ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο των Τουρκικών Σπουδών είναι η τουρκική και οι άλλες τουρκογενείς γλώσσες,
καθώς και η ιστορία, οι λογοτεχνίες και οι πολιτισμοί τους από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα.
Διάφορες γνωστικές ενότητες των Τουρκικών Σπουδών έχουν διαμορφωθεί: η Τουρκολογία ή
οι Τουρκικές (Τurkic) Σπουδές, που αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα των τουρκικών γλωσσών
και λογοτεχνιών· οι Οθωμανικές Σπουδές, που επικεντρώνονται στις γλωσσικές ποικιλίες, την
ιστορία και τον πολιτισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (14ος-20ός αιώνας)· οι Σύγχρονες
Τουρκικές (Turkish) Σπουδές, που πραγματεύονται την πολιτική, τη λογοτεχνία, την οικονομία
και την κοινωνία της Τουρκίας κατά τον 20ό αιώνα· οι Ισλαμικές Σπουδές, που είναι συστατικό
μέρος των Οθωμανικών και των Νεότερων Τουρκικών Σπουδών και συσχετίζονται με τις
Μεσανατολικές Σπουδές, οι οποίες καλύπτουν τη μελέτη των Μεσανατολικών λαών (κυρίως
Αραβικών και Ιρανικών), των γλωσσών και των πολιτισμών τους. Επιπλέον, οι Τουρκικές
Σπουδές συμπεριλαμβάνουν και τη μελέτη των Βαλκανικών λαών σε σχέση με τον οθωμανικό
και τουρκικό κόσμο.
Οι Τουρκικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτουν τις περισσότερες από τις
προαναφερόμενες περιοχές των Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. Θεματική έμφαση
δίνεται ιδιαίτερα στα συμφραζόμενα του τόπου και ειδικότερα της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, στα ενδιαφέροντα και τους προσανατολισμούς
του προσωπικού, καθώς, επίσης, και στις ακαδημαϊκές και τις επαγγελματικές προοπτικές των
αποφοίτων.

ΠPOΓPAMMΑ ΣΠOYΔΩN
To πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου στις Τουρκικές Σπουδές με
κατεύθυνση την Ιστορία-Πολιτική ή τη Γλωσσολογία-Λογοτεχνία. Τα μαθήματα χωρίζονται
σε:

I. BAΣIKA ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α) Γλωσσικά
Τα γλωσσικά μαθήματα αποσκοπούν στην ικανοποιητική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας,
ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να συνομιλούν στα Τουρκικά, να μεταφράζουν από τα
Τουρκικά στα Ελληνικά, να αρχίσουν να μεταφράζουν αντιστρόφως και, κυρίως, να
χρησιμοποιούν άνετα τα επιστημονικά συγγράμματα και τα άλλα δημοσιεύματα, γραμμένα στη
σύγχρονη τουρκική γλώσσα. H γλωσσική κατάρτιση περιλαμβάνει, επίσης, την ανάγνωση των
Οθωμανικών. Η επιτυχής παρακολούθηση των γλωσσικών μαθημάτων της Τουρκικής στα
τέσσερα πρώτα εξάμηνα (Tουρκικά Ι-IV) αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στα επόμενα
εξειδικευμένα γλωσσικά μαθήματα. Τα γλωσσικά μαθήματα είναι 14 και πιστώνονται με 86
πιστωτικές μονάδες (ECTS).
B) Εισαγωγικά – Γενικά
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Tα εισαγωγικά-γενικά μαθήματα παρέχουν συγκροτημένες γνώσεις στους φοιτητές για το
περιεχόμενο των Τουρκικών Σπουδών, που αποτελεί το κυριότερο αντικείμενο των σπουδών
τους. Eξετάζονται οι συνθήκες και οι αιτίες διάδοσης της θρησκείας του Ισλάμ, η εμφάνιση
των Οθωμανών, η ανάπτυξη και η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η δημιουργία
του τουρκικού κράτους μέχρι τις τρέχουσες εξελίξεις. Διδάσκεται η εισαγωγή στην Τουρκική
Γλωσσολογία και γίνεται μια βασική επισκόπηση των πιο σημαντικών έργων και συγγραφέων
στην Οθωμανική και τη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία. Τα μαθήματα είναι 8 και πιστώνονται
με 49 ECTS.
II. KATEYΘYNΣEΙΣ
Tα μαθήματα των κατευθύνσεων παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν και να
εμβαθύνουν σε έναν από τους δύο κλάδους:
α) Ιστορία-Πολιτική
β) Γλωσσολογία-Λογοτεχνία
Η επιλογή της κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική και γίνεται στο έκτο εξάμηνο των σπουδών.
Υπάρχουν δέκα υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση, που πιστώνονται με 63, ECTS,
και δύο μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, που πιστώνονται με 12 ECTS. Προϋπόθεση για
την εγγραφή στα μαθήματα με τον τίτλο «Θέματα…» είναι η επιτυχής παρακολούθηση των
σχετικών εισαγωγικών μαθημάτων των πρώτων πέντε εξαμήνων, για τα δε μαθήματα των
Σεμιναρίων η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων «Θέματα…». Oι φοιτητές και των δύο
κατευθύνσεων έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα μάθημα περιορισμένης επιλογής από
την άλλη κατεύθυνση (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών μαθημάτων της άλλης
κατεύθυνσης). Επίσης, υπάρχουν μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, που είναι κοινά και για
τις δύο κατευθύνσεις, από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα μάθημα (6 ECTS).
Περιορισμένης επιλογής θεωρείται, επίσης, και η διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε
δύο εξάμηνα και πιστώνεται με 6 ECTS ανά εξάμηνο.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Για την απόκτηση του πτυχίου του Tμήματος Tουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, οι
φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 240 ECTS, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
Μαθήματα
20 Βασικά Μαθήματα (Γλωσσικά, Εισαγωγικά-Γενικά)
12 Μαθήματα Κατεύθυνσης
Τρία Μαθήματα Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας
Τρία Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Σύνολο: 38 Μαθήματα

ECTS
135
75
15
15
240

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΜ 100 Γραμματική και Σύνταξη Ι (8 ECTS)
Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την τουρκική
γλώσσα. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, η φωνητική, η φωνολογία, η μορφοφωνολογία και η σύνταξη της τουρκικής με την επεξήγηση των γραμματικών κατηγοριών που
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στηρίζονται σε παραδείγματα και ασκήσεις. Από μεθοδολογικής, υλικής και τεχνικής άποψης,
το μάθημα συνδέεται με το μάθημα TOΜ 106, «Γλωσσικές Ασκήσεις Ι» και στοχεύει στην
απόκτηση του βασικού επιπέδου της γραμματικής και της σύνταξης της τουρκικής γλώσσας.
Το μάθημα διδάσκεται 6 ώρες την εβδομάδα.
ΤΟΜ 101 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ (8 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 100, ΤΟΜ 106
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος TOΜ 100, «Γραμματική και Σύνταξη Ι» και
προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα
μαθήματα TOΜ 100, «Γραμματική και Σύνταξη Ι» και TOΜ 106, «Γλωσσικές Ασκήσεις Ι».
Στο πλαίσιο του μαθήματος και σε σχέση με το μάθημα TOΜ 107, «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ»,
συνεχίζεται η διδασκαλία της μορφολογίας και της σύνταξης της τουρκικής με παραδείγματα
και ασκήσεις. Στόχος του μαθήματος είναι η ενός μέσου επιπέδου εκμάθηση της γραμματικής
και της σύνταξης της τουρκικής γλώσσας. Το μάθημα διδάσκεται 6 ώρες την εβδομάδα.
ΤΟΜ 106 Γλωσσικές Ασκήσεις Ι (11 ΕCTS)
Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την τουρκική
γλώσσα. Από μεθοδολογικής, υλικής και τεχνικής άποψης, το μάθημα είναι συνδεδεμένο με το
μάθημα TOΜ 100, «Γραμματική και Σύνταξη Ι». Eπιδιώκεται η απόκτηση ενός βασικού
λεξιλογίου, η εκμάθηση της ανάγνωσης, η κατανόηση και σύνταξη απλών κειμένων, καθώς,
ταυτόχρονα, δίδεται έμφαση στην επικοινωνιακή λειτουργία της Τουρκικής μέσω της
εξάσκησης στην προφορική χρήση της γλώσσας με απλούς διάλογους και τη χρήση
οπτικοακουστικών μέσων. Το μάθημα διδάσκεται 6 ώρες την εβδομάδα.
ΤΟΜ 107 Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ (11 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 100, ΤΟΜ 106
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος TOΜ 106, «Γλωσσικές Ασκήσεις Ι» και
προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα
μαθήματα TOΜ 106, «Γλωσσικές Ασκήσεις Ι» και TOΜ 100, «Γραμματική και Σύνταξη Ι».
Στο πλαίσιο του μαθήματος και σε σχέση με το μάθημα TOΜ 101, «Γραμματική και Σύνταξη
ΙΙ», συνεχίζεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η εξάσκηση στην ανάγνωση και την
προφορική χρήση της γλώσσας, η κατανόηση και η σύνταξη κειμένων. Στόχος του μαθήματος
είναι η ενός μέσου επιπέδου εκμάθηση του γραπτού και προφορικού λόγου της τουρκικής
γλώσσας. Το μάθημα διδάσκεται 6 ώρες την εβδομάδα.
ΤΟΜ 120 Εισαγωγή στις Τουρκικές Σπουδές (6 ECTS)
To μάθημα περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή στα προβλήματα και την κατάσταση των
σύγχρονων τουρκολογικών σπουδών. Eξετάζονται: τα κύρια όργανα έρευνας, όπως
εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά και βιβλιογραφίες· τα πιο σημαντικά
κέντρα τουρκολογίας· τα ανθρωπολογικά, τα λογοτεχνικά και τα θρησκευτικά θέματα της
Τουρκολογίας· οι γεωγραφικοί χώροι και οι γλώσσες των τουρκικών φυλών· τα ιστορικά
στάδια των τουρκικών λαών στην Κεντρική Ασία και τη Μικρά Aσία· οι στόχοι και το
περιεχόμενο των Οθωμανικών Σπουδών.
ΤΟΜ 122 Εισαγωγή στο Ισλάμ (6 ECTS)
Eξετάζονται η προέλευση και η ανάπτυξη τού Ισλάμ σε συνδυασμό με τη ζωή και τη
διδασκαλία του Μωάμεθ, το Κοράνι και τις παραδόσεις του προφήτη ως κύριων πηγών της
Ισλαμικής πίστης και δικαίου. Aναπτύσσονται τα θεμελιώδη θρησκευτικά πιστεύω και οι
συνήθειες, τα ισλαμικά θρησκεύματα και οι αιρέσεις, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ θρησκείας
και πολιτείας στο Iσλάμ.
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ΤΟΜ 200 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙI (6 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 101, ΤΟΜ 107
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος TOΜ 101, «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ» και
προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα
μαθήματα TOΜ 101, «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ» και TOΜ 107, «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ».
Στο πλαίσιο του μαθήματος και σε σχέση με το μάθημα TOΜ 206, «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙΙ»,
συνεχίζεται η μελέτη της μορφολογίας, με έμφαση στη σύνταξη της τουρκικής σε επίπεδο
σύνθετων προτάσεων. Στόχος του μαθήματος είναι η ενός προχωρημένου επιπέδου εκμάθηση
της γραμματικής και της σύνταξης της τουρκικής γλώσσας.
ΤΟΜ 201 Τουρκική Γραμματική IV (5 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 200, ΤΟΜ 206
Μεταβατικό μάθημα μεταξύ των γραμματικών και συντακτικών ασκήσεων που έχουν
προηγηθεί από τη μια και των πιο δύσκολων και καθημερινών κειμένων που θα επιλέγονται
για ανάγνωση στα επόμενα μαθήματα από την άλλη. Θα διαβάζονται κείμενα ενδιάμεσης
δυσκολίας από διάφορες δημοσιεύσεις, όπως διηγήματα, άρθρα σε περιοδικά και τμήματα από
βιβλία. Στο πλαίσιο του μαθήματα θα δοθεί έμφαση ξανά σε ορισμένα από τα γραμματικά
φαινόμενα, τα οποία είτε παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είτε έχουν μεγαλύτερο βαθμό
δυσκολίας όσον αφορά την κατανόηση και αφομοίωση τους από τους φοιτητές. To μάθημα
απευθύνεται σε φοιτητές του Τμήματος που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα
ΤΟΜ 200 «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙΙ» και ΤΟΜ 206 «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙΙ».
ΤΟΜ 206 Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙΙ (7 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 101, ΤΟΜ 107
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος TOΜ 107, «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ» και
προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα
μαθήματα TOΜ 107, «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ» και TOΜ 101, «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ».
Στο πλαίσιο του μαθήματος και σε σχέση με το μάθημα TOΜ 200, «Τουρκική Γραμματική
ΙΙΙ», συνεχίζεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η εκγύμναση στη σύνταξη κειμένων, η
ανάγνωση και κατανόηση κειμένων με υψηλότερο δείκτη δυσκολίας, καθώς και η εξάσκηση
στην προφορική χρήση της γλώσσας. Στόχος του μαθήματος είναι η ενός προχωρημένου
επιπέδου εκμάθηση του γραπτού και προφορικού λόγου.
ΤΟΜ 210 Μετάφραση Τουρκο-Ελληνική (6 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 101, ΤΟΜ 107
Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα
μαθήματα TOΜ 200, «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙΙ» και TOΜ 206, «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙΙ».
Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξάσκηση της τεχνικής της μετάφρασης τουρκικών κειμένων
διαφόρων ειδών και προελεύσεων στην Ελληνική, και δίνεται έμφαση στην κατανόηση των
γραμματικών κατηγοριών και της συντακτικής δομής. Στόχος του μαθήματος είναι η
εξοικείωση με τη μετάφραση τουρκικών κειμένων προχωρημένου γλωσσικού επιπέδου.
ΤΟΜ 220 Εισαγωγή στην Τουρκική Γλωσσολογία (6 ECTS)
Το μάθημα εισάγει διάφορα θέματα στην τουρκική γλωσσολογία. Γλωσσικές μέθοδοι
εφαρμόζονται στα φαινόμενα των πεδίων της φωνητικής/ φωνολογίας, μορφολογίας
(συμπεριλαμβανομένης της μορφο-φωνολογίας και της μορφο-σύνταξης), της σύνταξης και
του σχηματισμού λέξεων ή του λεξικού. Μελετώνται θέματα στην ιστορική γραμματική,
εφαρμοσμένη γραμματική και την απόκτηση της γλώσσας, όπως και στα προβλήματα της
ταξινόμησης, της διαλεκτολογίας και τις πτυχές της κοινωνιογλωσσολογίας.
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ΤΟΜ 230 Οθωμανική Γλώσσα (7 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 101
Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές, που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα
τουρκικής γλώσσας στα τρία πρώτα εξάμηνα. Διδάσκεται η ανάγνωση και γραφή της αραβικής
γλώσσας, καθώς και το λεξιλόγιο, η φωνολογία και η μορφολογία της Τουρκικής κατά την
οθωμανική περίοδο. Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της ανάγνωσης και γραφής
απλών οθωμανικών κειμένων.
TOΜ 240 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία (6 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 101, ΤΟΜ 107
Σκοπός του μαθήματος είναι να περιγράψει εν συντομία την ανάπτυξη και την εξέλιξη της
τουρκικής λογοτεχνίας και των πιο σημαντικών της ειδών. Επίσης, γίνεται αναφορά στους πιο
σημαντικούς Τούρκους συγγραφείς του 19ου – 21ου αιώνα. Οι φοιτητές θα μελετήσουν και θα
αναλύσουν μικρά διαφορετικά λογοτεχνικά κείμενα στην τουρκική γλώσσα.
ΤΟΜ 251 Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία (6 ECTS)
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ιστορία της παρουσίας των Τούρκων στη Μικρά Ασία και
την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αρχίζει με μια αφήγηση της άφιξης των
Τούρκων στη Μικρά Ασία από την Κεντρική Ασία και το Ιράν και συνεχίζει με την επισκόπηση
των προ-οθωμανικών κρατών και ιδιαίτερα των Σελτζούκων. Καλύπτει τα βασικά θέματα των
απαρχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της εξάπλωσης και της εδραίωσής της στη Μικρά
Ασία, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή (14ος-16ος αι.). Περιλαμβάνει την εξέταση των
κυριότερων θεσμών αυτής της περιόδου, ενώ μελετά την παρακμή που ακολούθησε και τις
αιτίες της (16ος-18ος αι.), καθώς και την εδαφική συρρίκνωση της Αυτοκρατορίας. Εξετάζει,
επίσης, τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις από τα τέλη του 18ου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα,
ιδιαίτερα αυτές του Τανζιμάτ (1839-78), καθώς και τις αλλαγές που επήλθαν στους
οθωμανικούς θεσμούς.
ΤΟΜ 260 Ιστορία της Τουρκίας (6 ECTS)
Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στις ρίζες του τουρκικού κράτους, στις αλλαγές και
εξελίξεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην
ιστορία του ιδίου του τουρκικού κράτους από τη διαμόρφωσή του μέχρι σήμερα. Σημαντικά
θέματα στην περιγραφή της ιστορίας του τουρκικού κράτους αποτελούν οι κεμαλιστικές
μεταρρυθμίσεις, η μετάβαση στο πολυκομματικό σύστημα του 1950 και μια επισκόπηση των
πληθυσμών της Τουρκίας, των αλλαγών στην κοινωνία της χώρας και μια συζήτηση της
εμφάνισης και του ρόλου του πολιτικού Ισλάμ κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Η
εισαγωγή συνοδεύεται με μια επισκόπηση των πηγών της σύγχρονης τουρκικής ιστορίας.

ΤΟΜ 304 Κύρια είδη της σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας (6 ECTS)
(κατεύθυνση Γλωσσολογία-Λογοτεχνία)
Το μάθημα εισάγει τα κύρια είδη της σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας - πεζογραφία, δράμα
και ποίηση - και τους βασικούς εκπροσώπους τους. Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που
έχουν βασικές γνώσεις στα τουρκικά.

ΤΟΜ 305 Η Τουρκία στον Κόσμο (6 ECTS)
(Κατεύθυνση Ιστορία-Πολιτική)
Η Τουρκία βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι περιφερειακών
συστημάτων κρίσιμης σημασίας για ολόκληρο τον κόσμο. Μέση Ανατολή, Ευρώπη,
Καύκασος και Κεντρική Ασία, είναι περιοχές που στον ένα ή στον άλλο βαθμό
επηρεάζουν και επηρεάζονται από την θέση της Τουρκίας. Η ίδια η Τουρκία διαθέτει
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ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις με όλες αυτές τις περιοχές,
εξαιτίας της κληρονομιάς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία
είναι μέλος του ΝΑΤΟ και διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της εν λόγω
Συμμαχίας. Για πάρα πολλά χρόνια, έστω και μέσα από προβλήματα, διατηρεί σχέσεις
με την Ε.Ε. Η Τουρκία κατατάσσεται στις είκοσι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου
και επιδιώκει την ανάπτυξη πολύπλευρων οικονομικών σχέσεων με πολλά μέρη του
κόσμου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση της θέσης της
Τουρκίας στον κόσμο από το 1923 μέχρι και τις μέρες μας. Το μάθημα αναλύει την
πολιτική και οικονομική εξέλιξη της Τουρκίας μέσα από την αλληλεπίδραση της με
την περιοχή στην οποία βρίσκεται, αλλά και με το παγκόσμιο σύστημα. Ταυτόχρονα,
στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές
αντιλήψεις του τουρκικού κράτους αναφορικά με τις σχέσεις που ανέπτυξε η Τουρκία
τόσο με διαφορετικά κράτη της περιοχής, όσο και με διεθνείς οργανισμούς.
ΤΟΜ 301 Γλώσσα των Μ.Μ.Ε. (Οπτικοακουστικά)(5 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 200, ΤΟΜ 206, ΤΟΜ 316
Γλωσσικό μάθημα ανάλυσης οπτικοακουστικού υλικού. Τηλεοπτικές διαφημίσεις, ταινίες,
ντοκιμαντέρ, ειδήσεις, μουσικά φιλμάκια χρησιμοποιούνται ως πηγές, για να αναπτυχθούν
δεξιότητες, οι οποίες εξοικειώνουν τους φοιτητές με την καθομιλουμένη γλώσσα σε συνάφεια
με τα τουρκικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
ΤΟΜ 302 Θέματα της Τουρκικής Γλωσσολογίας (7 ECTS)
(κατεύθυνση Γλωσσολογίας-Λογοτεχνίας)
Προαπαιτούμενα: TOM 220
Αυτό το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη μελέτη των ειδικών τομέων της γλωσσολογίας. Ο
διδάσκων επιλέγει ένα από τα ακόλουθα θέματα, ή ένα θέμα σε διάφορες θεματικές ομάδες,
π.χ.: Η Δομή της Τουρκικής, Εφαρμοσμένη Γραμματική, Ιστορική γραμματική, ή
Διαλεκτολογία και Κοινωνιογλωσσολογία.

ΤΟΜ 310 Μετάφραση Ελληνο-Τουρκική (6 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 101, ΤΟΜ 107
Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα
«Μετάφραση Τουρκο-Ελληνική». Γίνεται εξάσκηση στις τεχνικές της μετάφρασης απλών
κειμένων από τα Ελληνικά στα Τουρκικά και δίνεται έμφαση στον τρόπο απόδοσης των
γραμματικών και συντακτικών κατηγοριών της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκική. Στόχος
του μαθήματος είναι να αρχίσει η εξοικείωση με τη μετάφραση κειμένων στην τουρκική
γλώσσα. (Προαπαιτούμενο μάθημα: ΤΟΥ 210, «Μετάφραση Τουρκο-Ελληνική»).

ΤΟΜ 316 Διάλογος (6 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 101, ΤΟΜ 107
Γίνεται εξάσκηση για τη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των φοιτητών στον
τουρκικό προφορικό λόγο. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στη
συμμετοχή σε συζητήσεις.

ΤΟΜ 322 Η Κύπρος κατά την Οθωμανική Περίοδο (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της ιστορίας της Κύπρου κατά την οθωμανική
περίοδο (1571-1878) και η ένταξη των εξελίξεων στο νησί στο οθωμανικό αλλά και
ευρύτερο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, θα εξεταστούν οι βασικές
δομές της οθωμανικής διοίκησης στο νησί, οι μεταβολές στις δομές αυτές κυρίως κατά
τους 18ο και 19ο αιώνες, καθώς και οι επιπτώσεις των μεταβολών σε πολιτικό,
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οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι εξελίξεις και οι οποιεσδήποτε αλλαγές στο νησί
κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, θα αναλυθούν στο πλαίσιο των εξελίξεων στο
οθωμανικό κράτος και των αλλαγών που επέρχονται σε αυτό εξαιτίας των
μεταρρυθμίσεων.
ΤΟΜ 340 Εισαγωγή στην Οθωμανική Λογοτεχνία (7 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 101, ΤΟΜ 107
Σκοπός του μαθήματος είναι να περιγράψει εν συντομία τα βασικά χαρακτηριστικά της
οθωμανικής λογοτεχνίας, και των πιο σημαντικών της ειδών. Επίσης, γίνεται αναφορά στους
πιο σημαντικούς Οθωμανούς λογοτέχνες του 14ου – 20ου αιώνα. Οι φοιτητές θα μελετήσουν και
θα αναλύσουν μικρά διαφορετικά λογοτεχνικά κείμενα στην οθωμανική γλώσσα, καθώς και
οθωμανικά κείμενα που έχουν μεταγραφεί σε λατινικό αλφάβητο.

ΤΟΜ 342 Λογοτεχνία και κοινωνία στην Τουρκία (7 ΕCTS)
(κατεύθυνση Γλωσσολογία-Λογοτεχνία)

Η σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία χρονολογείται από τον 19ο αιώνα. Αναπτύχθηκε σε
αλληλεπίδραση με τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και ως εκ τούτου αποτέλεσε
από την αρχή βαρόμετρο για την κατάσταση της τουρκικής κοινωνίας. Σε αυτό το
μάθημα διαβάζουμε και συζητούμε κείμενα που αντικατοπτρίζουν ορισμένες
κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, όπως η εθνική λογοτεχνία στην αρχή της
δημοκρατικής περιόδου, η λογοτεχνία του χωριού από τη δεκαετία του 1950 έως τη
δεκαετία του 1970 και τα πολιτικά μυθιστορήματα της δεκαετίας του 1970 και μετά.
Το μάθημα είναι κατάλληλο για φοιτητές που έχουν ήδη κάποια πρακτική στην
ανάγνωση τουρκικών κειμένων.
ΤΟΜ 350 Θέματα της Ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
(κατεύθυνση Ιστορία-Πολιτική) (7 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες πτυχές της οθωμανικής ιστορίας.
Bασίζεται στη μελέτη και την ανάλυση οθωμανικών και άλλων πηγών. Τα θέματα που
καλύπτονται εστιάζονται στους οθωμανικούς θεσμούς και στις μεταβολές τους.
ΤΟΜ 380 Ιστορία της Μέσης Ανατολής (6o-20o αιώνα)(7 ECTS)
(κατεύθυνση Ιστορία-Πολιτική)
Γίνεται μια ευρεία επισκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων και θεμάτων στην ιστορία της
Μέσης Ανατολής από την εμφάνιση του Ισλάμ μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα. Προσφέρονται
πληροφορίες για τις πρώτες ισλαμικές αυτοκρατορίες και δυναστείες (π.χ. Ουμαγιάδες,
Αββασίδες, Μαμελούκοι, Σαφεβίδες) και εξετάζεται το συναπάντημα της Μέσης Ανατολής με
τους Σταυροφόρους. Το μάθημα, ωστόσο, επικεντρώνεται στο χαρακτήρα της οθωμανικής
παρακμής στη Μέση Ανατολή, με ανασκόπηση του αλλαγμένου χάρτη της περιοχής κατά το
19ο και τον 20ό αιώνα.
ΤΟΜ 402 Μορφολογία της Τουρκικής Γλώσσας (6 ECTS)
(Κατεύθυνση Γλωσσολογία-Λογοτεχνία)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 220
Γίνεται εξάσκηση σωστής γλωσσολογικής ανάλυσης και περιγραφή των μορφολογικών
φαινομένων της Τουρκικής σε επιστημονικό επίπεδο. Aναλύονται δύσκολες πτυχές της
τουρκικής μορφολογίας και εφαρμόζονται οι γνώσεις της θεωρητικής γλωσσολογίας στα
δομικά δεδομένα της Τουρκικής.
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TOM 432 Λογοτεχνία και Πολιτική στη σύγχρονη Τουρκία (6 ECTS)
(Κατεύθυνση Ιστορία-Πολιτική)
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση και η κατανόηση των αντιθέσεων και
των αλλαγών που χαρακτηρίζουν την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της
Τουρκίας από την εμφάνιση του σύγχρονου τουρκικού κράτους το 1923 μέχρι και
σήμερα. Σημαντική συμβολή του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με
διάφορα αναλυτικά και θεωρητικά εργαλεία κατανόησης της πολιτικής, οικονομικής
και κοινωνικής εξέλιξης της Τουρκίας, καθώς και του ευρύτερου μετασχηματισμού της
χώρας έτσι όπως εξελίσσεται μέσα από την εναλλαγή των πολιτικών και οικονομικών
ισορροπιών. Παράλληλα, βασικός άξονας του μαθήματος είναι η σύνδεση της
πολιτιστικής εξέλιξης και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας με τις σημαντικότερες ιστορικές
στιγμές της Τουρκίας. Λαμβάνοντας υπόψη την πολύπλοκη σχέση της λογοτεχνίας, της
κουλτούρας, της ταυτότητας και της πολιτικής διαδικασίας, το μάθημα αυτό στοχεύει
στη δημιουργική τους σύνδεση και στον εντοπισμό των πεδίων αλληλεπίδρασης. Σε
αυτό το μάθημα η σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία αποτελεί συστατικό μέρος του
εξελισσόμενου ιδεολογικού και πολιτικού περιβάλλοντος της σύγχρονης Τουρκίας. Με
αυτό τον τρόπο, το μάθημα επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη κατανόησης της
ιστορικής εξέλιξης της χώρας μέσα από τους διαφορετικούς κύκλους που καταλήγουν
στην ίδια αλυσίδα της γνώσης. Η βιβλιογραφία και οι πηγές του μαθήματος
συνδυάζουν τα ιστορικά συγγράμματα με την μελέτη των γνωστότερων λογοτεχνικών
έργων.
ΤΟΜ 425 Ιστορία των Τουρκικών Γλωσσών (6 ECTS)
(κατεύθυνση Γλωσσολογία-Λογοτεχνία)
Προαπαιτούμενα:ΤΟΜ 220

Αυτό το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση των σημαντικότερων ιστορικών εξελίξεων
στον τουρκόφωνο κόσμο, τους συνδέει με τη διαμόρφωση των διαφορετικών
γλωσσικών ομάδων και τις λογοτεχνικές τους παραδόσεις, ξεκινώντας από την πρώτη
αναφορά των Τούρκων σε ιστορικές πηγές και την περίοδο που τεκμηριώνεται μέσα
από επιγραφές, μέχρι τον σχηματισμό των μεσαιωνικών Τούρκων-Ισλαμικών κρατών
και των σημερινών εθνικών κρατών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών ομάδων
ομιλητών της τουρκικής και μη τουρκικής καταγωγής έχει οδηγήσει σε μια σειρά
γλωσσικών χαρακτηριστικών που σήμερα καθιερώνουν χαρακτηριστικά κριτήρια για
την ταξινόμηση των τουρκικών γλωσσών. Μια βασική γνώση των ιστορικών σχέσεων
είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την κατανόηση του σχηματισμού αυτών των
ξεχωριστών γλωσσών και διαλέκτων, και της θέσης της τουρκικής γλώσσας της
Τουρκίας σε αυτή τη γλωσσική οικογένεια.
ΤΟΜ 410 Θέματα της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας (7 ECTS)
(κατεύθυνση Γλωσσολογίας-Λογοτεχνίας)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 201
Γίνεται εμβάθυνση στα κύρια θέματα της σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας. Το μάθημα
βασίζεται στην ανάγνωση τουρκικών λογοτεχνικών κειμένων και δοκιμίων. Θέματα
εξειδίκευσης είναι: η λογοτεχνία ύστερα από τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, οι επιδράσεις
των ευρωπαϊκών λογοτεχνιών στο ρομαντισμό και συμβολισμό, ο ρεαλισμός, ο
μεταμοντερνισμός στη σημερινή Τουρκία, η τουρκική λογοτεχνία στην εξορία και η
λογοτεχνία στο θέατρο και στον κινηματόγραφο.
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ΤΟΜ 404 Ζητήματα Τουρκικής Σύνταξης (6 ECTS)
(κατεύθυνση Γλωσσολογία-Λογοτεχνία)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 220
Σκοπός του μαθήματος είναι η επίτευξη μιας ευρύτερης και λεπτομερέστερης μελέτης των
συντακτικών φαινομένων της τουρκικής γλώσσας και η εξοικείωση με την τουρκική και
ξενόγλωσση βιβλιογραφία, που αφορά στην τουρκική σύνταξη.
ΤΟΜ 463 Κοινοτικές Σχέσεις στην Κύπρο (6 ECTS)
(κατεύθυνση Ιστορία-Πολιτική)
Στο μάθημα θα δοθεί έμφαση στις κοινοτικές σχέσεις στην Κύπρο, όπως αυτές λειτουργούσαν
λίγο πριν από την οθωμανική περίοδο, κατά την οθωμανική περίοδο και μετέπειτα. Η
καθημερινή ζωή, πολιτισμική και γλωσσική αλληλεπιρροή, μικτοί γάμοι, αλλαγή
θρησκεύματος, κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις κ.λπ.
ΤΟΜ 417 Σεμινάριο Τουρκικής Λογοτεχνίας (6 ECTS)
(κατεύθυνση Γλωσσολογία-Λογοτεχνία)
Προαπαιτούμενο: ΤΟΜ 201
Tο σεμινάριο έχει σχέση με διάφορα θέματα της Τουρκικής Λογοτεχνίας τα οποία επιλέγονται
από το διδάσκοντα. Τα θέματα διαφέρουν κάθε εξάμηνο και οι φοιτητές πρέπει να κατέχουν
καλά την τουρκική γλώσσα, διότι η διδασκαλία θα γίνεται στα τουρκικά. Οι φοιτητές θα
διαβάζουν και θα συζητούν λογοτεχνικά κείμενα Τούρκων συγγραφέων, καθώς και άλλα
κείμενα της δευτερογενούς τουρκικής βιβλιογραφίας.
ΤΟΜ 420 Τουρκοκυπριακή Λογοτεχνία (6 ECTS)
(κατεύθυνση Γλωσσολογία-Λογοτεχνία)
Προαπαιτούμενο: ΤΟΜ 201
Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η συζήτηση γύρω από τα θέματα της Τουρκοκυπριακής
Λογοτεχνίας που έχει αναπτυχθεί στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της συνύπαρξης με την
Ελληνοκυπριακή κοινότητα και τον πολιτισμό, καθώς και με την οθωμανική και την τουρκική
κουλτούρα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε προχωρημένο επίπεδο φοιτητών. Η καλή γνώση της
τουρκικής λογοτεχνίας και του τουρκικού πολιτισμού θεωρούνται απαραίτητη προυπόθεση για
παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου. Οι φοιτητές θα πρέπει να διαβάζουν τουρκικά και
αγγλικά κείμενα υψηλού επιπέδου δυσκολίας. Κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η τουρκική. .
ΤΟΜ 431 Σεμινάριο Τουρκικής Γλωσσολογίας (6 ECTS)
(κατεύθυνση Γλωσσολογία-Λογοτεχνία)
Προαπαιτούμενο: ΤΟΜ 201
Ένα ή περισσότερες πτυχές του μαθήματος Θέματα (ΤΟΥ 410) (π.χ.: Η δομή της τουρκικής,
Εφαρμοσμένη Γραμματική, Ιστορική γραμματική, Διαλεκτολογία και Κοινωνιογλωσσολογία)
αναλύονται εις βάθος, χρησιμοποιώντας την τουρκική όχι μόνο ως γλώσσα-στόχος και στην
ανάγνωση πρωτογενών πηγών, αλλά και ως γλώσσα διδασκαλίας. (Η τουρκική θα είναι η
γλώσσα ανάγνωσης των πηγών και της διδασκαλίας).
ΤΟΜ 450 Θέματα Ιστορίας και Πολιτικής της Τουρκίας (7 ECTS)
(κατεύθυνση Ιστορία-Πολιτική)
Προαπαιτούμενα: ΤΟΜ 201, ΤΟΜ 260- Αφαίρεση
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Το μάθημα αναπτύσσει διάφορα θέματα του μαθήματο ΤΟΥ 260, «Ιστορία της Τουρκίας» σε
μεγαλύτερο βάθος. Στο επίκεντρο της προσοχής είναι η μελέτη της τουρκικής πολιτείας
(θεσμικά όργανα και διοίκηση), οι κυβερνητικές πολιτικές, και η κομματική πολιτική. Θα
εξετάζεται επίσης το νομικό σύστημα. Οι φοιτητές θα διαβάζουν πηγές σχετικές με τις
διάφορες ενότητες.

ΤΟΜ 455 Ελληνοτουρκικές σχέσεις (7 ΕCTS)
(Kατεύθυνση Ιστορία-Πολιτική)
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ του τουρκικού και
ελληνικού κράτους από το 1923 μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται
το ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την ίδρυση του τουρκικού
κράτους και έπειτα, οι αιτίες των συνεχών τριβών μεταξύ των δύο κρατών, οι εξωγενείς
παράγοντες και το διεθνές πλαίσιο που επηρεάζουν τις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και
η αντανάκλαση του Κυπριακού προβλήματος σε αυτές τις διμερείς σχέσεις. Στο
πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται σε βάθος διάφορες θεματικές ενότητες που
αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως η νομική διάσταση των σχέσεων αυτών,
οι πολιτικές εξελίξεις εντός των δύο κρατών και πώς αυτές επηρεάζουν τις μεταξύ τους
σχέσεις καθώς και οι αλλαγές που το ρευστό διεθνές περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου, επιβάλλει στην εξέλιξη αυτών των σχέσεων.
ΤΟΜ 469 Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (6 ECTS)
(κατεύθυνση Ιστορία-Πολιτική)
Μετά από μια εισαγωγή στην οθωμανική κυριαρχία της Κύπρου, θα αναλύεται η ανάπτυξη της
τουρκοκυπριακής κοινότητας κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση θα διδεται
στη δομή του πληθυσμού, τους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς θεσμούς, καθώς και στην
εμφάνιση του εθνικισμού στο εσωτερικό της κοινότητας, όπως και τις επιδράσεις του στη
διαμόρφωση της ταυτότητας της κοινότητας. Γλώσσα διδασκαλίας θα είναι κυρίως η τουρκική.
ΤΟΜ 471 Σεμινάριο Ιστορίας και Πολιτικής της Τουρκίας (6 ECTS)
(κατεύθυνση Ιστορία-Πολιτική)
Προαπαιτούμενο: ΤΟΜ 260
Το σεμινάριο αποτελεί προχωρημένο επίπεδο μελέτης της τουρκικής ιστορίας και της
πολιτικής στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της
οικονομίας και της κοινωνίας στη σύγχρονη Τουρκία. Θα εξετάζονται ειδικά θέματα, όπως η
μετάβαση της Τουρκίας από μια σε μεγάλο βαθμό αγροτική σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη
χώρα, οι κοινωνικές δομές και η εξέλιξή τους (π.χ. στους τομείς του πληθυσμού και της
εκπαίδευσης) και ο ρόλος της θρησκείας στην κοινωνία
ΤΟΜ 478 Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας (6 ECTS)
(κατεύθυνση Ιστορία-Πολιτική)
Προαπαιτούμενο: ΤΟΜ 251
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μελετήσει διαφορετικές περιόδους της οθωμανικής ιστορίας
καθώς, και τη λειτουργία των σημαντικότερων θεσμών του οθωμανικού κράτους (13 ος-20ος
αιώνας). Στο πλαίσιο του μαθήματος και με τη βοήθεια των πηγών, θα αναλύονται σε βάθος
διάφορες θεματικές ενότητες (π.χ. κοινωνικές δομές, τρόποι εξουσίας, μορφές διοικητικής
οργάνωσης). Οι φοιτητές θα πρέπει να συγγράφουν εργασία για ένα από τα θέματα που θα
συζητούνται στη διάρκεια του σεμιναρίου. Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο σεμινάριο
είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Οθωμανική ιστορία» και
«Θέματα …».
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
I. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΤΟΜ 405 Διδακτική της τουρκικής Γλώσσας (6 ECTS)
Το μάθημα εισάγει σε πτυχές της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (applied linguistics), ειδικά
στον τομέα της κατάκτησης της γλώσσας και των μεθόδων γλωσσικής αξιολόγησης και
ανάπτυξης προγραμμάτων. Διδάσκεται η εφαρμογή αυτών των γνώσεων στη διδασκαλία της
Τουρκικής σε διάφορες ομάδες ηλικίας.
ΤΟΜ 407 Τουρκική Διαλεκτολογία (6 ECTS)
Το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις μεθόδους και τα προβλήματα της σύγχρονης
διαλεκτολογίας, ειδικά της διαλεκτικής γεωγραφίας. Διεξάγεται συζήτηση για τις δυνατότητες
ταξινόμησης των τουρκικών διαλέκτων της Ανατολίας και της Ρουμελίας με ισόγλωσσα και
άλλες μεθόδους. Στο κύριο τμήμα του μαθήματος γίνονται πρακτικές ασκήσεις με την
ανάγνωση και τη γλωσσολογική ανάλυση κειμένων από διάφορες διαλέκτους της Τουρκίας.
ΤΟΜ 411 Γλώσσα και Λογοτεχνία της Παλαιάς Τουρκικής της Ανατολίας (6 ECTS)
Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την πρώτη δυτικο-τουρκική
γλωσσική ποικιλία, που σώζεται σε γραπτή μορφή και που εμφανίζεται στη Μικρά Aσία κατά
τον 13ο αιώνα με τους Σελτζούκους. Ο όρος γι’ αυτήν τη γλώσσα είναι Παλαιά Τουρκική της
Ανατολίας (Old Anatolian Turkish/Eski Anadolu Türkçesi) και καλύπτει και τα πρώιμα
Οθωμανικά (Old Ottoman). Eκμανθάνονται τα κύρια φωνολογικά και μορφολογικά
χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τη σημερινή Τουρκική της Τουρκίας και διαβάζονται
λογοτεχνικά κείμενα του 13ου-15ου αι.
ΤΟΜ 413 Λογοτεχνία του Τανζιμάτ (6 ECTS)
Στο μάθημα παρουσιάζεται η λογοτεχνία των μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα, όπου
παρατηρούνται σπουδαίες επιδράσεις από τη Δυτική Ευρώπη και καθιερώνεται ο όρος
«Οθωμανισμός» στη λογοτεχνία. Ύστερα από μια ανασκόπηση των θεμάτων της λογοτεχνίας
του Τανζιμάτ (1860-1896), καθώς και του επόμενου κινήματος «Νέα Λογοτεχνία» (του
περιοδικού Servet-i Fünun), διαβάζονται και αναλύονται αποσπάσματα από τα έργα των
κύριων συγγραφέων (π.χ. Ahmed Midhat, Namιk Kemal για τα Τανζιμάτ, Halid Ziya Uşaklιgil,
Mehmed Rauf για το Servet-i Fünun).
ΤΟΜ 414 Το Τουρκικό Μυθιστόρημα(6 ECTS)
Στο μάθημα γίνεται μια ανασκόπηση της εξέλιξης του μυθιστορήματος στην τουρκική
λογοτεχνία από τα πρώτα ευρωπαϊκής επίδρασης δείγματα του είδους, στα μισά του 19ου αι.,
μέχρι τους σύγχρονους συγγραφείς. Παράλληλα, επιλέγονται αντιπροσωπευτικά κείμενα για
την ανάγνωση και την ανάλυση στην τάξη.
ΤΟΜ 415 Σύγχρονη Τουρκική Ποίηση(6 ECTS)
Το μάθημα εισάγει στα έργα των μεγάλων σύγχρονων ποιητών από τη δεκαετία του 30’ μέχρι
τη δεκαετία του 70’. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι νέοι ποιητές ανάμεσα στην παράδοση και
τις υφολογικές και μορφικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών. Με την παρουσίαση των
διαφόρων θεωρητικών πλαισίων, μελετώνται και τα δομικά στοιχεία του σύγχρονου ποιητικού
λόγου.
ΤΟΜ 416 Η Κωνσταντινούπολη στην Τουρκική Λογοτεχνία (6 ECTS)
Στην ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας, η Κωνσταντινούπολη κατέχει σημαντική θέση. Για
αιώνες, οι ποιητές επαινούσαν την πόλη. Στη σύγχρονη περίοδο εποχικές αλλαγές έχουν
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οδηγήσει στην αλλαγή της αντίληψης για τη μητρόπολη του Βοσπόρου. Πολύ συχνά, η
Κωνσταντινούπολη είναι το μέρος όπου το οθωμανικό παρελθόν και η Δύση συναντιούνται.
Στο μάθημα μελετώνται σημαντικά έργα από διάφορες περιόδους υπό τις ακόλουθες απόψεις:
Ποια συγκεκριμένα στοιχεία από την πόλη έχουν επιλεγεί ως κεντρικά θέματα; Ποιες συνέπειες
έχει αυτό στην περιγραφή της πόλης όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη δομή;
ΤΟΜ 423 Τουρκοκυπριακή Διάλεκτος (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της τουρκοκυπριακής στα πλαίσια της τουρκικής
διαλεκτολογίας. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα γλωσσικά στοιχεία διαφοράς με την
καθιερωμένη γλώσσα, θα εξετάσουν κοινωνιογλωσσικές πτυχές στη χρήση της διαλέκτου και
θα μελετήσουν φαινόμενα γλωσσικής επαφής με την Ελληνοκυπριακή. Προφορικά και γραπτά
διαλεκτικά κείμενα θα είναι η βάση για τη γλωσσολογική ανάλυση.
ΤΟΜ 430 Διγλωσσία και Γλωσσικές Επαφές (6 ECTS)
Στη βάση της Γλωσσολογίας Επαφών (contact linguistics) εξετάζονται γλωσσικά φαινόμενα
σε χώρους επαφής και διγλωσσίας τουρκικών και μη-τουρκικών γλωσσών στο παρελθόν και
σήμερα (π.χ. της Κεντρικής Μικράς Aσίας, των αστικών κέντρων της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και της Τουρκίας, της γλώσσας Τούρκων μεταναστών στην Κεντρική Ευρώπη,
της περίπτωσης των Γκαγκαούζων, των ιρανο-τουρκικών επαφών). Τα φαινόμενα επαφής
στους διάφορους τομείς της γλώσσας (φωνητική, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο)
εξετάζονται με βάση προφορικά και γραπτά κείμενα.
ΤΟΜ 432 Συγκριτική Γραμματική των Τουρκικών Γλωσσών (6 ECTS)
Βάση του μαθήματος είναι η σύγκριση της σημερινής Τουρκικής της Τουρκίας με τις
σύγχρονες γλώσσες των άλλων κλάδων των τουρκικών γλωσσών. Παρουσιάζονται τα
γραμματικά χαρακτηριστικά των πιο αντιπροσωπευτικών γλωσσών από κάθε ομάδα (ογούζ,
ογούρ-τσουβάς, κιπτσάκ, τουρκί, νοτιο-σιβηριανή, γιακούτ), εξετάζονται και θα συγκρίνονται
οι γραμματικές κατηγορίες των γλωσσών στους διάφορους τομείς της γλώσσας.
ΤΟΜ 433 Ελληνοτουρκικές Γλωσσικές Επαφές (6 ECTS)
Μετά από μια εισαγωγή στις μεθόδους της γενικής γλωσσολογίας των επαφών (contact
linguistics), μελετώνται παραδείγματα γλωσσικών αλληλεπιδράσεων στις σχετικές περιόδους
και περιοχές των ελληνοτουρκικών επαφών (Μικρά Aσία, Πόντος και Κωνσταντινούπολη του
19ου αιώνα, Κύπρος και Βαλκάνια μέχρι σήμερα, περιοχές της Ελλάδας, όπως Θράκη,
Ήπειρος, Κρήτη). Eκτός από τα λεξικά «δάνεια», εξετάζονται οι φωνητικές, φωνολογικές,
μορφολογικές και συντακτικές όψεις στη διαδικασία της γλωσσικής εφαρμογής και
αντικατάστασης. Σημαντικό παράδειγμα αποτελούν οι αλληλεπιδράσεις στις τουρκοκυπριακές
και τις ελληνοκυπριακές διαλέκτους.
ΤΟΜ 434 Καραμανλίδικα (6 ECTS)
Το μάθημα εισάγει στην ιστορία των τουρκόφωνων πληθυσμών της Μικρασίας, παρουσιάζει
τη λογοτεχνία τους (τα λεγόμενα «Καραμανλίδικα»), όπως και την τουρκική λογοτεχνία σε
ελληνικό αλφάβητο γενικά (π.χ. στην Κωνσταντινούπολη). Στο κύριο μέρος του μαθήματος
γίνεται γραφηματική και γλωσσολογική ανάλυση κειμένων από διάφορες περιόδους και
διαφορετικά είδη (θρησκευτικά, λογοτεχνικά, ιστορικά).
ΤΟΜ 435 Bαλκανική Τουρκολογία (6 ECTS)
Το μάθημα ασχολείται με τα δύο κύρια θέματα της Βαλκανικής Τουρκολογίας (κλάδος της
Γενικής Τουρκολογίας): τη μελέτη των τουρκικών διαλέκτων της Βαλκανικής Χερσονήσου
και την επίδραση της Τουρκικής στις γλώσσες της Nοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Στόχος είναι η
γνωριμία με την ταξινόμηση των ρουμελικών (βαλκανικών) διαλέκτων στα πλαίσια της
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τουρκικής διαλεκτολογίας, η μελέτη φαινομένων γλωσσικής επαφής με τις βαλκανικές
γλώσσες και η εκμάθηση της επέκτασης της τουρκικής επίδρασης στις σχετικές γλώσσες των
Βαλκανίων (π.χ. Ελληνικά, Αλβανικά, Ρουμανικά, Βουλγαρικά, Σερβικά).
II. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΜ 440 Οι Οθωμανοί και το Βυζάντιο (6 ECTS)
Στο μάθημα εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Βυζαντίου από τα
μέσα του 14ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 15ου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο εάν και κατά πόσο
οι Οθωμανοί κληρονόμησαν θεσμούς από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η διδασκαλία του
μαθήματος περιλαμβάνει τη μελέτη πρωτογενών πηγών στα Ελληνικά (Βυζαντινά κείμενα,
συνοδευόμενα από μετάφραση στα Νεοελληνικά) και στα Οθωμανικά (είτε στο Αραβικό
αλφάβητο είτε στο Σύγχρονο Τουρκικό αλφάβητο).
ΤΟΜ 441 Θεσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (6 ECTS)
Στο μάθημα εξετάζονται οι θεσμοί της κλασικής περιόδου (15ος-16ος αιώνας), οι αιτίες της
παρακμής τους, καθώς και οι θεσμοί που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε ειδική και εξαιρετικά κρίσιμη πτυχή της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για την οποία έγινε λόγος στο εισαγωγικό μάθημα ΤΟΜ 250 και
στο μάθημα κατεύθυνσης ΤΟΜ 350. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τη μελέτη
επιλεγμένων πρωτογενών πηγών.
ΤΟΜ 442 Οθωμανικά Χρονικά (6 ECTS)
Στο μάθημα εξετάζονται μερικά από τα κυριότερα οθωμανικά ιστορικά χρονικά της περιόδου,
που καλύπτει το 16ο και το 17ο αιώνα. Η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζεται στη μελέτη
των χρονικών ως πρωτογενών πηγών της Οθωμανικής Ιστορίας και στη χρήση τους από την
ιστοριογραφία του 19ου αιώνα.
ΤΟΜ 444 Τανζιμάτ (6 ECTS)
Στο μάθημα μελετώνται οι μεταρρυθμίσεις της περιόδου του Τανζιμάτ και οι θεσμοί που
προέκυψαν από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τη
μελέτη επιλεγμένων πρωτογενών πηγών.
ΤΟΜ 452 Δημιουργία και Ανάπτυξη του Τουρκικού Εθνικισμού (6 ECTS)
Εισαγωγικό αντικείμενο της διδασκαλίας σ’ αυτό το μάθημα είναι οι θεωρίες του εθνικισμού.
Μετά τη γενική περιγραφή των θεωριών του εθνικισμού, το μάθημα ασχολείται με τη
διαμόρφωση και την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού. Πέρα από τις ιστορικο-πολιτικές
συγκυρίες που ευνοούν την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού, αντικείμενο διδασκαλίας
είναι η προσέγγιση των πνευματικών του δημιουργών, όπως οι Ziya Gökalp και Yusuf Akçura.
Η αντίληψη του Kemal Atatürk για τον τουρκικό εθνικισμό και η διαμόρφωσή του κατά τη
μονοκομματική περίοδο θα αποτελέσουν, επίσης, αντικείμενο του μαθήματος. Το μάθημα θα
ασχοληθεί, επίσης, με την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και με το ρόλο του στην ευρύτερη πολιτική ζωή της χώρας.
ΤΟΜ 453 Το Ισλάμ στη Σύγχρονη Τουρκία (6 ECTS)
Σε αυτό το μάθημα κύριο αντικείμενο της διδασκαλίας είναι η θέση του Ισλάμ στην Τουρκική
Δημοκρατία. Οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις υπό τη διοίκηση του Κemal, η αντίληψη του
Kemal για το κοσμικό κράτος και η σχέση του Ισλάμ με την πολιτική είναι θέματα με τα οποία
θα ασχοληθεί το μάθημα αυτό. Επίσης, η εποχή μετά τον Kemal και οι σχέσεις κράτουςκοινωνίας και θρησκείας θα αποτελέσουν αντικείμενο του μαθήματος.
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ΤΟΜ 456 Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση (6 ECTS)
Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκονται οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
που τυπικά αρχίζουν στις αρχές της δεκαετίας του 60’ και συνεχίζονται μέχρι τις μέρες μας. Η
πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις
αυτής της πορείας στην εσωτερική δομή της χώρας, όπως, π.χ., μεταρρυθμίσεις, είναι από τα
κυριότερα θέματα του μαθήματος. Το μάθημα δίνει, επίσης, έμφαση στην αντίληψη της
τουρκικής κοινής γνώμης για την Ευρώπη και στην αντίληψη των Ευρωπαίων για την Τουρκία.
ΤΟΜ 457 Πολιτική Σκέψη στη Σύγχρονη Τουρκία (6 ECTS)
Στο μάθημα εξετάζονται οι ιδέες και τα κινήματα, που εμφανίστηκαν το 19ο αιώνα και
επηρέασαν τη σύγχρονη Τουρκία. Αντικείμενο του μαθήματος θα είναι ο Κεμαλισμός, η
φιλελεύθερη σκέψη, η αριστερή σκέψη, η κοσμικότητα, ο εθνικισμός, τα συντηρητικά
κινήματα, όπως Ισλαμικά κινήματα.
ΤΟΜ 458 Πολιτικά Κόμματα στη Σύγχρονη Τουρκία (6 ECTS)
Στο μάθημα μελετώνται η ίδρυση και η εξέλιξη των πολιτικών κομμάτων στη σύγχρονη
Τουρκία. Εξετάζεται η περίοδος του μονοκομματισμού (1920-1950) και, στη συνέχεια, η
εδραίωση του πολυκομματικού συστήματος (1950 και αργότερα). Παρουσιάζονται τα
κυριότερα κόμματα, τα πολιτικά τους προγράμματα, οι ιδεολογικές πηγές και οι
προσωπικότητες που επηρέασαν την πολιτική ζωή της χώρας.
TΟΜ 460 Οθωμανικές Πηγές της Ιστορίας της Κύπρου (6 ECTS)
Aρχεία με οθωμανικές πηγές για την Kύπρο. Iστοριογραφική επισκόπηση και εκδόσεις
οθωμανικών πηγών για την Kύπρο. Σύγκριση των διαφόρων πηγών (οθωμανικών, ελληνικών
και δυτικών) για την ιστορία της Kύπρου.
Oθωμανικές πηγές: Xρονικά, Δεφτέρια, Λυτά έγγραφα. Aνάλυση (διπλωματική και ιστορική)
και κριτικός σχολιασμός των οθωμανικών πηγών για την Kύπρο. Aπορρέοντα πορίσματα και
σύγκρισή τους με τις επικρατούσες ιστοριογραφικές θέσεις.
ΤΟΜ 470 Ισλαμικά Μεταρρυθμιστικά Κινήματα (6 ECTS)
Στις ισλαμικές χώρες οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση θρησκευτικών ιδεών και εθίμων,
καθώς και των πολιτικών και κοινωνικών τρόπων ζωής, προηγήθηκαν της διείσδυσης δυτικών
επιρροών. Η ηγεμονία των ευρωπαϊκών κρατών στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε επιπλέον τις
ισλαμικές μεταρρυθμιστικές κινήσεις, οι οποίες είχαν εμφανιστεί στα μέσα του 18ου αιώνα και
αργότερα. Στο μάθημα εξετάζονται διάφορα κινήματα (π.χ. Wahhabiya, Salafiya) και
συγκρίνονται οι διάφορες προελεύσεις τους, τα προγράμματα, οι ενέργειες και οι συνέπειες
αυτών των ενεργειών.
ΤΟΜ 472 Σύγχρονες Ιδέες και Κινήματα στη Μέση Ανατολή
Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι σύγχρονες ιδέες και κινήματα, που επηρεάζουν τη Μέση
Ανατολή από το 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Στην πρώτη φάση του μαθήματος μελετάται ο
ισλαμικός εκσυγχρονισμός. Δίνεται έμφαση στην άνοδο του αραβικού εθνικισμού. Τρίτη και
τελευταία φάση του μαθήματος αποτελεί το θέμα του ισλαμικού φονταμενταλισμού.
ΤΟΜ 473 Οι Κούρδοι στη Μέση Ανατολή (6 ECTS)
Η κουρδική ιστορία μελετάται κυρίως από την πλευρά των γειτονικών λαών (Άραβες, Ιρανοί,
Τούρκοι). Από τη μια, υπάρχουν ιστορικοί λόγοι γι΄ αυτό (οι πηγές για την ιστορία Κούρδων
είναι αξιοπρόσεχτες στις σχετικές τρεις γλώσσες), από την άλλη υπάρχουν (τωρινοί) σύγχρονοι
πολιτικοί λόγοι (πιθανότατα χωρίς καμία προώθηση της ιστορικής έρευνας). Ένα από τα
αντικείμενα του μαθήματος είναι να γίνει η ιστορία των Κούρδων, από ασήμαντη, επίκεντρο
της προσοχής. Συγκεκριμένα θέματα θα είναι: Οι Κούρδοι στο Μεσαίωνα (π.χ. η εμφάνιση του
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όρου «Κουρδιστάν» υπό τους Σελτζούκους), η κατάσταση μεταξύ των κουρδικών πριγκιπάτων
και των αυτοκρατοριών των Οθωμανών και των Σαφεβίδων, οι συνέπειες των αρχών του
κεντρικού ελέγχου των Οθωμανών για τους Κούρδους στο 19ο αιώνα, η ανάπτυξη του
κουρδικού εθνικισμού και ο χωρισμός των περιοχών που κατοικήθηκαν από τους Κούρδους
μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
ΤΟΜ 476 Οι Αρμένιοι υπό Τουρκική Κυριαρχία (6 ECTS)
Αυτό το μάθημα αρχίζει με μια αφήγηση των σφαγών των Αρμενίων κατά τη διάρκεια του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το μάθημα συνεχίζεται με την περιγραφή των σχέσεων της
Δημοκρατίας της Αρμενίας με τη Δημοκρατία της Τουρκίας μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο και της θέσης των Αρμενίων μέσα στη Δημοκρατία της Τουρκίας. Γυρίζουμε στην
πολιτιστική αρμενική αναγέννηση του 18ου αιώνα και στους θεσμούς της αρμενικής κοινωνίας
μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και τις σχέσεις αυτών των θεσμών με τους θεσμούς
του κράτους. Κατόπιν εξετάζουμε τις επιρροές των μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα στην
αρμενική κοινωνία, την ανάπτυξη της αρμενικής επαναστατικής κίνησης και τις συνέπειές της
για τις σφαγές.
ΤΟΥ 477, Ιστορία των Βαλκανικών Λαών κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας
(6 ECTS)
Μια επισκόπηση της κατάστασης όλων των Βαλκανικών λαών από τα τέλη του 14ου αιώνα
μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα με ιδιαίτερη έμφαση στην νομική και οικονομική θέση του
ατόμου ως μέλους μιας θρησκευτικής κοινότητας, είτε μουσουλμανικής είτε μη
μουσουλμανικής. Θα εξετάζονται ξεχωριστά οι διαφορετικοί λαοί λαμβάνοντας υπόψη τις
αλλαγές στη φύση της οθωμανικής διοίκησης και στους διεθνείς εμπορικούς παράγοντες. Θα
διαβάζονται κείμενα στα τουρκικά, ή πρωτογενούς υλικού ή από τη δευτερογενή βιβλιογραφία.
ΤΟΜ 483 Σύγχρονη Τουρκική Ιστοριογραφία (6 ECTS)
Μια από τις βάσεις του τουρκικού εθνικισμού ήταν η ανάδειξη της Ανατολίας ως της
γενέτειρας των Τούρκων. Αυτή η άποψη υιοθετήθηκε και υποστηρίχθηκε από ακαδημαϊκή και
λαϊκή επιστημονική ιστοριογραφία. Eνώ δόθηκε προτεραιότητα στην προ-Ισλαμική και
Σελτζουκική ιστορία κατά τις πρώτες δεκαετίες της Τουρκικής Δημοκρατίας, η αντιμετώπιση
της Οθωμανικής Ιστορίας στη Σύγχρονη Τουρκία έγινε πιο σημαντική στο δεύτερο μισό του
20ου αιώνα. Το μάθημα καλύπτει τις εξελίξεις που έγιναν τον 20ο αιώνα και προσπαθεί να
δείξει πώς η συγγραφή της ιστορίας, η ιδεολογία και η πολιτική αλληλοσχετίζονται.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΟΜ 480 Τουρκική Γλωσσική Μεταρρύθμιση (6 ECTS)
Οι προσπάθειες για μεταρρύθμιση της τουρκικής/οθωμανικής γλώσσας άρχισαν το δεύτερο
μισό του 19ου αιώνα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, μερικοί συγγραφείς υποστήριξαν την
υιοθέτηση του λατινικού αλφαβήτου, ενώ άλλοι επιχείρησαν να προωθήσουν μια
διαφοροποιημένη εκδοχή της οθωμανικής γραφής. Το 1928 τέθηκε σε ισχύ σχετικός νόμος για
εισαγωγή του λατινικού αλφαβήτου. Το μάθημα αυτό ασχολείται με τα στάδια της γλωσσικής
μεταρρύθμισης, με τις πολιτικές της Τουρκικής Δημοκρατίας για τη γλώσσα και με τη
σύγχρονη συζήτηση, στη βάση τουρκικών κειμένων.
ΤΟΜ 490 Οθωμανική Παλαιογραφία (6 ECTS)
Το μάθημα είναι ανοιχτό για φοιτητές, που έχουν ήδη διδαχθεί την Εισαγωγή στην Οθωμανική
Διπλωματική και Παλαιογραφία. Περιλαμβάνει την ανάγνωση χειρογράφων και τη μελέτη των
διαφορετικών γραφών τους.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ECTS
1ο εξάμηνο
TOΜ 100 Γραμματική και Σύνταξη Ι (6 ώρες) (Γ)
TOΜ 106 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή,
Διάλογος) Ι (6 ώρες) (Γ)
TOΜ 120 Εισαγωγή στις Τουρκικές Σπουδές (Ε)
Μάθημα Ξένης Γλώσσας
2ο εξάμηνο
TOΜ 101 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ (6 ώρες) (Γ)
TOΜ 107 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή,
Διάλογος) ΙΙ (6 ώρες) (Γ)
TOΜ 122 Εισαγωγή στο Ισλάμ (Ε)
Μάθημα Ξένης Γλώσσας
3ο εξάμηνο
TOΜ 200 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙΙ (3 ώρες) (Γ)
TOΜ 206 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή,
Διάλογος) III (6 ώρες) (Γ)
TOΜ 220 Εισαγωγή στην Τουρκική Γλωσσολογία (Ε)
TOΜ 251 Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία (Ε)
Μάθημα Ξένης Γλώσσας

4ο εξάμηνο
ΤΟΜ 201 Τουρκική Γραμματική ΙV (Γ)
TOΜ 210 Μετάφραση Τουρκο-Ελληνική (Γ)
TOΜ 230 Οθωμανική Γλώσσα (Γ)
TOΜ 240 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία (Ε)
TOΜ 260 Ιστορία της Τουρκίας (Ε)

5ο εξάμηνο
TOΜ 310 Μετάφραση Ελληνο-Τουρκική (Γ)
TOΜ 322 H Κύπρος κατά την Οθωμανική περίοδο (Ε)
TOΜ 316 Διάλογος (Γ)
TOΜ 340 Εισαγωγή στην Οθωμανική Λογοτεχνία (Ε)
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6ο εξάμηνο
TOΜ 304 Κύρια είδη της Σύγχρονη Τουρκικής Λογοτεχνίας (Κ)
TOΜ 301 Γλώσσα των ΜΜΕ (οπτικοακ.) (Γ)
ΤΟΜ 302 Θέματα της Τουρκικής Γλωσσολογίας (Κ)
ΤΟΜ 342 Λογοτεχνία και Κοινωνία στη Τουρκία (K)
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
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7ο εξάμηνο
ΤΟΜ 402 Μορφολογία της Τουρκικής (Κ)
ΤΟΜ 425 Ιστορία των Τουρκικών Γλωσσών (K)
ΤΟΜ 410 Θέματα της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας (K)
ΤΟΜ 404 Ζητήματα Τουρκικής Σύνταξης
(Κ)
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

8ο εξάμηνο
ΤΟΜ 431 Σεμινάριο Τουρκικής Γλωσσολογίας (Κ)
ΤΟΜ 417 Σεμινάριο Τουρκικής Λογοτεχνίας (Κ)
ΤΟΜ 420 Τουρκοκυπριακή Λογοτεχνία (Κ)
2 Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
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Σημείωση:
(Γ) = υποχρεωτικό γλωσσικό μάθημα
(Ε) = υποχρεωτικό εισαγωγικό-γενικό μάθημα
(Κ) = υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ECTS
1ο εξάμηνο
TOΜ 100 Γραμματική και Σύνταξη Ι (6 ώρες) (Γ)
TOΜ 106 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) Ι
(6 ώρες) (Γ)
TOΜ 120 Εισαγωγή στις Τουρκικές Σπουδές (Ε)
Μάθημα Ξένης Γλώσσας

2ο εξάμηνο
TOΜ 101 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ (6 ώρες) (Γ)
TOΜ 107 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) ΙΙ
(6 ώρες) (Γ)
TOΜ 122 Εισαγωγή στο Ισλάμ (Ε)
Μάθημα Ξένης Γλώσσας

3ο εξάμηνο
TOΜ 200 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙΙ (3 ώρες) (Γ)
TOΜ 206 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) III
(6 ώρες) (Γ)
TOΜ 220 Εισαγωγή στην Τουρκική Γλωσσολογία (Ε)
TOΜ 251 Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία (Ε)
Μάθημα Ξένης Γλώσσας
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4ο εξάμηνο
ΤΟΜ 201 Τουρκική Γραμματική ΙV (Γ)
TOΜ 210 Μετάφραση Τουρκο-Ελληνική (Γ)
TOΜ 230 Οθωμανική Γλώσσα (Γ)
TOΜ 240 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία (Ε)
TOΜ 260 Ιστορία της Τουρκίας (Ε)

5ο εξάμηνο
TOΜ 310 Μετάφραση Ελληνο-Τουρκική (Γ)
TOΜ 316 Διάλογος (Γ)
TOΜ 322 H Κύπρος κατά την Οθωμανική περίοδο (Ε)
TOΜ 340 Εισαγωγή στην Οθωμανική Λογοτεχνία (Ε)
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6ο εξάμηνο
TOΜ 305 Η Τουρκία στον κόσμο (Κ)
TOΜ 301 Γλώσσα των ΜΜΕ (οπτικοακ.) (Γ)
ΤΟΜ 350 Θέματα της Ιστορίας της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας (K)
ΤΟΜ 380 Ιστορία της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής (K)
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

7ο εξάμηνο
ΤΟΜ 432 Λογοτεχνία και Πολιτική στη Σύγχρονη Τουρκία (Κ)
ΤΟΜ 450 Θέματα Ιστορίας και Πολιτικής της Τουρκίας (K)
ΤΟΜ 455 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (K)
ΤΟΜ 463 Κοινοτικές Σχέσεις στην Κύπρο (Κ)
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

8ο εξάμηνο
ΤΟΜ 471 Σεμινάριο Ιστορίας και Πολιτικής της Τουρκίας (Κ)
ΤΟΜ 478 Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας (Κ)
ΤΟΜ 469 Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (Κ)
2 Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Σημείωση:
(Γ) = υποχρεωτικό γλωσσικό μάθημα
(Ε) = υποχρεωτικό εισαγωγικό-γενικό μάθημα
(Κ) = υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - ΛOΓOTEXNIA
ΤΟΜ 405 Διδακτική της Τουρκικής Γλώσσας
TOΜ 407 Tουρκική Διαλεκτολογία
ΤΟΜ 411 Γλώσσα και Λογοτεχνία της Παλαιάς Τουρκικής της Ανατολίας
ΤΟΜ 413 Λογοτεχνία του Τανζιμάτ
ΤΟΜ 414 Το Τουρκικό Μυθιστόρημα
ΤΟΜ 415 Σύγχρονη Τουρκική Ποίηση
ΤΟΜ 416 Η Κωνσταντινούπολη στην Τουρκική Λογοτεχνία
TOΜ 423 Tουρκοκυπριακή Διάλεκτος
ΤΟΜ 430 Διγλωσσία και Γλωσσικές Επαφές
ΤΟΜ 432 Συγκριτική Γραμματική των Τουρκικών Γλωσσών
TOΜ 433 Eλληνοτουρκικές Γλωσσικές Επαφές
TOΜ 434 Καραμανλίδικα
ΤΟΜ 435 Βαλκανική Τουρκολογία

B. IΣTOPIA - ΠOΛITIKH
TOΜ 440 Οι Οθωμανοί και το Βυζάντιο
ΤΟΜ 441 Θεσμοί της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας
ΤΟΜ 442 Οθωμανικά Χρονικά
TOΜ 444 Tανζιμάτ
TΟΜ 452 Δημιουργία και Ανάπτυξη του Τουρκικού Εθνικισμού
TOΜ 453 Tο Iσλάμ στη Σύγχρονη Tουρκία
ΤΟΜ 456 Tουρκία και Eυρωπαϊκή Ένωση
ΤΟΜ 457 Πολιτική Σκέψη στη Σύγχρονη Τουρκία
ΤΟΜ 458 Πολιτικά Κόμματα στη Σύγχρονη Τουρκία
ΤΟΜ 460 Οθωμανικές Πηγές της Ιστορίας της Κύπρου
ΤΟΜ 470 Ισλαμικά Μεταρρυθμιστικά Κινήματα
ΤΟΜ 472 Σύγχρονες Ιδέες και Κινήματα στη Μέση Ανατολή
TOΜ 473 Oι Kούρδοι στη Mέση Aνατολή
ΤΟΜ 476 Oι Aρμένιοι υπό Τουρκική Κυριαρχία
ΤΟΜ 477 Ιστορία των Βαλκανικών Λαών κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας
ΤΟΜ 483 Σύγχρονη Τουρκική Ιστοριογραφία
Γ. ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΟΜ 480 Τουρκική Γλωσσική Μεταρρύθμιση
ΤΟΜ 490 Οθωμανική Παλαιογραφία
Σημείωση:
Όλα τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής μπορούν να προσφέρονται και ως σεμινάρια.
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