
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

Anuša Sarić 

 

VLOGA PTUJSKEGA GRADU PRI OBRAVNAVI TEME TURKI 
V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 

  



 
 

 
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

Anuša Sarić 

 

VLOGA PTUJSKEGA GRADU PRI OBRAVNAVI TEME TURKI 
V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

 

 

Magistrsko delo 

 

Mentorica: doc. dr. Darja Kerec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 

  



 
 

 
 

 

»Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to 
znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne 

zvesto prenesite na otroke.« 

 

(Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ZAHVALE 

 

Izraziti hvaležnost. Izpovedati jo. Tako, povsem iz srca. Izpovedati jo takrat, ko jo iskreno 
začutiš. Brez leporečja in narejenosti. Razodeti jo v vsej resnici, čisto odprto, tako kot se zjutraj 

razpre nebo in obsije z novo zarjo vso zemljo, brez pridržkov in senc. 

(Jože Urbanija) 

 

Zahvalila bi se rada … 

v prvi vrsti moji mentorici doc. dr. Darji Kerec za mentorstvo, vso pomoč in možnost, da 
s tem magistrskim delom podelimo ljubezen do zgodovine z mlajšimi generacijami. 

 
Vsem petim ptujskim osnovnim šolam za sodelovanje v anketi, še posebej pa Osnovni 

šoli Olge Meglič, ki je omogočila izvajanje dejavnosti s svojimi 5. razredi. 
 

Simoni Jakomini, več kot odlični mentorici, za pomoč, nasvete in pohvale. Hvala tudi 
Simoni Truntič in Alenki Kandrič za spremstvo in pomoč med dejavnostmi. 

 
Pedagoginji in kustodinji na ptujskem gradu Metki Stergar za pomoč, strokovne nasvete, 

vodene oglede gradu in ne nazadnje tudi možnost za izvedbo dejavnosti. Za pomoč 
hvala tudi drugi pedagoginji in kustodinji Renati Čeh.  

 
Pokrajinskemu muzeju Ptuj-Ormož za možnost izvedbe dejavnosti na gradu.  

 
Larisi Vogrinčič, Emi Šumenjak, Nini Strelec, še posebej pa Marku Sariću in Piki Kuselj, 

brez katerih dejavnosti na gradu ne bi bilo. 
 

Nastji Zalašček za pet let prijateljstva in deljenja študijskih klopi. Vsakič, ko sem že 
skoraj obupala, mi je dala nov zagon in razlog za nadaljevanje. 

 
Neži Bergant za prijateljstvo in smeh med študijem. 

 
Mojemu Alenu za vso ljubezen in podporo, in da mi je dajal zagon. 

 
Alenovi družini za vso podporo in pomoč, še posebej njegovi mami Mojci, ne samo za 

moralno, temveč tudi strokovno pomoč. 
 

Največja zahvala pa seveda gre moji družini, Ireni, Davorju, Maši, Marku in Luki, ki me 
podpira že celo življenje, mi daje največji smisel, ljubezen in je tukaj v dobrih in slabih 

dneh. Ne morem se vam zahvaliti dovolj. 
 

 

 

 



 
 

 
 

IZJAVA 

Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Vloga ptujskega gradu pri obravnavi teme 
Turki v 5. razredu osnovne šole rezultat lastnega raziskovalnega dela. 

 

Anuša Sarić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

POVZETEK 

V magistrskem delu smo obravnavali turško kulturo in zgodovino. Pregledali smo literaturo 
in najprej pisali o začetkih nastajanja države, širjenju le-te z vpadi. Raziskali smo, od kod 
izvira poimenovanje Turki oziroma Osmani ter kakšna je razlika med tema 
poimenovanjema. Nadaljevali smo s predstavitvijo življenja ljudi v obdobju Osmanskega 
cesarstva in danes, opisali smo tudi vpade na ozemlje današnje Slovenije, še posebej na 
Štajersko in Ptuj. V zadnjem delu magistrskega dela smo predstavili zgodovino ptujskega 
gradu ter njegovo funkcijo v današnjem času, in sicer s perspektive, kaj lahko ponudi 
učencem in učiteljem na pedagoškem področju. 

V empiričnem delu smo analizirali anketne vprašalnike, ki so jih reševali učitelji ptujskih 
osnovnih šol, ki poučujejo ali so kdaj poučevali v 4. in 5. razredu. Izsledki in analiza anket 
so predstavljeni v magistrskem delu, prav tako je prikazana nadgradnja teme Turki iz 4. v 
5. razred. Pripravili smo učno pripravo z dejavnostmi na ptujskem gradu, ki smo jih tudi 
izvedli z učenci 5. razreda Osnovne šole Olge Meglič Ptuj. V magistrskem delu je 
prikazana analiza dejavnosti in vloga ptujskega gradu pri njihovem izvajanju. 

 

KLJUČNE BESEDE: Turki, ptujski grad, kultura, zgodovina, vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

In this Master Thesis we studied Turkish culture and history. We reviewed literature and 
firstly wrote about the beginnings of a country formation and expanding of it with their 
incursions, We were interested in naming of Turks or Ottomans  and in the differences in 
these two. We continued with introduction of life in the era of Ottoman Empire and today. 
We also described the attacks on the territory of today's Slovenia, especially Styria and 
Ptuj.In the last part of Master Thesis we presented the history of Ptuj Castle and its 
function today from the perspective what it offers to the pupils and teachers on educational 
area. 

In the empirical part we analysed  the questionnaires solved by the Ptuj Primary schools 
teachers, who teach or had taught  in 4th and 5th class. Questionnaires results and 
analysis are introduced in this Master Thesis, and there is also an upgrade of the topic 
Turks from, 4th to 5th class. We prepared a lesson plan with activities on Ptuj Castle. They 
were carried out by the pupils of 5th class of Olga Meglič Primary School. In this work the 
analysis of activities and the importance of Ptuj Castle and their implementation are 
introduced. 

 

KEY WORDS: Turks, Ptuj Castle, Culture, History, Upbringing-Educational Activities 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1. UVOD 

 

Turčija spada pod Orient, kar v dobesednem pomenu pomeni vzhajati, označuje pa 
države na Vzhodu, kjer vzhaja sonce. Orient je izraz, s katerim označujemo kulture in 
geografska področja na vzhodu od »starega sveta«, države Orienta so poimenovane tudi 
dežele vzhajajočega sonca. To so večinoma področja Azije, s širjenjem islama pa se s 
tem izrazom označujejo tudi druge kulture, ki so prišle v stik. Tako sem spadajo tudi 
predeli srednjeveške Španije, ki so jih zasedli Arabci, prav tako tudi deli severne Afrike. V 
orientalistiko spada tudi Egipt pred in po rimsko-grški dobi. 

Tako se je tudi razvila orientalistika kot veda o duhovnih in materialnih fenomenih orienta. 
Sem spadajo proučevanje jezikov, književnosti, anekdot, zgodovine, kulture in vere. Veda 
proučuje stare kulture zahoda, ki spadajo pod Orient, prav tako pa tudi nove kulture, ki so 
bile včasih ali pa v sedanjosti pod vplivom zahoda, posledično pa nosijo njihove značilnosti 
na vseh področjih kulture, zgodovine in vere. 

Orientalistika se je zaradi obsežnosti razdelila na veliko vej, ki proučujejo vsaka svojo 
kulturno in zgodovinsko področje. Ena od vej je seveda turkologija, ki preučuje turške 
jezike in civilizacije, ki se nahajajo v centralni Aziji in v Evropi. 

Za razvoj orientalistike so Turki zelo pomembni, še posebej, ko so  prišli v stik s preostalim 
delom Evrope. S tem so pridobili velik vpliv v politiki Evrope, razvili pa so se tudi trgovina 
in diplomatski odnosi. Še posebej pogosti so bili ti med Turčijo in Francijo, tako da so v 
Franciji začeli s preučevanjem turškega in perzijskega jezika, posledično so nastali tudi 
prvi prevodi. To je Evropi dalo možnosti večjega komuniciranja z Vzhodom, najprej zaradi 
trgovskih in diplomatskih zadev, postopoma pa so šli tudi k duhovnemu poznavanju 
(Šentija, 1980). 

 

1.1. Narodi, ki so čez čas postali Turki 

Perzijci in Arabci so kot Turke poimenovali vse ljudi, ki so imeli soroden jezik. Bizantinski 
zgodovinarji so Turke imenovali celo Madžare. Turška plemena so se na začetku širila 
predvsem na vzhod, do Mongolije. Oguzi so že v 8. stoletju imeli močno državo, ki ji je 
vladal Kagan. V 8. stoletju so turške Oguze porazili turški Ujguri, le-te pa v 9. stoletju turški 
Kirgizi. Kirgizi so druga plemena prisilili, da so prenesli turško kulturo v vzhodni Turkestan 
in da so masovno začeli sprejemati manihenizem, ki je bil stara turška religija in je temeljil 
na šamanizmu. Prvi so z islamom stopili v stik Oguzi, ki so ga sprejeli in nato postali glavna 
sila za širjenje islama. 
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Turki so se torej razvijali počasi iz staroselskih poljedelskih plemen in turških nomadskih 
roparjev ter osvajalcev, ki so le-tem podtaknili svoj jezik in plemenska imena. Tako so na 
primer Kirgizi poturčeni Mongoli, Karagaši poturčeni Neneci, Jakuti pa poturčeni Tunguzi. 
V Turkestanu so bili poturčeni vsi iranski narodi razen Tadžikov (Šentija, 1982). 

 

1.2. Turška plemena na začetku  

Turki so se začeli širiti in večati moč že v 8. in 9. stoletju v osrednji Aziji, kjer so ustanovili 
več držav. Poleg tega so bili tudi večinski delež vojakov v najemniški vojski v Bagdadu. 
Tako so  v 8. stoletju kalifi ustanovili turško telesno stražo, ki  je postajala vedno bolj 
vplivna in močna. To je bila osnova za zmagoviti pohod Turkov nad Prednjo Azijo. 
Utemeljitev turškega gospostva v 10. in 11. stoletju sta omogočili dve dinastiji, in sicer 
dinastija Gaznavidov in dinastija Seldžukov. Gaznavidi so širili svoje posesti v 11. stoletju 
na območje Perzije in Indije ter ga spreobrnili v islam, kar je ostalo nespremenjeno do 
danes. Na drugi strani pa je dinastija Seldžukov prodirala na zahod Azije, kjer so ogrožali 
Bizanc. Kmalu so Bizancu odvzeli Anatolijo, nato pa so še v Bagdadu dobili odločilen 
politični vpliv ter si podredili kalife, da so bili popolnoma odvisni od njihove volje. Kalife so 
prisilili celo, da so vodji Seldžukov podelili naziv sultan, kar mu je omogočalo ponovno 
združitev islamskega sveta. Hitro jim je uspelo združiti vsa ozemlja, ki so bila pod 
abasidskem kalifatu, spodletelo pa jim je, ko si želeli podrediti Fatimide (Hozjan in 
Potočnik, 2002). 

Seldžuki so bili torej turška dinastija, ki se je najprej uveljavila z oblikovanjem najemniške 
nomadske vojske. Vojsko so zbirali za Gaznavide, vendar so na koncu vojsko uporabili 
proti njim. S to vojsko so na koncu porazili abasidski Bagdad, niso pa spremenili njihove 
uprave, saj so ohranili obstoječe uradnike, ki so bili dovolj sposobni za svoje delo. Vrhunec 
so dosegli v 11. stoletju, ko so porazili Bizantince, s tem pa preprečili romanja kristjanov, 
posledično pa tudi povzročili prvo križarsko vojno. Dinastijo Seldžukov so spodkopali spori 
med najemniško vojsko in stalno živečimi prebivalci ozemelj. Prav tako je bila težava 
prevelika tekmovalnost med vojaškimi poveljniki. Čeprav si je dinastija opomogla in 
ponovno ustanovila sultanat, so jih dokončno porazili Mongoli v 14. stoletju (Judge, 1993).  

Z nadvlado turških plemen je islam začel prevzemati veliko turških elementov. Vladarji so 
oblikovali skupno kraljestvo po nekakšnem fevdalnem redu, saj so pod vrhovno oblastjo 
najstarejšega družinskega člana dajali  letne rente vladarskih ali plemiških rodbin (posest 
ali kasneje drug vir dohodka za člane družine). Posledica te ureditve pa je bila, da je 
kraljestvo v 12. stoletju začelo razpadati na majhne kneževine in državice. Ena od teh 
državic je bila država rumskih (vzhodnorimskih) Seldžukov in se je nahajala v Mali Aziji.  

Pomembna mesta so bila Konya, Sivas, Nikaja, država je bila zelo dobro organizirana in 
neodvisna. Bila je utrjena na mejah in se je nahajala na stičišču trgovskih in umetniških 
vplivov. Največji razcvet je doživela v 1. polovici 13. stoletja do prihoda Mongolov (Hozjan 
in Potočnik, 2002).  
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Osmanska država se je razširila zahvaljujoč plemenu Kai, katere pripadnik je bil Osmanov 
oče Ertogrul. Nastanjen je bil okoli Erzuruma okoli leta 1220, kjer je dobil posesti, saj je 
bil vazal seldžuških vodij. Njegov sin Osman je kasneje začel z osvajanjem ozemelj, nekaj 
pa jih je že imel v lasti, saj mu jih je podaril Bizanc. Tako se je začela Osmanska država 
(Leksikon Jugoslovenskog leksikografskog zavoda, 1974). 

Osmani so tako narod, ki ga je osnoval in združil Osman I. v 13. stoletju. Turška plemena 
so bila prej nomadski narod, ki se je nato združil v eno državo. Osman je bil prvi sultan, ki 
je državo vodil od 1288 do svoje smrti 1326. Osman se tako pojmuje kot prvi sultan, nosil 
je naziv al-Ghazi, kar pomeni zmagovalec. 

Po Osmanu so se poimenovali Turki kot narod in država med 13. in 20. stoletjem, vse do 
leta 1922. Osmansko cesarstvo, ponekod so ga poimenovali tudi Otomansko cesarstvo, 
je bilo sinonim za Turke. Cesarstvo se je iz majhne države razvilo v velesilo oziroma v 
enega od največjih imperijev v zgodovini. Narodi, ki so klonili pod vojsko Osmanskega 
imperija, so največkrat prevzeli njihovo kulturo in vero (islam), Osmani so jih priključili svoji 
vojski, kar je pomenilo, da velik delež ljudi, ki so živeli pod njihovo vladavino, ni bil turške 
narodnosti, so se pa tako obnašali in tudi čutili. Turčija tako ni bila etnično in gospodarsko 
enotna. Turki so v svoj narod asimilirali staroselce ozemelj, ki so jih osvojili (Šentija, 1980). 

 

1.3. Razlika med poimenovanjem Osmani in Otomani 

Naziv Osmani so Turki pridobili po ustanovitelju njihove lastne države, Osmanu I. To ime 
se je obdržalo vse do leta 1922, ko se Turčija začne pojmovati kot novodobna država. 
Opazimo pa lahko, da se pojavljata dve poimenovanji: Osmansko in Otomansko 
cesarstvo oziroma v angleškem jeziku »Ottoman Empire«. Razlika se pojavlja samo v 
tem, da angleško govoreči ljudje izhajajo iz arabskega poimenovanja osmanskega 
cesarstva, saj so Arabci ime Osman izgovarjali Uthman. Tako tudi lažje izgovorijo ime 
imperija (Šentija, 1982).  

 

1.4. Zaton Bizanca 

Bizanc so nedolgo pred njegovim propadom ogrožali Perzijci, še posebej leta 637, ko so 
Arabci preplavili Sirijo in Palestino. Meje Bizantinskega cesarstva so se do leta 867 skrčile, 
vendar je Bizanc v tem času spet pridobil na etnični enotnosti in se okrepil. Prav tako je 
istega leta pod makedonsko dinastijo prevzel pobudo, da se borijo proti muslimanom.  

V zadnjem obdobju je v Bizancu cvetela trgovina, krščanstvo pa so uspeli razširiti po 
celem Balkanu, ponesli so ga celo do Rusije. Začetek konca Bizanca je bil, ko so Seldžuki 
leta 1071 premagali Romanusa IV. in zavzeli Anatolijo. Kmalu so Osmani začeli napadati 
Bizanc in ga postopoma spravljati na kolena. Bizanc pa ni klonil le zaradi zunanjih vpadov, 
temveč tudi zaradi notranjih razprtij.  
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Križarji, ki so prišli pomagat Bizancu v vojni s Seldžuki, so se z Bizantinci kmalu sprli in 
izkoristili spor leta 1204, da so ustanovili več na pol neodvisnih latinskih držav.  

Prav tako so se znotraj Bizanca pojavila trgovinska tekmovanja in verski razkoli, zaradi 
česar niso uspeli organizirati dovolj močne vojske, da bi se učinkovito uprli osmanskim 
Turkom, ki so tako leta 1371 Bizanc pretvorili v svojo vazalno državo. Do leta 1453 je od 
bizantinskega imperija ostal le Konstantinopel in par postojank ob Marmarskem morju, 
sultan Mehmet II. pa je tega leta po dveh mesecih osvajanja le zavzel to veliko mesto. 
Ozemlje starega Bizanca – od Balkana do Palestine – je bilo sedaj združeno pod 
osmansko državo, ki je Sredozemlju vladala še naslednjih 200 let (Krušič, 1983). 

 

1.5. Osmansko cesarstvo 

 

1.5.1. Osmansko cesarstvo do leta 1526 

Osmanski Turki so potomci Turkov Oguzov, ki izhajajo iz zahodnega Turkestana. Oguzi 
so sredi 11. stoletja osvojili Irak in Iran, nato pa še skoraj celo Malo Azijo in Sirijo. Ko je 
razpadla seldžuška država, so nastali bejluki oziroma emirati. Iz bejluka, ki ga je vodil 
Osman, je začela nastajati država, druge bejluke pa so zatrle krščanske pomorske sile, 
saj so se nahajale ob sredozemski obali. Osmanov bejluk je imel možnost, da se širi, saj 
je imel na voljo bizantinske posesti v Bitiniji, na drugi strani Marmarskega morja pa ga je 
čakalo celotno balkansko ozemlje (Krušič, 1983).  

Osman je leta 1290 v Bitiniji ustanovil majhno državo. Osmanska država se je nato 
razširila med letoma 1326 in 1361 v Trakijo in ogrožala Konstantinopel. Osmanov sin 
Orhan je uspel razširiti osmansko oblast v Mali Aziji, prav tako pa mu je uspelo priti na 
evropsko ozemlje in se tam utrditi. Osmanska prestolnica je postala Bursa, ki je padla pod 
njihovo oblast leta 1326, pomembno postojanko za nadaljnje prodiranje pa je predstavljalo 
mesto Galipoli ob Črnem morju, ki so ga osvojili leta 1354 (Krušič, 1983).  

Murat I. je kasneje zasedel Adrianopel oziroma turški Edirne in ga leta 1365 razglasil za 
svojo evropsko prestolnico. Na Balkanu so najprej porazili fevdalca Uglješa in Vukašina v 
bitki pri Marici leta 1371. V dolini Marice so se nato utrdili osmanski vojaki in od tam osvojili 
še Makedonijo in Solun. Ker so osvojili mesto Solun, si je Murat omislil poimenovanje za 
vladarja in si nadel ime Sultan. Na Vidov dan, 15. junija leta 1389, se je odvila odločilna 
bitka s srbskimi fevdalci, imenovana bitka na Kosovem polju. Srbska vojska pod vodstvom 
kneza Lazarja je bila razbita, bitka pa je tudi zahtevala življenje sultana Murata I. Z 
njegovim naslednikom Bajazidom »Bliskovitim« osmanska država postane velesila.  
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Pod oblastjo so imeli skoraj celo Malo Azijo, priključili so si tudi srednjo in severno 
Makedonijo, osvojili so Bolgarijo, Tesalijo in vzhodno Grčijo. Osmanska osvajanja za 
kratek čas ustavi vdiranje mongolskega vladarja Timurja pri Angori, danes Ankari, ki 
ujame Bajazida. Nadaljnje osvajanje ustavi tudi notranja kriza (Krušič, 1983). 

Leta 1402 Tirmulekova zmaga pri Angori zanese nered v Osmansko cesarstvo, Mehmet 
I. pa malo kasneje znova združi imperij ter utrdi njegovo vladavino na Balkanu. Murat II. 
leta 1422 prvi vodi napad na Konstantinopel, osvoji pa ga Mehmet II. leta 1453 ter tako 
konča tisočletno bizantinsko vladavino Konstantinoplu (Krušič, 1984). 

Z vladavino Murata II. in njegovega sina Mohameda II. se pojavi zlata doba osmanske 
vladavine. Osmani so se bogatili z davkom, ki so jim ga morale plačati zasedene dežele, 
prav tako je bilo obvezno, da vsak 5. ujetnik opravi vojaško šolanje. Tako so sestavljali 
janičarske oddelke, ki so bili sultanova najemniška pehota. Pod njuno vladavino pa se 
pojavi tudi krvni davek ali devširma, ki je pomenil občasno pobiranje davka podjarmljenim 
krščanskim narodom. Mohamed II. je bil tisti, ki je po skoraj dvomesečnem obleganju 
Konstantinopla končno osvojil to veličastno mesto. Mesto je postalo kulturno in upravno 
središče, sultanu pa je uspelo ponovno združiti Vzhodni imperij pod enim vladarjem. 
Osvojitev tega mesta jim je dalo zagon in tako so do leta 1498 osvojili vso Malo Azijo, 
vsilili so plačevanje davkov Vlaški in tatarskemu Krimskemu kanatu, zasedli so Morejo na 
Peloponezu, Srbijo, Bosno, Albanijo in Črno Goro. Uspeli so omajati tudi položaj Benetk 
v Levantu (Krušič, 1983). 

Osmanski imperij se je torej razvil iz majhnega emirata oziroma kneževine na zahodu 
Male Azije. Na začetku so bili pod Seldžuško državo, Osman pa jih je ponesel v Evropo, 
kjer so osvajali ozemlje za ozemljem, ki so jih poimenovali Rumelije, kar pomeni dežela 
Rimljanov. Kljub vmesnemu premoru osvajanj zaradi Mongolov so nadaljevali svoje 
pohode. Največji dosežek je bil, ko je sultan Mehmed II. leta 1453 zavzel Carigrad po 
dolgem obleganju, zaradi česar je dobil vzdevek Osvajalec (Urankar in Mlacenović, 2010).  

Kot navaja Šentija (1982) je Selim v času svojega vladanja (1512–1520) pokoril in osvojil 
Sirijo, Pales in Egipt. Tudi Meka in Medina, verski središči muslimanov, sta priznavali 
vladavino sultana ter mu podelili naziv kalif, s čimer je postal verski poglavar islama.  

 

1.5.2. Osmansko cesarstvo od 1526 

Svoj vrhunec Osmansko cesarstvo doživi pod vladavino Sulejmana Veličastnega, ki je 
vladal med 1520 in 1566. V času svoje vladavine je osvojil Beograd (1521), nato še 
Slavonijo, ko je porazil kralja Ladislava v bitki pri Mohaču (1526). Svoj osvajalski pohod 
od tam nadaljuje nad Ogrsko in Budimpešto. Svojo vladavino je razširil na Azerbajdžan, 
Hedžas in Jemen v arabskih deželah, osvojil je celo Alžirijo v severni Afriki. Z Benetkami 
je leta 1540 podpisal mirovno pogodbo, s katero pa je le-ta izgubila večino ozemelj pri 
Egejskem morju in nekaj ozemelj v Dalmaciji.  
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Edini cilj, ki ga Sulejman ni mogel doseči, je osvojitev Dunaja. Po prvem porazu pri Dunaju 
je Sulejman ponovno krenil nad Dunaj 1529, vendar ga je že pred tem najprej ustavil 
Nikola Jurišić pri Kisegi, nato pa še Nikola Zrinski leta 1566 pri Sigetu, kjer je Sulejman 
Veličastni tudi umrl. Pod vodstvom Sulejmana je Osmansko cesarstvo doseglo okoli 8 
milijonov kvadratnih kilometrov (Šentija 1982).  

Evropa je Sulejmana poznala kot Veličastnega tudi zaradi njegove sijajne palače Topkapi, 
podaniki pa so ga imenovali »Zakonodajalec«, saj je v času njegove vladavine nastalo 
veliko zakonskih predpisov. Bil je tudi pesnik, zagovornik in ljubitelj umetnosti, s svojim 
arhitektom Sinanom je zgradil ogromno stavb, med drugim tudi mošejo Sulejmanijo, ki je 
največja izmed tristotih v Istanbulu. Veliko je naredil tudi za boljši izgled Istanbula (Judge, 
1993).  

 

 

Slika 1: Sulejmanija v Istanbulu (vir: osebni arhiv1) 

 

Osmanski podložniki, imenovani raja, so morali po letu 1582 plačevati nekajkrat višje 
davke kot doslej. Leta 1593 izbruhne vojna pri Sisku, naslednje leto pa še upor v Banatu 
(Krušič, 1984).  

Prvi večji neuspeh so Turki doživeli pod vladavino Selima II., in sicer v bitki pri Lepantu 
leta 1571, kjer so jih porazile združene sile zahoda, in sicer Benetke in Španija. Medtem 
ko sta se Španija in Benetke ukvarjali s to bitko, so Turki Benetkam skoraj prevzeli Ciper, 
leta 1574 pa so zavzeli še Tunis. 

                                                           
1 Slike, ki so navedene kot osebni arhiv, smo posneli v Istanbulu, v mesecu maju 2019. 
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Leta 1592 se je začela tako imenovana Dolga vojna med Avstrijo in Turčijo. Kdo bo 
zmagovalec te bitke, pa je bilo težko napovedati, saj se je sreča izmenjevala med obema 
stranema. Na koncu je zmagala Avstrija, saj so se Turki borili tudi s Perzijci na drugi strani 
države. Tako so bili prisiljeni podpisati mirovno pogodbo in priznati poraz. Tako se je 14- 
letna vojna med Turčijo in Habsburžani končala leta 1606.  

Do sprememb ozemlja sicer ni prišlo, si je pa Avstrija s to mirovno pogodbo izborila, da ji 
ni bilo več potrebno plačevati davka sultanu (Šentija, 1982).  

V bitki pri Monoštru leta 1664 avstrijska vojska porazi Turke. Leta 1699 Turki izgubijo 
Madžarsko, ki pade prav tako v avstrijske roke. V začetku 19. stoletja se v beograjskem 
pašaluku krepi strahovlada turških spahij in predvsem janičarjev. Srbi leta 1805 
premagajo Turke pri Ivankovcu. Turčija je prisiljena podpisati mirovno pogodbo tudi s Srbi 
(Krušič, 1984). 

Po odstranitvi njegovega brata je Mahmud II., ki je vladal med 1808–1839, dal pobiti 
tradicionalne janičarske oddelke, ker mu niso bili več všeč in so se mu upirali. Zatem je 
ustanovil novo vojsko, ki je temeljila na evropskem zgledu. Uvedel je tudi druge reforme, 
kot so zmanjšanje moči verskih skupin, centralizacija vlade, omejitev avtonomije 
posameznih pokrajin (Blake, 1993). 

Med Rusijo in Turčijo se med 1828 in 1830 vname vojna, ki se konča tako, da Turčija 
podpiše mir v Jedrenu, s tem pa prizna avtonomijo Srbiji in neodvisnost Grčiji. Rusija tudi 
dobi dežele južno od Kavkaza. Leta 1877 se v Bosni uprejo Osmanom, podpre jih Rusija, 
saj s tem pridobi nova vplivna območja na Balkanu (Krušič, 1984). 

 

1.5.3. Kriza in propad Osmanskega cesarstva 

V osmanskem cesarstvu se je začela kriza, saj so državo izčrpali neuspešen proces 
modernizacije, nacionalni boji s Srbi in Grki, največji udarec pa je cesarstvo dobilo z 
berlinskim kongresom, saj so takrat ustanovili neodvisno državo Srbije, Črne gore in 
Romunije. Tako so krizo izkoristile druge velesile in poskušale gospodarsko in politično 
prevzeti nekatera ozemlja Osmanskega cesarstva. Veliko možnost so videli zaradi 
naftnega bogastva zemlje in strateške lege. Osmansko cesarstvo je tako začelo izgubljati 
oblast nad Balkanom, pod svoje okrilje pa ga je začela jemati Avstro-Ogrska, saj je le-ta 
po kongresu pridobila območje takrat turške Bosne. Prav tako so cesarstvo pretresali 
notranji nemiri, saj se je zelo uspešno upirala mladoturška opozicija, ki je takrat zahtevala 
demokratično in liberalno ustavo. V prvi svetovni vojni je Osmansko cesarstvo stopilo na 
stran centralnih sil in to je povzročilo, da je imperij dokončno propadel (Škorjanc, 2009).  

Notranje nemire opisuje Šentija (1982), tako da lahko iz zapisov ugotovimo, da je bilo 
Osmansko cesarstvo majavo v ekonomiji, deljenju vojno - fevdalne infrastrukture, sultanu 
se je upirala vojska oziroma spahije, ki se niso radi odzivali na vpoklice v vojno, janičarji 
so postali nedisciplinirani, sultan pa je bil od njihove pomoči zelo odvisen.  



Anuša Sarić: VLOGA PTUJSKEGA GRADU PRI OBRAVNAVI TEME TURKI V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

8 
 

 

Prišlo je tudi do tega, da so ubili sultana Osmana II. Pešale so jim finance, saj se državna 
blagajna ni dovolj hitro polnila, stroški bojevanj pa so bili vse višji. Pogosto so  se začele 
pojavljati korupcija, podkupnine in podtikanje zločinov. Visoki položaji so se prodajali 
tistim, ki so bili zanje pripravljeni plačati največ.  

V obdobju razpadanja Osmanskega cesarstva, konec 19. in v začetku 20. stoletja, se je 
začel pojavljati osmanizem, ki je bil doktrina o turškem narodu, nastala pa je z asimilacijo 
neturških narodov. Propagirali so ga večinoma mladoturki (Šentija, 1980). 

 

1.5.4. Moderna Turčija do državnega udara leta 1980 

Moderna Turčija začne nastajati po 1. svetovni vojni leta 1918, saj je takrat Osmansko 
cesarstvo izgubilo velik del ozemelj. Po podatkih Opće enciklopedije jugoslovenskog 
leksiografskog zavoda (1982) je bil utemeljitelj novodobne Turčije Mustafa Kemal izbran 
na konferenci v Šivasu, kjer je zasedal predstavniški komite nacionalističnih organizacij in 
razpravljal o osvobodilnem boju za Turčijo, ki so ji različni narodi začeli zasedati ozemlja 
in manjšati nekdaj mogočno Osmansko cesarstvo. Januarja, leta 1920, se je v Istanbulu 
sestal novi parlament, ki je razpravljal o povečanju integritete Turčije, vendar so Britanci 
še istega leta okupirali Istanbul, razpustili parlament in za zapahe spravili večino 
pobudnikov za osamosvojitev Turčije. Vendar se Turki še niso predali. Mustafa Kemal je 
pozval ljudstvo, da se izvoli nov parlament, ki je znova začel zasedati že konec leta 1920, 
on pa je postal predsednik nove vlade, ki je delovala neodvisno od Istanbula. Še dalje so 
se morali boriti za svoja ozemlja, še posebej, ko so v Anatolijo začeli vdirati Grki. Turki so 
napad uspešno ubranili leta 1922 in si leto kasneje v Lausanni priborili mirovno pogodbo, 
ki jim je prinesla neodvisno državo Turčijo. Nazaj so dobili tudi nekaj ozemelj v Trakiji in 
Anatoliji.  

V oktobru leta 1923 je Ankara postala glavno mesto države, ukinili so sultanat, Mustafa 
Kemal (od leta 1930 poimenovan Kemal Atatürk) pa je bil izbran za prvega predsednika 
nove neodvisne države. Leta 1924 so celo ukinili kalifat in se znebili še zadnje povezave 
z nekdanjim sistemom organizacije Osmanskega cesarstva.  

Kemal Atatürk je tako ustanovitelj sodobne Turčije. Njegovo ime v prevodu pomeni »oče 
Turkov«. Svoje sposobnosti je izkazal že v 1. svetovni vojni, zatem je bil imenovan za 
inšpektorja 9. armade v Anatoliji, tam pa je tudi organiziral in vodil proteste proti določilom 
versajskega miru. Z reformami je zagovarjal nastanek posvetne države (Blake, 1993).  

Šentija (1982) še navaja vse spremembe, ki so se zgodile pod vodstvom Kemala Atatürka. 
Voditelj moderne Turčije je vpeljal veliko ekonomskih in političnih reform, med drugim je 
dal zapisati novi mestni zakonik, ukinil je verske redove, prepovedal je mnogoženstvo, 
zamenjal je celo pisavo, in sicer iz arabske abecede k latinici, ženskam je dal pravico do 
volitev in vstop v parlament. Razpustil je neodvisne delavske sindikate jih nadomestil s 
sindikalno organizacijo, vodeno s strani države.  
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Vse te reforme pa večini prebivalcev niso bile všeč. Prišlo je do uporov, v nekaterih delih 
Turčije so se ljudje celo odkrito uprli. Situacijo je vodstvo države obvladalo, tako da je 
predsednikova narodno-republikanska stranka ostala edina legalna politična stranka v 
državi. Podpisal je več paktov o nenapadanju, na primer z Grčijo, Romunijo in Jugoslavijo 
(Balkanski pakt) ter Iranom, Irakom in Afganistanom (Azijski pakt).  

Kemal Atatürk je umrl leta 1938, nasledil pa ga je Ismet Inönü, ki je leto kasneje podpisal 
sporazum z Veliko Britanijo in Francijo, slednja je leta 1939 predala ozemlje Sandžaka v 
roke Turčije.  

V 2. svetovni vojni je bila Turčija najprej nevtralna, nato pa je podpisala pakt o 
nenapadanju z Nemčijo, ki pa ga je slednja prelomila in Turčiji leta 1945 napovedala vojno. 
Istega leta predsednik k vsem reformam doda še agrarno reformo, prekliče pa reformo o 
prepovedi neodvisnih strank. Tako leta 1945 nastane demokratska stranka. Leta 1950 
Turčija podpiše sporazum z Združenimi državami Amerike, da lahko ZDA na turškem 
ozemlju gradi svoje vojaške baze. Istega leta je na volitvah zmagala demokratska stranka, 
ki je državo priključila zvezi NATO.  

Leta 1960 so izbruhnili veliki protesti v Istanbulu in Ankari, saj je predsednik ponovno želel 
omejiti politično dejavnost in svobodo strank. Tako so zrušili takratno vlado z državnim 
udarom, nadomestil pa jo je  komite nacionalnega edinstva. Turčija se je v naslednjih letih 
borila z menjavo različnih strank na vodilnih položajih ter nekaterimi vojnami, kot na primer 
z Grčijo in Ciprom. V sedemdesetih letih 20. stoletja Turčija zaide tudi v ekonomsko krizo 
zaradi porasta terorizma in borbe med levico in desnico, ki sta se borili za oblast. Vse se 
je končalo leta 1980, ko je vojska izvedla še en državni udar. Vzrok je bila nesposobnost 
levice in desnice, da se dogovorita, katera izmed njiju in kako bo vodila državo. Vodstvo 
države je po udaru prevzel komandir Kenan Evren, ki je razpustil vlado in parlament, 
prepovedal je politične stranke, katerih vodje je dal pod nadzor vojske (Šentija, 1982).  

 

1.6. Prodiranje Turkov na Balkan 

Na Balkanu je v zadnjih desetletjih osrednja oblast oslabela, ozemlje je bilo razdeljeno 
med močne zemljiške gospode, ki pa so se med seboj bojevali za oblast in med seboj 
sklepali zavezništva, da so se nato skupaj bojevali proti drugim.  

Na začetku osvajanja ozemlja Turki niso naleteli na večji odpor, razen pri nekaterih 
zemljiških gospodih. Vendar so se morali Srbi zbrati in strniti vrste, ko so se s Turki 
spopadli v velikem boju na Kosovem polju leta 1389, ki je dokončno spremenil usodo 
Balkana za nekaj stoletij. Glede na posledice so sicer slavili Turki, vendar je bil izid 
neodločen, saj je Srbija izgubila samostojnost. Od takrat naprej je morala Osmanskemu 
cesarstvu dajati davek in vojaško pomoč, v drugi polovici 15. stoletja pa je srbska država 
nehala obstajati.  
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Turška osvajanja so povzročila beg večjih množic ljudi, posledica pa je bila, da se je 
premešalo prebivalstvo različnih narodnosti. Kar je bilo še hujše – ljudje so se skoraj 
nehali ukvarjati s poljedelstvom - povečala pa se je živinoreja. Položaj kmetov se je 
poslabšal. Turško osvajanje je pospešilo nezanimanje zemljiške gospode za kmete in 
gledanje le na lastne potrebe. Tako so zemljiški gospodje postopoma prehajali pod turško 
oblast. Do druge polovice 15. stoletja so Turki pod svojo oblast spravili že večino ozemlja 
Bosne, turški muslimanski vojaki pa so širili islam (Janša Zorn in Mihelič, 2008). 

Ker je Balkan padel v roke Turkom, so Turki postali grožnja Ogrski. Tako je ogrski kralj 
Matija Korvin najprej severni del Bosne, južno od Save, iztrgal iz rok Turkov. Na tem 
območju je nato oblikoval obrambno krajino, ki  je vsaj za nekaj desetletij branila Ogrsko 
pred vpadom Turkov.  

Turki pa so vseeno našli pot mimo te krajine in so konec šestdesetih let 15. stoletja začeli 
vdirati iz bosanskih krajev na Hrvaško in Slovenijo, pred seboj pa so potiskali val 
beguncev, ki se je želel izmakniti Turkom.  

Za obrambo pred Turki je na območju Hrvaške in tik ob turški meji  kasneje nastala Vojna 
krajina, ki je bila dežela z lastno upravo, v njej pa so imeli posest vojaki, katerih naloga je 
bila varovanje meje pred Turki. Turki so bili na Balkanu osrednja oblast še naslednjih 
nekaj stoletij. Pustili so pečat, ki je viden še danes (Janša Zorn in Mihelič, 2008). 

 

1.7. Turški vpadi na slovenska tla 

Turki so prodirali proti ozemlju današnje Slovenije vse od 14. stoletja, ko so osvajali 
Balkan in se je meja z Osmanskim cesarstvom skozi desetletja vse bolj pomikala proti 
našim deželam. S plenilskimi napadi, ki so oslabili obrambo, so osvajali vsa ozemlja, tja 
razširili islamsko vero, organizacijo vojske, vpeljevali so tudi svoje kulturne navade 
(Urankar in Mlacović, 2010). 

Turki so prišli tudi do dežel današnje Slovenije. Osvajanja so se začela v 15. stoletju. Prvič 
so napadli leta 1408, ko so prodrli v Belo Krajino.  

Vpade, ki so se zvrstili v naslednjih 250 letih, delimo v tri skupine: 

Za prve napade so bili krivi muslimanski vojaki, ki so se ločili od glavnine na Hrvaškem, 
njihov namen pa je bil predvsem roparski.  

Za prvimi napadi je sledilo 40 let miru, saj so se tedanji sultani usmerili v osvajanje 
Bizanca, Srbije, Bosne in Albanije, prav tako pa je bil Celjski grof Ulrik II. v prijateljskih 
odnosih s tedanjim sultanom Muratom, ki je tudi sinovom prepovedal napad na ozemlje 
celjskih grofov.  
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Vseeno pa se je leta 1469 začelo drugo obdobje vpadov, ki  je bilo najsilovitejše, 
najobsežnejše obdobje, hkrati pa glede na posledice, tudi najbolj uničujoče.  Glavni cilj in 
namen Turkov je bil, da oropajo in izčrpajo naše ozemlje, želeli so razbiti obrambno moč, 
da bi ga nato brez težav osvojili. Vdirali so z močnimi, številčnimi odredi konjenice, ki so 
jo sestavljale redna bosanska vojska in akindžije. Ti so bili lahka konjenica, sestavljena iz 
na hitro izbranih jezdecev, ki so si želeli predvsem plena. S svojimi vpadi in pustošenji so 
pripravljali ozemlje sovražnih dežel, da so ga lahko nato Turki lažje osvojili. Njihovi napadi 
so bili hitri, dobro organizirani in nenadni, da se obrambna vojska ni imela časa odzvati, 
posledično se niso mogli tudi braniti.  

Največkrat so se usmerili v eno deželo, velikokrat pa so trpele vse, saj so na poti pustošili 
povsod, kamor so prišli. Najbolj je trpela Kranjska, kamor so prišli iz Bele Krajine ali pa 
mimo Reke na Hrvaškem. Na Štajersko so prihajali iz Slavonije in ob Savi pri Brežicah.  

Koroško so napadali le ob velikih vpadih oziroma pohodih, do nje pa so prišli čez gorske 
prelaze. Nekaj miru so slovenske dežele dobile po letu 1483, in sicer za 8 let.  

Zadnji val je prišel skoraj vsako leto do konca stoletja, ko je končno zavladal dolg mir 
(Hozjan in Potočnik, 2002).  

 

Slika 2: Turški vpadi na slovensko ozemlje (vir: blog Turška osvajanja) 

 

Leta 1472 so oblegali Ljubljano, vendar neuspešno. Njihovi pohodi so bili kruti, saj so 
ropali, požigali, pobijali in lovili ujetnike. Pokradli so tudi otroke, ki so jih odpeljali nazaj v 
cesarstvo in jih izurili za svoje vojake, ki so jim rekli janičarji.  
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Od ozemelj, ki so jih osvojili, so pobirali davke. Prav tako je pobiral davek nemški vladar, 
ki je s tem pridobil denar za obrambo proti Turkom. Prispevalo je večinoma deželno 
plemstvo. Kmetje so ostali na odprtem in da bi se ubranili pred Turki, so se zatekli v utrjene 
tabore. Vseeno pa je vladar več trgom podelil mestne pravice, da so se lahko obdali z 
obzidjem. Dežela je tudi organizirala obveščevalno službo, in sicer je naokrog poslala sle, 
ki so poročali o prihajajoči turški vojski. Prav tako so za signaliziranje uporabljali goreče 
grmade na vidnih legah in strele iz topov.  

Ker je bilo na deželi težko preživeti, so kmetje zapuščali svoje kmetije, prav tako so se 
želeli izogniti vedno večjim dajatvam zaradi novih davkov, katerih dobiček je šel za 
obrambo. Kot že omenjeno, so Turki pri osvajanju obrambne krajine potiskali val 
beguncev, ki so preplavili in poselili dele na jugu slovenskega ozemlja (Janša Zorn in 
Mihelič, 1999).  

 

1.7.1. Turki v severovzhodni Sloveniji 

Prvi napad na Štajersko naj bi bil po podatkih leta 1396, ko so Turki po porazu z ogrsko 
vojsko pri Nikopolju prodrli na Dravsko polje. Vseeno pa so bili turški vpadi tu  manj pogosti 
kot pa na Kranjsko. Na Štajersko so vdirali preko Slavonije, ki je bila takrat na udaru turških 
pohodov. Hudo je bilo tudi na vzhodni meji dežele od Pohorja pa vse do spodnje Savinje.  

Turki so lahko na Štajersko vdirali tudi preko Save, ki so jo prekoračili pri Brežicah. To ni 
bila najlažja pot, saj so jim vstop oteževale reke, ki se zlivajo v Savo. Pravijo, da so Turki 
težje prišli na Štajersko, čeprav je bil vzhodni del te dežele popolnoma odprt, kot na 
Kranjsko, saj so vhod na Štajersko varovale mogočne utrdbe, kot so Varaždin, Čakovec 
in Zagreb (Voje, 1992). 

Turki so na Štajersko vdrli tudi konec junija oziroma v začetku julija 1396 in oropali ter 
požgali ozemlje med Mariborom in Ptujem. Približno 2000 ljudi je bilo odpeljanih v sužnost. 
Drugi napad je bil 1475, ko so prav tako ropali na ozemlju Maribora, Limbuša in po 
Dravskem polju pri Ptuju. Štiri leta kasneje je spet trpela okolica Ptuja, del turške vojske 
pa se je odcepil in plenil tudi vasi med Ptujem in Ljutomerom.  

Največji napad so doživeli leta 1480, ko Turkov niso pričakovali, saj so le-ti prišli po 
popolnoma novi poti. Ta napad je bil uničujoč za Maribor, Gornjo Radgono in okolico 
Gradca. Napad je predstavljen v umetninah, ki so razstavljene v Gradcu. Slikarska dela 
prikazujejo turški napad, ponižanje kristjanov, goreče vasi, branilce taborov, bitko z 
napadalci in njihov beg (Voje, 1992). 

Večji turški vpadi na ozemlje severovzhodne Slovenije so se začeli s pohodom sultana 
Sulejmana, ki je vladal med letoma 1520 in 1566, in njegovo željo, da osvoji Dunaj. To je 
bilo tudi tretje obdobje turških vpadov na slovenska tla, vendar je bilo bolj enakomerno 
razporejeno po ozemljih Kranjske, Primorja, Štajerske in Prekmurja; za slednje so bili to 
prvi vpadi Turkov.  
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Vpadi v tem obdobju niso bili tako obsežni in kruti kot v prejšnjih dveh obdobjih, prav tako 
se je v tem obdobju nehalo vpadanje na Koroško. Največji prehod Turkov je Štajerska 
doživela leta 1532, saj se je takrat vojska s Sulejmanom na čelu odpravljala osvojit Dunaj 
(Hozjan in Potočnik, 2002).  

Slika 3: Ilustracija obleganja Maribora (vir: Mein Steirerland, mein Heimatland, str. 92) 

 

1.7.2. Turki na Ptuju 

Med pohodom na Dunaj, bi naj napadli in tudi požgali Ptuj, plenili ter ropali po okolici 
mesta, na koncu pa v suženjstvo odpeljali okoli 16.000 ljudi. Zgodovinarji pa zavračajo te 
podatke ter pravijo, da Ptuja niso mogli požgati, niti dostopati do samega mesta, saj je 
daljava, ki bi jo morali Turki premeriti, prevelika, prav tako so napadali v jesenskem času, 
ki je neugoden za vojskovanje (Voje, 1992).  

Vojska, s sultanom Sulejmanom na čelu, se je napotila proti Dunaju, vendar se je že kmalu 
morala obrniti ter se odpraviti nazaj proti domu. Pri tem je leta 1532 prečkal Štajersko 
mimo Lipnice, Maribora in Ptuja. V Mariboru so čez reko Dravo le v enem tednu zgradili 
zasilni most, nato pa zahtevali predajo mesta. Prebivalci mesta se niso predali, zato so 
Turki mesto oblegali. Nato so se odpravili proti Ptuju in potem na Hrvaško (Zelko, 1996).  

Zasilni most so požgali takoj, ko je vsa vojska prečkala reko in se utaborila na ptujskem 
polju. Tam je Turkom hitro zmanjkalo hrane in pitne vode, zato so se razkropili in začeli 
ropati po vseh okoliških vaseh, vse do Pohorja, razdejali so tudi nekaj gradov. 22. 
septembra bi se naj vojska ustavila pred Ptujem. Ker je bilo mesto zelo dobro utrjeno, ga 
niso napadli, trpela pa je njegova okolica.  
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Turki so požgali vse vasi, ki še niso bile požgane s strani domačinov, ki so se tako branili 
pred turško vojsko. Turki so se hitro odmaknili od Ptuja, vmes požgali še Ormož, Veliko 
Nedeljo in Središče (Voje, 1992). 

Leta 1538 je Ptuj postal pomembnejša obrambna utrdba kot Maribor, italijanski gradbeniki 
so se preselili na Ptuj, da dodatno utrdijo to mesto pred napadi. Ptuj je takrat postal tudi 
sedež vojnega sveta za obrambo pred Turki, imel je funkcijo obmejne obrambne 
postojanke. 1556 se je začela temeljita prenova ptujskega gradu, utrdili so jedro gradu in 
južni in vzhodni plato hriba. Ta sprememba in utrdba gradu se je ohranila do danes.  

Posledice turških vpadov na ozemlje Ptuja so bile strašne. Zapuščene so bile vasi, polja 
so ostala neobdelana, na ozemlje so prehajali ubežniki, imenovani uskoki, ki so se v 
Osmanskem cesarstvu počutili ogrožene, v naših deželah pa so imeli status svobodnega 
človeka, ki je bil oproščen davkov in je lahko prakticiral svojo vero. Na Štajerskem so se 
hitro asimilirali in tudi izgubili te pravice, saj niso živeli strnjeno.  

Spomin na te uskoke lahko opazimo v družinskih priimkih kot so Hrovat, Horvat, Hrovatin, 
Skok, Lah, Bezjak, Bizjak in drugi. V opustošene vasi so kasneje naseljevali tudi turške 
ujetnike, ki so jih večinoma izkoriščali za delo na polju. Dediščina teh priseljencev so 
družinski priimki kot so Hasan, Oman, Turk, Murat, Jančar, Šalamun in drugi.  

Kljub škodi, ki so jo naredili Turki, pa se je ohranil trgovinski promet in status Ptuja v tej 
gospodarski panogi. Zaradi lege je bila Štajerska zelo pomembna postojanka in prehodna 
pot za dolge razdalje, ki so jih premagovali trgovci.  

Ptuj je igral pomembno vlogo, saj je ležal ob tako imenovani Ljubljanski cesti, med 
zgornjim Jadranom in Ogrsko. Tukaj so potovale dobrine kot so baker, koža, klavna živina, 
tekstil, italijanski obrtni izdelki in začimbe (Voje, 1992). 

V 17. stoletju so prenehanje turških vpadov proslavili s posvetitvijo spomenika pred 
minoritsko cerkvijo. Steber je dal postaviti grof Jurij F. Sauer, namen postavitve pa je bil 
zahvala odvrnjeni turški nevarnosti. Spomenik je visok steber, na vrhu katerega stoji 
Marija z detetom v rokah. Kip je najverjetneje bil dodan kasneje, šele v 18. stoletju. 
Spomenik je oznanjal, da so si prebivalci Ptuja oddahnili od grožnje turških vpadov, v 18. 
stoletju je bil steber last meščanov.  

Ko so mesto v 20. stoletju zasedli Nemci, so steber in kip odstranili, saj so trdili, da ovira 
promet ob pomembni vpadnici v mesto, razlog pa je bil zagotovo drugje, saj so dele stebra 
uporabili za gradnjo drugih stvari. Steber je skupaj z minoritskim samostanom označeval 
zaokroženost mesta, bil pa je tudi pomemben simbol za meščane. Ko je bil leta 1945 
porušen tudi minoritski samostan, je bilo mesto v očeh prebivalcev močno okrušeno in 
nezaokroženo. 
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Kip Marije in deteta se je čudežno ohranil in ga danes hranijo v prostorih nekdanjega 
dominikanskega samostana skupaj z dvema podstavkoma, ki označujeta letnici obnove. 
Najmlajša plošča z letnico zadnje obnove je vzidana v dvoriščne stene minoritskega 
samostana (Ciglenečki, 1992).  

 

 

Slika 4: Steber z Marijo in detetom na vrhu, na novo postavljen leta 1991 (vir: osebni arhiv, slikano na Ptuju, v mesecu 
avgustu 2019) 

 

1.7.3. Konec turških vpadov na slovenska tla 

Turške vpade je omejil šele deželni knez Ferdinand s sklepanjem večletnih in 
obnavljajočih se premirij, ki so bila ugodna za Turke. Zadnji napad na Kranjsko in zahodno 
Štajersko so zabeležili konec petdesetih let 16. stoletja. Kljub premirju pa so se sredi 70. 
let 16. stoletja znova začeli turški pritiski na severovzhodni del Slovenije. Prave roparske 
napade je začelo doživljati Prekmurje, ko so Turki napredovali na ogrskem ozemlju. Prav 
tako so Turki napredovali na Hrvaškem in se prebili do reke Kolpe, kar je pomenilo, da so 
se približali tudi deželi Kranjski na slabih 30 kilometrov.  

Turki pa v tistem času več niso mogli razmišljati o nenadnih vpadih, saj je bila na ozemlju 
današnje Slovenije obramba že zelo dobro organizirana in delujoča (Hozjan in Potočnik, 
2002).  

Turki so v turško-habsburški vojni (1593–1606) osvojili strateško zelo pomembno mesto, 
imenovano Nagykanizsa oziroma Velika Kaniža na Ogrskem, ki leži približno 45 
kilometrov od današnje Lendave v Prekmurju.  
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Iz tega kraja so imeli dobro pozicijo za vpade na širše območje Mure in Rabe, pomagal 
pa jim je tudi sedmograški veliki knez, ki je bil nasprotnik ogrskega cesarja. Na tem 
območju so lahko vdirali, saj mirovni sporazum na tej liniji ni točno določil razmejitve 
ozemlja. Tako je v vzhodni polovici Prekmurja naenkrat nastala dvojna oblast – turška in 
krščanska. To je povzročilo podvojena fevdalna bremena za prebivalce.  

Ukazi prebivalcem, da se podredijo kaniškemu paši, ustrahovanje, ropanje in 
zasužnjevanje ljudi so se tako nadaljevali vse do dokončnega pregona Turkov iz Velike 
Kaniže do konca stoletja. Na žalost pa to še ni bil konec trpljenja Prekmurcev in vzhodnih 
Štajercev, saj se je nasilje nadaljevalo vse do 1711 zaradi upora sedmograškega velikega 
kneza in ogrskega plemstva cesarju (Hozjan in Potočnik, 2002).  

 

1.8. Obramba pred Turki 

Na začetku turških vpadov obramba še ni bila prav nič organizirana, deželni knez ni bil 
ravno  aktiven in ni poskrbel za varnost prebivalcev. Tudi kasneje, ko so bili vpadi zelo 
pogosti, ni mogel narediti več, kot pa izdajati odlokov o obveznem utrjevanju obzidij, trgom 
podeliti mestne pravice, saj so le tako zgradili obzidje. Po nekaj vpadih so začeli s signali, 
in sicer z gorečimi grmadami kot opozorila. Kmetje so si tako morali pomagati sami. 
Postavljali so  utrjena pribežališča, ki so se imenovali tabori. Ti so se začeli graditi okoli 
leta 1470, za gradnjo pa so morali imeti privolitev deželnega kneza. To je bilo največkrat 
okoli cerkva, tisti, ki so imeli to možnost, pa so se poskrili v naravne kraške jame. 
Redkokdaj  so se lahko zatekli tudi k fevdalcem, ki so se skrivali na varnih gradovih. Kljub 
vsemu pa takrat niso imeli veliko možnosti proti hitrim in številčno veliko premočnim 
turškim jezdecem (Hozjan in Potočnik, 2002).  

 

Slika 5: Tabor Cerovo na Dobrepolju (vir: spletna stran občine Dobrepolje) 
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Hozjan in Potočnik (2002) pišeta, da je boljšo obrambno zasnovo vzpostavil cesar 
Maksimiljan v začetku 16. stoletja, saj na pomoč vzhodnoevropskih držav takrat ni bilo 
moč računati, kajti Evropa je bila takrat zelo politično razcepljena in v vsej zgodovini 
najbolj neenotna, predvsem pa ni imela neke konkretne predstave, kaj počnejo Turki. 
Tako je bila celotna protiturška obramba na plečih Habsburžanov, ki so po pridobitvi 
ogrsko-hrvaške vladavine mejili na Turčijo. Spoznali so, da bo potrebno obrambo postaviti 
že na robu države, in sicer na hrvaških tleh med Jadranom in reko Dravo, saj je bilo le to 
ozemlje takrat dovolj sposobno in dovolj trdna sila. Deželni knez Ferdinand, ki je vladal 
med letoma 1522 in 1564, je tako uvedel nov vojaško-obrambni koncept, ki je temeljil na 
takrat popolnoma novih prvinah: 

● Redni vojaški davki in natančnejši davčni popisi vsega prebivalstva 

S tem je pridobival redno zagotovljena sredstva za najrazličnejše vojaške stroške. Višina 
davkov je bila odvisna od dežele, le-to pa so vsako leto odobravali deželni stanovi 
določene dežele. Ferdinand je obdavčil tudi do takrat neobdavčene plemiče in 
duhovništvo, prav tako so davke morali plačevati samostani. Slednji so morali glede na 
natančno popisane dohodke svoje posesti prispevati določeno število imenjskih 
konjenikov in pešcev. 

● Vojne sile na novih oblikah 

Vsaka dežela  je organizirala svojo obrambno vojsko, ki so jo sestavljali kmečki vojni 
obvezniki, imenovani »črna vojska«, dopolnjevale pa so jih deželne imenjske konjenice. 
Dežela je morala vzdrževati tudi določeno število najemniških oddelkov pešcev, ki so 
predstavljali osnovo obrambe, saj so bili najbolj izurjeni. Tako so jih postavljali v trdnjave 
na Hrvaškem. Kmečke obveznike so natančno popisali po zemljiških gospostvih.  

Vsaka dežela je bila razdeljena na četrtine in vsaki četrtini so določili kapetane ter 
opredelili pravila kmečkega vpoklica. Ko so Turki v 16. stoletju najbolj pritiskali na 
slovensko ozemlje, so se deželna vojska in najemniki postopoma spajali v enotno vojsko. 
Tudi kmečke oddelke so včasih za tri ali šest mesecev pošiljali v krajiške trdnjave, kjer so 
bili za delovno silo, da so gradili utrdbe, zraven pa so bili še pomožna vojaška sila. Slaba 
stran za gospodo je bila, da so se kmetje tam naučili rokovanja z orožjem, kar jim je potem 
pomagalo pri upiranju.  

● Vojna krajina 

Organizirala se je kot obrambni sistem na hrvaških tleh. Sicer so od Jadranskega morja 
do Drave že bile postavljene utrdbe in gradovi, vendar so jih z ogromnimi finančnimi 
sredstvi pretvorili v vojne garnizone, vanje pa so za daljši čas nameščali najemnike. Kmalu 
so našim najemnikom pridružili tudi hrvaške, ki so bili sicer pod vodstvom hrvaškega 
plemstva, in potem še tudi pobegle uskoške vojake. Poveljniki so bili predvsem 
notranjeavstrijski plemiči, ki so se združili s hrvaškimi ter nekaterimi nemškimi plemiči iz 
različnih območij.  
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Vsi skupaj so tvorili stalne trdnjavske posadke. Do konca 16. stoletja je obrambno linijo 
tvorilo preko 90 manjših in večjih utrdb s preko 10.000 rednimi vojaki in častniki.  

Vzdrževanje teh utrdb je bila večinoma v rokah slovenskih dežel, in sicer Kranjske z Istro, 
Koroške in Goriške ter Štajerske. Vojakom je bilo potrebno priskrbeti hrano, vino in druge 
potrebščine, potrebno jim je bilo izplačevati plače, konjem priskrbeti krmo. Poveljujoči so 
na krajinah potrebovali tudi izurjeno obveščevalno-vohunsko osebje in vzpostavljene 
dobre ter hitre vojno-poštne povezave z Ljubljano, Gradcem in Dunajem.  

● Notranji obrambni ukrepi 

Notranji ukrepi so bili, da so dograjevali in izboljševali obstoječa mestna obzidja, vojaške 
tabore in obmejne utrdbe. Prav tako so organizirali skladiščno-transportne mreže, uredili 
so nabavljanje živil, klavne živine in krme. Zelo se je povečalo izdelovanje in nakupi 
različnih vrst orožja, oklepov, topov, smodnika ter vseh drugih potrebščin za vojskovanje.  

Obrambni sistem so posodabljali po potrebi, saj je na začetku povzročal velike težave. 
Prav tako je največje finančno breme padlo na ramena kmetov, povečali so dajatve 
posameznih mest. Deželni knez je po samostanih in cerkvah pobral večino dragocenosti 
– obleke, posodje, kelihe, drage kamne – vse to pa pretopil v denar, ki je šel za vojne 
namene. Na vseh mitnicah in carinskih postajah je zvišal zneske plačila, prav tako je 
povečal nadzor nad tovorom. Denar je iskala tudi deželna davčno-finančna uprava, našla 
pa ga je v pristojbinah, ki so jih morali plačevati ljudje posamezni deželi, na primer dajatve 
za trgovino z mesom, soljo in živino.  

V največji krizi so od pristojbin pridobili do 75 odstotkov potrebnih sredstev. Ljudje so zelo 
trpeli, saj so se borili za vsaj kakšen zaslužek, glede na to, da so večinoma morali dati 
deželi za dajatve. Družba na Slovenskem je militarizirala, kar pomeni, da je vojska prodrla 
v vse oblike medsebojnih odnosov med ljudmi. Miselnost družbe se je večinoma vrtela 
okoli vojaštva, položaja doma in krajin (Hozjan in Potočnik, 2002). 

Spoznali so tudi, da lahko Turke zadrži veriga močnih in modernih trdnjav ter utrjenih 
mestnih naselij. Tako so sem spadali tudi Ptuj, Maribor, Radgona in Brežice. Na Ptuju in 
v Mariboru so tako le obnovili obstoječe obzidje in dodali bastije in bastione, na gradu v 
Brežicah pa so zgradili popolnoma nov obrambni obod, ki je tudi vključil grad v utrdbeni 
okvir mesta (Voje, 1992).  

Vasko Simoniti (1990) opisuje, da je bil »zadnji vitez«, kot so imenovali cesarja 
Maksimiljana, zelo sposoben voditelj in da so te reforme pomenile začetek nove 
ideologije, in sicer absolutizma. Maksimiljan je znal združiti srednjeveško miselnost in 
izzive ter probleme novoveškega razumevanja države. Tako je v najemniški vojski videl 
možnost, da iz nje naredi stalno cesarsko vojsko, s tem pa tudi zmanjša svojo odvisnost 
od plemstva. Cesar Maksimiljan je tudi razdelil dežele v Vzhodnih Alpah, in sicer na 
gornje- in spodnjeavstrijske dežele. V njih je ustanovil osrednje državne urade z ločenimi 
pristojnostmi za finance, sodstvo in politične zadeve. Štajerska, Kranjska in Koroška so 
spadale pod Notranjo Avstrijo oziroma notranjeavstrijske dežele.  
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Po letu 1500 se jim pridruži tudi Goriška dežela. Te dežele je povezal z namenom bolj 
učinkovite obrambe pred Turki, njihov položaj pa se je še bolj utrdil z imenovanjem 
skupnega vojaškega vodstva.  

Povezavo je nadgradil nadvojvoda Karel II., ki jih je povezal v državo, ki je bila skoraj 
samostojna, določil pa jim je tudi glavno mesto, in sicer Gradec. Leta 1578 je bil 
ustanovljen še vojni svet, s čimer so odgovornost za obmejni pas utrdb na Hrvaškem 
prevzele notranjeavstrijske dežele. Deželni stanovi so razvili dobre obveščevalne in 
signalne organizacije, ustanovili so tudi vohunsko službo v bližnjih turških krajih in veliko 
signalnih točk, kjer so z ognjem naznanjali nevarnost. S tem so uspeli celo Kranjsko 
opozoriti na turške vpade v dveh do treh urah (Urankar in Mlacović, 2010). 

 

1.8.1. Posledice turških vpadov 

Turki so ropali, uničevali in si podrejali naše ozemlje 250 let. Ljudi so vodili v suženjstvo 
ali pa so jih preprosto ubili (Hozjan in Potočnik, 2002). 

Med pustošenjem Turkov na Kranjskem je izginilo približno 20.000 ljudi. Največje 
pustošenje se je dogajalo konec 15. in v začetku 16. stoletja. Vasi so bile zapuščene, polja 
neobdelana. Najbolj so trpela območja Dolenjske, Bele krajine, Notranjske, deli Štajerske 
in Prekmurja.  

Konec 15. stoletja je bilo na ptujskem zapuščenih 30 odstotkov vasi, na ormoškem 45 
odstotkov. V začetku 16. stoletja je bilo na posavskem zapuščenih kar polovica vasi, 
gospostvo Kostel je imelo prej preko 300 naseljenih kmetij, v začetku 16. stoletja pa niti 
sedem (Voje, 1996). 

Urankar in Mlacović (2010) navajata, da se je popolnoma spremenila demografska 
podoba slovenskih krajev. V 16. stoletju so se na slovensko ozemlje začeli priseljevati 
pravoslavni vlaški prebivalci, ki so bili večinoma živinorejci. Imenovali so se Uskoki in so 
pobegnili iz Turčije, saj so tam izgubili privilegije.  

V zameno za opravljanje vojaškega dela sta  jim bili podeljeni svoboda in zemlja s strani 
Habsburžanov. Naselili so se predvsem v južni Štajerski, Notranjski, Krasu in Furlaniji, 
nekaj se jih je ustalilo v Žužemberku. Le v tem mestu so ohranili svojo prvotno identiteto, 
saj so se poselili na gosto. V drugih mestih svoje identitete niso zadržali. Poselili so 
predvsem prazna območja, ki so ostala opustošena po vpadu Turkov. 
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1.9. Turki v slovenski literaturi 

Strah zaradi turških vpadov se je močno zakoreninil v tedanje prebivalce. Tako so ta strah 
pretvorili v različne pripovedke, pesmi in drugo literaturo. Danes so znane pripovedi, kako 
so se ljudje branili pred Turki, pripovedi o turških zakladih in skrivnih rovih, po katerih so 
ljudje bežali pred Turki. Prav tako so pisali o božji pomoči in pojavljanju različnih svetnikov 
ter o čudežnih rešitvah iz turškega ujetništva.  

Že v 15. stoletju so poimenovanje Turki enačili s poimenovanji dedni sovražniki, grozoviti 
tirani, krvoločni ali stekli psi, roparski ptiči ali ptiči smrti, malharji, požigalci itd. 
Poimenovanje »Turki« je postala sopomenka za vse hudo, vse grozote in vse nehumano 
početje (Hozjan in potočnik, 2002). 

Voje (1996) pravi, da se je ohranila pripoved, kako so turški vojaki, ki so ropali v Tuhinjski 
dolini, v cerkvi potresli oves po oltarju, da so lahko njihovi konji jedli.  

Tukaj je skrito sporočilo, da če so zares to naredili, so tamkajšnji branilci podlegli Turkom, 
saj so cerkve navadno kmetje uporabljali za tabore. Prav tako pripovedka govori o tem, 
da so bili Turki zadovoljni s plenom na Moravškem, saj bi se naj turški poveljnik po nekem 
napadu ozrl nazaj in dejal, da pridejo tja še enkrat, saj bo potem Carigrad lahko dobil zlato 
streho. Različne pripovedke govorijo o tem, da so Turki veliko fantov in deklet odvedli v 
suženjstvo.  

»Tam za turškim gričem, 

tam je dost fantičev, 

k’ se za nas vojskujejo, 

k´ se za nas vojskujejo.« 

(Slovenska narodna) 

(Vir: Hozjan in Potočnik, 2002, str. 188). 

 

Vpadi so torej pustili močan pečat na ljudeh, ki so doživljali Turke kot nekaj zelo 
negativnega. Strahoviti napadi in vojaška ter roparska dogajanja so spodbudila nastanek 
ljudskega slovstva, Turki pa imajo v njih predvsem negativno vlogo. K negativnemu 
pogledu je pripomogla tudi propaganda oblasti, ki so s tem ohranjale nastrojenost in strah 
pred Turki, prebivalstvo pa je tako tudi lažje prenašalo vse finančne zahteve oblasti in 
druga materialna bremena.  

Oblast je za protiturško propagando uporabljala razglase, pozive, tiskane letake, 
razkazovanje ujetnikov, orožja, cerkvene slike, freske, pridige, molitve, procesije itd. 
(Urankar in Mlacović, 2010). 
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Bolj ko se je oddaljevala turška nevarnost, bolj se je spreminjal odnos do njih, še posebej 
na dvoru. Osmanska kultura postane priljubljena tema za povesti, drame, opere, pesmi in 
druge literarne vrste. Plemstvo sta vse bolj vabili turška kultura in njihov način okraševanja 
domov, saj so začeli svoje domove opremljati s pohištvom, preprogami in slikami po 
turškem vzoru (Urankar in Mlacović, 2010).  

Avtor v knjigi Imagining »the Turk« (2010) navaja Antona Aškerca kot pesnika, ki se je 
zelo zanimal za Orient. Na svojih potovanjih v Istanbul si je rad ogledoval naravo, mesto, 
ljudi in umetnost. To je tudi izrazil v svojih pesmih, kot je na primer v Husrevbegovi mošeji. 
O turški problematiki sta pisala že Jurij Dalmatin in Primož Trubar v svojih pridigah in 
pesmih v slovenskem jeziku. Veliko del je bilo napisanih tudi v nemščini.  

Dosti  slovenskih ljudskih pesmi je črpalo snov iz strahu pred Turki, najznamenitejši junak 
tem o turških vpadih pa je vsekakor kralj Matjaž, ki je za Slovence vzor modrega in 
dobrega vladarja, saj svoje ljudstvo brani pred turško nevarnostjo.  

Slovenska poezija pozna tudi pesmi o kraljeviču Marku ter pesem o Ravbarju, ki govori o 
bitki pri Sisku. Pesem Ribniška Jerica opisuje zvestobo domu in narodno zavednost, saj 
pesem opisuje, kako poturčeni brat domov pripelje sestro, ki je bila turška ujetnica. Starši 
Jerico prepoznajo, brata, svojega lastnega sina, pa ne, zato odide in vstopi v cesarjevo 
vojsko.  

Zahvaljujoč Franu Levstiku se je razvila tako imenovana »turška povest«. Beremo lahko 
različne zgodovinske zgodbe kot sta Jurij Kozjak in Miklova Zala, v katerih do izraza pride 
nacionalno domoljubje v povezavi s krščansko moralo. Poznamo pa tudi glasbena dela, 
kot je na primer junaška igra s petjem Juran in Sofija ali Turki pri Sisku. Janez Menart je 
turško tematiko uvedel v satiro in tako je nastala zgodba Turki v Butalah, ki jo je napisal 
Fran Milčinski (Simoniti, 1992).  

 

                                     

     Slika 6: Josip Jurčič: Jurij Kozjak (vir: dlib)                                       Slika 7: Jakob Sket: Miklova Zala (vir: dlib) 
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1.10. Kaj so orientalci prinesli v Evropo 

V času arabskega zasedanja španskega ozemlja Evropa spozna antično in orientalsko 
umetnost in znanost, v Toledu je bila leta 1130 celo ustanovljena šola za prevajalce. 
Uveljavila se je umetnost, imenovana mudéjar, ki je mešanica evropskih in arabskih 
elementov.  

Ta slog se je bistveno razlikoval od krščanske umetnosti, značilne so bile strehe, ki so bile 
okrašene z zeleno glazirano opeko, ter keramični mozaiki. V 14. stoletju se tudi 
muslimanski vladarji niso več strogo držali sloga svojih prednikov in so začeli graditi 
sijajnejše in bolj posvetne zgradbe.  

Primer takšne umetnosti je Alhambra v Granadi, ki so jo začeli graditi muslimani, dokončal 
pa jo je krščanski kralj Karel I. Znana je tudi Kordoba, kamor so se hodili učit evropski 
krščanski učenjaki.  

Tam so jih učenjaki kordobskega kalifata učili astronomije, algebre in kemije. Od Arabcev 
so takrat tudi prevzeli števila, ki jih pišemo še danes. Od njih smo prevzeli tudi nekaj 
besed: magazin, tarifa, cifra, algebra, zenit itd. Arabci so v Evropo prinesli tudi papir iz 
severne Afrike in Vzhoda. Čeprav je prva omemba uporabe papirja v Španiji bila že v 9. 
stoletju, so prve papirnice nastale šele v 12. stoletju (Hozjan in Potočnik, 2002). 

Turcizmi so besede, ki so jih Turki prenesli na naše ozemlje in v naš jezik med osvajanjem. 
Največ turških besed so pustili na Balkanu, saj so bili narodi na tem ozemlju dolgo pod 
Osmanskim cesarstvom. Tja so jih prenesli turška vojska, uprava, šolanje otrok v 
Istanbulu, vpeljava islama, nova gospodarska organizacija, novosti v gradbeništvu, obrti 
idr. Vse to so bili dejavniki, ki so na to ozemlje prinesli novosti in s tem nove izraze, ki so 
zamenjali primarne besede domorodcev.  

Posledično so se na Balkanu pojavile tudi različne arabske in perzijske besede, saj so jih 
pred tem že prevzeli Turki ter jih ponesli na osvojena ozemlja. Največji vpliv na jezik so 
pustili v Bosni in Hercegovini, saj je bil tam pritisk islama največji. Veliko besed se je 
asimiliralo v knjižni jezik, nekaj pa jih je ostalo kot tujke, vendar še vedno pogosto 
uporabljane (Šentija, 1982).  

Turški vpadi in njihova osvajanja pa niso pustili posledic le na našem ozemlju, temveč tudi 
drugod. To lahko opazimo v frazah, ki jih ljudje uporabljajo še danes, in sicer v različnih 
jezikih, vse pa pomenijo enako. Tako na primer Grki še danes rečejo »Preden pridejo 
Turki«, kar pomeni zelo hitro. To je posledica hitrih turških vpadov, ki jih ljudje niso mogli 
opaziti vnaprej in se tako pripraviti na obrambo. Grki prav tako rečejo »turško mučenje«, 
ko jih nekaj zelo močno prizadene ali se ranijo. Italijani poznajo enak izraz kot mi, in sicer 
»kaditi kot Turk« ali »preklinjati kot Turk«.  
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Turki so se tako zasidrali v misli mnogih narodov in težko jim bo pobegniti, saj turška 
mučenja in njihove grozote odzvanjajo še danes. Od turških izrazov lahko omenimo tudi 
horda, kar pomeni vojska, Angleži uporabljajo izraz v povezavi s to besedo, in sicer 
»«Trava ne raste tam, kjer je mimo šla turška horda« (Jezernik, 2010).  

Tudi na našem ozemlju se je povečalo zanimanje za orientalsko kulturo, in sicer takrat, 
ko sta minila nevarnost in strah pred vpadi. Nastala je tako imenovana »turkofilija« 
oziroma odkrita simpatija do turškega načina življenja. Zanimanje je izviralo tako iz želje 
do spoznavanja novih stvari, pridobivanju in širjenju znanja, kot ozaveščenosti o tem, kako 
smo ljudje med seboj povezani, do materialnih interesov in psiholoških dispozicij. Tistim, 
ki so bili na oblasti, je način vladanja osmanskih cesarjev predstavljal ideal, saj so le-ti 
vladali z neomejenimi pravicami. Svojo estetsko radovednost so potešili z opisi prelepih 
palač in veličastnih sprejemov na dvoru.  

Zanimanje za turško kulturo se je začelo kazati tudi v književnosti, pojavljati se je začela 
literatura o islamski zgodovini, filozofiji in umetnosti, kasneje so imeli plemiči v lasti »turške 
kronike«, korane in druge knjige, ki so razkrivale skrivnostni orientalski svet. Zanimanje 
za te kulture se je kazalo tudi v pohištvu in drugi opremi stavb.  

Tako je zabeleženo, da so plemiči v svojih gradovih uporabljali vozlane in tkane preproge, 
turške bombažne odeje, prešite odeje, v času baroka pa so se razširile upodobitve bojev 
s Turki.  

 

 

Slika 8: Uprizoritev bitke s Turki (foto: A. Sarić, vir: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož) 
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Poslanci, ki so se odpravljali v Istanbul, so tam v dar dobili tudi kaftane in turbane, ki so 
jih ponosno razkazovali. V njih so se dali tudi upodobiti, kot na primer Žiga Herberstein 
(Šmitek, 1992). 

Matjašič (1992) navaja, da je od 16. pa vse do 18. stoletja  bilo posedovanje turškega 
blaga znak moči in veljave. Večinoma je bilo to blago vojni plen, nekaj pa se ga je pridobilo 
tudi s trgovino. Tako je bilo v naših deželah razširjeno: 

 
– preproge za molitev,  
– kosi dragocene svile,  
– izvezeno platno, 
– turbani, 
– konjska oprava, 
– sedla,  
– konjska česala, 
– turški šotori, 
– usnjene torbice,  
– turške sablje in drugo orožje,  
– turška pipa, 
– srebrni in pozlačeni vrči, 

– platneni, svileni in žametni 
pasovi, 

– odeje, 
– preproge,  
– svečana turška ogrinjala, 

okrašena s pozlačenimi 
sponkami,  

– prešite odeje, 
– namizna pregrinjala, 
– visoki turški čevlji in škornji, 
– jezdni konji … 

 

Turki so nam pustili tudi posebno poimenovanje, in sicer za barvo: turkizna. Prav tako 
poznamo kamen, ki se imenuje turkiz. Kje je pravzaprav izvor tega imena? Veliko 
posameznikov verjame, da je najprej bilo ustvarjeno poimenovanje za barvo, nato pa se 
je ta aplicirala na kamen.  

Vendar to ne drži. Turkiz je prevedena beseda iz »pierre turquoise«, ki v francoščini 
pomeni turški kamen, saj je včasih veljalo, da je kamen turkiz prišel iz Turčije. Vendar so 
bili ljudje takrat v zmoti. Velike količine tega kamna so res prišle iz Turčije, vendar so bili 
Turki le posredniki, izvor kamna pa je v Iranu.  

Prvi turkizi, ki so prišli v Evropo, so bili najverjetneje kupljeni na turškem bazarju in 
prepeljani med Evropejce. Sčasoma so poimenovanje za kamen prenesli tudi na 
poimenovanje za barvo. Tako smo dobili turkizno barvo, ki je pred tem imela veliko drugih 
imen (Pearl, 1976). 
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1.10.1. Kaj pomnimo Slovenci 

Posledice turških vpadov so na našem ozemlju vidne še danes. Tako veliko slovenskih 
cerkva še danes hrani turške podkve, verigo, ponekod pa imajo vklesane letnice, ki pričajo 
o posameznih vpadih na tisto ozemlje.  

Ohranila so se tudi nekatera poimenovanja, kot je »turški križ« ali »turške štance«. 
Seveda pa ostaja tudi dediščina v našem besednjaku.  

Tako smo Slovenci ohranili turške besede, ki so sčasoma postale naše: 

– klobuk,  
– topor (toporišče), 
– telega, 
– tovor, 
– tolmač, 
– burek, 
– baklava,  
– jogurt, 
– čutara, 
– čekan,  
– dude, 

– kord, 
– pipa, 
– pištola, 
– koliba, 
– tabor, 
– top, 
– šotor, 
– torba, 
– cula, 
– vampir, 
– kragulj, 

– pajdaš, 
– janičar, 
– bebec, 
– čaj, 
– koruza, 
– baker, 
– magari, 
– bujen, 
– itd. 

 

Slovenci smo od Turkov prevzeli približno 100 besed, od katerih jih je veliko že šlo v 
pozabo (Simoniti, 1992).  

 

1.11. Arhivski viri o turških vpadih 

V zgodovinskem arhivu Ptuj smo preverili, ali hranijo zapise o turških vpadih na Štajersko, 
Ptuj ali na splošno na slovenska tla. Odkrili smo, da v arhivu hranijo le en rokopis, ki priča 
o dogajanju na Ptuju v času turških vpadov. Obstaja pa še zapis, ki ga hranijo v 
avstrijskem Gradcu, in sicer v Štajerskem deželnem arhivu, pod številko 177. Čeprav 
rokopisa ne hranijo na Ptuju, je omogočen dostop do posnetkov celotnega zapisa. 
Arhivsko gradivo, ki smo ga uspeli pridobiti, je predstavljeno v nadaljevanju. 

1.11.1. Ambrozij Capello: Kronika dominikanskega samostana na Ptuju, II. del 

Kronika je edini rokopis, ki je dostopen v Zgodovinskem arhivu Ptuj. Zapisan je v pisavi 
nemška kurenta/gotica, leto nastanka pa sega v 1696. Rokopis je iskal Fran Kovačič, 
smatral ga je že za izgubljenega, ko ga je leta 1933 v knjižnici minoritskega samostana 
na Ptuju našel dr. France Stele.  
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Rokopis je v večini prepis rokopisa z naslovom Zbirke prepisov dokumentov 
Dominikanskega samostana na Ptuju, le-ta pa je nastal okoli leta 1496 in vsebuje prepise 
pomembnejših dokumentov med letoma 1324 in 1496. 

Na strani 91 drugega dela kronike smo odkrili zapis o razsodbi spora iz leta 1587, ki je 
potekal med samostanom Senj in samostanom na Ptuju. Spor je nastal zaradi 
dragocenosti samostana svete Marije v Bihaču, saj je le-te s seboj na Ptuj odnesel senjski 
konventual Vincencij Kosić, ko je bežal pred Turki. Ker je za branje rokopisa potrebno 
znanje gotice, iz zapisa žal ne moremo razbrati, kakšna je bila razsodba.  

 

 

Slika 9: Zapis o razsodbi med senjskim in ptujskim samostanom, str. 91 (vir: Zgodovinski arhiv Ptuj) 

 

 

1.11.2. Simon Povoden: Meščanska čitanka, I. del  

Žal v Zgodovinskem arhivu Ptuj originala tega zapisa nimajo, imajo pa dostop do 
posnetkov. Za prepis, ki ga arhiv hrani, je poskrbelo Muzejsko društvo na Ptuju, in sicer 
leta 1931. Rokopis je bil napisan leta 1821. S pomočjo tega arhivskega gradiva smo lahko 
odkrili, da avtor v delu na strani 163 omenja turške vpade na Štajersko, na straneh 179–
181 avtor opisuje vojno s Turki, če smo natančni, piše o tem, kako je bil Ptuj urejen med 
turškimi vpadi. V rokopisu so na strani 166 opisani tudi cigani, ki so jih Turki uporabili za 
ogleduhe v njihovi službi. Cigane, ki so jih odkrili kot izdajalce, so leta 1577 zaprli in usmrtili 
na Ptuju. 
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Slika 10: Zapis o turških vpadih na Štajersko, str. 163 (vir: Zgodovinski arhiv Ptuj) 

 

 

 

Slika 11: Zapis o ciganih kot ogleduhih turške vojske, str. 166 (vir: Zgodovinski arhiv Ptuj) 
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Slika 12: Zapis o vojni s Turki; ureditev Ptuja, str. 180 in 181 (vir: Zgodovinski arhiv Ptuj) 

 

 

1.12. Značilnosti turške države 
 

1.12.1. Organizacija države 

Na začetku je bila država razdeljena na emirate oziroma na muslimanska ozemlja, ki so 
jim vladali emirji (gospodarji, imenovani tudi princi). Glede na to, kako močan je bil emirat, 
je bil emir podrejen, moral je ubogati vladarja, se mu podrejati, mogoče ga je bilo nadzirati 
ali zamenjati. Tako je bilo na primer v času Abasidov. Če je bil emirat močno ozemlje, so 
bili emirji samostojni, neodvisni princi, ki so lahko kljubovali vladarju (Blake, 1993).  

H krepitvi države je prispevala vojaška ureditev, interes za osvajanje je povečevala sveta 
vojna, širjenje islama na ozemlja krščanstva. Država je začela razpadati, ko so nehali 
osvajati ozemlja. Sultani prav tako niso imeli več zemlje, ki bi jo lahko vedno znova 
podarjali vojaškim uradnikom za njihovo službo. Na ozemljih, ki so jih uradniki že imeli, 
sta se začeli korupcija in izkoriščanje.  

Pokopalo jih je tudi dejstvo, da so stroški vodenja države začeli presegati dohodke, prav 
tako pa so začeli zaostajati v tehnološkem napredku, ki ga je dosegala Evropa. 
Propadajoči sistem je torej bil prisiljen popuščati v trgovini z velikimi evropskimi 
pomorskimi velesilami, vojaški neuspehi pa so pripomogli k podpisovanju mirovnih 
pogodb s Habsburžani in Rusijo, ki je postajala vedno bolj močna (Urankar in Mlacović, 
2010). 

 



Anuša Sarić: VLOGA PTUJSKEGA GRADU PRI OBRAVNAVI TEME TURKI V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

29 
 

 

1.12.2. Vojska 

Osnova vojske so bili spahije oziroma konjeniki. Ti so za služenje v turški vojski dobivali 
zemljo kot nekakšen fevd, podaril jim jo je sultan. Vseeno pa ta zemlja ni bila dedna, saj 
si je sultan tako zagotovil še zvestobo naslednjih generacij. Vsa zemlja v državi je bila 
sultanova last, ta pa jo je lahko delil med vojaške uradnike v zameno za vojaško-upravne 
službe. V mnogih vojnah so Turki domov pripeljali veliko krščanskih ujetnikov. Le ti so 
postali janičarji in tako postali del elitne vojske, ki je služila sultanu. Janičarji so bili 
vzgojeni v najzvestejše sultanove vojščake in branitelje islama, to pa so lahko postali le 
posebej nadarjeni krščanski dečki. Zbiranje dečkov je potekalo kot zbiranje devširme 
oziroma krvnega davka, vzeli so le dečke, stare med 10 in 15 let, ki so jih nato do 25. leta 
vzgajali in šolali za elitni odred turške vojske. O tem lahko beremo tudi v delu Lepi janičar 
(Urankar in Mlacović, 2010).  

Opća enciklopedija jugoslovanskog leksikografskog zavoda (1980) navaja, da je janičarje 
kot vojsko najverjetneje organiziral Urhan, ki je nasledil svojega očeta Osmana I. in je 
vladal kot sultan od 1326 do 1359. Z janičarji je osvojil zahod Male Azije ter prodrl v 
Trakijo. Vse do 1826, ko so bili razpuščeni, so imeli janičarji velik politični vpliv. V vojnah 
proti Avstriji in Perziji so bili sicer zdesetkani, tako do so praznino dopolnili tudi 
muslimanski vojaki. Janičarji so bili ponavadi opremljeni s širokocevnimi mušketami in 
tradicionalnimi sabljami. Kot steber države jih je utrdil sultan Murat II. (Blake, 1993). 

V nasprotju z janičarji, ki so živeli po vojašnicah, dobivali redno plačo in bili vsak trenutek 
pripravljeni na boj, so spahije živeli vsak na svojem domu, sami so morali skrbeti za konje 
in vojaško opremo, kot plačilo so dobili posestva in ne denar, s tem so  potem preživljali 
družino. Tudi oni so bili vsak trenutek pripravljeni odpraviti se v boj (Ciglenečki, 1992). 

 

 

Slika 13: Janičarji (vir: Wikipedia) 
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1.12.3. Gospodarstvo 

Največji pomen za turško gospodarstvo je imela obrtna proizvodnja, posebno mesto je 
imela trgovina, nekaj pa je prispevala tudi agrarna proizvodnja. Trgovina je več mestom 
omogočila, da so se razcvetela in razširila. Takšen primer sta Beograd in Sarajevo. 
Postala sta pomembni verski, upravni in gospodarski središči, v njiju so se razvile kulturne 
dejavnosti. Islam kot vera je zapovedoval, da morajo premožni zgraditi objekte, ki bodo v 
pomoč revnim. Tako so nastali hani (hiše za popotnike), šole, bolnišnice, zavetišča, 
ljudske kuhinje, vodnjaki, mostovi in ceste. V mestu je tudi nastalo ogromno mošej, ki so 
poudarjale islamsko kulturno podobo mesta (Urankar in Mlacović, 2010). 

 

1.12.4. Značilnosti osmanskega fevdalnega sistema 

Despotska sultanova oblast, ki se je zgledovala po starejših islamskih in bizantinskih 
načinih, je imela primesi teokratske vladavine. Veliki vezir in z njim drugi vezirji so 
upravljali splošne politične, upravne in vojaške posle. Sultan je imel svoj divan oziroma 
svet. V evropski in azijski del so uvedli sistem mirijske zemlje, ki je bila državna oziroma 
sultanova last. Spahija oziroma fevdalec je od sultana prejel zemljo, v zameno se je boril 
v njegovi vojski. Zemlja pa ni bila dedna, tako da se je moral vsak izkazati, da je dobil in 
ohranil zemljo. Osmansko cesarstvo je imelo toleranco do vseh verstev, so pa bili 
nemuslimani vseeno podrejeni in so morali plačevati davek, imenovan »harač«, kar 
pomeni »od glave«. Bili pa so oproščeni vojaške službe (Krušič, 1983).  

Sultan je imel neomajno oblast nad vsem. Podvrženi sta mu bili vojska in birokracija. Pod 
seboj je imel velikega vezirja, ki je zanj skupaj z drugimi vezirji opravljal določene naloge 
in skupaj s sultanom odločal o pomembnih stvareh. Država je bila razdeljena na 
beglerbegluke in pašaluke, vsi pa so bili podrejeni enemu pravu, ki so ga poimenovali 
šeriatsko pravo (Šentija, 1982).  

Pojasnilo, kaj pomeni šeriatsko pravo, dobimo v Leksikonu jugoslavenskog 
leksikografskog zavoda (1974), in sicer piše, da so to bili zakoni, ki so nastali med 7. in 
12. stoletjem v arabskih državah in ki temeljijo na zakonih islamske tradicije. Vsebujejo 
pravila o pravicah lastništva zemlje, obveznostih državljanov do države in sultana, prav 
tako pa vsebujejo zakone, ki odrejajo, kaj je prav in kaj narobe, ter kakšne posledice 
sledijo kršenju tega zakona.  

Najvišji uradniški naslov se je imenoval paša, uporabljali pa so ga skupaj z lastnim 
imenom. Naslov ni bil deden, nikoli ga niso podelili duhovnikom, prav tako ga je redko 
dobila tudi ženska. Prvi so ta izraz uporabili že Seldžuki, v Osmanskem cesarstvu pa so 
ga podeljevali vezirjem in upravnikom provinc (Blake, 1993).  
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Eden izmed vplivnejših velikih vezirjev je vsekakor bil Ibrahim paša, ki je služil Sulejmanu 
Veličastnemu. Svojo kariero je gradil 13 let in bil pri tem zelo uspešen. Sulejmanu je 
pomagal do veličine in skupaj sta zgradila imperij, ki je imel v tistem trenutku največji 
obseg.  

Veliki vezir je bil odgovoren za upravljanje divana, za vodenje sestankov in poročanje 
sultanu. Govorilo se je, da je imel Ibrahim že takšno moč, da se je lahko kosal s sultanom.  

Resnica pa je bila, da je bil še vedno popolnoma odvisen in podrejen sultanu. Bahavost 
in navidezna moč sta ga na koncu tudi stala življenja. V tej zgodbi se je jasno kazalo, 
kakšno moč je pravzaprav imel sultan. Bil je vrhovni poglavar, ki je lahko povzdignil ali pa 
uničil vsakogar. Prav tako lahko tukaj vidimo, da je bil položaj ljudi odvisen od njihovih 
sposobnosti in spretnosti. Ibrahim paša je bil namreč kristjan, ki je sprejel islam, nato pa 
je iz dna družbene lestvice prilezel tik pod vrh (Donaldson Jenkins, 2016).  

 

 

Slika 14: Divan z zlato rešetko, za katero je posvet spremljal sultan (vir: osebni arhiv) 

 

1.12.5. Oblačila 

Turška moda izhaja iz funkcionalnosti. To pomeni, da so že v preteklosti gledali na to, da 
so oblačila bila funkcionalna in jih niso ovirala pri vsakdanjih opravilih in vojskovanju. 
Najbolj pogost transport v času oblikovanja osmanske države je bila ježa konjev, zato so 
se oblačili tako, da jih obleka med jahanjem ni motila. Prav tako so bila oblačila predvsem 
enaka za oba spola.  
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Najbolj pogosto blago sta bila filc in usnje, prevladovali so naravni materiali, enako je bilo 
pri barvanju blaga. Barvo so pridobivali iz rastlinskih baz, kot sta žafran ali pistacija, 
pridobivali pa so jo tudi iz insektov. Skladno z razvijanjem države so se pojavljale nove 
tkanine. Višji sloji v cesarstvu so nosili krzno in vezene kaftane.  

Uporabljali so najdražje materiale, saj so s tem pokazali svoje bogastvo. Tako so na 
primer uporabljali brokat, žamet, kovinske okraske, svilo, kašmir in bombaž. Tudi nižji sloj 
je nosil podobno oblikovane plašče, imenovane cepken ali yelek.  

Položaj prebivalcev je nakazoval tudi poseben klobuk, imenovan Bashlyks. V preteklosti 
je bil stil oblačenja Turkov ekonomsko, socialno, geografsko in podnebno definiran. Prav 
tako je bil odvisen od materialov, ki so bili na voljo. Oblačila so izkazovala socialni status, 
tradicionalna oblačila pa so vseeno ostala najbolj pogosta po celotnem imperiju. Prav tako 
so Turki s svojimi oblačili izražali svojo religijsko in družbeno raznolikost, prav tako so z 
oblačili izrazili svojo identiteto (Jordan, b. d.).  

Vse ženske v Osmanskem cesarstvu so se oblačile enako: pod obleko so nosile dolge 
hlače, suknjič ali tuniko, kaftan, obute so imele copate, na glavi pa so nosile klobuke. Ko 
so se odpravile iz hiše v javnost, so morale preko obraza nositi tančico, ki se je razlikovala 
po obliki in materialu, kar je bilo odvisno od področja, v katerem so živele. Bogatejše 
ženske so nosile veliko nakita iz biserov, zlata, prav tako so imele veliko okraskov tudi na 
oblačilih (Karaaslan, b. d.).  

Na naše ozemlje so že v renesansi in gotiki prišla različna orientalska pokrivala, zagotovo 
pa lahko trdimo, da so orientalci k nam prinesli henin, ki je visoka, koničasta in s 
pajčolanom prekrita avba. Henin spominja na turtur, ki so ga nosile plemiške žene v 15. 
stoletju. Istočasno se začne pojavljati moda, da si moški obvežejo glavo, kar spominja na 
turški turban.  

Kasneje so to nosile tudi žene. V času Napoleona pa v Evropo prinesejo mameluk, ki so 
dolgi, v pasovih nabrani ženski rokavi in dolge ženske spodnjice. Po krimski vojni leta 
1856 so ženske začele nositi kratke, ohlapne turške jopice, in sicer na krinoline, jope pa 
so bile okrašene z orientalskimi našitki in čopki.  

V moškem krogu je v 19. stoletju postal priljubljen fes, domača halja in copati, ki so bili 
prav tako okrašeni s turškimi vzorci. Zraven so obvezno kadili pipo. Velik vpliv glede 
oblačenja je Orient imel tudi pri vojaški opremi in uniformah. Tako so orientalskega izvora 
verižni oklepi, ki so jih Arabci prevzeli od Perzijcev in jih razširili po Evropi v 13. stoletju. 
Najbolj znana je čelada, imenovana chichak ali huzarska napadalna čelada iz 16. in 17. 
stoletja, ohranilo pa se je veliko poimenovanj za osebno in konjeniško opremo, še posebej 
v Srbiji.  

Tako dvodelnemu sedelnemu pregrinjalu, na katerega je pritrjen tok za pištolo, rečejo 
»šabraka«. Od Turkov so prevzeli tudi pregrinjalo iz panterjevega ali volčjega krzna, ki so 
ga nosili preko uniform. Nekaj časa so bile priljubljene tudi široke orientalske hlače.  
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Turškega izvora sta tudi pokrivali čaka, ki je trda, kasneje so ji dodali senčnik, in kalpak, 
ki je iz blaga ali ovčjega krzna in z visečim, na stran poveznjenim  vrečastim vrhnjim delom 
(Vrišer, 1992).  

 

 

Slika 15: Oblačila osmanskih vojakov (levo in desno) ter sultanov (sredina) (foto: A. Sarić, vir: Pokrajinski muzej Ptuj-
Ormož) 

 

1.12.6. Jezik 

Spada v skupino jezikov, ki skupaj s tungujsko-mandžurskimi in mongolskimi jeziki tvorijo 
veliko altajsko jezikovno družino. Turški jezik in druge sorodne jezike govori preko 100 
milijonov ljudi po svetu. Osnove vseh sorodnih jezikov so si do danes ostale tako podobne, 
da se tudi ljudje, ki živijo na različnih koncih sveta, še vedno lahko vsaj malo razumejo. 
Znotraj turškega jezika je danes nastalo šest skupin: altajska, hunska, staroturška, 
srednjeturška, novoturška in najnovejša turška skupina, ki je nastala z modernizacijo 
države.  

V Osmanskem cesarstvu so ločili tri skupine jezika, in sicer pisani jezik, v katerem je bila 
vsa literatura (poezija in znanstvena dela), jezik, ki so ga govorili visoko izobraženi in 
visoko pozicionirani ljudje ter jezik, ki ga je govorilo neizobraženo ter revno prebivalstvo 
cesarstva. Leta 1928 je Kemal Atatürk uvedel v  jezik veliko spremembo, in sicer je 
reformiral jezik tako, da je odstranil večino arabskih in perzijskih sposojenk in jih zamenjal 
s turškimi besedami.  

Pretvorbo arabskih in perzijskih besed v turške je opravilo Turško lingvistično društvo v 
sodelovanju s časopisi in šolami. Ker reforme ne morejo veljati kar od prvega trenutka, so 
tudi tukaj ljudje potrebovali veliko let, da so opustili arabske in perzijske besede, nekateri 
pa jih uporabljajo še danes. Ker je arabski abecedi, v kateri so Turki na začetku pisali, 
manjkalo veliko znakov za samoglasnike, so z isto reformo uvedli latinico.  
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Turška pisava je na začetku spominjala na rune, vendar je bila najverjetneje semitskega 
oziroma aramejskega izvora. Kasneje, ko so se začeli srečevati z drugimi civilizacijami, 
so prilagodili svojo pisavo manihejski, sirski, tibetski in brahmi pisavi. Najmočnejši vpliv 
na pisavo pa so pustili Arabci in Perzijci, ki so k Turkom prenesli tudi islam.  

Tako so Turki prevzeli arabsko pisavo in jo uporabljali do 20. stoletja, ko so jo najprej 
zamenjali za latinico, nato pa še za rusko cirilico. Na koncu je leta 1928 prevladala reforma 
in Turki še danes uporabljajo latinico. Turški jeziki so eufonični, nikoli se ne začnejo s 
dvema ali več sozvočji, soglasniški sklopi so redki. Jeziki se nato spreminjajo v skladu s 
področjem, kjer narodi živijo. Najdemo pa tudi sposojenke iz arabskega in perzijskega 
jezika, še posebej, ko govorimo o islamu (Šentija, 1982). 

Šentija (1982) navaja, da lahko turške jezike razdelimo tudi na dve skupini: zahodno in 
vzhodno.  

Zahodna skupina, imenovana tudi zahodnohunska skupina, se deli na štiri veje, in sicer 
na: 

● bolgarsko, z jezikom starih Bolgarov, Suvarov, Avarov in Sabirov, 
 

● oguzko, ki se še dodatno deli na tri skupine, in sicer  
o oguzko-turkmensko (5.–11. stoletje): združena oguzki in turkmenski jezik z 

veliko narečji, 
o oguzko-bolgarski jezik, kamor spadajo stari jeziki Uza in Pečenega, hkrati pa 

zajemajo tudi jezike Gagauza in druge turške skupine na Balkanu (na primer 
Juruk), 

o oguzko-seldžuški jezik, kamor spadajo stari jeziki, kot so seldužuški, 
staroturški, staroazerbajdžanski, in trenutni azerbajdžanski z narečji. V to 
skupino spadajo tudi turški jeziki in nekatera narečja krimsko-tatarskega 
jezika.  
 

● kipčačko, ki ima prav tako tri podskupine: 
o kipčačko-oguzko podskupino, 
o kipčačko-bolgarsko podskupino, v katero spadajo hordijski jeziki in nekateri 

tatarski z narečji,  
o kipčačko-nogajsko podskupino, v katero spadajo nogajski, kazaški in 

karapalski jezik. 
 

● karluško, z dvema podskupinama:  
o karluško-ujgurski s karahanidsko-turškimi in drugimi jeziki, 
o karluško-sakhormezmijski, v katerega spadajo stari čagatajski in staro-in 

novouzbeški jeziki z ogromno novoujzgujskimi narečji.  
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Vzhodna skupina, imenovana tudi vzhodnohunska, se deli na dve skupini: 

● ujgurska, ki vključuje:  
o ujgursko-tukjujsko podskupino s tukjojskim in starooguzkim in 

staroujzgujskim jezikom, 
 

o jakutsko podskupino in 
o hakaško podskupino, v katero uvrščamo hakaške, šorske, kamasinske 

jezike in jezike severnih narečij altajskih jezikov. 
 

● kirgisko-kipčačko, v katero spadajo kirgiški in altajski jezik z narečji.  
 
 

 

Slika 16: Napis na vhodu v palačo Topkapi (vir: spletna stran palače Topkapi) 

 

1.12.6. Književnost 

V Opći enciklopediji jugoslovenskog leksikografskog zavoda (1982) lahko zasledimo, da 
se turška književnost deli na tri obdobja: 

Staroturško obdobje 

V tem obdobju se literatura osredotoča predvsem na zgodbe, v katerih lahko spoznavamo 
staroturško mitologijo, verovanje v šamane, toteme. Literatura vsebuje tudi pripovedke o 
junakih in ljudeh, ki so ustanovili turška plemena. Najstarejši ohranjeni zapisi so orhansko-
jenisejski nagrobni napisi, ki govorijo o delih vladarja in vojaka. Ujguri so zapustili zapise, 
ki govorijo o maniheizmu in budizmu in zelo bogato didaktično literaturo. V okolici Turfana 
so najdeni religiozni zapisi in zapisi iz zasebnega življenja takratnih prebivalcev.  
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Srednjeturško obdobje 

S širjenjem islama se le-ta pojavi tudi v književnosti, saj so takrat na turško književnost 
najbolj vplivali Arabci in Perzijci. V tem obdobju nastane tudi prva knjiga o turškem jeziku, 
in sicer vsebuje gramatiko, primere iz njihove književnosti in opis turških plemen.  

Novoturško obdobje 

V novoturškem obdobju se pojavljajo že čisto ločene veje književnosti, in sicer glede na 
jezik. Tako ima vsaka jezikovna veja  svojo ločeno književnost. Turška književnost še do 
danes pozna do 19 skupin jezikov.  

 

1.12.7. Vera 

 
Mohamed in islam 

Islam je bil prisoten že pred 1400 leti, torej njegovi začetki segajo vse v 7. stoletje, saj je 
takrat živel prerok Mohamed, ki je deloval na območju Meke in Medine. Za islam je 
značilno, da je imel prerok tako posvetno in duhovno oblast, kar je v nasprotju s Kristusom. 
V času Mohameda se je razvila verska in hkrati politična skupnost in ker je bil Mohamed 
na čelu države, je vladal tako ozemlju kot narodu, delil je pravico, zbiral davke, vodil vojsko 
in sklepal mir (Škorjanc, 2009). 

Mohamed je bil rojen v Meki leta 570. Že kot dečku sta mu umrla mama in oče, tako da 
bil star 8 let, ko je skrb zanj prevzel njegov stric. Ko je bil star 25 let, se je poročil z bogato 
vdovo Kadidžo, ki mu je rodila kar 6 otrok in s katero je preživel 24 let do njene smrti. 
Zatem se je še nekajkrat poročil v bogate družine s ciljem, da dobi moškega potomca, 
vendar mu to nikoli ni uspelo. Ker je imel rad samoto, se je rad zadrževal v votlini na gori 
Hira, ki je blizu Meke. Ko je bil star 40 let, se mu je tam prikazal angel Gabrijel, ki mu je 
naložil nalogo, da v imenu boga oznanja nauk. Ta prva razodetja so postala prvi del 
Korana, ki se imenuje »recitacija«. Na začetku se je zbiralo malo število ljudi, ki so molili 
k bogu Alahu, zato jim nihče ni posvečal večje pozornosti. Kmalu pa se je skupina razširila, 
zato so jih ljudje spoznali za nevarne in jih začeli preganjati. Nekateri so se zatekli v 
krščansko Etiopijo, kjer so jih poimenovali muslimani, kajti to pomeni ljudje, ki so se 
predali; v tem primeru so se predali islamski veri in se podredili le enemu bogu. Leto 622 
postane leto izselitve, saj so se takrat Mohamed in njegovi sledilci preselili iz Meke v 
Jahtrib, ki so ga od takrat imenovali Medina oziroma prerokovo mesto. To leto tudi pomeni 
začetek muslimanskega štetja let. V Medini si je Mohamed dal zgraditi mošejo in lastno 
hišo, od tam pa je pošiljal privržence na roparske pohode, saj si je tako zagotovil potrebna 
sredstva in hkrati tudi varnost. Do leta 630 je njegov vpliv narasel tako zelo, da je s svojo 
lastno vojsko zavzel Meko, ne da bi imel večje izgube.  
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Ko je Mohamed nenadno umrl, so za njegovega naslednika izvolili njegovega prijatelja 
Abu Bakra, ki se je imenoval kalif, kar pomeni, da je prerokov naslednik in božji poslanec. 
Čeprav so se nekatera arabska plemena želela odcepiti, je kalif z vojaško silo uveljavil 
muslimansko oblast. Tudi njegovi nasledniki so bili s četami zelo uspešni na osvajalskih 
pohodih, da so kmalu zavzeli Mezopotamijo, vdrli so tudi v Perzijo, osvojili Sirijo, predala 
sta se jim Jeruzalem in Aleksandrija (Krušič, 1983).  

To osvajanje se je razmahnilo v eno najmogočnejših dogajanj v zgodovini, sledilo je 
obdobje srednjega veka. V tem obdobju so bile islamske države in Kitajska vodilni 
civilizaciji na svetu. V tem času so vladali mogočni omajadski in abasidski kalifat in kanat, 
ki so nastali na območju razpadlega mongolskega cesarstva, kasneje pa je bil to čas tudi 
safavidske Perzije, mogulske Indije in osmanske Turčije (Škorjanc, 2009).  

Po nekajletnem zastoju osvajanja so Arabci ponovno začeli pohod ter leta 711 prišli do 
Španije vzdolž Afrike in preko Gibraltarja. Prodrli so celo v središče Francije, kjer pa so 
se morali po sedemdnevni bitki umakniti frankovski vojski Karla Martela. Iz Francije so se 
nato hitro umaknili, v Španiji pa so ostali vse do leta 1492 ko je padla Granada. Muslimani 
so ohranjali dosežke kultur, ki so jih usvojili, so pa jih tudi prenesli drugim narodom, kot 
na primer indijske številke, ki so jih prenesli v Evropo kot arabske, ohranili so pa tudi 
pridobitve grške medicine, astronomije in filozofije (Krušič, 1983).  

Islam je najprej predstavljal preprosto in prepričljivo religijo, hkrati pa je izkazoval način 
življenja, kar je kasneje povzročilo, da se je širil in krepil kljub temu, da je islam sestavljala 
mešanica več kultur. Islam je doživel zlato dobo v času Abasidov, bagdadskih kalifov, kar 
pa se je kasneje sesulo, kljub njihovem trudu, da bi bili muslimani politično čim bolj enotni. 
V začetku 10. stoletja se je situacija poslabšala, islam pa se je razdelil na tri velike enote 
oziroma kalifate: abasidski imperij na Bližnjem Vzhodu, špansko-mavrsko kraljestvo in 
severno Afriko (Hozjan in Potočnik, 2002).  

Muslimani so se sčasoma razdelili na dve skupini: šiite in sunite. Šiiti so dobili ime po Šiat 
Aliju, ki je bil Mohamedov zet in bratranec. Ta muslimanska manjšina velja za edino pravo 
naslednico Mohameda in njegovih privržencev. Med obema manjšinama so postopoma 
nastale velike razlike v razlagi muslimanskega nauka, v obredih, duhovni organizaciji ter 
položaju verskih voditeljev. Šiitska skupina poudarja žrtvovanje, mučeništvo in vero v 
skrivni pomen Korana, kot kalifa priznavajo le četrtega po vrsti, Alija. Suniti so 
muslimanska večina, poimenovanje pa lahko prevedemo kot »običaj« ali »šego«. 
Pomenila naj bi vse tisto, kar je imel Mohamed z lastnim zgledom ali zgledom drugih za 
primerno obnašanje. Menili so, da morajo temu obnašanju slediti vsi muslimani. Kot 
zakonite naslednike Mohameda priznavajo prve tri kalife, tretji kalif, imenovan Utman, je 
poznan kot ustvarjalec uradne verzije Korana. Turki so po veri muslimani, spadajo pa pod 
skupino sunitov (Judge, 1993). Muslimani na osvojenih ozemljih niso nasilno preganjali 
kristjanov in s tem so pokazali večjo strpnost do vere kot Evropejci. V Osmanskem 
cesarstvu so kristjani lahko živeli po svojih verskih običajih, morali pa so plačevati davek. 
S tem davkom so pripomogli k polnjenju državne blagajne v Istanbulu.  
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Kljub večstoletni oblasti muslimanov so kristjani na Daljnem Vzhodu in na Balkanu uspeli 
ohraniti svojo vero, jezik in način življenja. Velik delež prebivalstva pa je zaradi vpliva 
Turkov vseeno prestopil v islam (Ciglenečki, 1992).  

 

Pomen Korana  

Krušič (1983) je zapisal, da bi naj bil Mohamed v resnici nepismen, tako da je božjo 
besedo svojim privržencem posredoval ustno, pisarji pa so jo nato zapisali. Zapise so nato 
poimenovali Koran, postal je islamska Sveta knjiga. Vsak musliman zna na pamet vsaj 
nekaj verzov, ki jih recitira v vsakdanjih molitvah. Napisan je v arabščini, obsega 114 sur 
(poglavij). Koran se povezuje tudi s Svetim pismom, sveto knjigo krščanstva, saj so 
omenjeni Adam, Abraham, Mojzes in celo Jezus, vendar le kot preroki. Koran svojim 
vernikom nalaga dolžnosti, razporejene v pet stebrov.  

Končna verzija korana je izšla nekje 20 let po Mohamedovi smrti. Prva poglavja večinoma 
zajemajo verska in socialna vprašanja, naslednja poglavja pa so krajša, vendar vedno 
težje razumljiva. Koran uči vero v Alaha, o bližajoči se poslednji sodbi za tiste, ki ne 
verujejo. Koran ve, kakšna so nebesa in kakšen je pekel, določa dolžnosti glede zakona, 
družine, življenja v družbi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Koran (vir: osebni arhiv) 

 

PRVI 
STEBER 

DRUGI 
STEBER 

STRETJI 
STEBER 

ČETRTI 
STEBER 

PETI 
STEBER 

IZVZETI 

Izpoved vere 
v enega boga 
in Mohameda 

Molitev 
petkrat na 
dan 

Dajanje 
miloščine, ki 
je skladna z 
njihovim 
imetjem 

Popoln post 
v dnevnih 
urah v času 
ramadana 

Romanje v 
Meko vsaj 
enkrat v 
življenju 

Otroci, 
starejši 
in bolni 
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V 12. stoletju se pojavijo menihi, imenovani derviši. Zanje je bilo značilno, da so se 
zavezali k revščini in strogosti. Znani so bili po njihovih divjih in ekstatičnih ritualih. Derviši 
so bili razdeljeni v več redov in glede na to, kateremu redu so pripadali, so bili znani po 
plesu, vrtenju ali zavijanju z glasovi (Dervish, b. d.). 

 

 

Slika 18: Derviš (vir: osebni arhiv) 

 

1.12.8. Umetnost 

Velik vpliv na turško likovno umetnost ima islam. Začetki turške umetnosti segajo v čas 
Seldžukov, ko so v Anadoliji začeli graditi zaprte mošeje (beseda mošeja pomeni »kraj 
poniževanja«), ki so bile brez minaretov (stolpov)  in dvorišča ter sprva z ravno streho. 
Šele kasneje so se začele pojavljati kupole in stolpi. Čeprav niso imele minaretov, so bile 
okrašene z dekoracijo na vhodu.  

Kasneje so začeli graditi tudi bolnice, palače, trdnjave in grobnice, ki so spominjale na 
šotore. V času mongolske nadoblasti se začnejo džamije širiti, dobijo stolpe in dvorišča, 
postanejo enoprostorne, namesto ravne strehe začnejo graditi kupole. Iz 14. stoletja 
izhaja stil gradnje, ki se imenuje osmanski stil.  

Namen je nadaljevanje seldžuške tradicije, vseeno pa prevzame nekaj bizantinskih 
značilnosti, ki so jih lahko opazili pri Hagiji Sofiji, katero so zgradili že Bizantinci in je bila 
najprej krščanska cerkev, prevod imena pa pomeni cerkev Svete modrosti (Šentija, 1982).  
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Slika 19: Hagia Sofija (vir: osebni arhiv) 

 

Čeprav je bila Hagia Sofija najprej krščanska cerkev, kar se je dalo opaziti po obliki ter 
notranjih mozaikih s podobami Jezusa in drugih svetnikov, so jo muslimani pretvorili v 
mošejo, ko so osvojili Istanbul. Dogradili so minarete, notranjost so spremenili ter 
odstranili vse krščanske elemente. 

Ko so Hagijo Sofijo nekaj stoletij kasneje spremenili v muzej, kar je še danes, so s sten 
odkrili ter restavrirali mozaike s krščanskimi podobami, ki pa jih niso skrili muslimani, 
temveč že Bizantinci v petdesetih letih 8. stoletja, ko je Konstantin prepovedal izdelovanje 
verskih predmetov. Tako je odstranil mozaike svetnikov ter jih zamenjal s križi po vsej 
zgradbi. Le-te so kasneje odstranili muslimani (K. Ibsen, 2015). 

 

                     

         Slika 20: Mozaik v Hagiji Sofiji (vir: osebni arhiv)                     Slika 21: Notranjost Hagije Sofije (vir: osebni arhiv) 
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Veličasten primer osmanske arhitekture je Modra mošeja, ki stoji v Istanbulu. Ime je dobila 
po značilnih modrih ploščicah v notranjosti, ki jih je več kot 21 000. Zgrajena je bila med 
1609 in 1616. Mošeja je še vedno aktivna, kar pomeni, da si jo turisti lahko ogledajo, 
vseeno pa jo zaprejo 5-krat na dan, v času molitve. Posebnost te cerkve je šest minaretov. 
Včasih je obsegala še bolnišnico, versko šolo in tržnico, javno kopališče, bazar, šolo in 
mavzolej (Ferfila, 2017). 

 

 

Slika 22: Modra mošeja (vir: osebni arhiv) 

 

V tem obdobju nastanejo različni hamami (kopališča), mavzoleji, med drugim tudi Topkapi 
palača, ki se nahaja v Istanbulu. Pomembno obdobje je tudi med 15. in 18. stoletjem, ko 
nastane mogočna Sulejmanija, mošeja Sulejmana Veličastnega v Istanbulu, njegov 
mavzolej ter razni drugi neverski objekti, kot so mostovi, hamami idr. V tem obdobju so 
začeli tudi okraševati prostore z različnimi materiali. Tako so se začele razvijati tudi 
različne obrti, saj je bilo slikarstvo in kiparstvo zaradi verskih razlogov v tistem obdobju 
prepovedano.  

Tako so obrtniki obdelovali kamen, izdelovali opeko, nakit, steklo, različne predmete, s 
katerimi so nato okraševali mošeje, tkali so različne tkanine, poveča se tudi izdelava usnja 
in krzna. Razvila so se ornamentalno slikarstvo in umetnost miniatur ter iluminacije. Vsa 
ta umetnost stagnira v drugi polovici 17. stoletja zaradi pešanja politične moči 
Osmanskega cesarstva.  
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Slika 23: Značilni ornamenti na ploščicah, ki krasijo notranjost (vir: osebni arhiv) 

 

V 18. stoletju začnejo na umetnost vplivati evropske države, na primer Francija. V 
osmansko umetnost začne prodirati barok, ki se poveže z domačimi elementi orientalske 
umetnosti. V začetku 20. stoletja so ponovno želeli obuditi le seldžuške in osmanske 
elemente umetnosti, ki bi jih kombinirali le z modernim načinom umetnosti. Ta kombinacija 
ni bila uspešna, tako da so spet začeli prevzemati elemente evropske umetnosti. Začeli 
so organizirati razne umetniške šole in akademije, na primer v Istanbulu in Ankari (Šentija, 
1982).  

V času Sulejmana Veličastnega se je umetnost zelo razvila. Prevladovale so kaligrafija, 
slikarstvo, barvanje tekstila, vezenje in izdelovanje keramičnih izdelkov ter preprog. Pod 
vplivom različnih kultur, predvsem Perzijcev in Arabcev, se je razvil poseben vzorec, ki je 
postal značilen za vzhodne dežele (Yalman, 2000).  

Pravijo, da so vsa mesta v Turčiji mali Istanbul, biser te države. Tako so vsa mesta imela 
hamame, mošeje, pokrite bazarje in pravila, ki so državljane usmerjala, kaj je prav in kaj 
narobe. Dokler so bili bazarji odprti, je bilo tam kot v mravljišču, prihajali so ljudje vseh 
narodnosti in verstev.  

Ko je padla noč, pa so se vsi poskrili v svoje domove, po ulicah pa je hodila straža. Prav 
tako bi naj bila vsa mesta grajena na bregu, saj je Turčija precej hribovita država, po drugi 
strani pa so menili, da so vsi državljani upravičeni do razgleda (Goodwin, 2003).  
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1.12.9. Glasba  

Turška glasba je bila predvsem v domeni moških, ženskam včasih sploh niso dovolili 
javnega nastopanja, večina pa glasbe še danes ne izvaja javno. Izjeme so posebni 
dogodki, poroke ali kakšna druga slavja. Večina prebivalcev še danes vzdržuje narodno 
glasbo, tisti, ki živijo izven mesta, v vaseh, pa ohranjajo tisto pravo, nespremenjeno 
ljudsko glasbo, ki so jo Turki ustvarili na samem začetku. Šentija (1982) turško glasbo 
razdeli na dve skupini: 

● dolge melodije: spevi, dolgi enajst ali osem stihov, značilen je svobodni ritem 
oziroma ritem besed, ki jih izgovarjajo, pesmi imajo širok razpon in veliko 
ornamentov v melodiki. Značilna je tudi poudarjena napetost pesmi in besedila. 
Dolge melodije izpostavljajo ponavadi temo ljubezni ali pa izražanje žalosti. 
 

● razlomljene melodije: sem spadajo pesmi, ki se smatrajo kot staroturške 
tradicionalne pesmi in glasbena dediščina starih Osmanov. Te melodije so med 
seboj ritmično povezane, večinoma so simetrično in zlogovno ustvarjene, imajo pa 
enostavno melodijo pesmi, ki jo pojejo, ali pa jo igrajo le instrumentalno kot 
spremljava k plesu.  
 

Turki poznajo veliko oblik plesa, večina pa jih še vedno najraje pleše kolo. Druge najbolj 
priljubljene oblike plesa so zeybek in halay, ki se plešeta ob spremljavi zurne, oziroma 
orientalske oboe, in davula, velikega turškega bobna. Ta glasbena zasedba je 
tradicionalna spremljava za vse ljudske turške pesmi, vodilno vlogo pa ima bobnar, ki 
svoje igranje na glasbilo spremlja s plesnimi koraki. 

Ritem glasbe je raznovrsten in za evropska merila zelo kompliciran, saj je ritem neenak 
(na primer sedemosminski ali petosminski) ali asimetričen. Najpogostejša ritmična mera 
je devetosminski takt. Boben je tako najpomembnejše glasbilo, to se je še posebej 
izkazalo v turških vojnih ansamblih v času Osmanskega imperija.  

Tako poznajo več različic tega glasbila: boben v obliki keliha, na katerega se igra z obema 
rokama, boben s kožo, napeto le čez eno stran glasbila idr. Žična glasbila so se začela 
množično pojavljati komaj v srednjem veku. Tako so se razširila pristna staroselska 
glasbila, kot je kopuz, ki je podoben kitari, in njemu soroden kabak. Tudi do danes so 
najbolj priljubljena godalna glasbila kemençe, kemençe rumi, od trzalaških glasbil pa 
tambur, ki je predhodnik naše tamburice, in tamburu sorodna bağlama, ki je neke vrste 
dolgovratna lutnja za spremljavo petja ali solistično igranje (Šentija, 1982).  

Od pihalnih instrumentov so najbolj razširjene različne oblike flavt, kot so ney, kaval in 
düdük, prav tako pa kratka (mey) in dolga (zurna) oboa ter klarineti različnih tipov, kot sta 
argul in zummara. Predvidevajo, da iz Turčije izhajajo tudi citre (kanun), ki jih poznamo 
pri nas (Šentija, 1982).  
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Umetniška glasba se je razvijala v sklopu arabske glasbe, vendar z elementi turškega 
jezika in njegovih dialektov, v krogu islamske skupnosti. Samostojna turška glasba se je 
začela razvijati komaj v času Seldžukov v 13. stoletju. Veliko vlogo so tukaj odigrali derviši, 
oziroma skupina plesalcev, ki so takrat začeli uporabljati umetniško glasbo kot del 
verskega obreda. V svoje samostane v Istanbulu in drugod so vse do 20. stoletja vabili 
najbolj cenjene glasbenike, da so igrali. Središča umetniške glasbe so postale tudi palače 
osmanskih sultanov.  

Ko se je oblikovalo Osmansko cesarstvo, so ustanovili tudi orkestre, ki so igrali na 
prostem, na primer v vojski. Orkester je bil sestavljen iz 54 glasbenikov, razdeljenih na 
štiri skupine po devet inštrumentov: zvončki, obešeni v polmesec (potresajoča palica s 
kraguljčki, ki jo hrani Pokrajinski muzej Maribor),  činele, mali timpani in veliki turški bobni. 
Ta sestava je vplivala tudi na oblikovanje standardnih evropskih orkestrov. Glasbeniki so 
bili visoko cenjeni tudi v palači, pogosto pa so igrali tudi pri verskih obredih (Šentija, 1982). 

Primer potresajoče palice s kraguljčki lahko vidimo v Pokrajinskem muzeju Maribor, na 
Ptuju pa lahko najdemo le njen relief v upodobitvi turških muzikantov nad pivnico v 
središču mesta. 

 

 

Slika 24: Potresajoča palica s kraguljčki (levo v kotu) ob turških muzikantih (vir: osebni arhiv) 

 

Veliki razmah glasbene umetnosti se v Turčiji zgodi v prvih desetletjih 18. stoletja, ko se 
prekine izolacija narodne glasbe in se vanjo začnejo vpletati elementi folklorne glasbe. Od 
19. stoletja dalje se začne v turško glasbo vpletati evropska. To povzročijo Evropejci, ki 
so prišli v stik s Turki. Pojavijo se oblike, kjer je najpogostejše solo ali zborovsko 
enoglasno petje s poljubno instrumentalno spremljavo. Za turško umetniško glasbo sta 
značilna enakomerni tempo in zadržana dinamika, kar je nasprotje tradicionalni ljudski 
glasbi.  
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V veri sta dovoljeni le dve obliki glasbe: poziv na molitev, ki ga izvaja muslimanski 
svečenik z minareta, z bogato okrašeno melodiko ter branje korana, ki ga predvsem 
recitirajo. V ta dva načina izvajanja je prodrlo tudi nekaj instrumentalne glasbe, ki so jo 
izvajali derviši.  

Po 20. stoletju, ko na oblast pride Kemal Atatürk, in uvede reforme, se tudi v šolah začnejo 
učiti predvsem evropsko glasbo. Takšno glasbo učita tudi glasbeni akademiji v Ankari in 
Istanbulu, s to razliko, da istanbulska akademija še vedno vključuje oddelke, v katerih 
ohranjajo staro tradicionalno ljudsko turško glasbo (Šentija, 1982). 

 

1.12.10. Hrana in začimbe 

V srednjem veku so imeli nad prodajo in trgovskimi potmi na Orientu nadzor osmanski 
sultani, kar so tudi dobro izkoristili. Evropejci so si močno želeli začimb, ki bi izboljšale 
okus enoličnim vsakodnevnim jedem, tako da so bili pripravljeni zanje prestati dolgo pot 
in drago plačati. Tako jim je Osmansko cesarstvo drago računalo, da so imeli dostop do 
klinčkov, popra, muškatnih oreščkov ter drugih začimb. Te začimbe so Arabci raztovarjali 
v Benetkah. Zaradi velike cene začimb so se Portugalci in Španci sami lotili iskanja raznih 
začimb. Našli so jih Portugalci, ko so dosegli Indijo, s tem pa otok Banda, od koder izvira 
muškatni orešček in Moluki, kjer so uspevali klinčki. Na območju Melake so se Portugalci 
odločili napasti muslimane in prevzeti nadzor nad trgovino (Boisen Haas, 2015).  

 

        

Slika 25: Začimbe na bazarju v Istanbulu (vir: osebni arhiv)   Slika 26: Posušena zelišča za čaj (vir: osebni arhiv) 

 

Kultura hranjenja je sledila kulturi islama. To je pomenilo, da tako kot pri molitvi, so tudi 
pri jedi ženske jedle ločeno od moških. Sama hrana se ni razlikovala med spoloma. Če je 
bila pogostitev v palači, je obedu obvezno sledil tudi zabavni program. Ta se je začel s 
pitjem kave, še posebej, če so gostili pomembno osebo. Če je bila oseba manj 
pomembna, je dobila za piti šerbet, ki je zelo sladek sok, ponavadi iz rožne vode.  
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Vrsta hrane se je zelo razlikovala glede na področje, saj je bilo Osmansko cesarstvo zares 
veliko. Tako so v Istanbulu stregli drugačno hrano kot pa na primer v Meki ali Medini. V 
puščavskih deželah so prevladovali datlji, vsepovsod pa je bilo pogosto meso, saj je bilo 
le-to znak bogastva in moči dežele.  

Zanimivo je, da pogosto niso postregli zrezka, ampak so meso raje zmleli ali pa ga skuhali 
v koščkih in ga vmešali med zelenjavo. V Anatoliji so imeli tudi veliko olivnega olja, ki pa 
ga niso uporabljali za kuhanje, temveč za oljenke.  

Kuhali so večinoma z živalsko mastjo v glinenih posodah in kotlih, največkrat so kuhali v 
ognjiščih, glinenih ali kamnitih pečicah ter na žerjavici. Veliko jedi, ki so jih jedli v 
Osmanskem cesarstvu, se je ohranilo do danes.  

Tako so še danes priljubljeni burek, baklava, polnjena zelenjava ter kruh s sezamom. 
Najbolj priljubljene vrste  mesa so bile ovčje, jagnjetina, ponekod tudi govedina. Svinjine 
niso jedli, saj so verjeli, da je prašič nečista žival. V predelu Istanbula so že v preteklosti 
bili znani po ribjih jedeh, kar velja še danes. Pomembno živilo je bilo tudi riž, ki je tja prišel 
v drugi polovici 17. stoletja. Pred rižem so uporabljali različne kaše in kratke žitne rezance. 
Prebivalci Osmanskega cesarstva so se najraje sladkali s posušenim in kandiranim 
sadjem in slaščicami iz rozin in ribeza – to so bili predvsem pudingi in kompoti. Sladek 
okus so dobili z medom ali grozdnim sirupom. Sredi 17. stoletja se pojavi tudi baklava, ki 
se nato razširi in postane zelo priljubljena. 

V Osmanskem cesarstvu je hrana pomenila tudi družabni dogodek in ne samo zaužitje 
živil. Pripravi obrokov so posvečali veliko pozornosti, ob hrani pa so se sprejemali različni 
dogovori in odločitve. Raznolikost hrane je kazala na blagostanje gostiteljev in izraz 
gostoljubja (Mavrič, 2015). 

 

      

Slika 27: Pida (vir: osebni arhiv)                                                           Slika 28: Baklava (vir: osebni arhiv) 
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1.12.11. Kava 

Kava je iz Arabskega polotoka prispela v Istanbul leta 1554, ko sta dva sirska trgovca tam 
odprla kavarno. Verjeli so, da kava daje modrost, zato so jo želeli piti vsi. Monopol nad 
prodajo pa so takrat imeli Jemenci. Kava pa vseeno ni bila za vsakogar.  

Najprej so jo pili učenjaki in duhovniki v mošejah, ko so oni končali, pa so jo lahko poskusili 
tudi drugi. Pitje kave je zelo povečalo obisk v mošejah. Kava se je nato razširila še v 
Evropo (Mønster Kuaer, 2013). 

Do različnih mnenj o kavi je v Osmanskem cesarstvu prišlo, ko je kava postala 
vsakodnevni napitek, ob katerem so se ljudje zabavali, peli, igrali družabne igre, 
razpravljali o novostih, plesali. Vse to pa ni bilo v skladu z verskimi običaji. Najbolj zavzeti 
muslimani so se zgražali nad uporabo kave in celo zavračali pitje. Kava je vseeno 
predstavljala velik dobiček v trgovinskih poslih, zanjo se je začela zanimati tudi Evropa. 
Vendar pa osmanski trgovci kave niso kar tako prepustili in so jo ljubosumno skrivali. Do 
Evrope je kava pravzaprav prišla s krajo zrn, na koncu pa so imele nekatere evropske 
države velike plantaže v arabskih in afriških deželah. Kava je bila drago blago, zato je bila 
dostopna le bogatim Evropejcem, ki je tudi niso pili vsak dan, temveč le občasno za 
lajšanje nekaterih tegob. Kava je v slovenske dežele prišla v 17. in 18. stoletju preko 
Avstro-Ogrske, pod katero so spadale naše dežele. Takrat so jo že pili na dvoru na 
Dunaju, poznala jo je že Marija Terezija. Na začetku je kava med slovenskim ljudstvom 
bila razkošje za najbogatejše sloje, sredi 19. stoletja pa so jo začeli piti tudi bogatejši 
kmetje, predvsem pa je postala dostopna ženskam. Takrat so postale priljubljene tudi 
kavarne, še posebej med meščani. Za Slovence so kavarne pomenile tudi kraj zbiranja 
družabnega in političnega življenja, še posebej so bile pomembne v času narodnega 
prebujenja  (Jezernik, 2012). 

 

 

Slika 29: Set za kavo (vir: osebni arhiv) 
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1.12.12. Rastline 

Marsikatere rastline, ki jih imamo sedaj po celem svetu, so prišle iz Osmanskega 
cesarstva. To so na primer tulipani, hiacinte, krokusi, španski bezeg, lešniki, orehi, 
mandeljni, narcise, marjetica, žafran, jasmin, pomaranče, slive in marelice, ki so jih v 
Evropo prinesli komaj v 16. stoletju.  

Takrat so bile čebulice teh rastlin zelo drage, mnogi trgovci so z njimi obogateli, marsikdo 
pa je zapravil vso svoje premoženje, da je vzgojil tulipane. Najbolj je to uspelo na 
Nizozemskem, ki danes zmotno velja za domovino tulipanov (Schmidt, 1992).  

 

1.12.13. Prebivalstvo Osmanskega cesarstva 

 
Hierarhija prebivalstva 

Na vrhu cesarstva je bil seveda sultan, ki je bil vladar in je upravljal z vsemi odločitvami, 
vojsko ter drugimi prebivalci. Takoj za sultanom je bil shah, ki je bil nekakšen voditelj 
cerkve, vendar ne vrhovni poglavar, saj je ta vloga pripadala sultanu. Zraven shaha so bili 
Veliki vezir ter drugi vezirji, ki so skupaj z drugimi uradniki urejali državne zadeve. 
Vezirjem so bili podrejeni tudi guvernerji različnih provinc, njim pa nato lokalni 
administratorji in lastniki posameznih posestev. Pod uradniki so bili navadni ljudje, na dnu 
hierarhije pa ženske, ki niso imele nobene svobode, v javnosti pa so morale imeti pokrite 
obraze.  

Manj vredni od žensk so bili le sužnji, torej dečki, ki so bili zasužnjeni vojni ujetniki. Sužnji 
so morali opravljati težka fizična dela ali pa se uriti za vojsko. Vseeno pa položaj ljudi ni 
bil določen glede na rojstvo, temveč glede na to, koliko denarja so imeli oziroma ali so se 
prikupili sultanu in drugim uradnikom s svojimi dobrimi deli, sposobnostmi ali modrostjo 
(Karkhanis, 2018).  

SULTAN je bil vladar celega Osmanskega cesarstva, poleg tega pa še kalif za vse 
muslimane. Ko je prišel na oblast, je  dal pobiti vse svoje brate, da nobeden izmed njih ne 
bi ogrožal njegovega položaja. Mehmed II. je vojno med brati označil kot za dolžnost. 
Znebili so se tudi matere princa, ki so jo ponavadi utopili. Bratomor se je končal nekje v 
17. stoletju, ko je nastal običaj, da prestol podeduje najstarejši sin sultana. Vseeno pa so 
druge prince zaklenili, da ne bi prišlo do napada na vladarja (Mønster Kuaer, 2014). 

Sultan je imel absolutno oblast, odločal je o življenju in smrti, vojni in miru. Lahko se je 
odločil, koga bo nastavil za Velikega vezirja oziroma na druge državne položaje. Najraje 
je na takšne položaje postavljal ljudi, ki so mu bili zvesti, ki so se izkazali, oziroma imeli 
kakšno lastnost, ki mu je prišla prav, in ne ljudi, ki so imeli korenine v določeni veljavni 
družini.  
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Sultanovi sinovi so se od začetka učili pisati, brati, obnašati primerno dvoru, nato pa so v 
najstniških letih dobili nadzor nad sandžakom (ozemljem), da so se pod vodstvom vojnih 
in upravnih oseb in učiteljev naučili, kako vladati.  

V notranjosti gospodinjstva je bilo veliko služabnikov, ki so skrbeli za udobno življenje 
sultana in njegove družine: nosač orožja, vratar, čuvaj oblačil, čuvaj spodnjega perila, 
kuharji, služabniki, ki so bili odgovorni za pripravo na vojni pohod, učitelji, osebni stražarji, 
prinašalec turbana. 

Divan so skupaj s sultanom predstavljali vezirji, Veliki vezir, ki je divanu predsedoval, 
predstavnika Rumelije in Anadolije ter vojna sodnika. V divanu so odločali o pomembnih 
vladarskih zadevah, lahko je bil tudi sodišče. V večini se je sultan udeleževal divana, 
vendar je bil skrit za zlato rešetko nad sobo, od koder je poslušal. Včasih se mu je 
pridružila tudi mati sultaniia. V divanu so tudi sprejemali tujce in odposlanike iz vseh 
koncev sveta.  

Zraven so bili tudi razni uradniki, dopisniki, pisarji, vse je pa vodil državni sekretar, ki je 
skrbel za overjanje dokumentov s sultanovim pečatom. Pomagal mu je tako imenovani 
mufti, ki je bil sicer verski poglavar, ampak je služil bolj kot razlagalec vere. Njegova 
naloga je bila, da je šeriatsko pravo povezal z vero in tudi vsakemu kršitelju povedal, kako 
greši v imenu vere. V času Sulejmana Veličastnega so imenovali tudi glavnega muftija, ki 
je nato na ta položaj imenoval druge (Matuz, 1992).  

EVNUHI so bili sultanova straža, ki so skrbeli za to, da je le sultan imel dostop do harema. 
Bili so skopljeni, kar pomeni, da so jim odstranili spolne organe, da si ne bi mogli ustvariti 
družine, ki bi jih le motila pri delu, prav tako pa niso mogli grešiti z ženskami v haremu. 
Podrejeni niso bili nikomur drugemu, razen sultanu, s tem so dobili veliko moč v palači. 
Delili so se na bele evnuhe, ki so stražili vrata v harem in vodili šolo za fante, ki so kasneje 
postali uradniki. Nastanjeni so bili v zunanjem, moškem delu harema. Bili so le delno 
skopljeni, njihov izvor je predvsem krščanski in judovski. Najpomembnejši evnuh se je 
imenoval Kapi aga (gospodar vrat). Drugi del evnuhov so bili temnopolti, ki so bili 
popolnoma skopljeni, pazili so na haremske ženske in skrbeli za sultanovo gospodinjstvo. 
Živeli so v notranjem, ženskem delu harema. Najvišji temnopolti evnuh se je imenoval 
Kizlar agasi (gospodar deklet) in je ubogal le Velikega vezirja in sultana (Mønster Kuaer, 
2014).  

Sultan je v posebnem delu svoje palače imel tako imenovan HAREM, kjer so bile zaprte 
ženske sužnje, ki so se med seboj borile, katera izmed njih bo postala vladarjeva 
ljubljenka in s tem pridobila moč ter vpliv nad drugimi. Čeprav so bile na začetku vse 
sužnje, so si lahko tiste, ki so bile ambiciozne, z zapeljevanjem in spletkami pridobile visok 
status in se povzpele na najvplivnejše mesto v Osmanskem cesarstvu.  

Sultan je imel veliko odgovornost: nadzoroval je ogromen imperij, bil je naslednik 
vzhodnorimskih cesarjev ter kalif vseh muslimanov na svetu. Ker je imel toliko obveznosti, 
se je moral nekje sprostiti.  



Anuša Sarić: VLOGA PTUJSKEGA GRADU PRI OBRAVNAVI TEME TURKI V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

50 
 

 

To je lahko storil v haremu, kjer so bili vsi sužnji, imel je priležnic, kolikor je hotel, te pa so 
mu priskrbele naslednike. Harem bi naj bil v teoriji miren dom, brez družinskih dram, 
vendar je bila resničnost popolnoma drugačna. V palači Topkapi v Istanbulu, kjer je živel 
sultan, je bilo več tisoč ljudi, vsako leto pa se je število povečalo, saj so vedno znova 
pripeljali nove sužnje, ki so bile dar sultanu.  

Te sužnje so Turki pobirali po vsem osvojenem ozemlju in jih pripeljali v palačo, kjer so 
dobile novo muslimansko ime, prav tako pa so morale spremeniti vero v islam. V haremu 
ženske niso veliko govorile, vladale so resnost, disciplina in tišina. Njihova naloga je bila 
skrb za vzgojo prestolonaslednikov, rojevanje le-teh ter strežba sultanu in njegovi družini. 
Na začetku so dekleta strpali v spalnice brez oken in jih dali pod nadzor temnopoltih 
evnuhov in starejših žensk.  

Naučiti so se morale plesa, petja, igranja na instrumente in pravil obnašanja v palači. 
Kmalu so tudi spoznale, da morajo biti pretkane in se boriti za lastno preživetje. Nekatere 
se nikoli niso približale sultanu, saj je o tem, katera izmed njih bo šla v njegovo spalnico, 
odločala sultanova mati. 

 

 

Slika 30: Soba za druženje v haremu (vir: osebni arhiv) 

 

V haremu je obstajala hierarhija: 

Odaliske so pripadale najnižjemu sloju in so delale večinoma kot strežnice najvplivnejših 
žensk. Vseeno so lahko upale na mesto v sultanovi spalnici in posledično tudi prestop na 
višje mesto v hierarhiji.  
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Priležnice so si priborile mesto v sultanovi spalnici s svojo lepoto, nadarjenostjo in 
inteligenco. Sultanu so bile dolžne zagotoviti prestolonaslednike.  

Haseki je bila sultanova ljubljenka med priležnicami. Sultan jih je lahko imel več, na primer 
sultan Ibrahim I. jih je imel osem. Imela je moč, dobivala je veliko daril in pristojnosti, 
vseeno pa ni bila kraljica, tako da je morala biti zelo pazljiva, saj je lahko hitro izgubila 
status.  

Valide sultan je bila najvišje v hierarhiji, saj je bila sultanova mati. Odločala je o vseh 
stvareh v gospodinjstvu, v 16. in 17. stoletju pa so lahko celo vladale cesarstvu, sicer iz 
ozadja, saj so bili sultani takrat predvsem mladoletni in šibki. Primer je Kösem sultan, ki 
je bila grška sužnja, ki je napredovala do priležnice in na koncu do valide sultan, ko je 
njen mladoletni sin zasedel prestol. Vladala je kar 30 let in se pojmuje kot najmočnejša 
ženska v Osmanskem cesarstvu (Mønster Kuaer, 2014).  

 

Otroci v Osmanskem cesarstvu 

Otroci, ki niso bili rojeni v Osmanskem cesarstvu, ampak so jih Turki zajeli na svojih 
pohodih, so pogosto končali kot janičarji, nekatere pa so celo prodali za sužnje. To so 
počeli tudi v različnih delih države, večinoma so prodajali otroke raje oziroma 
nemuslimanov, ti otroci pa so velikokrat pristali v palači, kjer so skrbeli za sultana in 
njegove vezirje (Pust, 2011). 

Na ozemljih, ki so ji pustošili Turki, so živeli tudi otroci, ki so jih turški vojaki zajeli in 
odpeljali s seboj v Istanbul. Pobirali so dečke, stare med 3 in 7 let, izjeme pa so bili edinci 
in otroci meščanov. Otroke so pobirali kot krvni davek tistim, ki niso bili muslimani. Ko so 
jih odpeljali v Istanbul, so jih tam urili in jih kasneje vključili v elitno enoto janičarjev. Med  
urjenjem so morali pozabiti na prejšnje vrednote ter prekiniti stike z družinami. Tisti, ki so 
se izkazali za močne in pametne, so bili lahko sprejeti na dvor (Vasiljević, 2016).  

Otroci sultana so živeli udobno življenje, zanje so skrbele ženske v haremu. Imeli so tudi 
svojega učitelja, ki jih je učil jezika, vojskovanja, naukov islama, bontona, dvornega 
obnašanja, zemljepisa itd. Čeprav so imeli ugodne življenjske pogoje, so se morali veliko 
učiti, saj so bili potencialni vladarji cesarstva (Mønster Kuaer, 2014). 
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2. PTUJSKI GRAD 
 

2.1. Zgodovina ptujskega gradu 

Grič, na katerem danes stoji ptujski grad, je bil poseljen že v 5. tisočletju pr. n. št. Na tem 
mestu so nekoliko kasneje prebivalci mesta Poetovia, kot so imenovali Ptuj v antičnem 
času, na griču postavili različna svetišča in trdnjavo. V zgodnjem srednjem veku so tukaj 
naredili slovansko grobišče. Grad kot utrdba je nastal v 11. stoletju, ko so ozemlje v last 
dobili salzburški nadškofje, le-ti pa so grad nato predali grofom Ptujskim, ki so ga imeli v 
lasti naslednjih 300 let. Grad je bil že od začetka razdeljen na dva dela, v katerih so imeli 
posestniki bivalne prostore, gospodarske in vojaške stavbe, skupaj z obrambnim stolpom, 
ki je danes najstarejši ohranjeni del gradu. V 12. stoletju je bil grad temeljito prenovljen in 
utrjen, dodan je bil tudi Konradov stolp, ki so ga kasneje podrli in danes ni več del gradu. 
V 14. stoletju je stavba dobila podkvasto obliko, bila je dvonadstropna, grajsko obzidje pa 
so povezali z mestnim. V 15. stoletju so grad še dodatno utrdili zaradi vdorov Turkov, v 
17. stoletju pa so ga spremenili v podeželsko rezidenco, saj nevarnosti Turkov skoraj ni 
bilo več. Takrat so grad povečali in dodali nekaj stavb kot sta konjušnica in žitnica. Med 
lastniki so bili tudi grofje Leslieji, ki so na gradu pustili velik pečat. Zadnji lastniki so bili 
grofje Herbersteini, in sicer vse do leta 1945, ko so grad nacionalizirali in ga z vso opremo 
priključili Ptujskemu muzeju (Ptujski grad skozi stoletja, b. d.). 

 

2.2. Turkerije 

Turki so v 15. in 16. stoletju močno prevladali nad Habsburžani, kulturni odnosi med 
Evropo in Turčijo pa so sledili poteku političnih in gospodarskih pogajanj ter razvoju. Tako 
so kot rezultat veleposlaniških potovanj v Istanbul nastale turkerije. Evropski poslanci so 
na potovanjih zbirali podatke o turški državni ureditvi, dogajanju na dvoru in vsakdanjem 
življenju. S seboj so pogosto vzeli umetnike, da so slikovno dokumentirali videno. V 17. 
stoletju se je začelo spreminjanje podob iz domišljijskih, kot so si Evropejci predstavljali 
Orient, do realnejših, ki so jih videli v živo. Zbirke govorijo o zanimanju izobraženih 
Evropejcev za tuje, eksotične kulture, pričajo pa tudi o njihovih predstavah, kakšen je 
skrivnostni, bogati Orient.  

Turkerije so nastale po veleposlaniškem potovanju grofa Valterja Leslieja v Istanbul leta 
1665 in 1666. Cesar ga je poslal k sultanu Mehmedu IV. s političnim namenom. Slike so 
bile najprej namenjene za vurberški grad, katerega lastniki so takrat bili Herbersteini. Leta 
1907 je bila zbirka preseljena na ptujski grad. Vseeno pa je dokazano, da ni bil Valter 
Leslie tisti, ki je naročil slikanje. Ker sam ni imel potomcev, je vse zapustil nečaku Jakobu, 
tako je v last dobil tudi ptujski grad. Njegov brat Aleksander se je kasneje poročil z lastnico 
vurberškega gradu, rodil pa se jima je tudi sin, ki ga je le tri tedne po rojstvu ubila turška 
mina, saj so se Turki ravno takrat mudili mimo Ptuja na Dunaj. Turkerije naj ne bi bile 
Valterjevo naročilo, saj je kmalu po vrnitvi iz Osmanskega cesarstva umrl.  
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Najverjetneje so nastale na Dunaju, slike so na vurberški grad prišle leta 1682, ko se je 
poročil Valterjev nečak. Slikar ni mogel doseči kakovosti grafik, za portrete velja, da so 
obrazi na slikah poenostavljeni, tipizirani, izrazi pa prazni in nevtralni. Po drugi strani pa 
so oblačila zelo razkošna. Umetnika bi naj bila vsaj dva.  

Serija slik, na katerih so dame Osmanskega cesarstva, naj bi nastale kot težnja evropskih 
dam, da vidijo, kako izgledajo njihove vrstnice na Orientu. Umetniki so jim tako ponudili 
podobo dvanajstih sultanovih žena, različnih narodnosti, odetih v svilene tančice, brokat 
in krzno. Devet jih je upodobljenih pred panoramo Istanbula, ena pa pred panoramo otoka 
Kios v Grčiji. Poudarjeni so ženski čari z globokim dekoltejem, na dnu slike pa je zapis v 
turščini in francoščini, ki pojasnjuje, kakšen je položaj naslikane ženske in njena 
narodnost. Poleg osmanskih žena so naslikani tudi sultan Mehmed IV., janičar, spahija, 
Judinja, Grkinja, Turkinja na konju, Armenka, Perzijka, Tatarka in turška plesalka.  Zbirka 
Turkerije na ptujskem gradu je ena najbolje raziskanih zbirk. Trenutno so razstavljene v 
viteški dvorani na gradu Ptuj, med drugim pa so bile razstavljene že v Železnem 
(Eisenstadtu), del zbirke pa tudi v Dresdnu, Istanbulu ter Trstu. V Istanbulu je leta 2005 
ptujska zbirka turkerij predstavljala osrednjo razstavo imenovano Podoba Turkov v Evropi 
v 17. stoletju. 

Zbirko lahko razdelimo na tri dele: 

Šestnajst portretov knezov, generalov in ministrov: slike so kopije bakrorezov, upodobljeni 
pa so sultan Mehmed IV., moldavski knez, ruski car, poljski general, paša, ki je bil kasneje 
preslikan v sultana Murada IV., tatarski general, budimski vezir.  

 

 

Slika 31: Turkerije – upodobitev sultana in veljakov (foto: A. Sarić, vir: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož) 

 

Dvanajst sultanovih žena: umetnine so nastale po predlogi bakrorezov in prikazujejo 
razkošnost ter obline žensk različnih narodnosti in veroizpovedi. Zraven spadajo še štiri 
doprsne slike žena iz sultanovega seraja ter Afričana s turbanom, domnevno vodje 
temnopoltih evnuhov, poveljnika haremske straže in varuha sultanovih žena.  
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Ljudstva oddaljenih dežel: upodobljeni so prebivalci Kitajske, Amerike, Afrike, Egipta in 
Orienta. Osebe so upodobljene v  slikovitih oblačilih, z bogatim nakitom in dragocenim 
orožjem. Slike bi naj bile personifikacija, ki prikazuje določeno ljudstvo oziroma kulturo. 
Na upodobitev so vplivali diplomati in njihovo etnološko znanje, prav tako pa vojaki, 
romarji in popotniki (Vidmar, 2007). 

 

 

Slika 32: Turkerije – upodobitev tujih ljudstev (foto: A. Sarić, vir: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož) 

 

2.3. Grad kot utrdba pred Turki 

Ptujski grad je bil zasnovan že pred skoraj štirimi tisočletji, kar dokazujejo izkopanine na 
tem kraju. Kako je grad izgledal takrat, ne moremo vedeti, po izkopaninah lahko samo 
predvidevamo, da so bile stavbe zidane in tudi, da je bila dvodelna grajska zasnova. Nekaj 
prezidav je bil grad deležen že v 12. stoletju, ko so zgradili tudi Konradov stolp, ki pa so 
ga podrli v času Lesliejevih prezidav.  

Ko so začeli našo deželo napadati in ogrožati Turki, so tudi ptujski grad utrdili ter dopolnili, 
prav tako pa so ga obdali z mestnim obzidjem in ga tako spremenili v enovit in učinkovit 
obrambni sistem. Paolo Santonino, ki je bil kancler oglejskega patriarha in je preverjal, 
kako so mesta organizirana za obrambo proti Turkom ter kakšne so posledice njihovih 
vpadov, je zapisal, da je ptujski grad trden in nepremagljiv. To je tudi držalo, saj mesto 
Ptuj nikoli ni trpelo zaradi Turkov, je pa bila zato prizadeta njegova okolica.  

Današnji izgled je grad dobil šele v 16. stoletju, ko so začeli strokovnjaki modernizirati 
utrdbe v mestih. Ptuj je bil še posebej pomemben zaradi strateške lege, zato so morali 
posodobiti izgled za obrambo pred Turki.  Ko se je moč Osmanskega cesarstva 
zmanjšala, se tudi na Ptuju niso več toliko ukvarjali z obrambo.  

Tako so obzidje le malenkost popravili, pri minoritskem samostanu pa so dodali zidane 
stražarnice. Zmanjšala se je tudi prenova gradu kot utrdbe, usmerili so se predvsem na 
udobje bivanja.  
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Do konca 17. stoletja grad več ni bil utrdba, temveč le posestvo in podeželska rezidenca. 
Varovalne zidove in stolpe so zamenjala gospodarska poslopja kot so konjušnica, hlevi 
(porušeni 1961) in žitnica ter poslovno poslopje (Ciglenečki, 1992).  

 

2.4. Zbirka turškega orožja na ptujskem gradu  

Na ptujskem gradu se nahaja obsežna zbirka orožja, v kateri najdemo tudi orožje turškega 
izvora, ki je na naše ozemlje prišlo kot vojni plen ali po poteh trgovine. Zbirko orožja 
najdemo opisano v delu Zbirka orožja na ptujskem gradu (1999), ki navaja naslednja 
orožja turškega izvora: 

– jatagane: dolg nož z zakrivljenim enoreznim rezilom. Na njih je po navadi zapis v 
arabščini, in sicer leto nastanka po muslimanskem štetju let, ime izdelovalca in 
lastnika ter verski moto, ki kaže na pripadnika šiitov. Imena so velikokrat arabska, 
nekaj je tudi osmanskih. Imajo dletasto in rahlo ukrivljeno rezilo, okrašeno je z 
orientalskimi ornamenti, poldragimi in dragimi kamni, nožnica je iz usnja, na  
katerem so vtisnjeni motivi ali pa je prepredeno z zlatimi nitmi.  
 

– jatagansko bodalo: podobno jataganu, le da je na hrbtišču ravno in krajše. 
 

– orientalski lok: posnema obliko turškega loka, materiali pa so prilagojeni sodobnim 
razmeram. Vsebujejo orientalske motive. 

 
– »turške« kremenjače: izdelana je bila po orientalskem vzoru. Najstarejša, ki jo hrani 

muzej, se imenuje djeferdar in ima bogato okrašeno kopito.  
Šesterokotno puško so Turki prevzeli od Perzijcev in jo uporabljali vse do 19. 
stoletja. Puške v muzeju na gradu so balkanskega izvora.  
 

– turški šlem: posnema obliko turškega šotora, ima polkrožni lobanjski ščitnik z 
grebeni in nenavadni vrh.  
 

– orožje in oklepi, ki so jih Evropejci na naših tleh uporabili za obrambo pred Turki: 
topovi, sablje, puške, pištole.  
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Dediščino Turkov, ki so vpadali na naše ozemlje, si lahko ogledamo tudi v drugih muzejih 
po Sloveniji. Primer je lahko Belokranjski muzej v Metliki, kjer hranijo kratko zgodovino 
vpadov na njihovo ozemlje, prav tako pa si lahko ogledamo predmete, ki so jih za seboj 
pustili Turki. Tako so na ogled vojna oprema, oblačila, denar, orožje, ikone, dodatki, nakit 
(Misja, Brancelj Bednaršek, Matkovič in Gregorič, 2008). 

 

 

Slika 33: Del zbirke orožja na ptujskem gradu (foto: A. Sarić, vir: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož) 

 

2.5. Ptujski grad za otroke 

Na ptujskem gradu ponujajo oglede za predšolske otroke, osnovnošolce, srednješolce, 
drugo mladino, družine in posameznike: 

Za predšolske otroke organizirajo branje pravljice Kraljična na zrnu graha. Otroke se po 
branju vodi skozi grad, se jim razkaže notranjost, oni pa morajo med ogledom najti zrno 
graha, ki se skriva nekje v gradu. Na koncu enega od otrok oblečejo v viteško opravo in 
mu nadenejo verižno kapuco, tuniko, v roke pa dobi meč in ščit. Otroci si nato lahko 
izdelajo krono iz papirja.  

Druga dejavnost za predšolske otroke je aktivnost minimuzikanti, pri kateri spoznajo 
glasbila. Najprej poslušajo zgodbo o vitezu Valterju ter z njim v domišljiji potujejo po svetu.  

Zatem si ogledajo muzejsko zbirko glasbil, spoznajo pa še nekaj dodatnih slovenskih 
ljudskih inštrumentov. Na koncu otroci izdelajo ropotuljo, nato pa z njo zapojejo in zaigrajo 
pesmico.  

Predšolski otroci si lahko ogledajo tudi zbirko pustnih mask, in sicer najprej poslušajo 
pravljico Mali kurent, si ogledajo zbirko, na koncu pa sami izdelajo dlančnega kurenta.  
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Na voljo so še delavnice na temo slikarstva, in sicer otroci spoznajo pojme portret, slika, 
pozlata, oljne barve, tihožitje itd., sami poskušajo mešati primarne in sekundarne barve 
ter z njimi slikati.  

Zadnja dejavnost za predšolske otroke je, da skupinsko obiščejo mitreje, ki se nahajajo 
na Bregu oziroma Zgornji Hajdini pri Ptuju, tam jim razložijo, kaj so bili mitreji in kdaj so 
nastali. Otroci si lahko nadenejo tudi čelado rimskega vojaka ter poskusijo prižgati antično 
oljenko.  

Za osnovnošolce ptujski grad ponuja dejavnosti v treh sklopih, in sicer za vsako triado. 
Za prvo triado je program zelo podoben programu za predšolske otroke, narejenih je nekaj 
prilagoditev glede na razvojno stopnjo. Za drugo triado je program enak, vendar z večjimi 
spremembami, kot je na primer ta, da se učenci lahko oblečejo v popolno opremo vojaka, 
oblečejo lahko kurentijo, na koncu izdelujejo bolj zapletene izdelke, dodan je tudi ogled  
mesta Ptuj, od 25. novembra 2019 do konca leta 2020 je tudi možen ogled razstave Osrčje 
Petovione, ki zaznamuje 1950. obletnico prve pisne omembe mesta Ptuja.  

Tretja triada ima v programu baročno obdobje ptujskega gradu. Ogledajo si zbirko 
stanovanjske dediščine, eden izmed učencev se obleče v baročna oblačila in se predstavi 
kot grof Jakob Ernest Leslie, ena izmed učenk pa se obleče v dvorno damo in se predstavi 
kot kneginja Liechtensteinska po imenu Alojzija Jožefa. Na koncu si ogledajo postopek, 
kako se predmeti pozlatijo. Tudi sami lahko poskusijo, kako pozlatiti predmet, ki si ga nato 
odnesejo domov. Učenci spoznavajo tudi glasbila, na katera lahko poskusijo igrati.  

Program za srednješolce je zelo podoben programu za tretjo triado, dodanih je nekaj 
prilagoditev za starostno stopnjo dijakov.  

Grad ponuja tudi program za družine, in sicer vsako tretjo soboto v mesecu, na 
delavnicah lahko ustvarjajo otroci vseh starosti, skupaj s starši. Delavnice so brezplačne, 
vnaprej sta določena datum in tema delavnice. Za družine je organiziran tudi ogled vseh 
muzejskih zbirk, narejeni so tudi kartončki, s katerimi se podajo v svet glasbil in ga 
odkrivajo sami. Delavnice za družine in otroke se odvijajo tudi na posebne dni, kot je Ta 
veseli dan kulture, 8. februarja, prav tako je več delavnic organiziranih v mesecu 
decembru.  

Grad tako ponuja raznolike pedagoške dejavnosti, ki imajo tudi cilj, da grad ter zgodovino 
mesta približajo otrokom. Vse dejavnosti so vodene s strani pedagoginj, informacije lahko 
najdemo na spletni strani Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož.  

Kot dodatni didaktični pripomoček lahko učenci rešujejo posebno knjižico, ki je namenjena 
dvema starostnima obdobjema osnovnošolcev in srednješolcev (Izobraževanje in 
pedagoške dejavnosti, b. d.).  

Ptujski grad ponuja veliko zanimivosti. Da bi ga popolnoma doživeli, se moramo sprehoditi 
okrog njega, po njem in se pri tem vživeti v zgodovino. Lahko opazujemo najstarejše dele 
gradu, ki so skriti v renesančno ali zgodnjebaročno gradnjo.  
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Ptujski grad je včasih sprejemal veljake, cerkvene dostojanstvenike, oborožence, v času 
turških vpadov so imeli v ujetništvu celo turškega ago, v gradu so celo kovali denar. Danes 
muzej hrani veliko zbirk, ki nas popeljejo po zanimivi preteklosti gradu ter mesta Ptuj 
(Stopar, 1991). 

 

                                            

Slika 34: Delovni zvezek za učence od 12 do 14 let 
(vir: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož) 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

3. OPREDELITEV PODROČJA RAZISKAVE IN PROBLEMA 
 
Predpostavljali smo, da učitelji na ptujskih osnovnih šolah ptujskega gradu ne obravnavajo 
kot primer kulturne dediščine, s katerim si lahko pomagajo pri obravnavi teme Turki. Zato 
smo si zastavili raziskovalni problem, kako učencem približati turško kulturo s pomočjo 
ptujskega gradu ter raziskati, koliko je ptujski grad pravzaprav v pomoč pri obravnavi te 
teme. Raziskali smo vsa področja turške kulture, zgodovine, vojaške organizacije, 
vodenja države, preverili smo, kako so živeli v Osmanskem cesarstvu, kateri sloji 
prebivalstva so obstajali, na koncu pa smo še ugotavljali, kaj nam o tej temi ponuja ptujski 
grad. Ker učitelji najverjetneje ne obravnavajo teme Turki na ptujskem gradu, smo tudi 
preverili, kaj o tem menijo učitelji osnovnih šol. Zanimalo nas je, ali bi oni kot učitelji bili 
pripravljeni obravnavati temo Turki tako široko in s kulturno dediščino v domačem kraju, 
ko si mogoče niso niti predstavljali, da ponuja to možnost. Z anketami smo želeli preveriti, 
ali učitelji sploh poučujejo temo Turki v 4. in 5. razredu osnovne šole, prav tako nas je 
zanimalo, ali v svoj pouk vključujejo obravnavo ptujskega gradu kot domačo dediščino. 
Predvsem pa smo želeli izvedeti, kaj menijo o obravnavi teme Turki s pomočjo ptujskega 
gradu. Analizirali smo anketne vprašalnike in naredili tudi predstavitev, kako se tema 
nadgrajuje iz 4. v 5. razred. Želeli smo preveriti tudi, ali oddaljenost šole od gradu vpliva 
na količino obravnave in obiskov v sklopu pouka. Pri oblikovanju dejavnosti smo se 
osredotočili na uporabnost gradu, tako zgradbe kot muzeja. Obravnava teme Turki na 
ptujskem gradu je bil za učence nov način dela in pridobivanja znanja, hkrati pa so z 
organiziranimi dejavnostmi razvijali učno-vzgojne, izobraževalne in socialne kompetence.  
 

3.1. Cilji raziskave  

V raziskavi smo opredelili šest ciljev:  

C1 Obiskati Zgodovinski arhiv na Ptuju in analizirati dostopne vire o Turkih na Štajerskem. 

C2 Preveriti, ali učitelji razrednega pouka na ptujskih osnovnih šolah ptujski grad pri pouku 
obravnavajo kot primer kulturne dediščine. 

C3 Raziskati, koliko o temi Turki vedo razredni učitelji ptujskih osnovnih šol. 

C4 Ugotoviti, kako bi učitelji razrednega pouka ptujski grad uporabili za obravnavo teme 
o Turkih. 

C5 Opraviti intervju s kustodinjo in pedagoginjo o obravnavi teme Turki za učence 
razrednega pouka na ptujskem gradu.  

C6 Izdelati učno pripravo za dejavnosti na gradu in analizirali podatke, pridobljene z 
opazovanjem dejavnosti, podati ugotovitve in predloge za izboljšave in dopolnitve.   
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4. METODOLOGIJA 
  
 

4.1. Metode raziskovanja 

V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo, analizo arhivskega in 
zgodovinskega gradiva. Metoda raziskovanja v empiričnem delu je bila anketa za učitelje 
4. in 5. razredov različnih ptujskih šol. Druga metoda je bil intervju, s pomočjo katerega  
smo ugotavljali, kaj o obravnavi teme Turki na ptujskem gradu meni pedagoginja in 
kustodinja, ki izvaja pedagoška dela na gradu. Intervju je bil poizvedovalno-raziskovalni.  

Evalvirali smo izvedbo dejavnosti na gradu na podlagi opazovanja učencev med 
reševanjem nalog, analizo učnih listov in mnenj učencev ter mentorice na osnovni šoli, ki 
je sodelovala pri raziskavi. V evalvaciji dejavnosti smo podatke analizirali, podali 
ugotovitve in predloge za spremembe, izboljšave. Rezultate anket, intervjujev in učnih 
listov, ki so jih učenci reševali med dejavnostmi, smo prikazali grafično in opisno.  

 

4.2. Vzorec 

Vzorec je bil neslučajnostni in namenski, saj so bili vanj vključeni učitelji, ki učijo, ali pa so 
učili v 4. in 5. razredu. Vključenih je bilo 28 učiteljev petih ptujskih osnovnih šol. Anketiranci 
so bili moškega in ženskega spola.  

Intervju je bil opravljen z namensko izbrano osebo, saj ima ta oseba znanje in izkušnje na 
tem področju, kar je ključno za raziskavo.  

Tudi dejavnosti na gradu smo izvedli z namensko izbranimi petošolci OŠ Olge Meglič. 
Vključenih je bilo 47 učencev.  

 

4.3. Opis postopka zbiranja podatkov 

Za magistrsko delo smo zbrali podatke, gradivo, prav tako smo raziskovali turško kulturo, 
zgodovino, ptujski grad, opazovali smo učence pri izvajanju dejavnosti, anketirali učitelje, 
izvedli primer vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v praksi, primer smo tudi predstavili v 
obliki učne priprave, na koncu smo ga tudi ovrednotili. Analizirali smo besedila, znanje 
učencev, dejavnosti, anketo, prikazali pridobljene podatke, primerjali podatke med šolami. 
Prikazali smo tudi rezultate anketnega vprašalnika, in sicer grafično in opisno. Podatke o 
tem, koliko so se učenci naučili, smo pridobili z analizo učnih listov, ki so jih učenci med 
dejavnostmi reševali in opazovanjem med izvajanjem dejavnosti. Analizirali smo zapisane 
rezultate in ugotavljali, pri katerih nalogah so bili učenci najbolj uspešni in pri katerih so 
imeli največ težav.  



Anuša Sarić: VLOGA PTUJSKEGA GRADU PRI OBRAVNAVI TEME TURKI V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

61 
 

 

4.4. Postopki obdelave podatkov 

Podatke smo analizirali s pomočjo kvalitativne in kvantitativne analize. S kvalitativno 
analizo smo interpretirali podatke, pridobljene pri dejavnostih, intervjuju ter delno pri 
anketnem vprašalniku. Kvantitativno smo obdelali drugi del anketnega vprašalnika, saj so 
vprašanja bila odprtega in zaprtega tipa. Rezultate smo interpretirali, z njimi potrdili ali 
ovrgli hipoteze, ugotovitve pa povezali z obstoječo literaturo.  Podatke smo prikazali 
grafično in opisno. 

 

5. INTERVJU 

Opravili smo intervju s kustodinjo in pedagoginjo na ptujskem gradu, gospo Metko Stergar, 
ki je tam zaposlena v okviru Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Izvedli smo intervju z 
namensko izbrano osebo, saj ima le-ta primerno izobrazbo in informacije, ki so bile ključne 
za intervju.  

 

1. Kaj je vaše delo na ptujskem gradu? Kako dolgo ga že opravljate?  

Na ptujskem gradu sem kustodinja pedagoginja  in delo opravljam že 20 let. Moja naloga 
je, da pripravljam vodstva in pedagoške programe za različne starostne stopnje, 
predvsem mladino, torej predšolske skupine, pa vse do osnovnošolcev, srednješolcev. 
Prav tako pripravljam program za družine, sodelovanje s šolami in drugimi vzgojno-
izobraževalnimi institucijami, društvi in turističnimi organizacijami. Delavnice in ogledi se 
organizirajo različno. Za družine vsaj enkrat mesečno, včasih tudi večkrat, saj imamo 
družinske delavnice tudi ob dnevih odprtih vrat (8. februar), na dan družin, dan muzejev, 
poletno noč, Ta veseli dan kulture in podobno. Za šolske skupine je vodenje odvisno od 
najave, največ skupin pride od aprila do maja, predvsem pa junija. Glavna sezona  je tudi 
v septembru in oktobru, navadno tudi v začetku novembra. Muzejske zbirke predstavljamo 
po želji, lahko je ogled vseh zbirk, ki jih hranimo na gradu, lahko pa tudi posamezni 
programi za posamezne zbirke.  

 

2. Ali vam je znano, kdaj so se začeli vpadi Turkov na slovensko ozemlje? 

Vpadi na tem ozemlju so trajali nekje 200 let, približno od leta 1400, torej začetek 15. 
stoletja pa vse do 16. in 17. stoletja. Posledice vpadov seveda so bile in to tako močne, 
da so še danes vidne v literaturi in umetnosti. Vpadi Turkov niso šli kar mimo, saj so pustili 
močan pečat na našem ozemlju.  
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3. Kaj veste o Turkih na Ptuju? Ali lahko naštejete nekaj dejstev? 

Znano je bilo, da je ptujski grad zgradba, ki se je ne dá osvojiti, saj ga niso nikoli napadli, 
so pa ropali po okoliških vaseh. Grad je bil postojanka proti Turkom, bolj so bili napadeni 
okoliški ljudje, ki niso imeli ustrezne zaščite.  
Grad je bil očitno tako utrjen, da ga niso mogli osvojiti. Lahko pa ugotavljamo, da so 
neposredni potomci Valterja Leslieja v 17. stoletju začeli grad iz trdnjave spreminjati v 
podeželsko rezidenco, kar pomeni, da je on kot vojak in diplomat poznal situacijo in je 
vedel, da Turki teh krajev ne bodo več tako ogrožali. Lahko si je privoščil, da grad 
postopoma spremeni iz utrdbe v podeželsko rezidenco in sedež gospoščine. Zavedal se 
je, da grad ne potrebuje več vloge utrdbe.  

 

4. Menite, da je sta turška kultura in zgodovina na ptujskem gradu dovolj 
predstavljeni? 

Iz tega obdobja imamo na gradu veliko muzealij, vendar ne tistih, ki bi bile neposredna 
zapuščina Turkov. Turke lahko izpostavimo v zbirki orožja, fevdalne stanovanjske kulture, 
še posebej pa pri seriji turkerij. Te so nastale kot spomin na odposlanstvo Valterja k 
turškemu sultanu Mehmetu IV., Valter je namreč kot cesarjev odposlanec leta 1665 
potoval v Istanbul, da bi se dogovoril o mirovnih pogojih.  

Za to nalogo je od Leopolda I. Valter že vnaprej izsilil red zlatega runa, najvišjega reda, ki 
ga je cesar podeljeval plemstvu. S tem je pristal, da bo izvedel potovanje, ki je bilo 
uspešno, saj se je vrnil z vsem svojim spremstvom, je pa kmalu po vrnitvi umrl, tako da 
zagotovo ni bil on naročnik turkerij. Verjetno pa je, da so bili naročniki njegovi potomci.  

Možno je, da so umetnine nastale na Dunaju ali celo v Gradcu, saj je bil njegov nečak 
poročen s Herbersteinko. Slikarji turkerij niso znani po imenu, bili so najmanj trije. Serija 
je kasneje prišla iz Vurberka, prenesli so jih Herbersteini.  

Očitno so turkerije nastale kot spomin na odposlanstvo. Je pa res, da če so bili plemiči 
izobraženi, niso na Turke več gledali kot na neke dedne sovražnike, ampak so 
vzpostavljali razne trgovske, diplomatske in druge stike. Tako jih je zanimala eksotika na 
Orientu, plemičem je bilo raziskovanje v veselje in  želeli so spoznati to kulturo.  

Vsaj del te zbirke je posledica zanimanja za ta ljudstva, za te eksotične kulture. Vidi se, 
da slikarji niso teh ljudi videli v živo, da so delali po grafičnih predlogah, kar opazimo pri 
barvah, detajlih. Na primer črnka ima črne dlani, mi pa vemo, da imajo črnci svetlejše 
dlani. To dokazuje, da slikarji v resnici niso videli črncev, so le delali po predlogah.  

Tudi sultanove žene niso mogli videti, saj so bile zaprte v haremu, kamor drugi ljudje od 
zunaj niso smeli dostopati. Kar se pa tiče oblačil, so najverjetneje videli, kaj so prodajali 
na bazarjih ali pa so sklepali po nakupih diplomatov, ki so se odpravljali na potovanja. 
Drugo je naslikano po domišljiji.  
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5. Ali pri vašem delu otroke seznanjate s turško kulturo in zgodovino na Ptuju? 
Si pri tem pomagate z muzealijami in s samim objektom? 

Deloma že. Ni sicer osrednja tema, lahko pa jo izpostavimo na primer pri zbirki orožja, 
kjer imamo puške kamenjače balkanskega izvora, jatagane, za katere vemo, da so bojni 
plen. Na koncu pa Turke omenimo tudi v slavnostni dvorani pri turkerijah. Turško kulturo 
na gradu le omenimo, saj se predvideva, da predvsem učenci v 8. in 9. razredu že vnaprej 
poznajo to temo iz šole.  
 

6. Se vam zdi ptujski grad primeren za obravnavo teme Turki? Menite, da lahko 
ponudi dovolj vsebine, da lahko to temo obravnavate v sklopu grajskega 
kompleksa? 

Ja. Lahko bi bil primeren. Ima dovolj muzealij, da bi lahko iz tega naredili učno uro. Tudi 
jaz želim izvedeti, ali bi zanimal učitelje tako ozek izsek iz zgodovine, da bi ga predelali, 
ker vem, da so po učnem načrtu turški vpadi in Orient izbirna tema. Vedno bolj se mi zdi, 
da zadnja leta, ko prihajajo učenci na grad, učitelji želijo, da si ogledajo vse, ne glede na 
to, da so tukaj zelo različne zbirke, za katere ni nujno, da so povezane z življenjem na 
gradu ali pa celo ena z drugo. Zdi se mi tudi smiselno, da bi prišli učenci iz drugih šol iz 
Slovenije, da bi obravnavali to temo, morali pa bi obisk najverjetneje dopolnjevati z drugimi 
zbirkami na gradu, na primer glasbila in tudi fevdalno stanovanjsko kulturo. Pogosto se 
dogaja, da pripravimo program za eno zbirko, na primer glasbila, učitelji in učenci pa si 
nato želijo ogledati še druge zbirke, ki jih imamo na gradu.  
 
 

7. Katere muzealije in kateri del objekta bi uporabili in na katerem področju, če 
bi pripravljali in oblikovali dejavnosti o Turkih na ptujskem gradu? 

Kot rečeno,  bi uporabili orožje, potem zbirko fevdalne stanovanjske kulture, na gradu je 
še recimo ena svilnata odejica, ki bi lahko bila turškega izvora, ne sicer kot vojni plen, 
ampak kot rezultat trgovskega posredovanja. Za obravnavo te teme bi lahko uporabili tudi 
grad kot utrdbo, na primer topovsko ploščad, portale, v bistvu vse utrjene dele gradu, 
obzidje, stolpe, nekoliko manj pa stanovanjske dele gradu.  

 

8. Poznate še katero drugo kulturno dediščino na Ptuju, s katero bi si lahko 
pomagali pri obravnavi te teme? 

Mesto je imelo obzidje in stolpe, ki jih sedaj sicer več ni, so pa bili takrat uporabljeni kot 
obramba pred Turki. Obstaja tudi legenda o vodnem stolpu ob Dravi, ki je danes 
Miheličeva galerija, da bi naj tiste krogle, ki so vzidane v zunanjo stran stavbe, bile turške. 
Vseeno pa je to le legenda in ni resnična.  

 



Anuša Sarić: VLOGA PTUJSKEGA GRADU PRI OBRAVNAVI TEME TURKI V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

64 
 

 

6. ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

6.1. Analiza intervjuja 

Med intervjujem s pedagoginjo smo ugotovili, da je ptujski grad otrokom prijazna kulturna 
dediščina, saj se tamkajšnji zaposleni, še posebej obe pedagoginji, trudijo, da zbirke 
približajo otrokom ter njihovi starosti. Tako otrokom mesečno pripravljajo delavnice, na 
katerih spoznavajo grajsko življenje, primerne pa so za otroke od predšolske dobe pa vse 
do srednje šole.  

Prav tako se povezujejo s turističnimi ter drugimi kulturnimi društvi, s katerimi nato 
organizirajo oglede. Menimo, da je to zelo pomembno delo, saj se kulturna dediščina 
ptujskega gradu ohranja, prav tako pa se prenaša na naslednje generacije s poučnimi 
uricami.  

Kot pričakovano, je pedagoginja takoj vedela, da so Turki na naše ozemlje začeli vpadati 
v 15. stoletju. Dobro je tudi razširila odgovor ter razkrila, da so vpadi trajali približno 200 
let, ter da so bile posledice strašne, nekatere izmed njih vidimo še danes v literaturi in 
umetnosti.  Razložila je tudi, kakšne posledice turških vpadov so ostale na Ptuju. 
Izpostavila je grofa Valterja Leslieja, ki je bil diplomat v Istanbulu in je zelo pripomogel k 
temu, da je mesto Ptuj med vpadi ostalo celo. Zelo dobro se nam zdi, da pedagoginja 
pozna zgodovino mesta in gradu. Seveda je to njeno delo, vendar lahko opazimo, da 
resnično pozna stvari, o katerih pripoveduje. Posledično so delavnice, ki jih pripravlja, 
odlične, saj točno ve, katera zgodovinska tema in v kolikšni meri bo otroke zanimala v 
določeni starosti.  

Med intervjujem smo se dotaknili tudi vprašanja, kako sta predstavljeni turška kultura in 
zgodovina na ptujskem gradu. Pedagoginja je razkrila, da je veliko muzealij iz tistega 
časa, ni pa veliko konkretne zapuščine Turkov. Kot spomin na Turke v Pokrajinskem 
muzeju Ptuj-Ormož na ptujskem gradu hranijo turkerije, ki upodabljajo ne samo Turke, 
temveč tudi druge narode. Omenimo lahko tudi zbirko orožja, portret Žige Herbersteina v 
kaftanu ter sliko psa, ki je turškega izvora. Na žalost drugih muzealij, ki bi bile neposredna 
zapuščina Turkov, ni. Vseeno pa za turkerijami stoji bogata zgodovina, povezana s Turki, 
njihovim načinom življenja, oblačili, nakitom, hierarhiji, hkrati pa se kaže zanimanje 
evropskih narodov za njihovo kulturo.  

Čeprav je turška zapuščina na gradu vidna, pedagoginja ne obravnava te teme kot 
osrednjo temo. Razkrila je, da otroke s turško kulturo deloma že seznanja, saj jo 
izpostavlja pri turkerijah ter zbirki orožja. Čeprav na prvi pogled ptujski grad ne ponuja 
veliko točk za obravnavanje teme Turki, pedagoginja meni, da bi grad lahko bil primeren 
za obravnavo. Izpostavila je, da bi tudi ona želela vedeti, ali bi učitelji  bili pripravljeni tako 
na široko obravnavati to temo, saj je  tema Turki izbirna. Večina skupin, ki pride na grad, 
si želi ogledati vse zbirke, niti ni nujno, da so med seboj povezane.  
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To je po njenem mnenju slabost, saj je težko preskakovati med zbirkami in imajo z 
razlogom že vnaprej določene programe. Tako so uvedli možnost, da pedagoginja vodi 
po zbirkah, ki so določene po pedagoškem programu, preostale zbirke pa si lahko skupine 
ogledajo samostojno pod njenim nadzorom. Sama bi za obravnavo teme uporabila zbirko 
orožja, zbirko fevdalne stanovanjske kulture, lahko pa bi uporabili tudi grad kot utrdbo, to 
pomeni vse stolpe, ploščadi, portale, obzidje ter vse ostale nestanovanjske dele gradu. 
To je bilo tudi naše izhodišče za pripravo dejavnosti. Tako smo se osredotočili na dele 
gradu in zbirke, ki jih je pedagoginja izpostavila v intervjuju. Na podlagi tega odgovora so 
bile oblikovane dejavnosti, ki so zajemale orožje, obzidje ter druge obrambne dele gradu, 
zajeli smo tudi turkerije ter druga slikarska dela, ki ponazarjajo turško kulturo in zgodovino. 
Glede na to, da grad ne ponuja veliko možnosti za obravnavo teme, smo imeli kar veliko 
temeljev za oblikovanje dejavnosti.  

Pedagoginja je na koncu poleg gradu izpostavila še drugo kulturno dediščino, s katero bi 
si lahko pomagali pri obravnavi te teme. Poudarila je vodni stolp, ki se danes imenuje 
Miheličeva galerija in se nahaja ob reki Dravi pod gradom. V fasadi so vidne kamnite 
krogle, za katere se govori, da so tam pristale, ko so Turki v 15. stoletju napadali Ptuj. To 
bi naj bila edina vidna posledica v mestu, ki ga Turki nikdar niso osvojili. Žal pa je to le 
legenda, ki nikoli ni bila potrjena, je pa privlačna za učence in se nam zdi primerno, da jo 
izpostavimo. Nekoč je mesto Ptuj tudi obdajalo obzidje, ki ga sedaj seveda več ni, je pa 
imelo pomembno vlogo pri obrambi mesta. Z učenci bi se lahko sprehodili po krajih, kjer 
je nekoč potekalo obzidje ter se pogovarjali, kako so se ljudje takrat branili pred vdori.  

 

6.2. Analiza anketnega vprašalnika 

V anketnem vprašalniku je sodelovalo pet ptujskih osnovnih šol, in sicer Osnovna šola 
Mladika, Osnovna šola Ljudski vrt s podružnico, Osnovna šola Grajena, Osnovna šola 
Olge Meglič ter Osnovna šola Breg. Sodelovalo je 13 učiteljev 4. razreda in 15 učiteljev 
5. razreda. Skupaj je v anketi torej sodelovalo 28 učiteljev.  

 

RAZRED f f% 

4. RAZRED 13 46,3 

5. RAZRED 15 53,7 

SKUPAJ 28 100 
Tabela 1: Frekvenčni prikaz učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi 
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Preverjanje znanja učiteljev o turških vpadih 

 

Vprašanje 1:  

 

 

Graf 1: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na prvo vprašanje anketnega vprašalnika 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je odgovor a obkrožilo vseh 13 učiteljev 4. razreda in vseh 15. 
učiteljev 5. razreda. Drugih  odgovorov ni izbral nihče, kar je tudi pravilno, saj so Turki na 
naše ozemlje vpadali v 15. stoletju (odgovor a) in ne v 12. stoletju (odgovor b), 18. stoletju 
(odgovor c) oziroma 1. stoletju pr. n. št. (odgovor d). Iz rezultatov lahko vidimo, da učitelji 
dobro vedo, kdaj so se začeli turški vpadi na slovenska tla, kar je tudi pričakovan rezultat.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.  
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Vprašanje 2:  

 

 

Graf 2: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na drugo vprašanje anketnega vprašalnika 

 

 

Na drugo vprašanje sta odgovor a obkrožila po dva učitelja iz 4. in 5. razreda. Odgovor b 
so izbrali trije učitelji 4. razreda in pet učiteljev 5. razreda. Odgovor c je obkrožil le eden 
učitelj 5. razreda. Odgovor d je obkrožilo osem učiteljev 4. razreda in sedem učiteljev 5. 
razreda. Pravilni odgovor je odgovor d, in sicer Turki so res prečkali ozemlje Ptuja, niso 
pa nikoli uspeli prodreti v samo mesto.  

Drugi možni odgovori so bili še, da Turki so vstopili v mesto, vendar za seboj niso pustili 
velikega opustošenja (odgovor a), da so opustošili ves Ptuj, skupaj s ptujskim gradom 
(odgovor b) ter odgovor, da Turki sploh niso prečkali ozemlja mesta Ptuja (odgovor c).  

Tukaj lahko vidimo, da učitelji ne obvladajo popolnoma zgodovine Ptuja, saj je pravilno 
odgovorilo osem od trinajstih učiteljev 4. razreda in le sedem od petnajstih učiteljev 5. 
razreda. Čeprav so Turki izbirna tema, se mi zdi pomembno, da bi učitelji poznali 
zgodovino svojega mesta.  
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Obravnava teme Turki 

 

Vprašanje 3:  

 

 

Graf 3: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na tretje vprašanje anketnega vprašalnika 

 

Pri tretjem vprašanju lahko vidimo, da je kar dvanajst učiteljev 4. razreda odgovorilo, da 
ne obravnavajo teme Turki (odgovor d), le eden je obkrožil, drugo (odgovor e) in pojasnil, 
da s svojim razredom občasno obravnava kaj v povezavi s turkerijami na gradu.  

Odgovori učiteljev 5. razreda so bolj razgibani. 11 učiteljev je odgovorilo, da obravnavajo 
le turške vpade (odgovor a), dva sta odgovorila, da obravnavajo turško kulturo in 
zgodovino (odgovor b), eden je odgovoril, da obravnava vse troje, torej vpade, kulturo in 
zgodovino (odgovor c), eden učitelj pa je odgovoril, da ne obravnava teme Turki (odgovor 
d), saj je tema izbirna. Nihče izmed učiteljev 5. razreda ni odgovoril z drugo (odgovor e). 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.  



Anuša Sarić: VLOGA PTUJSKEGA GRADU PRI OBRAVNAVI TEME TURKI V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

69 
 

 

Vprašanje 4:  

 

 

Graf 4: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na četrto vprašanje anketnega vprašalnika 

 

 

Eden izmed učiteljev 4. razreda je odgovoril, da obravnava temo 1–2 uri (odgovor a), vsi 
drugi učitelji 4. razreda so odgovorili, da teme ne poučujejo (odgovor d). Da temo 
poučujejo 1–2 uri (ogovor a), je odgovorilo kar 10 učiteljev 5. razreda. Štirje učitelji so 
odgovorili, da temo poučujejo 3–5 ur (odgovor b), eden učitelj 5. razreda pa je obkrožil, 
da ne poučuje teme Turki (odgovor d). Nihče izmed učiteljev 4. in 5. razreda teme ne 
poučuje več kot 5 ur (odgovor c). 

Iz odgovorov lahko razberemo, da učitelji večinoma poučujejo to temo le 1–2 uri, 
najverjetneje tako omenjajo le turške vpade ter posledice le-teh. Večina se ne poglablja v 
temo, saj bi potem potrebovali več časa za obravnavo.  
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Vprašanje 5:  

 

 

Graf 5: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na peto vprašanje anketnega vprašalnika 

 

Tukaj so lahko učitelji obkrožili več odgovorov. Ker večina učiteljev 4. razreda ne poučuje 
teme Turki, jih je 12 obkrožilo odgovor »drugo« (odgovor g) in pojasnilo, da teme ne 
poučujejo. Eden izmed učiteljev je odgovoril, da temo poučuje s pomočjo ptujskega gradu 
(odgovor e), saj so tam razstavljene turkerije, v sklopu katerih se dotakne te teme.  

Učitelji 5. razreda so večinoma obkrožili, da poučujejo s pomočjo učbenikov (odgovor a). 
Enakovredno sta zastopana odgovora poučevanje s pomočjo interaktivnih pripomočkov 
(odgovor b) in s pomočjo zapisa v zvezkih (odgovor c).  

Vsak odgovor je bil obkrožen dvanajstkrat. Le eden učitelj 5. razreda je obkrožil, da 
poučuje s pomočjo terenskega dela (odgovor d), trije pa temo poučuje s pomočjo 
ptujskega gradu (odgovor e). Dva učitelja poučujeta temo Turki s pomočjo druge kulturne 
dediščine na Ptuju (odgovor f), eden izmed učiteljev pa je obkrožil drugo (odgovor g) in 
pojasnil, da ne poučuje teme.  

Iz odgovorov lahko opazimo, da večina učiteljev uporablja le učbenike, zapise v zvezkih 
in interaktivno gradivo. Le redki se odpravijo na teren oziroma uporabijo kulturno dediščino 
v domačem kraju.  
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Vprašanje 6:  

 

 

Graf 6: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na šesto vprašanje anketnega vprašalnika 

 

Tukaj lahko vidimo, da je vseh 13 učiteljev 4. razreda obkrožilo, da ne vključujejo literature, 
ki obravnava elemente turške kulture in zgodovine (odgovor b). Dvanajst jih je odgovor 
utemeljilo s tem, da so napisali, da ne obravnavajo teme, eden pa je zapisal, da ne 
poudarja te teme in da obravnava le turkerije, pri tem pa le bežno obravnava temo.  

Kar trinajst učiteljev 5. razreda je odgovorilo, da vključijo literaturo s turškimi elementi 
(odgovor a), dva pa sta odgovorila, da ne vključujeta (odgovor b). Eden izmed njih je 
utemeljil, da ne obravnava teme, drugi pa, da pogosto primanjkuje časa, da bi se tako 
poglobili v temo.  

Tisti, ki so obkrožili, da vključujejo literaturo, so zapisali, da si učenci tako bolje zapomnijo 
snov, lažje si predstavljajo, kaj se je dogajalo, takšno poučevanje jim je bližje. Temo lahko 
učitelji tako bolj nazorno prikažejo, nekateri so tudi zapisali, da tako učencem povečajo 
motivacijo. Nekateri učitelji le omenijo literaturo, ne obravnavajo pa je bolj podrobno.  
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Vprašanje 7: Naštejte vsaj tri literarna dela, ki vsebujejo elemente turške kulture in 
zgodovine. 

Učitelji so večinoma naštevali enako literaturo, ki vključuje elemente turške kulture in 
zgodovine. Tako so učitelji našteli sledeče pripovedke in pesmi: 

 

– Turjaška Rozamunda (France 
Prešeren), 

– Lepi janičar (Rado Murnik), 
– Jurij Kozjak (Josip Jurčič), 
– Miklova Zala (Jakob Sket), 
– Sonetni venec (France 

Prešeren), 
– Pripoved (Ivan Sivec), 
– Popotovanje od Litije do Čateža 

(Fran Levstik), 

– Turek (Oton Župančič), 
– Martin Krpan (Fran Levstik),  
– Ribniška Jerica (ljudska), 
– Pod turškim jarmom (Filip 

Haderlap), 
– Na krivih potih (Fran Zbašnik), 
– Prošna za mir (Sebastijan Krelj), 
– Mahmud (Jurij Črnogorec). 

 

 

Učitelji so največ krat naštevali literarna dela: Miklova Zala, Jurij Kozjak, Lepi janičar, 
Martin Krpan, Na krivih potih. Zanimivo je, da se nihče izmed učiteljev ni spomnil na 
pripoved Kralj Matjaž, ki je eno najbolj znanih slovenskih literarnih del in tudi vsebuje 
elemente turške kulture in zgodovine. Turško tematiko obravnavajo tudi ljudske pesmi 
Marko inu Turki, Mladi Marko, Turki v Limbuši, Marko idr.  
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Obravnava ptujskega gradu pri pouku 

 

Vprašanje 8:  

 

 

Graf 7: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na osmo vprašanje anketnega vprašalnika 

 

 

Na to vprašanje je kar enajst učiteljev 4. razreda odgovorilo z da (odgovor a), dva pa sta 
odgovorila, da gradu ne omenjata v sklopu katerekoli teme (odgovor b). Podvprašanje je 
bilo, pri obravnavi katere teme omenjajo ptujski grad. Učitelji 4. razredov so odgovarjali, 
da ga omenijo pri obravnavi teme življenja na gradu, srednjeveški Ptuj – značilnosti 
gradov, kulturna dediščina, nastanek krajev.  

Trinajst učiteljev 5. razreda je odgovorilo, da omenijo ptujski grad pri obravnavanju 
določenih tem (odgovor a), dva sta odgovorila, da gradu ne omenjata (odgovor b). Učitelji 
5. razredov so zapisali, da grad omenijo pri temi Ptuj nekoč, slovenska kulturna dediščina, 
domača pokrajina, srednji vek, zgodovina Ptuja, glasbila nekoč in danes, etnografija.  

 

 

 

 

6.2.3.  
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Vprašanje 9:  

 

 

Graf 8: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na deveto vprašanje anketnega vprašalnika 

 

 

Deset učiteljev 4. razreda je obkrožilo, da obravnavi teme ptujski grad namenijo 1–2 uri 
(odgovor a), le eden je odgovoril, da grad obravnava 3–5 ur (odgovor b), nihče izmed 
učiteljev ni obkrožil, da grad obravnava več kot 5 ur (odgovor c), dva pa sta obkrožila, da 
ne obravnavata ptujskega gradu (odgovor d).  

Devet učiteljev 5. razreda je odgovorilo, da ptujski grad obravnavajo 1–2 uri (odgovor a), 
dva sta odgovorila, da grad obravnavata 3–5 ur (odgovor b), dva učitelja pa sta tudi 
obkrožila, da ptujski grad obravnavata več kot 5 ur (odgovor c). Ker sta dva učitelja že pri 
prejšnjem vprašanju odgovorila, da ne omenjata ptujskega gradu, sta tudi tukaj obkrožila, 
da pri pouku ne obravnavata ptujskega gradu (odgovor d).  
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Vprašanje 10:  

 

 

Graf 9: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na deseto vprašanje anketnega vprašalnika 

 

 

Ptujski grad je z učenci obiskalo osem učiteljev 4. razreda (odgovor a), pet učiteljev pa 
gradu ni obiskalo v sklopu nobene teme (odgovor b). Na podvprašanje, v sklopu katere 
teme so se odpravili na grad, so učitelji 4. razreda odgovarjali, da so se odpravili v sklopu 
teme zgradbe in njihova obzidja, pustni običaji, kulturna dediščina, turkerije.  

Kar enajst učiteljev 5. razreda je odpeljalo učence na grad, da bi tam obravnavali določeno 
temo (odgovor a). Štirje so odgovorili, da se z učenci na grad še niso odpravili (odgovor 
b). Učitelji 5. razreda so se na grad odpravili v sklopu teme življenje na gradu, domača 
pokrajina, dediščina domače pokrajine, kulturna dediščina, muzeji, glasbila nekoč in 
danes, vodnjaki na Ptuju, etnologija, arhitektura, srednji vek, pust.  
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Vprašanje 11:  

 

 

Graf 10: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na enajsto vprašanje anketnega vprašalnika 

 

Pri tem vprašanju so bili vsi učitelji enotni. Ptujski grad je pomembna kulturna dediščina 
za učence 4. in 5. razreda (odgovor a), kar je obkrožilo vseh trinajst učiteljev 4. razreda in 
vseh petnajst učiteljev 5. razreda. Da ptujski grad ni koristna dediščina našega kraja, 
(odgovor b) ni obkrožil nobeden učitelj.  

Tudi na podvprašanje, zakaj da/ne, so si odgovori učiteljev 4. in 5. razredov podobni. 
Odgovarjali so, da ima bogato zgodovino, daje vpogled v življenje na gradu, otrokom 
ponuja spoznavanje kulturne dediščine domačega kraja, učencem omogoča lažjo 
predstavo pri obravnavi določenih tem, drugi so poudarjali bogatost zgradbe ter muzejskih 
zbirk, nekdo je celo poudaril, da bi morali vsi učenci na Ptuju poznati grad že zaradi bližine 
kulturne dediščine, na gradu lahko učenci spoznavajo, kako so ljudje živeli nekoč.  
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Ustreznost ptujskega gradu za obravnavo teme Turki 

 

Vprašanje 12:  

 

 

Graf 11: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na dvanajsto vprašanje anketnega vprašalnika 

 

 

Na 12. vprašanje je le eden učitelj odgovoril, da je uporabil ptujski grad za obravnavo 
teme Turki (odgovor a) ter utemeljil, da je ga je uporabil za obravnavo turkerij, pri tem pa 
se bežno dotaknil drugih tem, povezanih s Turki. Da niso gradu uporabili pri obravnavi 
teme Turki (odgovor b), je obkrožilo dvanajst učiteljev 4. razreda. Odgovor so utemeljili 
tako, da so zapisali, da teme Turki v 4. razredu ne obravnavajo.  

Trije učitelji 5. razreda so odgovorili, da so ptujski grad uporabili za obravnavo te teme 
(odgovor a), ter odgovor podkrepili z argumentom, da ga uporabljajo za obravnavo turkerij, 
obzidja, orožja, torej predvsem pri obravnavi turških vpadov in obrambe pred njimi. 
Dvanajst učiteljev je odgovorilo, da gradu še niso uporabili za obravnavo teme Turki 
(odgovor b), razlog pa je predvsem ta, da se jim ne zdi primeren za obravnavo te teme in 
da nima dovolj muzealij, s katerimi bi podprli svojo razlago.  

 

 

 

6.2.4.  
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Vprašanje 13:  

 

Graf 12: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na trinajsto vprašanje anketnega vprašalnika 

 

Pri tem vprašanju so bili odgovori učiteljev razporejeni približno enako. Sedem učiteljev 4. 
razreda je odgovorilo, da menijo, da ptujski grad premore dovolj muzealij za celostno 
obravnavo teme Turki (odgovor a). Osem učiteljev pa misli, da muzealije, ki se trenutno 
nahajajo na gradu, niso dovolj za celostno obravnavo teme (odgovor b). Nihče izmed 
učiteljev se ni odločil za odgovor »drugo« (odgovor c), kjer bi lahko zapisali, da bi temo 
obravnavali le delno oziroma le določena področja. Tudi pri tem vprašanju so bili učitelji 
razdeljeni približno na polovico. Šest učiteljev se je odločilo za odgovor »da« (odgovor a), 
sedem pa se jih je odločilo, da grad nima zadostnih razstavnih eksponatov, da bi celostno 
obravnavali temo (odgovor b). Prav tako kot učitelji 4. razredov, tudi učitelji 5. razredov 
niso izbrali odgovora »drugo« (odgovor c).  

 

Vprašanje 14: Naštejte nekaj muzealij na gradu ali del objekta, ki bi bile v pomoč 
pri obravnavi teme Turki. 

Učitelji so zapisali večinoma enake odgovore, med odgovori učiteljev 4. in 5. razreda ni 
bilo razlik. Spomnili so se naslednjih muzealij na gradu, ki bi bile v pomoč pri obravnavi:  

– orožje,  
– slike, 
– zapisi, 
– posoda, 
– tapiserije, 

– obrambni stolpi, 
– obzidje, 
– turkerije, 
– portreti, 
– Peruzzijev portal. 



Anuša Sarić: VLOGA PTUJSKEGA GRADU PRI OBRAVNAVI TEME TURKI V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

79 
 

 

Vprašanje 15: Oblikujte kratko dejavnost, ki bi jo izvajali na ptujskem gradu, za 
obravnavo kulture in zgodovine Turkov.  

Učitelji so oblikovali zanimive dejavnosti, ki bi jih lahko izvajali v sklopu teme Turki na 
ptujskem gradu. Tako so nastale naslednje dejavnosti:  

Povabili bi akterje oziroma igralce, ki bi obiskovalcem prikazali utrinke tistega časa. Oblekli 
bi se v podobna oblačila, uporabljali pripomočke, ki bi ponazarjali čas Turkov. Predstavili 
bi način življenja prebivalcev Osmanskega cesarstva, vpade Turkov, janičarje, 
prehranjevanje itd. (odgovor učitelja 4. razreda). 

Dan dejavnosti – učilnica na ptujskem gradu, učilnica na prostem. Učencem bi pripravili 
dejavnosti na temo Turki, predvsem bi se osredotočili na vpade Turkov na naše ozemlje. 
Za obravnavo bi uporabili obzidje ptujskega gradu in zbirko orožja (odgovor učitelja 5. 
razreda). 

Večina učiteljev, tako 4. kot 5. razreda, je zapisala naslednje dejavnosti:  

Ogled zbirke turkerij, izdelava kopije slik ali razglednic naših diplomatov v turških oblačilih, 
ogled zbirke orožja, ustvarjanje ščitov in mečev, npr. iz kartona ali drugih materialov, 
izdelovanje makete gradu z obzidjem po učenčevi domišljiji, ki bi preprečeval vpade 
Turkov.  

Učenci bi izdelovali turška pokrivala iz različnih materialov, jih okrasili ter na koncu odnesli 
domov (odgovor učitelja 4. razreda).  

Ogled obzidja ptujskega gradu, obrambnih stolpov ter zbirke orožja. Nadaljevali bi z igro 
vlog, in sicer vpadi Turkov na naše ozemlje ter obramba pred njimi (odgovor učitelja 5. 
razreda).  

Sprehod po obrobju mesta, kjer je včasih potekalo obzidje, ki je Ptuj varovalo pred Turki. 
Pogovor o vpadih, posledicah na kmetijstvu in ljudeh, požiganju vasi (odgovor učitelja 5. 
razreda).  

Dramatizacija Jaz, Turek, pridem na Ptuj (izmišljeno besedilo). Zajeti bi bili vpadi, način 
življenja v Osmanskem cesarstvu, kaj so Turki prinesli na naše ozemlje in v Evropo 
(odgovor učitelja 4. razreda).  

Z učenci bi si ogledali grad, obzidje, zbirke, slike ter portrete, prebirali bi literaturo, ki 
obravnava temo Turki. Primerjali bi način življenja takrat, v času vpadov, in danes 
(odgovor učitelja 4. razreda). 
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Vprašanje 16: Navedite še kakšen primer kulturne dediščine na Ptuju, ki bi lahko 
bil v pomoč pri obravnavi teme Turki 

Veliko učiteljev je zapisalo, da se ne morejo spomniti nobene druge kulturne dediščine 
na Ptuju, s katero bi si lahko pomagali pri obravnavi teme Turki. Nekaj učiteljev pa je 
vseeno našlo odgovore na vprašanje. Zapisali so:  

– Miheličeva galerija (obrambni 
stolp),  

– zapisi v arhivu, 
– Pokrajinski muzej, 
– ptujsko obzidje,  
– dominikanski in minoritski 

samostan, 

– kurjenje kresov po Halozah, 
– cerkev na Ptujski Gori, 
– ostanki obzidja,  
– ogled kraja, kjer so bila mestna 

vrata. 

 

Vprašanje 17:  

 

Graf 13: Grafični prikaz odgovorov učiteljev na sedemnajsto vprašanje anketnega vprašalnika 

 

Na zadnje vprašanje je pet učiteljev 4. razreda odgovorilo, da se učencem šol, ki se 
nahajajo drugod po Sloveniji, splača priti na ptujski grad le zaradi obravnave te teme 
(odgovor a). Sedem učiteljev se je odločilo za odgovor, da se šolam ne splača prihajati 
le zaradi te teme in da bi morali oglede dopolniti še z drugimi kulturnimi znamenitostmi, 
ki niso povezane s temo Turki (odgovor b). Eden izmed učiteljev se je odločil za 
odgovor »drugo« (odgovor c) in zapisal, da se ne more odločiti med prvima dvema 
odgovoroma. Učitelji 5. razreda so odgovarjali tako, da se je šest učiteljev odločilo za 
odgovor »da« (odgovor a), kar devet pa je obkrožilo odgovor »ne« (odgovor b). Nihče 
ni obkrožil odgovora »drugo« (odgovor c).  
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6.3. Primerjava odgovorov na anketni vprašalnik glede na oddaljenost 
šole od ptujskega gradu  

 

         Slika 35: Zemljevid Ptuja (Vir: Geopedia) 

 

LEGENDA 

  
Osnovna šola Breg 

  
Osnovna šola Olge Meglič 

  
Osnovna šola Mladika 

  
Osnovna šola Ljudski vrt 

  
Osnovna šola Grajena 

  
Ptujski grad 
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Zanimalo nas je, ali oddaljenost šole od ptujskega gradu vpliva na obiske in omembo 
gradu s strani te šole. Iz anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da na vseh šolah, ne 
glede na oddaljenost, pri pouku omenjajo ptujski grad kot stavbo in muzej. To se nam 
zdi dobra odločitev, saj je ptujski grad pomembna kulturna dediščina v našem mestu 
in je prav, da se omenja pri pouku. Ptujski grad pri pouku omenja 85,71% učiteljev: na 
Osnovni šoli Mladika grad omenjajo prav vsi učitelji, enako tudi na Osnovni šoli Ljudski 
vrt. Na Osnovni šoli Olge Meglič grad omenja 20,83% učiteljev, na Osnovni šoli Breg 
12,5% učiteljev in na Osnovni šoli Grajena 20,83% učiteljev.  

Naslednje vprašanje anketnega vprašalnika je razkrilo, da na večini ptujskih šol ptujski 
grad obravnavajo 1–2 uri. Tudi tukaj se je izkazalo, da oddaljenost šole od gradu ni 
pomembna, saj so bili odgovori razporejeni enakomerno po vseh šolah.  

Presenetljiv tudi ni bil podatek, da so učenci prav iz vseh šol že obiskali ptujski grad v 
sklopu pouka. Učenci vsake šole so grad obiskali vsaj enkrat v sklopu različnih tem, 
še največkrat so grad obiskali, ko so obravnavali teme življenje na gradu, domača 
pokrajina, dediščina domače pokrajine, kulturna dediščina, muzeji, glasbila nekoč in 
danes, vodnjaki na Ptuju, etnografija, arhitektura, srednji vek, pust.  

Grad je v sklopu pouka obiskalo 19 učiteljev, kar pomeni 67,85%. Ugotovili smo, da so 
grad največkrat obiskali učenci  Osnovne šole Olge Meglič, ki je gradu najbližje. Grad 
je z učenci obiskalo pet učiteljev, kar pomeni 26,32%.  

Najmanjkrat so grad obiskali učenci Osnovne šole Breg, saj je le eden učitelj odgovoril, 
da je grad obiskal v sklopu pouka. Grad je torej obiskalo 5,26% učiteljev. Tudi učitelji 
na Osnovni šoli Grajena, ki se nahaja najdlje od gradu, so učence na grad peljali 
velikokrat, saj je le eden učitelj odgovoril, da gradu ni obiskal v sklopu nobene teme. 
Delež učiteljev Osnovne šole Grajena, ki so grad obiskali v sklopu pouka, znaša 
26,32%. 

Na 11. vprašanje, ali učitelji menijo, da je ptujski grad kot objekt in muzej koristna 
kulturna dediščina za učence 4. in 5. razreda pri obravnavi teme domača pokrajina, so 
prav vsi učitelji odgovorili, da se jim zdi pomembna kulturna dediščina. Tudi tukaj torej 
nismo našli razlik med šolami, čeprav so nekatere bolj oddaljene od gradu.  

 

6.4. Analiza nadgradnje obravnave teme Turki iz 4. v 5. razred 

Tema Turki je izbirna tema v učnem načrtu za družbo. Ker se 4. in 5. razred velikokrat 
prepletata, smo želeli ugotoviti, ali temo obravnavajo tudi v 4. razredu, in če jo, kako 
obsežno. Rezultati so bili naslednji: Iz rezultatov ankete smo lahko ugotovili, da je 
obravnava teme Turki jasno postavljena v 5. razred.  
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Pri tretjem vprašanju anketnega vprašalnika smo ugotovili, da 92,31% vseh učiteljev 
4. razreda odgovorilo, da Turkov ne obravnavajo. Le eden je obkrožil, da Turke 
obravnava, pojasnil pa je, da jih le omeni med obravnavo turkerij na gradu. Turkom ta 
učitelj posveti 1–2 uri obravnave.  

Na drugi strani pa lahko vidimo, da Turke v 5. razredu obravnava 93,33% učiteljev. 
Večina jih obravnava 1–2 uri (66,66%), nekaj pa jih Turke obravnava 3–5 ur (26,66%).  

 

7. UČNA PRIPRAVA  

 

7.1. Opis varnostne poti od šole do gradu 

Dejavnosti smo izvedli v sodelovanju z Osnovno šolo Olge Meglič Ptuj, ki se nahaja 
na Prešernovi ulici 31, kar je tik pod grajskim hribom. Čas hoje je bil ocenjen na 10 
minut. Z učenci smo se zbrali na hodniku šole, kjer smo se postavili v vrsto. Ker je bilo 
v skupini 47 učencev, je šola poleg dveh razredničark dodelila tudi dodatno spremstvo 
knjižničarke. Skupino smo vodili mi, ena učiteljica je bila zadnja v koloni, dve pa sta se 
enakomerno razporedili po koloni.  

Ko smo stopili iz šole, smo se ustavili, saj smo morali takoj čez prehod za pešce. 
Učence smo opozorili na avtomobile, ki so prihajali z desne strani, saj je ulica 
enosmerna. Ena izmed učiteljic se je postavila na sredino prehoda za pešce. Sami 
smo bili na začetku vrste, ko  smo prečkali prehod. Ker je bil promet res redek, smo 
lahko cesto prečkali vsi naenkrat, saj ni bilo nobenega avtomobila. Pot smo nadaljevali 
med hišami po tlakovani cesti, ki ni prometna. Učence smo opozorili, da hodimo po 
desni strani poti. Ko smo prispeli na grad, smo pazili, da se nihče ni odcepil od skupine, 
saj je okoli gradu obzidje in preko njega prepad. Na dvorišču gradu smo učence posedli 
na klopi.  
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7.2. Učna priprava 

Študentka: Anuša Sarič Osnovna šola: OŠ Olge Meglič 

Predmet: Družba Mentorica na OŠ: Simona Jakomini 

Razred: 5. A Datum: 20. 9. 2019 

Učna tema: TURKI  

Učni cilji:  

Učenci:  

1. Učenci spoznavajo turško kulturo in zgodovino z različnimi dejavnostmi na 

ptujskem gradu.  

2. Učenci spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja/ domače 

pokrajine in razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo. 

3. Učenci znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz zgodovine Turčije 

na preprostem časovnem traku.   

4. Učenci spoznajo dejavnosti Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. 

5. Učenci pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb 

skozi preteklost na enem od primerov (turški vpadi, obramba in posledice).  

6. Učenci poznajo nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz slovenske 

preteklosti (turški vpadi na slovenska tla). 

7. Učenci oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih izraziti in 

smiselno zagovarjati. 

Metode dela: delo z učnimi listi, razlaga, pogovor, ročna dela 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinsko delo.  

Učna sredstva in pripomočki: učni listi, muzealije na gradu, barvice, literatura, 

začimbe, oreščki v posodah, računalnik in videi, vrv, slike, barvice, podlaga, igra 

Spomin 

Literatura: 

● Učni načrt za družbo (2011). Zavod RS za šolstvo. 

● Trškan D. (2016). Didaktika zgodovine 1996–2016. Ljubljana: Znanstvena 

založba      Filozofske fakultete v Ljubljani. 
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Učne oblike Predvidene dejavnosti  

Uvodni del   

Frontalni 
pouk 

Učenci se pripravijo na odhod. Pred odhodom se pogovorimo o cestno-
prometnih pravilih. Postavimo se v kolono in odpravimo iz šole proti gradu.  
 
Ko pridemo na grad, učenci odložijo stvari, s seboj imajo le podlago in pisalo. 
Pogovorimo se o pravilih v muzeju: ne tekamo, ne dotikamo se razstavljenih 
predmetov, poslušamo spremljevalca, ne kričimo itd.  
 
Učence razdelimo v več skupin in vsaki skupini dodelimo spremljevalca. 
Učencem nato razložimo, kaj bomo delali. 
 
Učenci začnejo izvajati dejavnosti. K naslednji dejavnosti gredo, ko zaslišijo 
zvok različnih inštrumentov – inštrumenti, ki so značilni za turško glasbo (veliki 
boben, činele, triangel itd.). Učence opozorimo, da naj bodo pozorni na to, kaj 
slišijo.  

Osrednji del  

Frontalni 
pouk, 
individualno 
in skupinsko 
delo.  
 
 

DEJAVNOST 1: ZGODOVINA 
 
Učenci dejavnost izvajajo v mali učilnici v pedagoški sobi. Najprej si ogledajo 
video posnetek, ki prikazuje razvoj turške države. Ko učenci pogledajo 
posnetek, na vrvico, ki je razpeta čez prostor, v pravilnem vrstnem redu 
pripnejo slike, poleg pa še ustrezne razlage oziroma pojme.  
 
Na učnem listu označijo pravilno zaporedje dogodkov v turški zgodovini. 
 
DEJAVNOST 2: TURŠKI VPADI IN OBRAMBA 
 
Dejavnost se izvaja v drugem nadstropju gradu. Učenci si ogledajo video o 
taboru Cerovo. Na učnem listu označijo, kateri so glavni elementi in lastnosti 
taborov. 
 
Nato si ogledajo maketi gradu, ki se nahajata v sosednji sobi. Poskušajo 
ugotoviti razlike in podobnosti. Ugotoviti morajo, da se je včasih na sprednjem 
delu gradu nahajal Konradov stolp, ki ga danes več ni. Stolp narišejo na sliko 
na učnem listu. V drugem nadstropju si nato ogledajo še sliko Bitka s Turki.  
 
Učenci se odpravijo ven, na obzidje gradu. Tam morajo na zgradbi pokazati, 
kje je včasih stal Konradov stolp. Nato se pogovarjajo o utrdbi: kako je grad 
postavljen, kje se nahaja, iz kakšnega materiala je obzidje, kako bi se lahko 
branili na ptujskem gradu, kaj bi oni spremenili, da bi bila obramba 
učinkovitejša. Ugotovitve zapišejo na učni list po alinejah. Prav tako se 
pogovarjajo o posledicah turških vpadov, kako so  le-ti vplivali na ljudi, 
gospodarstvo in zemljo.  
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DEJAVNOST 3: OROŽJE IN VOJSKA  
 
Učenci dobijo kartice z opisi orožja, ki ga morajo nato poiskati v zbirki. Imena 
orožja zapišejo na učni list pod sliko. Nato si ogledajo še preostanek zbirke in 
poskusijo ugotoviti, s katerim orožjem so se branili prebivalci Ptuja. Poskusijo 
tudi oceniti, koliko bi tehtal oklep, topovska krogla itd. Pred seboj imajo tudi 
nekaj predmetov, ki so približno enako težki kot predmeti v zbirki. Poskusijo 
ugotoviti, kateri predmet predstavlja težo predmeta v zbirki.  
 
Učenci nato preberejo pesem Lepi janičar in iz besedila razberejo, kakšno 
opravo so imeli ti vojaki.  
 
DEJAVNOST 4: TURKERIJE IN OBLAČILA 
 
Učenci v pisemski ovojnici dobijo razrezano razglednico s turkerijo. 
Razglednico sestavijo, jo prilepijo na učni list in enako sliko poiščejo v dvorani.  
 
Učenci nato iz zbirke izberejo tiste, ki upodabljajo prebivalce v turškem 
cesarstvu. Podrobneje si ogledajo oblačila, nakit ter druge dodatke, poskušajo 
ugotoviti, katere materiale so uporabljali za izdelavo oblačil, ali lahko  sklepamo 
o statusu v družbi iz drže in oblačil in ugotovimo razlike ter podobnosti med 
moškimi in ženskimi oblačili.  
 
Nato se odpravijo do mize, na kateri je več pokrival. Nekatera so turškega 
izvora, druga ne. Učenci morajo izbrati tista pokrivala, ki so turškega izvora. Na 
karticah dobijo zapisana poimenovanja pokrival. Vsakemu turškemu pokrivalu 
poskušajo določiti ime.  Na učnem listu označijo pravilne odgovore.  
 
Na gradu si nato ogledajo portret Žige Herbersteina v kaftanu. 
 
DEJAVNOST 5: TURKI V LITERATURI 
 
Učenci sedejo na podlago na travi na dvorišču gradu. Spremljevalec 
doživljajsko prebere kratke odlomke del, v katerih se pojavlja tema turška 
kultura in zgodovina: Kralj Matjaž, Miklova Zala, Jurij Kozjak, Kraljevič Marko, 
Turki v Butalah in Ribniška Jerica. Z učenci se nato pogovori o stičnih točkah 
literature, o čem največ pišejo (vpadi, kultura, zgodovina, bojazen pred Turki 
itd.), kateri slovenski avtorji so pisali o tem.  
 
Učenci na učni list narišejo miselni vzorec, vključijo: slovenske avtorje, primere 
naslovov, glavne teme literarnih del. 
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DEJAVNOST 6: ZAPUŠČINA TURKOV PRI NAS IN V EVROPI, HRANA, 
PIJAČA, RASTLINE IN ZAČIMBE 
 
Učenci imajo na mizi veliko stvari, ki so jih v zadnjih stoletjih k nam prinesli 
Turki. Vse stvari so v skrite v posodicah, da učenci ne vidijo, kaj je v njih. Naloga 
učencev je, da s pomočjo vonja in tipanja ugotovijo, kaj vse se skriva v 
posodicah. Ugotovitve zapišejo na učni list. Med drugim  se bodo v posodicah 
skrivale začimbe, kot so cimet, klinčki, skrivala se bo tudi kava, rozine sultana, 
datlji itd. Učenci so lahko poskusili tudi lokum, tradicionalno sladico iz Turčije.  
 
Na drugi mizi so učenci imeli različne rastline, med katerimi so  morali izbrati 
tiste, ki izvirajo iz Turčije. Na učni list so zapisali tiste, za katere menijo, da 
izvirajo iz Turčije. Na koncu s spremljevalcem preverijo odgovore, prečrtajo, kaj 
so izbrali narobe in pripišejo imena rastlin, ki jim manjkajo.  
 
 
DEJAVNOST 7: PREBIVALCI OSMANSKEGA CESARSTVA 
 
Učenci imajo na učnem listu narisano piramido, ki je razdeljena na skupine. 
Preberejo kratek opis o prebivalcih Osmanskega cesarstva, nato pa k vsaki 
skupini pripišejo osebe, ki spadajo tja. Na koncu prilepijo sliko te osebe v 
pravilno skupino. Slike oseb dobijo kot nalepke.  
 
DEJAVNOST 8: UMETNOST 
 
Učenci sedejo na preprogo na travi. Usedejo se po turško. Učenci pogledajo, 
ali imajo  oblečeno, obuto kaj v odtenku modrega, ali  kot dodatek kaj 
turkiznega. Zbiramo ideje, kje lahko najdemo turkizno barvo. Pokažemo paleto, 
učenci morajo izbrati različne odtenke turkizne barve. Nato pokažemo različne 
orientalske vzorce. Učenci dobijo učni list, na katerem je skrita slika. Potem 
dobijo navodilo, da določeno številko pobarvajo z določeno bravo. Na koncu 
se pokaže slika tulipana.  
 
DEJAVNOST 9: VERA 
 
Učenci igrajo igro Spomin, na kateri so muslimanski simboli. Zmaga tisti, ki 
najde največ parov. Na koncu na učnem listu poimenujejo simbole, ki so se 
pojavljali v igri. Med simboli so mošeja, minareti, Koran itd.   

Zaključni del  

Individualno 
delo 

Učenci se zberejo v pedagoški sobi. Sedejo  za mize, vsak dobi svoj list papirja, 
na katerega zapiše ime in priimek ter razred in datum. Nato učenci narišejo, kaj 
so si  tega dne najbolj zapomnili: lahko je to portret v turških oblačilih, lahko sta 
hrana, pijača, ki prihajata iz Turčije in so si ju najbolj zapomnili, morda orožje 
itd. Narisati morajo nekaj, kar je povezano s Turki. Na koncu lahko tudi 
pobarvajo orientalski vzorec na sliki. 
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7.3. Analiza učne ure 

Dejavnosti na ptujskem gradu, ki so se izvajale 20. 9. 2019, so bile izpeljane zelo 
uspešno. Učenci so sodelovali, med delom so bili motivirani in zagnani. Ker jih je bilo 
veliko, smo naredili manjše skupine in več dejavnosti, da so lahko vsi učenci 
enakovredno sodelovali.  

Prav tako so se lahko spremljevalci posvetili prav vsem učencem in če so le-ti imeli 
težave, so jim lažje pomagali. Menimo, da je bil prav ta eden izmed ključnih dejavnikov, 
da so bile dejavnosti tako uspešne. Če bi bile skupine prevelike, učenci od dejavnosti 
ne bi odnesli veliko, prav tako bi najverjetneje zmanjkalo časa, da vsi rešijo naloge. 
Fotografije, ki sledijo, smo posneli med izvajanjem dejavnosti.  

 

 

Slika 36: Izvajanje dejavnosti na spodnjem obzidju ptujskega gradu (vir: osebni arhiv) 

 

 

Slika 37: Izvajanje dejavnosti na dvorišču ptujskega gradu (vir: osebni arhiv) 
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Ker smo imeli na gradu le nekaj ur časa, so bile dejavnosti kratke, posledično pa tudi  
lažje po zahtevnosti. Pri snovanju dejavnosti smo se trudili, da so učenci čim več 
ustvarjali, razmišljali, opazovali, uporabljali tudi druge čute (vonj in tip), saj so bile 
dejavnosti tako bolj privlačne. To je bil tudi drugi ključni dejavnik, da so bile dejavnosti 
uspešne.  

Vseeno pa smo se odločili za učne liste, saj bodo le-ti učencem na koncu ostali kot 
spomin, hkrati pa bodo služili kot zapiski za nadaljnje učenje. Zato smo se tudi odločili, 
da učnih listov ne bomo ocenjevali, temveč bomo stremeli k temu, da bodo naloge 
rešene pravilno – tako bodo učenci imeli učne liste kot zapis v zvezek, iz katerega se 
bodo lahko še učili.  

Učenci so učne liste reševali samostojno, spremljevalci jim niso pomagali do rešitev, 
po potrebi so jih le usmerjali. Da pa smo dosegli urejen zapis, s pravilnimi odgovori, so 
učenci pravilne odgovore najprej povedali spremljevalcem, šele nato so jih zapisali.  

Težav z disciplino ni bilo, saj smo z učenci na začetku določili pravila. Dobro je bilo, da 
jih je bilo v eni skupini le 5, tako je tudi spremljevalec skupine lažje nadzoroval učence. 
Prav tako menimo, da so bile dejavnosti dovolj zanimive, da so učence pritegnile in ni 
bilo neposlušnosti. Koncentracija je začela upadati proti koncu dneva, vendar je bilo to 
pričakovano, saj smo med dejavnostmi imeli le en odmor za malico. 
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Analiza po dejavnostih 
 

Dejavnost 1: Zgodovina 

Učenci so si z zanimanjem ogledali video, ki je prikazoval in opisoval turško zgodovino. 
Posnetek smo pripravili sami, da smo lahko izbrali le ključna dejstva, ki so se nam 
zdela pomembna. Posnetek je bil primerno kratek, saj so vsi učenci poslušali in gledali 
pozorno ter zbrano. Zelo dobro se jim je zdelo pripenjanje slik na vrvico, saj so sami 
lahko pripenjali slike. Tako dejavnost ni bila popolnoma statična, učenci so uporabljali 
motorične sposobnosti. Učenci so nalogo reševali uspešno, težave so imeli le z 
določenimi dogodki, ki so si sledili v kratkem časovnem obdobju. Tako niso točno 
vedeli, kateri dogodek je bil prej in kateri kasneje.  

 

 

Slika 38: Pripenjanje slik iz turške zgodovine v pravilni v vrstni red (vir: osebni arhiv) 

 

Dejavnost 2: Turški vpadi in obramba 

Tudi pri tej dejavnosti so si učenci ogledali video, in sicer o taboru Cerovo, nato pa so 
rešili učni list. Tudi ta video je učence pritegnil, z zanimanjem so si ga ogledali do 
konca. Zelo motivirani so bili pri opazovanju maket, ki sta bili v tej sobi, pozorno so ju 
opazovali in naštevali podobnosti ter razlike. Manj motivirani so bili pri ogledu slike 
Bitka s Turki, ki se nahaja v 1. nadstropju gradu, saj so jih zanimale tudi druge stvari, 
ki so se nahajale v sobi. Tako smo jim morali vedno znova usmerjati pozornost na 
sliko. Učence smo spet pritegnili k snovi, ko smo šli na zunanje obzidje in spet so bili 
polni idej, kako so se nekoč na ptujskem gradu branili pred Turki. Učenci so tudi dobro 
vedeli, kakšne posledice so  vpadi prinesli pri ljudeh, v gospodarstvu in okolju. 
Dejavnost je bila zelo dolga, tako da je bilo odmerjenih 20 minut skoraj premalo. Če bi 
to dejavnost ponovno oblikovali, bi poskušali enako temo obravnavati na kakšen drug 
način, da ne bi bilo potrebno hiteti z izvedbo.  

7.3.1. 
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Dejavnost bi lahko skrajšali tako, da bi učencem že prej naredili maketo protiturškega 
tabora in označili njegove značilnosti. Učenci bi poskusili ugotoviti, katere značilnosti 
taborov so označene. Ugotovitve bi napisali na učni list. Pri tej dejavnosti je bilo najbolj 
zamudno gledanje posnetka, ki je trajal skoraj 4 minute in 30 sekund, nato pa so morali 
učenci še prebrati in označiti trditve. To jim je vzelo največ časa.  

 

 

Slika 39: Reševanje učnih listov o protiturških taborih (vir: osebni arhiv) 

 

Dejavnost 3: Orožje in vojska 

Tukaj so bili učenci zelo motivirani za izvedbo dejavnosti, še posebej dečki. Po opisu 
so morali najti orožje v zbirki in prav vsi so se trudili, da bi orožje našli. Zbirka je res 
bogata, zato iskanje ni bilo lahko. Učenci so morali zelo natančno opazovati 
podrobnosti na orožju in jih primerjati z opisi. Prav lepo jih je bilo opazovati, kako so 
se trudili ugotoviti, koliko tehtajo posamezne stvari in kateri predmeti v resničnem 
življenju bi tehtali približno enako. Da bi ugotovili približno težo, so nekatere predmete 
tudi poskusili dvigniti, in videli so, da oklep ni tako lahek, kot bi si mislili, ampak so se 
vojaki morali pošteno potruditi, da so ga nosili.  

 

Slika 40: Iskanje orožja v zbirki po opisih na karticah (vir: osebni arhiv) 
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Dejavnost 4: Turkerije in oblačila 

Učenci so z radovednostjo odprli pisemsko ovojnico, v kateri se je skrivala razrezana 
turkerija. Videli smo, da bi jo radi čim prej sestavili, da vidijo, kaj bo na koncu nastalo. 
Prav tako so poiskali sliko v dvorani takoj, ko so sestavili razglednico.  

Ker učenci niso znali  veliko o načinu turškega oblačenja in o tem, katere materiale so 
uporabljali, je bil del, v katerem so se pogovarjali o turških oblačilih, bolj ali manj 
frontalen. Če bi imeli na voljo več časa, bi dejavnost oblikovali drugače, dobro bi bilo, 
da bi učenci mogoče lahko poskusili kakšen kos oblačila, lahko bi si poskusili narediti 
turban in podobno. Pri dejavnosti, kjer so morali izbrati pokrivala, ki so turška, smo 
namerno dodali podobna pokrivala, vmes je bila tudi avba, ki je podobna turbanu. 
Učenci tako niso kar takoj ugotovili, katera pokrivala so turška. Na koncu so šli do 
portreta Žige Herbersteina v kaftanu in videli smo, da jih je slika pritegnila. Prav tako 
smo ugotovili, da so si ob tej dejavnosti veliko zapomnili, saj so morali sliko komentirati 
in primerjati s turkerijami – učenci so točno vedeli, katere so podobnosti in razlike.  

 

 

Slika 41: Sestavljanje razglednice s turkerijo (vir: osebni arhiv) 

 

Dejavnost 5: Turki v slovenski literaturi 

Ta dejavnost je bila učencem najmanj zanimiva. Na travo smo pogrnili odejo in dodali 
še blazine z orientalskim vzorcem. Učenci so lahko brali različne knjige, ki so 
vsebovale temo o Turkih. Sami so morali ugotoviti  avtorje, naslove in teme, o katerih 
so govorile knjige. Učencem je to bilo precej dolgočasno, pri tej dejavnosti so imeli 
najmanj motivacije. Predvidevamo, da zato, ker ni bilo povezano s kakšno igro, ampak 
so morali sami povzemati literaturo.  
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Če bi se še enkrat odločali, te dejavnosti ne bi izvajali, vključili pa smo jo zato, ker je 
bilo potrebno narediti več skupin, saj bi bile drugače prevelike. Če bi jo že izvajali, bi 
učencem dopustili, da knjige prelistajo, preberejo kakšen odlomek in si za trenutek, po 
že izvedenih dejavnostih, vzamejo krajši odmor. 

 

 

Slika 42: Branje pravljice Kralj Matjaž, ki vsebuje temo Turki (vir: osebni arhiv) 

 

Dejavnost 6: Kaj so Turki prinesli k nam 

Ta dejavnost se je izkazala za najuspešnejšo. Naloga učencev je bila, da vonjajo in 
tipajo vsebino kozarčkov ter ugotovijo, kaj je v njih. Učencem so se zdele zanimive 
različne vonjave in teksture, presenetljivo pa so prepoznali tudi večino sestavin v 
kozarčkih. Presenečeni pa nismo bili, ko so morali izbrati, katere rastline so Turki 
prinesli k nam. Nihče ni izbral tulipanov, saj je večina mislila, da ti izvirajo z 
Nizozemske. Tako nas veseli, da so se učenci naučili nekaj novega. Podatek o izvoru 
tulipanov jih je vse presenetil.  

 

 

Slika 43: Ugotavljanje vsebine lončka (vir: osebni arhiv) 
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Dejavnost 7: Prebivalci Osmanskega cesarstva 

Proti našemu pričakovanju je bila ta dejavnost učencem všeč, kljub temu, da je bila 
bolj ali manj teoretična, in ni bila povezana z igro. Učenci so prebrali kratek povzetek 
o prebivalcih osmanskega cesarstva, nato pa prilepili slike oseb v hierarhično piramido.  

Všeč jim je bilo, da so slike narejene kot nalepke in da niso potrebovali lepila. Menimo, 
da jih je to tudi še bolj motiviralo za delo. Od ostalih spremljevalcev smo dobili tudi 
informacijo, da so učenci med lepljenjem zbrano prisluhnili posredovanim informacijam 
o prebivalcih turškega imperija.  

 

 

Slika 44: Lepljenje slik prebivalcev Osmanskega cesarstva v pravilno skupino hierarhije prebivalstva (vir: osebni 
arhiv) 

 

Dejavnost 8: Turška umetnost 

Tudi tukaj so podobno kot pri literaturi imeli učenci ustvarjeno sproščeno, avtentično 
okolje: odeja na travi, obdana z blazinami iz Istanbula. Učenci so spoznavali turško 
umetnost preko slik (arhitektura, keramika, slikarstvo itd.), ogledali so si lahko tudi 
podstavek, ki smo ga prinesli iz Istanbula, na njem je bil vzorec iz palače Topkapi. 
Učenci so veliko spraševali.  

Tako smo lahko videli, da jih je tema pritegnila. Prav tako so se osredotočili na turkizno 
barvo in njene različne odtenke. Po navodilih so pobarvali skrito sliko, na kateri se je 
na koncu prikazal tulipan. Vključili smo več odtenkov turkizne barve.  
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Slika 45: Barvanje skrite slike in uporaba različnih odtenkov turkizne barve (vir: osebni arhiv) 

 

 

Dejavnost 9: Vera 

Pri oblikovanju te dejavnosti smo morali biti zelo previdni, saj smo želeli vero predstaviti 
na kar se da objektiven način. Tako smo elemente islama vpletli v igro »Spomin«. To 
je bila dobra odločitev, saj so se učenci z igro naučili o temeljnih značilnostih vere, ki 
je v Turčiji tudi danes prevladujoča. Igra je hitro stekla, učnih listov ni bilo potrebno 
dolgo reševati, tako so igrali to igro še nekajkrat, dokler ni bilo potrebno zamenjati 
dejavnosti.  

 

 

Slika 46: Igranje igre "spomin" s simboli islama (vir: osebni arhiv) 
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Mnenja vodij skupin 

Zbrali smo tudi mnenja vodij skupin (9 spremljevalcev), ki so povedali, da je bila 
učencem najbolj všeč dejavnost Kaj so Turki prinesli k nam. Ob tej dejavnosti so bili 
učenci navdušeni, da so lahko vonjali in tipali stvari, presenetljivo je bilo, da je večina 
učencev poznala začimbe in druge stvari, ki so se skrivale v lončkih. Prav tako so 
spremljevalci zapisali, da so bili učenci navdušeni nad igro »Spomin«. Pripomnili so, 
da so učenci pri dejavnosti Umetnost že takoj prepoznali tulipan, čeprav še niso začeli 
barvati. Veliko motivacije so imeli tudi pri dejavnosti z orožjem. Učenci pa so imeli 
težave s koncentracijo pri dejavnosti Literatura, kar smo ugotovili že sami. To dejavnost 
bi vsekakor prilagodili, če bi dejavnosti ponavljali. Menimo, da bi nekatere učence še 
vedno zanimala literatura, tako da bi to dejavnost izpeljali  kot bralni kotiček, kamor bi 
se lahko učenci posedli v odmoru. Spremljevalci so morali nato izbrati dejavnost, ki je 
učencem bila najbolj zanimiva in v kateri so bili najbolj uspešni, prav tako so morali 
izbrati dejavnost, ki učencem ni bila zanimiva. Rezultati so naslednji: 

 

 

Graf 14: Grafični prikaz odgovorov vodij skupin, katera dejavnost je bila po njihovem mnenju za učence najbolj 
zanimiva  

 

Večina spremljevalcev je za najbolj zanimivo dejavnost za učence izbrala Kaj so Turki 
prinesli k nam. To dejavnost je izbralo 5 od 9 spremljevalcev, kar je 56%. Kar trije 
spremljevalci so za najbolj zanimivo dejavnost izbrali Umetnost, kar pomeni 33%,  
dodali pa so utemeljitev, da je učencem bilo zanimivo opazovati slike turške umetnosti, 
veliko so tudi spraševali.  

 

7.3.2. 
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Čeprav so takoj opazili, da je na sliki tulipan, so uživali v barvanju, še posebej, ker so 
lahko poleg ležali in se pogovarjali. Eden izmed spremljevalcev pa je glasoval, da je 
bila najbolj zanimiva dejavnost za učence Vera, saj so poznali igro »Spomin« in so 
lahko simbole islama spoznavali s pomočjo igre.  

 

 

Graf 15: Grafični prikaz odgovorov vodij skupin, katera dejavnost je bila po njihovem mnenju za učence najmanj 
zanimiva 

 

Spremljevalci so se skoraj enoglasno odločili, da je bila najmanj zanimiva dejavnost 
Literatura. Zanjo je glasovalo 8 od 9 spremljevalcev, kar pomeni 89%. Iz tega lahko 
ugotovimo, da moramo naslednjič dejavnost prilagoditi učencem, jo narediti 
zanimivejšo in bolj motivacijsko, ali pa jo popolnoma izločiti. Eden spremljevalec (11%) 
je glasoval za dejavnost Turški vpadi in obramba ter pojasnil, da so morali preveč hiteti, 
da bi lahko dejavnost izvedli primerno. Tako je bilo za učence preveč informacij in niso 
bili tako motivirani.  
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8. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 

V magistrskem delu smo preučevali zgodovino in kulturo Turkov. Začeli smo s 7. 
stoletjem našega štetja ter nadaljevali do oblikovanja moderne Turčije. Zanimivo je bilo 
raziskovati njihovo razgibano zgodovino, ko so uspeli iz nomadskih plemen prerasti v 
enega največjih imperijev na svetu. Ker smo tudi sami obiskali Istanbul, smo lahko 
videli, da svojo kulturo radi negujejo, razširjajo in o njej učijo mlajše generacije. Na 
svojo zgodovino so ponosni, kar smo lahko videli v muzejih, kjer hranijo predmete, 
stare že več stoletij. Raziskovanje njihove kulture je bilo doživljajsko tako v Istanbulu, 
kot tudi doma, ko smo preverjali in pregledovali literaturo, saj je  pisana, raznolika in 
pestra. O Turkih, njihovi zgodovini in kulturi bi lahko napisali nešteto strani. Literature 
ni bilo težko najti, vsaka zgodovinska knjiga, članek, spletna stran ali enciklopedija so 
vsebovali vsaj nekaj informacij o tem narodu. Ker nas ta tema tudi pritegne, je bilo 
brskanje po literaturi za nas zelo poučno, izvedeli pa smo tudi veliko novega. Posebno 
poglavje smo posvetili vplivu Turkov na nas in naše ozemlje. Sem seveda spadajo 
znameniti turški vpadi, ki so trajali več stoletij, za seboj pa so pustili veliko opustošenje, 
smrt, revščino in trpljenje. Pomembno je bilo raziskati, kako so se  posledice odrazile 
na ljudeh, gospodarstvu, zgradbah, mestih in okolju.  

Tako smo preučili, kje točno so potekali ti vpadi na slovenska tla, kdaj so se zgodili in 
kako so se ljudje na njih odzvali in zaščitili. Tako smo spoznali protiturške tabore, 
državne reforme, ki so ščitile mesta ter ljudi, na koncu pa tudi literaturo, s pomočjo 
katere so ljudje opisovali in izražali vse, tudi hudo, kar so prinesli Turki.  

Čeprav so Turki s seboj prinesli tudi veliko slabega, pa so jih Evropejci na koncu že z 
zanimanjem raziskovali ter od njih prevzemali različne stile, ki so se prenesli na 
oblačila, dom in prehrano. Tako so modernejši gradovi že opremljeni s pohištvom, ki 
so ga pridobili s trgovino iz Orienta, slike, ki upodabljajo ljudi na Vzhodu. Danes tudi 
uporabljamo začimbe, ki so jih na naše ozemlje prinesli Turki. Pritegnilo nas je 
raziskovanje, kaj pri nas je pravzaprav dediščina Turkov. Za veliko stvari, za katere 
smo mislili, da so jih k nam prinesli drugi narodi, se je na koncu izkazalo, da so jih 
prinesli Turki. Primer so tulipani, za katere večina ljudi meni, da izvirajo z Nizozemske, 
so pa te prelepe rože prišle naravnost in Turčije. Med raziskovanjem smo prišli še do 
drugih novih odkritij.  

Na drugi strani je ptujski grad, ki je znamenita kulturna dediščina, prisoten na vseh 
razglednicah. Le kaj bi imeli Turki in ptujski grad skupnega? Ugotovili smo, da kar 
veliko. Turki pravzaprav niso nikoli stopili v mesto, ampak so na njem pustili pečat. 
Največja vez med Turki in ptujskim gradom je bil Valter Leslie, ki je bil poslanik za 
cesarja. Prav zaradi njega je na gradu v slavnostni dvorani zbirka turkerij, zaradi katere 
lahko dobimo vsaj občutek, kako so izgledali prebivalci Osmanskega cesarstva. Prav 
tako je na gradu v zbirki orožja kar nekaj muzealij, s pomočjo katerih lahko odkrivamo, 
kakšni so bili Osmani.  
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To je bilo tudi naše najpomembnejše raziskovalno vprašanje: ali lahko obravnavamo 
temo Turki na ptujskem gradu? Ima grad dovolj muzealij, da lahko  izvedemo 
dejavnosti, ki obravnavajo več področij zgodovine in kulture Turkov? 

Ugotovili smo, da lahko hipotezo, da ima ptujski grad dovolj muzealij za celostno 
obravnavo te teme, delno potrdimo in delno zavrnemo. Grad je  bil v veliko pomoč pri 
obravnavi te teme, vendar z muzealijami na gradu nismo mogli raziskati vseh področij. 
Tako smo grad vključili v dejavnost, pri kateri smo obravnavali turške vpade ter 
posledice le-teh. Učenci so si lahko ogledali, kako se je grad razvijal skozi stoletja, 
kako se je iz bivalne zgradbe spremenil v utrdbo za obrambo in nato nazaj v poletno 
rezidenco. V gradu je razvoj pregledno predstavljen v 2. nadstropju, kjer se nahajata 
tudi dve maketi, ki predstavljata razvoj gradu. Tudi ti dve maketi sta bili uporabljeni tudi 
v naši  dejavnosti. Uporabili smo tudi grad kot  zgradbo – opazovali smo, kako je 
postavljen, kateri materiali so bili uporabljeni, kako so se prebivalci gradu branili pred 
napadi. Opazovali smo tudi okolico, ugotovili, kje je včasih potekalo obzidje okoli mesta 
in kakšne so bile posledice vpadov. Z učenci smo si ogledali tudi sliko Bitka s Turki, ki 
jo hrani muzej na gradu. 

Druga dejavnost, pri kateri smo uporabili muzealije na gradu, sta orožje in vojska. 
Muzej ima bogato zbirko, v kateri smo prepoznavali turška orožja in oklepe, prav tako 
pa smo poskušali ugotoviti, s katerimi orožji so se branili prebivalci Ptuja. Ptujski grad 
smo uporabili tudi pri spoznavanju turkerij in turških oblačil. Učenci so tako opazovali, 
kako so oblečeni ljudje na slikah in ugotavljali, kakšna oblačila so bila značilna za 
Osmansko cesarstvo. V sklopu te dejavnosti smo si ogledali tudi sliko Žige 
Herbersteina v kaftanu, muzej pa hrani tudi staro knjigo, v kateri je prav tako 
upodobljena oseba v kaftanu in je razstavljena poleg slike.  

Pri drugih dejavnostih na žalost nismo mogli uporabiti muzealij na gradu ali  zgradbe. 
Zato je bilo potrebno pripraviti vse druge pripomočke, da so lahko učenci spoznavali 
turško kulturo.  

Kljub vsemu menimo, da  je grad primeren za obravnavo te teme, vendar ne celostno. 
Kot smo z dejavnostmi dokazali, lahko tudi sami dopolnimo manjkajoče elemente za 
obravnavo področij turške zgodovine in kulture. Grad ponuja dovolj prostora in 
materiala, da bi lahko organizirali dneve dejavnosti na temo Turki. Prav tako menimo, 
da smo dokazali, da bi lahko pedagoška služba na gradu Turke vključila v večjem 
obsegu pri svojem programu za otroke. Turke bi lahko bolj izpostavili in jim namenili 
posebne delavnice, saj grad to omogoča za vsaj nekaj področij turške zgodovine in 
kulture. Dejavnosti je tudi možno prilagajati glede na različne starostne skupine.  

Uspešno smo uresničili cilj obiskati Zgodovinski arhiv na Ptuju, saj smo našli primerne 
podatke, s pomočjo katerih nam je bil omogočen vpogled v čas življenja ljudi v obdobju 
turških vpadov. Na žalost nismo dobili originalov, saj jih arhiv ne hrani. Zdi se nam 
dobro, da ima arhiv na Ptuju zapise o takratnem času, četudi samo slike.  
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Tako se lahko dogajanja na Ptuju predstavijo prebivalcem mesta in s tem ohranjajo 
kulturno dediščino. Pomembno se nam je zdelo, da se vsi viri nanašajo na Turke na 
Ptuju in ne na vpade na celotno Štajersko.  

Pri izvajanju in analizi anketnih vprašalnikov smo prišli do odgovorov, kako to temo 
poznajo učitelji ptujskih osnovnih šol. Ugotovili smo, da učitelji dobro poznajo 
zgodovino mesta, vendar ne vsi enako dobro. Menim, da bi se morali bolj poglobiti v 
zgodovino mesta, saj je del njihove naloge tudi, da tako snovno kot nesnovno kulturno 
dediščino posredujejo mlajšim generacijam. Prav tako smo ugotovili, da na vseh 
ptujskih šolah ptujski grad obravnavajo v sklopu pouka, kar je razveseljiv podatek. Zdi 
se nam pomembno, da se učitelji zavedajo, da imajo v svojem kraju kulturno dediščino, 
ki jo lahko uporabijo pri pouku in jo s tem tudi ohranjajo.  

Učitelje smo tudi povprašali, kako oni gledajo na ptujski grad kot objekt in muzej, ter 
če se jim zdi primeren za obravnavo teme Turki. Čeprav jih je veliko odgovorilo, da se 
jim zdi primeren, jih večina med njimi teme tam ne bi izvajala. Glede na to, da je bilo 
izvajanje dejavnosti uspešno, upamo, da se bo kateri izmed učiteljev vseeno opogumil 
ter obravnavo teme izvedel na gradu. Učitelji so podali kar nekaj zanimivih dejavnosti 
na temo Turki, ki bi jih lahko organizirali  na gradu. Že s tem so naredili pomemben 
korak k uresničevanju učnega cilja na gradu in s tem tudi uporabe muzealij, ki so tam.  

Uspešen in poučen je bil tudi intervju s kustodinjo in pedagoginjo na gradu, ki je podala 
veliko zanimivih informacij. Videlo se je, da svoje delo opravlja strokovno in jo delo z 
otroki tudi veseli. Pedagoginja nam je tudi omogočila izvajanje dejavnosti na gradu, 
predlagala je tudi nekaj literature ter vodstvo po gradu, kar nam je zelo koristilo pri 
oblikovanju dejavnosti in pisanju magistrske naloge.  

S pomočjo intervjuja smo dobili veliko koristnih informacij, ki so osvetlile zgodovino 
ptujskega gradu, prav tako pa tudi dejstva o Turkih na Ptuju. Intervju je bil koristen, saj 
smo pridobili tudi vpogled v mnenje in razmišljanje pedagoginje, ali je ptujski grad 
primeren za obravnavo teme Turki. Menila je, da grad je primeren za obravnavo teme, 
po izvedbi dejavnosti pa smo to mnenje tudi potrdili.  
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9.4. Arhivsko gradivo 

Slika 9: Zapis o razsodbi med senjskim in ptujskim samostanom, str. 91. Zgodovinski 
arhiv Ptuj. Ambrozij Capello: Kronika dominikanskega samostana na Ptuju 
(signatura: SI_ZAP/0070_00034)  

Slika 10: Zapis o turških vpadih na Štajersko, str. 163. Zgodovinski arhiv Ptuj. Simon 
Povoden: Meščanska čitanka I. del (signatura: SI_ZAP/0070_00040) 

Slika 11: Zapis o ciganih kot ogleduhih turške vojske, str. 166. Zgodovinski arhiv Ptuj. 
Simon Povoden: Meščanska čitanka I. del (signatura: SI_ZAP/0070_00040) 

Slika 12: Zapis o vojni s Turki; ureditev Ptuja, str. 180 in 181. Zgodovinski arhiv Ptuj. 
Simon Povoden: Meščanska čitanka I. del (signatura: SI_ZAP/0070_00040) 
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10. PRILOGE 

 

10.1. Anketni vprašalnik 

 

Pozdravljeni, 

Sem Anuša Sarić, študentka 2. stopnje programa Poučevanje na razredni stopnji na 
Pedagoški fakulteti na Univerzi v Ljubljani. Za magistrsko nalogo z naslovom Vloga ptujskega 
gradu pri obravnavi teme Turki v 5. razredu osnovne šole raziskujem, kako se ta tema 
nadgrajuje iz 4. v 5. razred in ali učitelji ptujskih šol vedo, da lahko za temo Turki pri pouku 
uporabijo tudi kulturno dediščino v domačem kraju. Pred Vami je anketni vprašalnik, s katerim 
ugotavljam, koliko časa namenite poučevanju teme Turki in v kolikšni meri se Vam zdi ptujski 
grad uporaben za obravnavo te teme. Vprašalnik je anonimen, vsi odgovori bodo skrbno 
varovani, rezultati pa prikazani tako, da se ne bo razbralo identitete posameznika. Prosim, da 
natančno preberete navodila in odgovorite na vsa vprašanja. Reševanje Vam bo vzelo 5 –10 
minut.  

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! 

 

RAZRED (obkrožite):          4.     /     5.   RAZRED 

 

OSNOVNA ŠOLA: ____________________________________ 

 

1. Kdaj so se začeli turški vpadi na slovenska tla?  
a) V 15. stoletju. 
b) V 12. stoletju. 
c) V 18. stoletju. 
d) V 1. stoletju pr. n. št.  

 
2. So Turki kdaj vstopili v mesto Ptuj? 

a) Da, vendar za seboj niso pustili opustošenja. 
b) Da, opustošili so ves Ptuj, skupaj s ptujskim gradom.  
c) Ne, Turki niso nikoli prečkali ozemlja Ptuja. 
d) Turki so prečkali ozemlje Ptuja, vendar nikoli niso prišli v mesto.  

 
3. Kako obširno obravnavate temo Turki? 

a) Obravnavamo le turške vpade. 
b) Obravnavamo turško kulturo, zgodovino. 
c) Obravnavamo turško kulturo, zgodovino in turške vpade. 
d) Ne obravnavamo teme Turki.  
e) Drugo: ___________________________________ 
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4. Koliko ur namenite temi Turki? 
a) 1–2 uri. 
b) 3–5 ur. 
c) Več kot 5 ur. 
d) Ne obravnavamo teme Turki. 

 
5. Katera sredstva uporabljate za obravnavo teme Turki? Obkrožite lahko več 

odgovorov.  
a) Učbenike 
b) Interaktivne pripomočke  
c) Zapis v zvezkih 
d) Terensko delo 

e) Ptujski grad 
f) Druga kulturna dediščina na Ptuju  
g) Drugo: __________________

6. Ali v obravnavo teme vključite pripovedke, pravljice, pesmi, ki vsebujejo elemente 
turške kulture in zgodovine? 
a) Da. 
b) Ne.  

 
Zakaj da/ne? 
 
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
7. Naštejte vsaj tri literarna dela, ki vsebujejo elemente turške kulture ali zgodovine. 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Omenjate ptujski grad kot stavbo in muzej pri pouku?   
a) Da. 
b) Ne.  

V sklopu katere teme? 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Koliko ur namenite obravnavi ptujskega gradu? 
a) 1–2 uri. 
b) 3–5 ur. 
c) Več kot 5 ur. 
d) Ne obravnavamo ptujskega gradu. 

 
 

10. Ste kdaj v sklopu pouka obiskali ptujski grad?  
a) Da. 
b) Ne. 

Katero temo ste obravnavali? 

__________________________________________________________________________ 
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11. Menite, da je ptujski grad kot objekt in muzej koristna kulturna dediščina za učence 4. 
in 5. razreda pri obravnavi teme domača pokrajina? 
a) Da. 
b) Ne. 

Zakaj da/ne? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. Ste kdaj uporabili ptujski grad za obravnavo teme Turki?  
a) Da. 
b) Ne. 

Zakaj da/ne? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Menite, da lahko ptujski grad ponudi dovolj muzealij za celostno (za področje glasbe, 
zgodovine, hrane in pijače, oblačil, načina življenja itd.) obravnavo teme?  
a) Da. 
b) Ne. 
c) Drugo: _______________________________ 

 
 
14. Naštejte nekaj muzealij na gradu ali del objekta, ki bi bile v pomoč pri obravnavi teme 

Turki. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

15. Oblikujte kratko dejavnost za obravnavo kulture in zgodovine Turkov na ptujskem 

gradu.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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16. Navedite še kakšen primer kulturne dediščine na Ptuju, ki bi lahko bil v pomoč pri 
obravnavi teme Turki. 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

17. Se vam zdi koristno, da bi na ptujskem gradu pedagoški delavci uvedli stalne delavnice 
na temo Turki, da bi šolske skupine, ki se nahajajo drugod po Sloveniji, na obisk prišle 
le za obravnavo teme Turki? 
a) Da, šolske skupine bi lahko prišle na ptujski grad le za obravnavo teme Turki. 
b) Ne, šolskim skupinam po Sloveniji se ne splača priti le zaradi te teme.  
c) Drugo: ___________________________________________________________ 
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10.2. Soglasje staršev 

 

SOGLASJE STARŠEV 

 

Spoštovani! 

Sem Anuša Sarič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. 
Trenutno pišem magistrsko nalogo z naslovom Vloga ptujskega gradu pri obravnavi teme 
Turki v 5. razredu osnovne šole. Za raziskovalni del bi potrebovala sodelovanje Vašega 
otroka pri dejavnostih, ki jih bomo izvajali na ptujskem gradu, in sicer v petek, 20. 9. 2019. 
Pri dejavnostih bomo spoznavali turško kulturo, zgodovino, turške vpade na slovenska tla 
itd.  

Izvajanje dejavnosti bo tudi fotografirano kot dokazni material o izvajanju dejavnosti, 
vendar identiteta otrok na fotografijah ne bo razkrita. Za soglasje se Vam iskreno 
zahvaljujem! 

 

 

IZJAVA O SODELOVANJU 

Spodaj podpisani ________________________ (ime in priimek roditelja) dovoljujem 

svojemu otroku ___________________________ (ime in priimek otroka) sodelovanje pri 

dejavnostih na ptujskem gradu v okviru magistrske naloge.  

_____________________________ 

(podpis) 

 

Ker bomo med dejavnostmi imeli tudi stik s hrano, ki so jo Turki prinesli na naše ozemlje, 
Vas prosim, da na spodnjo črto zapišete, ali je Vaš otrok alergičen na katerokoli hrano. 
Spoznavali bomo predvsem oreščke, sadje, začimbe, sladice (vse kupljeno v trgovini).  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10.3. Učni listi 
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