finanse etti? 

FARKLI ÜLKELERDEN / TOPLULUKLARDAN 
ÖRNEKLERI NEREDE BULABILIRIM? 

Ders kitapları
kendi ülkenizde ve EuroClio ağını 
kullanarak

Anıtlar / Plaketler
Europeana gibi koleksiyonlar veya 
internet tarayıcısı araması yoluyla

Medya sunumları
Europeana gibi koleksiyonlar veya bir 
internet tarayıcı araması aracılığıyla
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ADIM 2: MATERYALLERI SINIFTA 
KULLANIN

Aktivite 1

Bu aktivite hikayeyi öğrencilere tanıtır.

Öğrenciler tarihsel figürün farklı anlatıların-
dan herhangi birini analiz etmeden önce, hi-
kayeyi ve figürün hayatlarındaki önemli olay-
ları bilmeleri çok önemlidir. Bu, birkaç yolla 
yapılabilir:
• Hikayeyi okumak, gerçekte neyin bilindi-

ğini ve neyin varsayıldığını netleştirmek.
• Öğrencilerin belirli bir figür için bir zaman 

çizelgesi veya hikaye panosu oluşturmala-
rını sağlamak.

Bu aktivitenin sonunda öğrencilere, bunun ta-
rihsel figürün hikayesi olmasına rağmen, tüm 
insanların bu hikayeyi aynı şekilde görmedi-
ğini açıklayın. Tarihin inşa edildiğini vurgu-
layın ve öğrencileri farklı anlatılara bakmaya 
hazırlayın.

Aktivite 2

Bu aktivite, öğrencilerin tarihsel figürün 
farklı anlatılarına bakmalarını sağlar.

Öğrencileri gruplara ayırın. Her grup, farklı 
toplumlar tarafından nasıl anıldığını daha iyi 
anlamak için Gavrilo Princip’in farklı anlatıla-
rını - anıtlar, plaketler, gazete makaleleri, vide-
olar vb. - inceleyecektir. 
• Figürün farklı ülkelerde (okul ders kitap-

larında) nasıl öğretildiğini araştırmak, 
bu tarihsel figürün o ülkede resmi olarak 
nasıl algılandığını anlamalarına yardım-
cı olabilir.

• Figürün farklı ülke veya topluluklardaki 
anıtlarda ve plaketlerde nasıl temsil edil-
diğini araştırmak, bu tarihsel figürün nasıl 
anıldığını anlamalarını sağlayacaktır.

• Figürün farklı ülkelerde veya topluluklar-
da modern medyada nasıl temsil edildi-
ğini araştırmak, bu tarihsel figürün halk 
tarafından nasıl hatırlandığını anlamaları-
nı sağlayacaktır.

Her gruba, bu stratejinin sonunda bulunana 
benzer boş bir şablon verilmelidir (Şekil 1).

Bunu tamamlarken öğrencilerin en iyi anlatı 
olduğuna inandıkları şeye odaklanmamaları 
çok önemlidir; daha ziyade, her bir temsilin 
ayrıntılarına odaklanmalıdırlar. 

Tartışma 1

Bu tartışma, öğrencilerin farklı algıları 
karşılaştırmasını, analiz etmesini ve tem-
sildeki tutarsızlıkların sonuçları üzerinde 
geniş bir şekilde düşünmesini sağlar. 

Araştırma tamamlandıktan sonra, ne bulun-
duğunu tartışmak önemlidir. Tartışmayı ge-
liştirmek için aşağıdaki sorulardan bazıları 
kullanılabilir:
• Ders kitabının, heykellerin ve medyanın 

bu figürü sunma şekli arasında herhangi 
bir fark var mı? Neden böyle olabilir?

• Bu figürün algılanma biçimleri arasın-
da daha fazla benzerlik veya farklılık-
lar var mı?

• Neden farklı insanlar aynı tarihsel figürü 
farklı şekillerde algılarlar?

• Bu figürün algısı zamanla değişti mi? Bu 
neden olabilir?

• Bu figürün algılama şeklimizde sahip 
olduğumuz bazı farklılıkların üstesinden 
nasıl gelebiliriz?

• Bu figürün farklı algıları neden tehlike-
li olabilir?

• Tarihin doğası ve geçmişi hatırlama şekli-
miz hakkında çalışmalarımız ne gösterdi?

TARIHI FIGüRLERIN NASIL VE NEDEN FARKLI ALGILANDIKLARINI ANLAMAK IçIN ANALIZ EDILMESI
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BU STRATEJIYI KULLANAN BIR 
ÖĞRETMEN HANGI ENGELLERLE 
KARŞILAŞABILIR?

Uygun bir tarihsel figür seçmek
Zıt anlatıların seçilmesi, bu stratejinin işe ya-
raması için anahtardır. Öğrenciler tarafından 
anlaşılmaları ve farklı olmaları gerekir. Dil, 
doğru kaynakları bulmanın önünde bir engel 
olabilir. 

Bağlam eksikliği
Stratejinin işe yaraması için öğrencilerin han-
gi bağlamda bir anlatı yapıldığını bilmeleri 
gerekir. Zaman, yer ve yapımcı hakkında bil-
giye ihtiyaçları var. Aksi takdirde öğrenciler 
doğru çıkarımlar yapamayacaklardır. Bu bilgi-
lere her zaman kolayca erişilemez. 

BU STRATEJIYI NASIL DAHA KAPSAYICI 
HALE GETIREBILIRSINIZ?

Daha düşük başarı düzeyine sahip öğrencileri 
desteklemek
Öğrencilerin tarihsel anlatıların neler oldu-
ğunu bildiklerinden emin olun. Onlara gü-
nümüzdeki ünlülerin resimlerini göstermek 
ve onlara hangi özelliklere sahip olduklarını 
sormak iyi bir fikir olabilir. Kahramanlara mı 
yoksa kötü adamlara mı benziyorlar? 

Ayrıca öğrencilerin heykellere veya anıtlara 
bakmasını da sağlayabilirsiniz, çünkü bu daha 
az metin ağırlıklı bir ortamdır ve figürün özel-
likleri genellikle daha abartılı ve açıktır. Ayrıca 
öğrencilere yönlendirmeler de sağlayabilirsi-
niz. Örneğin:
• Bu heykel neyi temsil ediyor?
• Bu heykeli yapan insanlar bu figür-

le gurur duyuyorlar mı?  Bunu nasıl 
söyleyebilirsin?

• Bu figür nasıl resmedilmiştir? Sanatçı bu 
figürü neden böyle tasarlamıştır?

Başarı düzeyi daha yüksek öğrencileri 
teşvik etmek
Öğrencilerden kendi ülkelerinde veya toplum-
larında, belirli gruplar tarafından farklı şekil-
de algılanan figürleri araştırmalarını isteyin. 
Öğrenciler bulgularını / düşüncelerini, azınlık 
bakış açılarını dile getirmek ve tartışmasız an-
latı diye bir şey olmadığının altını çizmek için 
sınıf çapında bir tartışmada sunabilirler. 

Öğrencileri, aynı tarihsel figürün ilaveten fark-
lı anlatılarını bulmaya davet edin. Farklılıkları 
ve bunları neyin açıklayabileceğini anlatma-
larını isteyin.

Bu figürü çevreleyen tarihsel hafıza ile ilgili 
mevzuat varsa, öğrencileri onu gözden geçir-
meye ve analiz etmeye teşvik edin. Mevzuat 
için motivasyonlar neler olabilir? Bu, öğret-
menin dili basitleştirmesini gerektirebilir. 
 

TARIHI FIGüRLERIN NASIL VE NEDEN FARKLI ALGILANDIKLARINI ANLAMAK IçIN ANALIZ EDILMESI



Uygulanan 
stratejiye 
örnek
HISTORIANA - SARAYBOSNA SUIKASTI



Aktivite 1

Öğrencilere ders, tartışma ve / veya bro-
şür gibi bazı tarihsel bağlamlar sağlayın. 

Öğrenciler Gavrilo Princip’in farklı anlatıların-
dan herhangi birini analiz etmeden önce, onun 
hikayesini ve hayatındaki önemli olayları bil-
meleri çok önemlidir. Bu aktivitenin sonunda 
öğrencilere, Gavrilo Princip’in hikayesinin bu 
olmasına rağmen, tüm insanların onu ve ey-
lemlerini aynı şekilde görmediğini açıklayın. 
Tarihin inşa edildiğini vurgulayın ve öğrenci-
leri farklı anlatılara bakmaya hazırlayın.

HISTORIANA - SARAYBOSNA SUIKASTI
İlhak krizi, Bosna Hersek topraklarının Avus-
turya-Macaristan İmparatorluğu’na (1908-
1909) çekilmesi ve ardından Balkan Sa-
vaşları’nın (1912-1913) sonucuydu. 1914’e 
gelindiğinde, Sırbistan ile Avusturya-Macaris-
tan İmparatorluğu arasındaki ilişkiler kötüleş-
ti. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna 
ve Hersek’i ilhak ederken, Sırbistan sınırlarına 
kadar Balkanların derinliklerine nüfuz etmiş-
ti. Balkan Savaşları’nın ardından büyük güç-
ler toprakları bölmek için mücadele etti. Bir 
tarafta Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 
Almanya ve İtalya, diğer tarafta Fransa, İngil-
tere ve Rusya diplomatik müdahaleler ve ola-
sı silahlı çatışmalara hazırlık yaparak bölgeye 
dahil oldular. 

Bu gelişmelerin yanı sıra güney Slav gençlik 
hareketleri de büyümeye başladı. Güney Slav 
birliği fikrini savundular. Tüm Güney Slav ulus-
larını Sırbistan’ın liderliği altında tek bir ortak 
devlette birleştirmek için Hapsburg monarşi-
sini yok etmeyi amaçladılar. Gençler kendileri-
ni gizli gruplar halinde örgütlediler ve politik 
yıkım yolları genellikle Monarşinin önde ge-
len temsilcilerinin öldürülmeleriydi. 

Kötüleşen ilişkilerin farkında olan Avustur-
ya-Macaristan İmparatorluğu, Balkanlar’daki 
gücünün bir göstergesi olarak, 1914 yazında 
askeri manevralar düzenledi. Bunlar, tahtın 
Varisi Arşidük Franz Ferdinand’ın kendisi tara-
fından gerçekleştirildi.

Arşidük’ün 28 Haziran 1914’teki Saraybosna 
ziyareti sırasında, Mlada Bosna (Genç Bosna) 
örgütünden Gavrilo Princip, Nedeljko Cabri-
novic, Trifko Grabez, Vaso Cubrilovic, Cvjetko 
Popovic, Muhamed Mehmedbasic, Danilo Ilic 
ve diğerleri, Varisi ve karısı Sophia’yı öldürdü-
ler. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu bu 
olaydan Sırbistan’ı sorumlu tuttu ve kısa süre 
sonra savaş ilan etti. Bunu diğer Avrupa ülke-
lerinin savaş ilanı ve çatışmaya dahil edilmesi 
takip etti. Suikast kıvılcımı, Birinci Dünya Sa-
vaşı’nın büyük ateşini yaktı. 

Tarih yazımında, Saraybosna Suikastı ve Sır-
bistan’ın müdahalesi farklı şekillerde sunul-
muştur. Suikast eylemi bazıları tarafından 
kendilerini yabancı yönetiminden kurtarmak 
isteyen gençlik örgütü Mlada Bosna’nın kah-
ramanca bir eylemi olarak haklı çıkarılırken, 
diğerleri için Gavrilo Princip ve diğer suikast-
çılar suçluydu ve eylemleri şiddetle eleştirildi. 

BRITANNICA ANSIKLOPEDISI
Gavrilo Princip,  (25 Temmuz [13 Temmuz, Eski 
Takvim], 1894’de Obljaj, Bosna’da doğdu, - 28 
Nisan 1918’deTheresienstadt, Avusturya’da 
öldü), Avusturya-Macaristan tahtının varisi Ar-
şidük Franz Ferdinand ve eşi Düşes von Ho-
henberg (kızlık soyadı Chotek) Sophie’ye 28 
Haziran 1914’te Saraybosna, Bosna’da suikast 
düzenleyen Güney Slav milliyetçisi. Princip’in 
davranışı, Avusturya-Macaristan’a Sırbistan’a 
karşı savaş başlatmak için aradığı bahaneyi 
verdi ve böylece I. Dünya Savaşı’nı hızlandırdı.  
Princip’in Güney Slav devleti olarak öngördü-
ğü Yugoslavya’da - ulusal bir kahraman olarak 
görülmeye başlandı.

Bosnalı Sırp köylü bir ailede doğan Princip, 
Kara El (gerçek adı Ujedinjenje ili Smrt, “Bir-
lik veya Ölüm”) olarak bilinen Sırp gizli top-
luluğu tarafından terörizm konusunda eğitildi. 
Balkanlar’daki Avusturya-Macaristan yöneti-
mini yıkmak ve Güney Slav halklarını federal 
bir ulus olarak birleştirmek isteyen, ilk adımın 
Habsburg imparatorluk ailesinin bir üyesinin 
veya hükümetin üst düzey bir yetkilisinin öl-
dürülmesi gerektiğine inanıyordu.
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İmparatorluk ordusunun genel müfettişi ola-
rak Franz Ferdinand’ın Haziran 1914’te Saray-
bosna’ya resmi bir ziyaret yapacağını öğrenen 
Princip, ortağı Nedjelko Čabrinović ve diğer 
dört devrimci 28 Haziran’da Arşidük’ün ala-
yının yaklaşmasını beklediler. Čabrinović Ar-
chduke’nin arabasından sıçrayarak bir sonraki 
aracın altında patlayan bir bomba attı. Kısa bir 
süre sonra, bombadan yaralanan bir memuru 
ziyaret etmek için hastaneye giderken, Franz 
Ferdinand ve Sophie, Düşesi değil Bosna as-
keri valisi General Oskar Potiorek’i hedef al-
dığını söyleyen Princip tarafından vurularak 
öldürüldü. Avusturya-Macaristan Sırbistan’ı 
sorumlu tuttu ve 28 Temmuz’da savaş ilan etti.

Saraybosna’daki bir duruşmanın ardından 
Princip, suçunun işlendiği gün 20 yaşın altın-
daki bir kişiye verilebilecek en yüksek ceza 
olan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı (28 Ekim 
1914). Muhtemelen hapse girmeden önce tü-
berküloz olan Princip, kemik tüberkülozu ne-
deniyle bir kolu kesildi ve hapishanesinin ya-
kınındaki bir hastanede öldü.

Alıntı Bilgileri “Gavrilo Princip”
Yayınlanma Tarihi: 24 Nisan 2020
URL: https://www.britannica.com/biography/
Gavrilo-Princip

Unknown photographer, 
1910s / CC0
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Aktivite 2

Bu aktivite, öğrencilerin Gavrilo Princip’in 
farklı anlatılarına bakmalarını sağlar.

Öğrencileri gruplara ayırın. Her grup, farklı 
topluluklar tarafından günümüzde nasıl hatır-
landığını ve farklı toplumlarda nasıl anıldığını 
daha iyi anlamak için Gavrilo Princip’in deği-
şik anlatılarını - anıtlar, plaketler, gazete ma-
kaleleri, videolar vb. - inceleyecektir. 

Her gruba, bu stratejinin sonunda bulunana 
benzer boş bir şablon verilmelidir (Şekil 1).

Bunu tamamlarken, öğrencilerin neyin en iyi 
anlatı olduğundan çok her anlatının ayrıntıla-
rına odaklanmaları çok önemlidir. 

Tartışma 1
Bu tartışma, öğrencilerin farklı algıları karşı-
laştırmasını, analiz etmesini ve anlatılar ara-
sındaki tutarsızlıkların sonuçları üzerinde ge-
niş bir şekilde düşünmelerini sağlar. 

Araştırma tamamlandıktan sonra, ne bulun-
duğunu tartışmak önemlidir. Tartışmayı ge-
liştirmek için aşağıdaki sorulardan bazıları 
kullanılabilir:
• Çeşitli kaynakların Gavrilo Princip’i sunma 

biçimleri arasındaki farklar nelerdir?
• Neden farklı insanlar Gavrilo Princip’i 

farklı şekillerde algılıyor?
• Gavrilo Princip’in algısı zamanla değişti 

mi? Bu neden olabilir?
• Gavrilo Princip’in algılanma biçimlerinde 

daha fazla benzerlik veya farklılık var mı?
• Gavrilo Princip’in algılanış biçiminde-

ki bazı farklılıkların üstesinden nasıl 
gelebiliriz?

• Neden farklı algıları tehlikeli olabilir?
• Tarihin doğası ve geçmişi hatırlama şekli-

miz hakkında çalışmalarımız ne gösterdi?
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Tarihi bir figür 
üzerindeki 
materyal 
örneği 
GAVRILO PRINCIP



GAVRILO PRINCIP KAMUOYU ÖNüNDE 
NASIL ANILIYOR?

Perspektif 1 - Anti-Princip
Anıtın üzerindeki yazıt, 1917 “Bu noktada Arşi-
dük Franz Ferdinand ve eşi Hohenberg Düşesi 
Sofia hayatlarını feda etti, Tanrı ve Vatan için 
kan döktüler”  

Perspektif 2 - Princip Lehinde
Gavrilo Princip adını taşıyan Belgrad caddesi.

Ctac / CC BY-SA 

Saraybosna’da Avusturya Arşidükü Franz Fer-
dinand’ı 28 Haziran 1914’te öldüren suikastçı 
Gavrilo Princip anısına Bosnalı Sırpların bir 
heykel dikmesi yeniden yürürlüğe girdi. 

Photo by Damir Spanic on Unsplash
URL: https://unsplash.com/photos/CSGom5WecgA
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Gavrilo Princip’nin ayak izleri ve 1945’te 
yerleştirilen plaketi
Gavrilo Princip 28 Haziran 1914’teki bu nok-
tadan atışıyla, zulme karşı ulusal protestoyu 
ve halkımızın yüzyıllardır süren özgürlük öz-
lemini ifade etti. 

6 Mayıs 1945’te dikilen anıt
 plaket ve G. Princip’in 1956’da

 yerleştirilen anıt ayak izleri. 
URL: http://g-ecx.images-amazon.

com/images/G/01/wikipedia/images/
b67c09a14e346968a34ce5b9ec165b-

8746cee8aa.jpg

1920’de suikastçılar için bir mezar inşa etmek 
ve yapmakla ilgili resimler ve bilgiler
Saraybosna’da Bugün 
(‘Politika’ya Telegram’) Saraybosna, 6 Haziran 

Yarın, Aziz John gününde Vidovdan’ın kemik-
lerinin gömülmesinin resmi bir cenaze töreni 
olacak (Aziz Vid günü, 28 Haziran (kahraman-
lar). Gavrilo Princip, Nedeljko Cabrinovic, Jakov 
Milovic, ve Terezin’den getirilen Mitar ve Nego 
Kerovic kardeşler. Tören, Postane’de Gavrilo 
Princip’in Franz Ferdinand ve karısını 1914 yı-
lında Vidovdan’da öldürdüğü yere doğru Lujo 
Novak’ın yapacağı bir konuşma ile başlyacak. 
Burada Vasilij Grdjic Vidovdan suikastının 
önemi hakkında konuşacak, ve ardından “Hey, 
Trompet Adam” koro performansı sergilene-
cek. Kosevo mezarlığına, yarın Gavrilo Princip 
ve arkadaşlarının kalıntılarının yerleştirileceği 
özel bir mezar inşa edildi.

Politika, br. 4384 sayı 7. Haziran 1920

Aziz Başmelek Mikail Şapeli ve mezar 
plakasındaki yazıt
Kutsanmış sonsuza kadar yaşayan kişidir. 
Doğmak için bir nedeni vardır. Vidovdan kah-
ramanları Nedeljko Cabrinovic, Veljko Cubrilo-
vic, Gavrilo Princip, Danilo Ilic, Nego Kerovic, 
Mihajlo Misko Jovanovic, Jakov Milovic, Bog-
dan Zerajic, Trifko Grabez, Mitar Kerovic, Mar-
ko Peric. 1914. 
                   

Perspektif 3 - Kararsız (Karışık veya tarafsız 
perspektif)
Saraybosna’da 1914 suikastının anısına plaket. 

Fotoğraf: Michael Buker / Wikicommons
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GAVRILO PRINCIP MEDYADA NASIL 
TASVIR EDILIYOR? 

Perspektif 1 - Anti-Princip
Sarajevski listesinden gazete makalesi 
br. 130, 29 Haziran (16 Haziran) 1914. 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
döneminde Saraybosna’da Franz 
Ferdinand’ın öldürülmesi hakkında Hükümet 
gazetelerinde yayınlanan bir makale. Jülyen 
takvimi bölgede 1918’e kadar kullanıldı.

“Sevinçli günlerdi, heyecanlı günlerdi. Onları 
kim hatırlamıyor? (...) İnsanlar onları mutlu 
bir şekilde karşıladılar, ziyaret bir dekorasyon 
olduğu için, aniden Saraybosna’da göründük-
lerinde onları selamladılar, çünkü insanlar 
yüceltildi, gelecekteki hükümdarlarının göz-
lerinden bakıyorlardı. (…) Ve nihayet, Saray-
bosna’da kaldıkları son gün geldi - ve aniden 

bir bardak neşe en kötü acıyla zirveye doldu. 
Arşidük Varisi Frantz Ferdinand ve Hohenberg 
Düşesi Sophia’nın kıymetli hayatlarını alan, 
Tanrı’nın terk ettiği korkunç bir hareket izleni-
mi altında bir anda neşe ve heyecan kayboldu. 
(...) Bugünün derinden üzülen Bosna’sının kal-
binde, umudumuzun ölü bedeni ve tüm Haps-
burg monarşisinin gururu yatıyor. (…) “

Politische Correspondenz (Viyana) - SEINER 
GEMAHLIN ALTINDA DIE ERMORDUNG DER 
HRONFOLGERS - 30 Haziran 1914 tarihli 
11610 numaralı haber.
Bu haber ajansı, suikastin ikinci gününde Vi-
yana gazetelerinin yazdıklarını yayınlıyor. 

Neuefreie Preace: Suikast, bir Balkan cinayeti, 
vahşi bir kıyım gibi kana susamış bir eylem-
di. Öyleyse, bu suikast sizin egemenlerinizin 
ve tahtın Mirasçılarının Saraybosna’da her za-
man böyle karşılanacağı anlamına geliyorsa, 
o zaman tek cevap şu olabilir: “Biz buradayız 
ve burada kalıyoruz”. Bütün devlet başkanları 
barış hakkında düşünmeli, ancak suç bulaşıcı 
olduğu için Balkan vebasının daha fazla yayıl-
masına izin vermemelidirler.

Die Zeit: Sırbistan’a ağır bir gölge düşüyor. 
Şimdi Sırbistan’a, kendisi ve İmparatorluğu-
muz’daki yurttaşları adına bir iyilik yapması 
için büyük ve asil bir fırsat verildi. Sırbistan bu 
fırsattan yararlanmalı. Saraybosna’daki vahşi 
Sırp eyleminden sonra Belgrad’da asil bir Sırp 
eylemi oluşmalıdır. 

Nikola D. Trišić, Bibliyografik Veriler Işığında 
Saraybosna Suikastı, Veselin Masleša, Saraybos-

na 1980, 21.
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“Saraybosna’da felaket. Arşidük Francis Ferdi-
nand ve Hohenberg Düşesi suikastı. El bom-
bası ve Brovnik tabancası ile. Varis ve karısı 
öldürüldü. İki suikast. (…) Suikastçılar tutuk-
landı. İmparatorun Dönüşü. “ 

Die Illustrierte Kronen Zeitung (1900’den beri 
yayınlanan Avusturya’nın tirajı en büyük  gün-

lük gazetesi), 29 Haziran 1914
URL: http://einestages.spiegel.de/hund-im-

ages/ 2009/11/16/96/e70e86700c4437f-
45762133de62765b5 _image_document_large_

featured_borderless.jpg. 

Perspektif 2 - Princip Lehinde
Gavrilo Princip’in kendi ve Mlada Bosna’nın 
politik hedefleri hakkında Stenograf notları. 
Gençlik ideali: Yugoslav halkının, Sırpların, 
Hırvatların ve Slovenlerin birliği, ancak Avus-
turya altında değil. Bir tür devlet, cumhuriyet 
veya bunun gibi bir şeyde. Avusturya zor bir 
duruma düşerse bir devrim olacağına inanı-
yordu. Ancak böyle bir devrim için bir zemin 
hazırlanmalı, bir ruh hali yaratılmalıdır. Daha 
önce suikastlar vardı ve suikastçılar gençliği-
mizin kahramanlarıydı. Kahraman olmak iste-
medi. Sadece fikri için ölmek istedi. (...) 

Viyanalı psikiyatrist D. martin Papenheim’ın 
stenografik notlarından alıntı; Princip o sebi, 

Zagreb 1926), içinde: V. Bogicevic, Mlada Bosna, 
pisma i Prilozi, Sarajevo 1954, 464-465.

Suikastçileri destekleyenlerin broşürü.
Kahramanlarımızı sevelim: Jukic, Zerjic, Doj-
cic, Cabrinja, Planinscak, Princip, çünkü onlar 
milletin peygamberleri, çünkü onlar millet! 
Yugoslavya’nın oğulları! Yugoslavya’nın oğul-
ları, hayatımızın bu kanda yattığını ve suikas-
tın ulusun Tanrılarının Tanrısı olduğunu his-
setmiyor musunuz, çünkü bu Mlada Bosna’nın 
yaşadığını kanıtlıyor. Dayanılmaz emperyalist 
yükün bastırdığı beden orada yaşıyor, orada 
ölmeye hazır beden yaşıyor! (...) Kanda bir 
ırkın yaşamı vardır, kanda bir milletin Tanrısı 
vardır! Ölüm, Diriliş’ten önce geldi! Suikast, 
Ulusun dirilişidir. (...) ve iki kahramanın ölümü 
kalplerimizin Dirilişidir. Ey şanlı, ey Yugoslav-
ya’nın büyük oğulları ve peygamberleri! 

Tuzla’da lise son sınıfı bir öğrencinin 28 Ha-
ziran 1914 Saraybosna suikastı günü yazdığı 

bu METİN, Mladen Stojanovic’in yerinin araştı-
rılması sırasında bulundu; V. Bogicevic, Young 

Bosnia, Saraybosna 1954.
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Politika gazetesi makalesi, 
Sırbistan Milli Kütüphanesi, Çevrimiçi katalog

Kanlı Saraybosna olayı Belgrad’ın tüm sosyal 
katmanlarında büyük ses getirdi. Bu kanlı ey-
leme tepki olarak Avusturya-Macaristan İm-
paratorluğundaki halkımıza bir takım sorun-
lar çıkaracağı endişesi deneyimden bildiğimiz 
için daha da derin. (...) Alışıldığı gibi, Viyana 
basını Sırplara ve Sırbistan’a karşı haksız suç-
lamalar yapacak. Sırp milleti, suikastçılar Cab-
rinoviç ve Princip’in Sırp uyruklu olması nede-
niyle suçlanacak. Saraybosna’dan bildirildiği 
üzere, suikastçilerden birinin daha önce Belg-
rad’da olduğunu söylemesi nedeniyle Sırbis-
tan suçlu olacak. Her iki suçlama da saçma. 
Sırf Sırbistan’da yaşadığı için ne Sırbistan bir 
adamın eylemlerinden sorumlu olabilir, ne de 
bütün bir ulus bir veya iki kişinin eylemlerin-
den sorumlu tutulabilir. (...) 

Politika, br. 3744, 17. 06 1914.

Perspektif 3 - Kararsız (Karışık veya tarafsız 
perspektif)
Avusturya tahtının varisi, karısıyla birlikte 
Bosnalı gençler tarafından ülkenin ilhakının 
intikamını almak için öldürüldü. 
New York Times (1851’den beri sürekli ya-
yınlanan Amerikan günlük gazetesi), 29 
Temmuz 1914. 

Saraybosna’daki Yargılama
Ana tartışma, Franz Ferdinand ve karısının 
öldürülmesiyle ilgili olarak Princip, Cabrino-
vic ve işbirlikçileri aleyhinde başladı. Saray-
bosna mahkemesinin eyalet savcısı, Princip’i 
ve yirmi iki işbirlikçisini vatana ihanet ve iki 
kasıtlı cinayetle suçladı. Bunların dışında üç 
kişi suikastın infazı için temin edilen silah-
ları saklamakla suçlandı. Savcılık, Ulusal Sa-
vunma üyeleri tarafından Belgrad’da hazırla-
nan komplonun uygulanışını, komplocuların 
Bosna’ya seyahatini, silahları kaçırmalarını, 
Saraybosna’da silahları nasıl bulduklarını ve 
suikastla ilgili diğer ayrıntıları açıklıyor. İddia 
makamı, ulusal savunma üyeleri tarafından 
Belgrad’da hazırlanın komplonun uygulanışı-
nı, Belgrad’daki Sırp milliyetçi çevrelerin Kra-
liyet mahkemesine ulaşan irredantist komplo 
kurmasını, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna’da; 
Sırpların yaşadığı Hırvatistan, Dalmaçya, Ist-
ria, Bosna, Hersek ve güney Macaristan vila-
yetlerini Avusturya-Macaristan İmparator-
luğundan almak ve bu toprakları Sırbistan’a 
katmak amacıyla, Avusturya-Macaristan ve 
Hapsburg hanedanına karşı sistemli bir çalış-
ma yapıldığını anlatıyor. Komplocular Princip 
ve Carbinovic, Saraybosna’dan bir telgrafta 
iddia edildiği gibi, İmparatorluğa karşı olan 
nefretlerinden, tüm Yugoslavları birleştirmek 
için Sırp milliyetçi duygularından, Avustur-
ya-Macaristan İmparatorluğu’nun yıkılma-
sından ve büyük bir Sırpistan İmparatorluğu 
yaratılmasından ilham aldıklarını itiraf ettiler. 
Bu nedenle Arşidük Franz Ferdinan’a suikast 
düzenlemek için bir plan tasarladılar; gerçek-
leştirdikleri bir plan. 

Politika, br. 3842, 6. 10. 1914.

Herkes ağlar
Viyana’da hazırlanan bir mahkeme sahnesi. 
Viyana, 15 Ekim.

Saraybosna’daki sürecin sonunda Cabrino-
vic açıklamasını şu şekilde yaptı: Merhumun 
baba olduğunu gerçekten bilmiyorduk, sade-
ce burada çocuğu olduğunu duyduk. Karısına 
söylediği son sözlerden çok derinden etki-
lendik: Ölme! Çocuklarımız için yaşa. (Bütün 
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mahkeme salonu ağladı.) Belki ben kötü bir 
adamım, bir katilim. Bana ne isterseniz yapın; 
ama yemin ederim ki, Tanrı’dan sadece yaşlı 
imparatora, çocuklarına, onların ruhlarında 
yaptığımız kötülüklerden dolayı bizi affetme-
sini diliyorum. Siz yargıçlar, bizi hemen ölü-
me gönderin. Biz adi suçlular değiliz, sadece 
aldatılmış çocuklarız. (Ağlamaktan daha fazla 
konuşamadı.)

Mahkeme başkanı daha sonra sanıklara bir şey 
söylemek isteyip istemediklerini sordu. Sonra 
Gavrilo Princip, ayağa kalktı sert ve kararlı (...) 
yanakları kızaran ama sakin, özdenetim göste-
rerek ve enerjik bir şekilde şöyle dedi: Bu su-
ikastta hiçbir yabancı uyaran yoktu. Cabrino-
vic bunu söylediğinde yalan söyledi ve bunu 
kanıtlamak isteyen devlet savcısına da yalan 
söyledi. Bizi kimse tutmadı! Halkımızı sevdik, 
yaşam koşullarını biliyorduk, tüm dertlerini 
çok iyi biliyorduk! Gerçek bu. 

Politika, br. 3850, 14. 10. 1914.

Kötü adam mı yoksa kahraman mı? 
Saraybosna, Archduke’nin suikastçısı Gavrilo 
Princip ile ikiye bölündü
Bosnalı-Sırp radikalin Avusturyalı Franz Fer-
dinand’ı katletmesinden 100 yıl sonra şe-
hir hala onun bu eylemi konusunda bölün-
müş durumda

Şehrin yarısı için, emperyal baskıya karşı sava-
şan ve adına yeni bir parkı hak eden bir ulusal 
kahramandı. Diğer yarısı için hamile bir kadı-
nı öldüren ve parlak bir dönemi sona erdiren 
kötü bir adamdı.

Birinci dünya savaşının patlak vermesine yol 
açan olaylar zincirini başlatan Bosnalı-Sırp 
radikal Gavrilo Princip, şehir 1914’te Arşidük 
Franz Ferdinand’a suikast düzenlemesinin 
100. yılını kutlarken, bu hafta sonu Saraybos-
na’nın ana figürü olacak.

Savaşla ilişkilendirildiği bir yüzyılın sonrasın-
da kendini barış feneri olarak yansıtan şehir 
Yıldönümü’nü konserler, konferanslar ve ser-
gilerle kutluyor. Ancak hem 100.000 kişinin 

öldüğü Saraybosna’nın Sırp güçleri tarafından 
1.425 gün kuşatıldığı 1992-1995 arasındaki 
en son savaş hem de 100 yıl önce yaşanan 
olaylar konusunda ciddi bölünmeler devam 
ediyor. Bosnalı Sırpların çoğunun saygı duydu-
ğu, ancak ülkedeki Müslümanlar ve Hırvatlar 
tarafından bir katil olarak alaya alınan Princip, 
kutuplaştırıcı bir figür olmaya devam ediyor.

Saraybosna belediye başkanı Ivo Komsiç, “Son 
100 yıldır, dünyanın buradan aldığı bilgiler sa-
vaş ve zulüm hakkındaydı,” diyor. “Şimdi farklı 
bir barış, sevgi ve anlayış mesajı gönderiyoruz.”

Bu, Saraybosna’nın yaklaşık 20 yıl önce Bosna 
savaşının sona ermesinden bu yana en büyük 
uluslararası anıdır. Franz Ferdinand’ın suikast-
tan kısa bir süre önce bir resepsiyona katıldı-
ğı, savaş sırada Sırp topçuları tarafından yıkı-
lan şehrin kütüphanesini barındıran ve yakın 
zamanda restore edilen belediye binasında 
Viyana Filarmoni orkestrası konseri de dahil 
olmak üzere Cumartesi günükü  etkinliklere 
çok sayıda uluslararası figür katılıyor. Birçok 
Avrupa ülkesinin cumhurbaşkanlarının katı-
lımı bekleniyor. İngiltere Barones Warsi gön-
deriyor. Gece yarısından hemen önce, Franz 
Ferdinand ve hamile karısı Sophie’nin Princip 
tarafından öldürüldüğü Latin Köprüsü’nde bir 
koro şarkı söyleyecek.

Ancak törenler, 1992 bombardımanı ve yak-
laşık 2 milyon kitabın kaybolmasının anı-
sına belediye binasına konulacak plaketin 
Sırp halkını karaladığını iddia eden Sırbistan 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından boy-
kot ediliyor.

İyi niyet mesajına rağmen, Komsiç etnik olarak 
bölünmüş şehrin yalnızca bir kısmına başkan-
lık ediyor. Savaşın sona ermesinden on dokuz 
yıl sonra, Bosna iki “varlık” olarak faaliyet gös-
teriyor, çoğunluğu Müslüman ve Hırvat Fede-
rasyonu ve ezici çoğunlukta Sırp cumhuriyeti 
(SC). Oldukça özerk olan SC, barış anlaşması 
tarafından tanındı. Pek çok Müslüman bunu 
etnik temizliğin bir ürünü olarak görürken, 
Sırplar için varlığı barışın garantörü.
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Başkentin diğer bölgeleri, Istocno (doğu) Sa-
raybosna yönetiminin ayrı ayrı faaliyet gös-
terdiği SC’de bulunuyor, ikisi toplu taşıma ile 
bile birbirine bağlanmamış. Komsiç, acil du-
rumlarda Istocno Saraybosna vatandaşlarının 
şehir merkezinin genel hastanesinde tedavi 
edilemeyeceğini, bunun yerine SC’nin başken-
ti Banja Luka’ya 120 mil götürülmek zorunda 
kaldıklarını belirtti.

Istocno Saraybosna’da, Gavrilo Princip hala 
birçok kişi tarafından Avusturya baskısına kar-
şı savaşan ulusal bir kahraman olarak övülü-
yor. Cumhuriyetin başbakanı Milorad Dodik’in 
yeni bir park açıp buraya suikastçının adını 
vermesi bekleniyor. Komünist Yugoslav döne-
minde, Princip tüm güney Slavların özgürlüğü 
için savaşan devrimci bir kahraman olarak gö-
rülüyordu, ancak şimdi Bosna bağımsızdır, bu 
görüşe sadık kalanlar büyük ölçüde Sırplardır.

Müslüman-milliyetçi SDA partisinin kıdemli 
milletvekili Asim Sarajlic, Saraybosna bulva-
rındaki komünist diktatör Tito’nun adını ta-
şıyan şık bir İtalyan restoranında, Princip’in 
Müslümanlar ve Hırvatlar için Avusturya yö-
netimi altındaki altın çağını sona erdirdiği-
ni söylüyor.

“Avusturyalılar 1878’de ilk işgal ettiklerinde, 
Boşnaklar imparatorluğu kabul etmeyi red-
dettiler, ancak yaklaşık 40 yıl içinde Bosna 
için diğer yöneticilerin yüzyıllardır yaptığın-
dan daha fazlasını yaptılar - demiryolları, şe-
hirler ve kurumlar inşa ettiler. Avusturyalılar 
bize çok şey verdi - modern hükümet, eğitim 
ve sağlık sistemi. Saraybosna’nın normal va-
tandaşları için, Princip’in Avusturya’nın başa-
rılarını kutlamak için gelen masum bir hami-
le kadını ve kocasını öldürmesi bir suçtu. Biz 
Princip’in “özgürlük savaşçısı” mitolojisine şid-
detle karşıyız.”

Ancak 1990’ların başında Sırp ordusunda 
savaşan Nebojsa Grubac, Istocno Saraybos-
na’da, haşhaşlarla kaplı çayırların ortasında 
inşa ettiği evinde otururken, Princip’in ey-
lemlerinin yorumlanmasındaki değişikliğe 
öfkelenmektedir.

“Tarihi değiştirmeye çalışıyorlar” diyor. “Okul-
da onun bir kahraman olduğunu öğrendim ve 
şimdi onu bir saldırgan olarak resmetmeye 
çalışıyorlar - siktir et!”

O, Princip ve Bosna’yı, tekrarlanan çatışmalara 
yol açan Büyük Güç siyasetinin masum kurba-
nı olarak görüyor.

Tarihle ilgili farklılıklara - ve yirmi yıldan daha 
kısa bir süre önce Müslümanlara karşı savaş-
mış olmasına rağmen - Grubac, Bosna’daki 
diğer etnik gruplara karşı hiçbir kötü niyet 
hissetmiyor. Evindeki işlerin % 80’inin Müs-
lümanlar tarafından yapıldığını söylüyor. Şu 
anda şehrin Müslüman ağırlıklı olan bölü-
münde büyüdü ve savaş sırasında Bosna ta-
rafı için savaşan çocukken birlikte oynadığı 
bir Müslüman ile hala iyi arkadaş. Müslüman 
tanıdıklarından yalnızca biri onu selamlamayı 
reddediyor. Ancak yine de görmek istediği bir-
leşik Bosna’yı engelleyen bir korku olduğunu 
ve yeni bir savaşın milliyetçi politikacıların 
entrikaları yüzünden gerçekçi bir olasılık ol-
duğunu da ekliyor.

Son yıllarda az sayıdaki olumlu noktalaradan 
biri, grup etaplarında elenmesine rağmen, 
Bosna milli futbol takımının ilk Dünya Kupa-
sına katılımı oldu. Saraybosna’nın kuşatma 
sırasında ön cepheden birkaç metre uzaktaki 
Grbavica semtinde bir barda, ülkenin renkle-
riyle süslenmiş genç Bosnalılar, İran’a karşı 
son maçtaki önemli zaferini kutluyor.

Bir İngiliz şirketinde web-tasarımcısı olarak 
çalışan 29 yaşındaki Tarık, “Dürüst olmak ge-
rekirse, yıldönümünü pek umursamıyorum” di-
yor. “Bence Princip hamile bir kadını öldüren 
bir korkaktı.” Onun daha önemli sorunları var. 
Bosna’daki fırsat eksikliğinden bıkmış, savaş 
sırasında mülteci olarak ailesiyle sığındığı Al-
manya’da iş arıyor.

Andrew MacDowall, The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2014/

jun/27/gavrilo-princip-sarajevo-divided-arch-
duke-franz-ferdinand-assassination
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BU STRATEJI IÇIN UYGUN 
EK KONULAR

• Winston Churchill
• Napolyon Bonapart
• Josef Stalin
• Rahibe Theresa
• Kristof Kolomb
• Benito Mussolini
• Belçika Kralı II. Leopold
• Mikhail Gorbaçov
• Birleşik Krallık Kraliçesi Victoria
• Stepan Bandera
• Büyük Catherine
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