Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Μάστερ) ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Εισαγωγικά/Στόχος του Προγράμματος
Αντικείμενο των Τουρκικών Σπουδών είναι η τουρκική και οι άλλες τουρκογενείς
γλώσσες, καθώς και η ιστορία, οι λογοτεχνίες και οι πολιτισμοί των τουρκικών λαών
από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα. Οι διάφορες γνωστικές ενότητες των Τουρκικών
Σπουδών που έχουν διαμορφωθεί είναι: 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 (13ος-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. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
συμμετέχουν ως διδάσκοντες και Ερευνητικοί Σύμβουλοι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, ενώ είναι δυνατόν να συμμετέχουν
προσφέροντας μαθήματα Επισκέπτες Καθηγητές.
Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να καταστήσει τους
φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους και γνώσεις, ώστε να
εργάζονται αυτόνομα. Αντικείμενο των σπουδών είναι η γλώσσα, η ιστορία, ο
πολιτισμός, η λογοτεχνία και η πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της
Τουρκίας και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αναμένεται ότι με τα μαθήματα
εμβάθυνσης στις γνωστικές ενότητες των Τουρκικών Σπουδών, οι φοιτητές θα
βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τις γλωσσικές τους ικανότητες ενώ θα εξειδικευτούν σε
μία από τις γνωστικές ενότητες και θα συγγράψουν πρωτότυπη διατριβή επιπέδου
μάστερ.
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2. Οργάνωση Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ απαιτεί τη συμπλήρωση 120
πιστωτικών μονάδων (ECTS) και αποτελείται από τέσσερα στοιχεία. Για την
απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) είναι απαραίτητη η επιτυχής
συμπλήρωση και των τεσσάρων στοιχείων του Προγράμματος:
•
•
•
•

Μαθήματα
Παρακολούθηση διαλέξεων Τμήματος και Σεμιναρίων Μεταπτυχιακού
Επιπέδου
Συμμετοχή στο colloquium
Συγγραφή Διατριβής

● Μαθήματα: Τρία εισαγωγικά μαθήματα, τρία μαθήματα Τουρκικών Κειμένων –
Ανάγνωση και Διάλογος και έξι μαθήματα που αφορούν όλες τις γνωστικές ενότητες
των Τουρκικών Σπουδών. Τα τρία εισαγωγικά μαθήματα εξετάζουν θέματα από
διαφορετικά πεδία των τουρκικών σπουδών, τα τρία μαθήματα Τουρκικών Κειμένων
– Ανάγνωση και Διάλογος αφορούν τη μελέτη κειμένων σχετικών με τα μαθήματα που
διδάσκονται κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου και τα υπόλοιπα μαθήματα είναι
μαθήματα εξειδίκευσης σε πεδία των σύγχρονων τουρκικών σπουδών. Τα μαθήματα
εξειδίκευσης του κάθε εξαμήνου θα αποφασίζονται από το Συμβούλιο του Τμήματος
στη βάση του καταλόγου μαθημάτων και περιγραφών που περιέχονται στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών.
● Παρακολούθηση Διαλέξεων και Σεμιναρίων: Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της
ο φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθεί τις Διαλέξεις που γίνονται στο πλαίσιο της
Σειράς Διαλέξεων του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών.
Επιπρόσθετα, πρέπει να παρακολουθεί τη Σειρά Σεμιναρίων μεταπτυχιακού επιπέδου
που γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
● Συμμετοχή στο colloquium: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου μάστερ πρέπει να
παρουσιάσουν μια εργασία δικής τους επιλογής η οποία πρέπει να βασίζεται στη δική
τους έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. Το colloquium θα πραγματοποιείται στο
τέταρτο εξάμηνο φοίτησης στο Πρόγραμμα και το θέμα της εργασίας αποφασίζεται σε
συνεννόηση με τον Ερευνητικό Σύμβουλο του κάθε φοιτητή.
● Συγγραφή Διατριβής επιπέδου Μάστερ: Η διατριβή πρέπει να είναι έκτασης
τουλάχιστον 15,000 λέξεων. Η ολοκλήρωση και παρουσίαση της διατριβής, γίνεται
μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων εξαμήνων.
3. Κριτήρια εισδοχής
● Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εισάγονται στο πρόγραμμα με βάση τα κριτήρια που
αναφέρονται στους Γενικούς Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης. Για εισαγωγή στο
πρόγραμμα μάστερ απαιτείται πτυχίο Τουρκικών Σπουδών ή πτυχίο πολιτισμικών,
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Απαιτείται επιτυχία σε προσωπική
συνέντευξη ή άλλη σχετική διαδικασία, την οποία το Τμήμα καθορίζει. Υποψήφιοι για
την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μπορούν να είναι πτυχιούχοι
πανεπιστημιακών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της Κύπρου ή του
εξωτερικού.
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● Οι γλώσσες διδασκαλίας στο Πρόγραμμα είναι η ελληνική, η τουρκική ή η αγγλική.
Στα μαθήματα γίνεται χρήση τουρκικού και ξενόγλωσσου πρωτογενούς και
δευτερογενούς υλικού. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν Τουρκικά και να είναι σε
θέση να μελετούν ακαδημαϊκού επιπέδου κείμενα στην Τουρκική. Οριακές
περιπτώσεις θα εξετάζονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Για υποψήφιους που η
τουρκική γλώσσα δεν είναι η μητρική τους, ελάχιστο απαιτούμενο είναι η βεβαίωση
παρακολούθησης μαθημάτων τουρκικής γλώσσας που να αντιστοιχούν σε 50 ECTS.
Εφόσον το Τμήμα το θεωρήσει απαραίτητο, μπορεί να γίνει ειδική εξέταση για την
επάρκεια των υποψηφίων στην τουρκική γλώσσα. Η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης
γλώσσας (πλην της Τουρκικής) κρίνεται απαραίτητη. Σε περίπτωση που η ξένη γλώσσα
δεν είναι η Αγγλική, αναμένεται ότι ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εργαστεί και με
κείμενα στην Αγγλική. Γνώση επιπρόσθετης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
● Οι απόφοιτοι ελλαδικών πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να
έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6.5/10. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και
από υποψηφίους - αποφοίτους άλλων πανεπιστημίων.
● Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αξιολογεί τις αιτήσεις των
υποψηφίων, διενεργεί συνεντεύξεις για τις περιπτώσεις που αποφασίζει ότι χρειάζεται
και εισηγείται στο Συμβούλιο του Τμήματος κατάλογο με προτεινόμενους εισαχθέντες
στο Πρόγραμμα. Η απόφαση λαμβάνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος.
4. Κανόνες φοίτησης
Οι μεταπτυχιακές σπουδές ρυθμίζονται από τους Γενικούς Κανόνες Μεταπτυχιακής
Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους Εσωτερικούς Κανόνες Μεταπτυχιακής
Φοίτησης του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (βλ. Εσωτερικοί
Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης).
5. Υποχρεώσεις για το Πτυχίο επιπέδου Μάστερ
● Για τους φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος επιπέδου Μάστερ,
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι ο Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ή
ένα μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (σε περίπτωση
απουσίας του Συντονιστή). Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συμβουλεύεται τον
Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο κατά τη διάρκεια της φοίτησής του.
● Απαιτείται η πλήρης φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εξαμήνων και η
ολοκλήρωση της διατριβής το αργότερο μέχρι το όγδοο εξάμηνο μετά την πρώτη
εγγραφή.
● Απαιτείται επιτυχής συμπλήρωση 120 μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων (European Credit Transfer System - ECTS).
Αυτές κατανέμονται ως εξής:
- Τρία εισαγωγικά μαθήματα (3x8)
- Έξι μαθήματα εξειδίκευσης (6x8)
- Τρία μαθήματα Τουρκικών Κειμένων (3 Χ 3)
- Παρακολούθηση Διαλέξεων και Σεμιναρίων (4x1)
- Συμμετοχή σε colloquium

24ECTS
48 ECTS
9 ECTS
4 ECTS
2 ECTS
3

- Διατριβή επιπέδου Μάστερ
ΣΥΝΟΛΟ

33 ECTS
120 ECTS

● Για τον φόρτο εργασίας ισχύουν οι γενικοί κανόνες μεταπτυχιακής φοίτησης του
Πανεπιστημίου Κύπρου. 1 πιστωτική μονάδα (ECTS) αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες
εργασίας του διδασκόμενου.
6. Πρόγραμμα Σπουδών
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ Εξάμηνο
Νεωτερικότητα και ιστορική εξέλιξη στην Τουρκία
Τουρκική λογοτεχνία και κοινωνικά ζητήματα μετά το 1980
Ζητήματα Τουρκικής γλωσσολογίας
Τουρκικά Κείμενα – Ανάγνωση και Διάλογος I
Παρακολούθηση διαλέξεων και σεμιναρίων
Σύνολο:

8 ΕCTS
8 ECTS
8 ECTS
3 ECTS
1 ECTS
28 ECTS

Β΄ Εξάμηνο
Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Εξειδίκευσης
Τουρκικά Κείμενα – Ανάγνωση και Διάλογος II
Παρακολούθηση διαλέξεων και σεμιναρίων
Σύνολο:

8 ECTS
8 ECTS
8 ECTS
3 ECTS
1 ECTS
28 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο
Μάθημα Εξειδίκευσης
Μάθημα Εξειδίκευσης
Τουρκικά Κείμενα – Ανάγνωση και Διάλογος IΙΙ
Παρακολούθηση διαλέξεων και σεμιναρίων
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι
Σύνολο:

8 ECTS
8 ECTS
3 ECTS
1 ECTS
11 ECTS
31 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο
Μάθημα Εξειδίκευσης
Παρακολούθηση διαλέξεων και σεμιναρίων
Συμμετοχή σε colloquium
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΙI
Σύνολο:

8 ECTS
1 ECTS
2 ECTS
22 ECTS
33 ECTS

Σύνολο:

120 ECTS
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7. Περιγραφές Μαθημάτων
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ [ΤΟΜ 601-604]
ΤΟΜ 601. Νεωτερικότητα και ιστορική εξέλιξη στην Τουρκία
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της πολύπλοκης και πολυσύνθετης πορείας
της Τουρκικής νεωτερικότητας. Αρχίζοντας από την οθωμανική απόπειρα
διαμόρφωσης ενός νεωτερικού κράτους και τις ιδεολογίες που υπήρχαν στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία στο δεύτερο μισό του δεκάτου ενάτου αιώνα, το μάθημα
αναλύει την πορεία μετάβασης σε ένα νεωτερικού τύπου κράτος, τις προσπάθειες
εκκοσμίκευσης και τον μετασχηματισμό του οθωμανικού κράτους. Στη συνέχεια, το
μάθημα εστιάζει στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής και ιδεολογικής
πραγματικότητας στην ύστερη ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην
εμφάνιση του τουρκικού εθνικισμού και στη διαδικασία δημιουργίας του τουρκικού
εθνικού κράτους.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

TOM 602. Ζητήματα Τουρκικής γλωσσολογίας
Το μάθημα δίνει μια γλωσσολογική επισκόπηση της Τουρκικής, ξεκινώντας από την
έννοια των γενεαλογικά συγγενικών γλωσσών (γλωσσικές οικογένειες), τα κριτήρια
για την ταξινόμησή τους και την ένταξη της σύγχρονης Τουρκικής (Turkish) μέσα στην
οικογένεια των Τουρκικών Γλωσσών (Turkic). Από τυπολογικής άποψης, οι τουρκικές
γλώσσες αντιπροσωπεύουν τον συγκολλητικό τύπο γλωσσών. Εξετάζεται πώς
λειτουργούν τα συγκολλητικά γλωσσικά συστήματα και πώς αλληλεπιδρούν με
τυπολογικά διαφορετικές γλώσσες, όπως, για παράδειγμα, με τις ινδοευρωπαϊκές (π.χ.
τα Ιρανικά, τα Αρμενικά, ή τα Ελληνικά κλπ.) ή με τις σημιτικές (π.χ. τα Αραβικά ή
τα Αραμαϊκά) γλωσσικές οικογένειες. Η Τουρκική είναι στρωματοποιημένη σε
ομιλούμενες ποικιλίες, όπως κοινωνιολέκτους (κάθετη διαίρεση σε κοινωνικά
στρώματα) και διαλέκτους (οριζόντια διαίρεση σε γεωγραφικές ποικιλίες). Οι
ομιλούμενες ποικιλίες και των δύο κατηγοριών ενδέχεται να εμφανίζουν ισχυρές
επιρροές από γενετικά μη συγγενικές γλώσσες, όπως π.χ. τοπικές και γειτονικές
(μειονοτικές) γλώσσες του παρελθόντος και του παρόντος. Πολλές από αυτές τις
πτυχές της διαφοροποίησης και των γλωσσικών εξελίξεων, που επηρεάζονται από τις
επαφές, μπορούν επίσης να παρατηρηθούν και στην Κύπρο. Το μάθημα θα εισαγάγει
την τρέχουσα γλωσσολογική ορολογία, τη μεθοδολογία, τα έργα αναφοράς και τις
πηγές της γλωσσολογικής τουρκολογίας, της κοινωνιογλωσσολογίας και της
διαλεκτολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την περιγραφή και ανάλυση διαφόρων
θεμάτων στην τουρκική γλωσσολογία. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου γίνεται
παρουσίαση και ανάλυση βασικών πρωτογενών και δευτερογενών πηγών για το θέμα.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
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Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 603. Τουρκική λογοτεχνία και κοινωνικά ζητήματα μετά το 1980
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του προπτυχιακού μαθήματος 342 «Λογοτεχνία
και Κοινωνία στην Τουρκία». Η τουρκική κοινωνία έχει αλλάξει πολύ από τα μέσα της
δεκαετίας του '80. Αφενός, επιτεύχθηκε μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, προκειμένου να συνδεθεί η τουρκική οικονομία με την
παγκόσμια αγορά. Από την άλλη, η επιρροή των συντηρητικών δυνάμεων στην
πολιτική και πολιτιστική ζωή αυξήθηκε, ενώ προηγούμενες επιρροές ιδεολογίες όπως
ο μαρξισμός και ο υπερεθνικισμός έχουν χάσει την επιρροή τους. Στον τομέα της
έντασης μεταξύ αυτών των εξελίξεων, κινητήρια δύναμη όπως ο φεμινισμός και ο
ισλαμισμός απέκτησαν μεγάλη σημασία και προέκυψαν νέα κινήματα όπως ο
περιβαλλοντισμός, ο ακτιβισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το LGBT. Ο στόχος
αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσουμε βαθύτερα το πώς αυτές οι εξελίξεις
αντιμετωπίζονται στη σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία. Εκτός από την ανάγνωση
πρωτότυπων κειμένων, θα συζητήσουμε τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές
συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκαν τα κείμενα αυτά και θα γνωρίσουμε νέα
ακαδημαϊκά έργα για το θέμα.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ [ΤΟΜ 610 – 700 και ΤΟΜ 701 - 800]
Τα μαθήματα αυτά αφορούν διαφορετικά πεδία των Τουρκικών Σπουδών όπως
Γλωσσολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτική. Στο κάθε μάθημα γίνεται ανάλυση
και παρουσίαση εξειδικευμένων ζητημάτων σε σχέση με ένα από τα πιο πάνω πεδία.
■ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ [TOM 610-650]
TOΜ 610: Ιστορικοί και Χρονικογράφοι της οθωμανικής ιστορίας
Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη μελέτη των κειμένων των ιστορικών και
χρονικογράφων της οθωμανικής ιστορίας. Οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν, στο
πρότυπο ή/κα σε μετάφραση, εκτενή αποσπάσματα από τα έργα των συγγραφέων –
από διάφορες περιόδους της οθωμανικής ιστορίας από τον 15ο μέχρι τον 19ο αιώνα
όπως των Aşıkpaşazade, Neşri, Kemalpaşazade, Mustafa Ali, Mustafa Selâniki, Kâtib
Çelebi, İbrahim Peçevi, Mustafa Naima, Ahmed Resmi Efendi και Ahmed Cevdet
Pasha. Με βάση τα ίδια τα κείμενα, αλλά και τη σύγχρονη βιβλιογραφία, θα συζητηθεί
το ιστορικό πλαίσιο από το οποία προέρχονται τα έργα αυτά, η αντίληψη της ιστορίας
και της οθωμανικής δυναστείας, καθώς και η στάση τους ως προς ζητήματα, όπως η
συγκρότηση του οθωμανικού κράτους και η αλλοίωση των θεσμών του.
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Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 611. Πολιτική Σκέψη την περίοδο του Τανζιμάτ
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των κυρίαρχων ιδεολογικών ρευμάτων και των
πολιτικών που εφαρμόζονται στο οθωμανικό κράτος κατά τη διάρκεια της περιόδου
των μεταρρυθμίσεων. Η προσπάθεια για μετάβαση από μια ανατολικού τύπου
αυτοκρατορία σε ένα είδος οθωμανικής εθνικής μοναρχίας καθώς και οι απόπειρες
δημιουργίας ενός νεωτερικού τύπου κράτους, αποτελούν τον βασικό άξονα μελέτης
της συγκεκριμένης περιόδου. Η πολιτική σκέψη των Οθωμανών όπως αυτή
αναδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένα διατάγματα της Υψηλής Πύλης αλλά και
κείμενα της περιόδου, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για αλλαγές στο πλαίσιο της
πολιτικής διοίκησης της αυτοκρατορίας, εξετάζονται σε βάθος με στόχο την καλύτερη
κατανόηση της πολιτικής κυρίως πραγματικότητας της περιόδου των μεταρρυθμίσεων.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 612: Η Οθωμανική Κωνσταντινούπολη
Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη μελέτη της Κωνσταντινούπολης ως οθωμανικής
πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πολλαπλή σημασία της πόλης για την
Οθωμανική Αυτοκρατορία, τόσο ως διοικητικού όσο και ως οικονομικού και
πολιτιστικού κέντρου. Μέσα από οθωμανικές πηγές της εποχής, αλλά και σύγχρονες
μελέτες, θα μελετηθούν σε βάθος διάφορες πτυχές της ιστορίας της
Κωνσταντινούπολης, όπως η μετατροπή της βυζαντινής πόλης σε οθωμανική τον 15ο
αιώνα, η πολεοδομική ανάπτυξη και επέκτασή της, η εικόνα της σε διάφορες χρονικές
στιγμές, όπως, π.χ., κατά την Περίοδο της Τουλίπας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της
κατά τον 19ο αιώνα.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 613. Οθωμανική Αυτοκρατορία: Μεταρρυθμίσεις και Νεωτερικότητα
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του ζητήματος της νεωτερικότητας και οι
απόπειρες της Υψηλής Πύλης για διαμόρφωση ενός νέου τύπου κράτους κατά τη
διάρκεια των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων του δεκάτου ενάτου αιώνα. Βασικοί
άξονες ανάλυσης είναι η προσπάθεια του οθωμανικού κράτους για τη δημιουργία ενός
νέου διοικητικού σχήματος, η αναδιοργάνωση των βασικών δομών, η ένταξη των μη
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Μουσουλμάνων στο νέο αυτό σχήμα και η διαμόρφωση δεδομένων για την εμφάνιση
νέων ιδεολογιών στην οθωμανική επικράτεια. Το μάθημα θα γίνεται υπό τη μορφή
σεμιναρίων με τη χρήση αρχειακού υλικού και δευτερογενούς βιβλιογραφίας.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 614. Κοινοτική οργάνωση στο οθωμανικό κράτος
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της κοινοτικής οργάνωσης στο οθωμανικό
κράτος, τόσο κατά την κλασική περίοδο της αυτοκρατορίας (μέχρι τον δέκατο έκτο
αιώνα) όσο και κατά την μακρά περίοδο των διαφοροποιήσεων (μέχρι τον δέκατο
όγδοο αιώνα) και των μεταρρυθμίσεων του δέκατου ένατου αιώνα. Στόχος είναι η
κατανόηση της λειτουργίας του κοινοτικού συστήματος στο οθωμανικό κράτος με
έμφαση στις εξελίξεις που αφορούν την ορθόδοξη κοινότητα. Σε ότι αφορά τις
οθωμανικές μεταρρυθμίσεις και την κοινοτική οργάνωση, αναλύεται η διαφοροποίηση
σε ότι αφορά τις κοινότητες και το κεντρικό κράτος αλλά και την εσωτερική οργάνωση
των κοινοτήτων.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 615. Συνέχειες και ασυνέχειες της μετάβασης από τον οθωμανικό στον
αποικιακό χώρο
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της διαδικασίας μετάβασης από τον
οθωμανικό στον αποικιοκρατούμενο χώρο με παράδειγμα την περίπτωση της Κύπρου.
Το οθωμανικό διοικητικό σχήμα όπως αυτό διαμορφώθηκε στο νησί, οι οθωμανικές
διοικητικές δομές όπως αυτές υπόκεινται σε αλλαγές μετά τις μεταρρυθμίσεις του 19ου
αιώνα, αναλύονται και συγκρίνονται με τις δομές που δημιουργούνται μετά τη
μεταβίβαση της διοίκησης της Κύπρου στη Βρετανία και την θεσμοθέτηση ενός νέου
διοικητικού σχήματος. Σκοπός είναι η διαπίστωση της ύπαρξης συνέχειας ή ασυνέχειας
σε ότι αφορά τα δύο διοικητικά πλαίσια. Το μάθημα θα γίνεται υπό τη μορφή
σεμιναρίων με τη χρήση αρχειακού υλικού και δευτερογενούς βιβλιογραφίας.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 616. Πρεσβείες και προξενεία στο οθωμανικό κράτος

8

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της λειτουργίας των πρεσβειών και προξενείων
στην οθωμανική επικράτεια κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα. Το αρχειακό
υλικό των προξενείων σε συνδυασμό με το αρχειακό υλικό της οθωμανικής διοίκησης
παρέχει πληθώρα πληροφοριών για τις λειτουργίες των προξενείων, τη σημασία τους
για τις χώρες που εκπροσωπούν, την οθωμανική διοίκηση αλλά και τον πληθυσμό των
περιοχών που βρίσκονται. Το μάθημα θα γίνεται υπό τη μορφή σεμιναρίων με τη χρήση
αρχειακού υλικού και δευτερογενούς βιβλιογραφίας.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

■ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ [TOM 651-700]
ΤΟΜ 651. Το κουρδικό ζήτημα στην Τουρκία
Το κουρδικό ζήτημα αποτελεί ένα από τα κρίσιμα προβλήματα της Τουρκικής
Δημοκρατίας. Κάποια μέτρα για την εκκοσμίκευση, τον εκσυγχρονισμό και τον
εκτουρκισμό συνάντησαν αντίσταση μεταξύ των Κούρδων (και όχι μόνον) και
οδήγησαν σε εξεγέρσεις οι οποίες κατεστάλησαν. Από τη δεκαετία του 1960
παρατηρείται, αφενός, μια αφομοίωση, ακόμη και ένταξη, των Κούρδων στην
τουρκική πολιτεία και κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, οι Κούρδοι απαιτούν
περισσότερα δικαιώματα και μεγαλύτερη συμμετοχή στις κοινωνικές εξελίξεις στην
Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγαλύτερη διαφάνεια στο κουρδικό
ζήτημα.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 652. Εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες στην Τουρκία
Σύμφωνα με την επίσημη αντίληψη, με τον όρο μειονότητες στην Τουρκία εννοούνται
μόνον οι μη μουσουλμανικές μειονότητες των Αρμενίων, των Ελλήνων και των
Εβραίων. Η αντίληψη αυτή, η οποία βασίζεται στο οθωμανικό σύστημα των μιλλετιών,
αγνοεί μουσουλμανικές ομάδες, όπως αυτές των Κούρδων, των Λαζών και των
Τσερκέζων. Δίπλα στην πλειονότητα των σουννιτών υπάρχει και η σημαντική
θρησκευτική μειονότητα των Αλεβιτών. Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στη
γνώση του θρησκευτικού και εθνοτικού μωσαϊκού της σύγχρονης Τουρκίας.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185
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ΤΟΜ 653. Ατατούρκ: Στοιχεία μιας βιογραφίας
Ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας είναι μια από τις πιο συναρπαστικές μορφές του
20ού αιώνα. Μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επέβαλε τον
εκδυτικισμό της χώρας σχεδόν μόνος του. Η κληρονομιά του συνεχίζει να διαμορφώνει
την Τουρκία μέχρι σήμερα. Η σχέση της Τουρκίας με τον κεμαλισμό παίζει
αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μάθημα
παρακολουθεί την πορεία του «Πατέρα των Τούρκων» από τον αξιωματικό στον
αυταρχικό μεταρρυθμιστή και πολιτικό.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 654 Ζητήματα Πολιτικής Οικονομίας της Τουρκίας
Μια χώρα μεσαίου μεγέθους και εισοδήματος με μια ιδιαίτερα εύθραυστη
δημοκρατία, η Τουρκία έχει επηρεαστεί από τις βασικές δυναμικές του καπιταλισμού
της ημιπεριφέρειας, οι οποίες διαμόρφωσαν και τις υπόλοιπες χώρες του ίδιου
μεγέθους. Για παράδειγμα, διαφορετικές κοινωνικό-πολιτικές συμμαχίες παρήγαγαν
διαφορετικές οικονομικές πολιτικές σε διαφορετικές συγκυρίες. Οι διεθνείς δυνάμεις
της οικονομίας και της πολιτικής επίσης επηρέασαν καθοριστικά τις οικονομικές
επιλογές της Τουρκίας. Οι συχνές οικονομικές κρίσεις και η αποσταθεροποίηση
προκάλεσαν την αλλαγή των πολιτικών και κοινωνικών συμμαχιών. Αυτό το μάθημα
βασίζεται στο προαναφερθέν πλαίσιο και επιδιώκει να προσφέρει μια λεπτομερή και
αναλυτική εισαγωγή στις δυναμικές της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας, από
την οπτική της πολιτικής οικονομίας. Σημείο εκκίνησης είναι μια ιστορική
ανασκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας από τον 20ό αιώνα και μετά.
Στη συνέχεια το μάθημα θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σύγχρονα θέματα της
οικονομίας της Τουρκίας όπως οι σχέσεις κράτους – αγοράς, οι σχέσεις κράτους –
κοινωνίας, αλλά και με τα προβλήματα του διαμοιρασμού των εισοδημάτων, των
κοινωνικών ανισοτήτων και των κρατικών πολιτικών πρόνοιας.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 656. Η Τουρκική νεωτερικότητα και τα διλήμματά της. Κεμαλισμός,
Παράδοση και Θρησκεία
Βασικό στοιχείο έρευνας και ανάλυσης για το μάθημα αυτό είναι η νεωτερικότητα σε
σχέση με το σύγχρονο τουρκικό κράτος, οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν αλλά και
η διαφορετικότητά της. Ο Κεμαλισμός αναλύεται ως προς τη σχέση του με τη
νεωτερικότητα που επιβάλλει, ενώ η παράδοση και η θρησκεία αναλύονται ως προς τη
σχέση τους και την επίδρασή τους στο περιεχόμενο της τουρκικής νεωτερικότητας.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
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Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 657. Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος. Η ιστορία μιας πολύπλοκης σχέσης
Η πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας αλλά και της Κύπρου
καθώς και οι κατά περιόδους διαφοροποιήσεις σε αυτή τη σχέση, αποτελούν το βασικό
ερευνητικό πεδίο αυτού του μαθήματος. Εξετάζονται οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις
όπως αυτές διαμορφώνονται από την ίδρυση του τουρκικού κράτους και έπειτα αλλά
και η Κύπρος ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτών των σχέσεων. Η πολυπλοκότητα του
20ού αιώνα, τόσο σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις όσο και σε σχέση με τις εξελίξεις
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας καθώς και με τις εξελίξεις στην Κύπρο, αποτελούν το
βασικό πλαίσιο ανάλυσης.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 658. Συλλογική μνήμη και εθνική ταυτότητα στην Τουρκία
Βασικό αντικείμενο έρευνας του μαθήματος είναι το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας
στην Τουρκία διαχρονικά, από την ίδρυση του τουρκικού κράτους και έπειτα,
συνδεδεμένο με τις εξελίξεις σε σχέση με τη διαμόρφωση μιας συλλογικής μνήμης
στην τουρκική κοινωνία. Στο ίδιο πλαίσιο, η έρευνα εστιάζει και στις μειονοτικές
ομάδες στο τουρκικό κράτος και τα διαφοροποιητικά στοιχεία που αυτές εκφράζουν.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 659. Πολιτική και Ιστορική Θεματική της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται θέματα από την πολιτική ζωή και την ιστορική πορεία
της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας.
Εξετάζει την
ιστορική πορεία της
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας από την εγκαθίδρυση της Βρετανικής αποικιακής
διοίκησης μέχρι την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και τις
εξελίξεις κατά τη δεκαετία του ’60 και μετά από την Τουρκική Εισβολή του 1974.
Παράλληλα με τις ιστορικές εξελίξεις θα δοθεί έμφαση και στις πολιτικές εξελίξεις
όπως η Άνοδος του Τουρκικού Εθνικισμού, Πολιτικά Ρεύματα και Οργανώσεις, και η
Κοινωνία των Πολιτών.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης

39
26
100

11

Ετοιμασία για τελική εξέταση

20
185

■ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [TOM 701-750]
ΤΟΜ 701. Λογοτεχνικές και ιστορικές διαστάσεις των αφηγήσεων σε πρώτο
πρόσωπο στην τουρκική λογοτεχνία
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα τουρκικά κείμενα στα οποία οι Τούρκοι
συγγραφείς του 19ου έως και τον 21ο αιώνα γράφουν για τη δική τους ή μια
φανταστική ζωή. Οι διαφορές μεταξύ των κύριων αυτοβιογραφικών κειμένων, όπως η
αυτοβιογραφία, οι επιστολές, τα απομνημονεύματα και το αυτοβιογραφικό
μυθιστόρημα, θα εξεταστούν στο τουρκικό πλαίσιο και θα συζητηθούν με μια
συγκριτική άποψη ως προς τη δυτική λογοτεχνία.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 702. Οθωμανικά ταξιδιωτικά κείμενα και αναφορές
Οθωμανικά ταξιδιωτικά έργα ήταν μέχρι τον 17ο αιώνα, ως επί το πλείστων
ενσωματωμένα σε κείμενα όπως ιστορικά και γεωγραφικά έργα, αναφορές για
εκστρατείες πολέμου ή εκθέσεις προσκυνημάτων. Σε αυτό το μάθημα, οι φοιτητές θα
εισαχθούν σε παραδείγματα οθωμανικής ταξιδιωτικής γραφής από τον 17ο αιώνα μέχρι
τις αρχές του 20ου αιώνα. Θα διαβάσουμε και θα αναλύσουμε επιλεγμένα
αποσπάσματα από γνωστά οθωμανικά ταξιδιωτικά σχόλια, όπως το "Seyahatname" του
Evliya Çelebi από τον 17ο αιώνα, το "Sefaretname" του Yirmisekiz Çelebizade
Mehmed Efendi από τον 18ο αιώνα και την έκθεση του Ahmed Midhat για το ταξίδι
του στην Ευρώπη από τα τέλη του 19ου αιώνας.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 703. "Γράφοντας για το έθνος". Οι Τούρκοι συγγραφείς ως κατασκευαστές
μιας νέας ιδεολογίας
Στο μάθημα αυτό, οι φοιτητές διαβάζουν και αναλύουν κείμενα των συγγραφέων της
περιόδου μετάβασης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη σύγχρονη Τουρκική
Δημοκρατία όπως οι Ziya Gökalp, Ömer Seyfeddin και άλλοι. Στόχος είναι η μελέτη
και συζήτηση σε σχέση με τη συμμετοχή της σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας στην
εμφάνιση του τουρκικού έθνους.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26

39

12

Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

26
100
20
185

ΤΟΜ 704. Μη Τούρκοι συγγραφείς που γράφουν στην τουρκική γλώσσα
Σε αυτό το μάθημα, οι φοιτητές θα έχουν μια γενική επισκόπηση της ιστορίας της
λογοτεχνίας των μη-Τούρκων ή/και μη-Μουσουλμάνων συγγραφέων που γράφουν στα
Τουρκικά. Στο πλαίσιο του μαθήματος διαβάζονται και αναλύονται κείμενα Κούρδων,
Αρμενίων, Ελλήνων και Εβραίων συγγραφέων του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 705 Κουλτούρα Μνήμης στην Τουρκική Λογοτεχνία
Το μάθημα αυτό ασχολείται με την τουρκική λογοτεχνία ως μέσο πολιτιστικής μνήμης.
Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές θα μελετήσουν και θα συζητήσουν τουρκικά
κείμενα από διάφορα λογοτεχνικά είδη και ιστορικές περιόδους (όπως μυθιστορήματα,
αυτοβιογραφικά κείμενα, ποίηση, θεατρικά έργα) σε σχέση με τις ιδιότητές τους ως
διαμορφωτές, φορείς και συντηρητές της τουρκικής πολιτιστικής μνήμης. Κάθε
φοιτητής θα ετοιμάσει μια εργασία (παρουσίαση στην τάξη και γραπτή εργασία) σε ένα
κείμενο λογοτεχνικής μνήμης της επιλογής του. Έργα από τουρκικές και διεθνείς
μελέτες μνήμης θα παρέχουν το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 706 Το «ιστορικό μυθιστόρημα» στην Τουρκική Λογοτεχνία
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες το ιστορικό μυθιστόρημα (“tarihi roman”/ “tarihsel
roman”) είναι ένα από τα κυριότερα είδη της Τουρκικής Λογοτεχνίας. Στο μάθημα
αυτό γίνεται μελέτη, ανάλυση και συζήτηση θεωρητικών κειμένων που αναφέρονται
στην ανάδυση ενός «νέου ιστορικού μυθιστορήματος» στην Τουρκία καθώς και στη
συζήτηση που γίνεται γύρω από το θέμα «Ιστορία και Λογοτεχνία». Στο πλαίσιο του
μαθήματος μελετούνται και αναλύονται ιστορικά μυθιστορήματα διαφορετικών
περιόδων.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185
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ΤΟΜ 707. Γενικά και θεματικά χαρακτηριστικά της τουρκοκυπριακής
λογοτεχνίας
Η λογοτεχνία στην Τουρκική γλώσσα στην Κύπρο, ανάγεται στον 16ο αιώνα. Κατά τη
διάρκεια του 19ου αιώνα όμως, παρατηρείται ότι η Τουρκοκυπριακή λογοτεχνία αρχίζει
να διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό από τις εξελίξεις στο λογοτεχνικό πεδίο στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία και αργότερα τη σύγχρονη Τουρκία. Στο σεμινάριο αυτό,
θα εξεταστούν οι εξελίξεις σε σχέση με την Τουρκοκυπριακή λογοτεχνία για την
περίοδο που αρχίζει το 1878, με τη μεταβίβαση του νησιού στη Βρετανία μέχρι και
σήμερα. Ενώ αυτές οι εξελίξεις ήταν πρώτα έντονα επηρεασμένες από τις λογοτεχνικές
εξελίξεις στην Τουρκία (λογοτεχνία Τανζιμάτ, εθνική λογοτεχνία, κινήματα στην
ποίηση όπως το "Garip" και το "Δεύτεροι Νέοι"), βρήκαν την πάροδο του χρόνου
εντελώς νέα θέματα και μορφές έκφρασης (το κίνημα της "74 γενιάς "και κατοπινές
εξελίξεις).
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

■ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ [TOM 751-800]
ΤΟΜ 751. Συγκριτική Τουρκολογία
Το μάθημα εξετάζει χαρακτηριστικά φαινόμενα της οικογένειας/κλάδου των
Τουρκικών (Turkic) γλωσσών με έμφαση στις δομικές ομοιότητες καθώς και στις ενδοΤουρκικές εξελίξεις και επαφές που επιφέρουν αλλαγές από μια συγκριτική άποψη.
Βασίζεται σε γραπτά και προφορικά κείμενα (ή κείμενα ΜΜΕ) σε σχέση με τη γλώσσα
στόχο, και σε άρθρα/πηγές που αντικατοπτρίζουν στις τρέχουσες τάσεις και συζητήσεις
σε αυτά τα θέματα στο πεδίο της Τουρκολογίας.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 752. Ιστορική Γλωσσολογία
Το μάθημα εξετάζει ιστορικές πτυχές των Τουρκικών Γλωσσών (Turkic). Ο διδάσκων
επιλέγει ένα από τα ακόλουθα θέματα ή ένα θέμα που άπτεται περισσότερων θεματικών
ενοτήτων, όπως: παλαιότερες μορφές των γλωσσών της ομάδας των γλωσσών των
Ογούζων (Oghuz Languages) [Προ-οθωμανικά/Παλαιά Τουρκικά (Turkic) της
Ανατολίας, Οθωμανικά Τουρκικά, Αζερικά κλπ.] ή ιστορικά στάδια της Τουρκικής
Γλώσσας διαφόρων μειονοτήτων όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στα Καραμανλίδικα,
Τουρκική γλωσσική μεταρρύθμιση και δημιουργία λεξικού, Ιστορική γραμματική.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
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Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 753 Μέθοδοι Ανάλυσης του προφορικού λόγου
Το σεμινάριο ασχολείται με την ανάλυση των προφορικών ποικιλιών της Τουρκικής,
όπως περιφερειακές ποικιλίες/διάλεκτοι ή κοινωνικές ποικιλίες. Προσφέρει μια
επισκόπηση των τρεχουσών μεθόδων που εφαρμόζονται στην διαλεκτολογία, στην
κοινωνιογλωσσολογία ή/και στη γλωσσολογία επαφών. Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να
συλλέγουν δεδομένα, πώς να χειρίζονται διάφορα εργαλεία, που εφαρμόζονται στην
ανάλυση των ομιλούμενων ποικιλιών (όπως ακουστική φωνητική/ανάγνωση
φασματογραφημάτων (spectrograms), συμβολισμοί στο IPA αλφάβητο, διαγραμμική
ανάλυση μορφήματος).Μαθαίνουν, επίσης, πώς να ερμηνεύουν διαλεκτικούς δείκτες,
στιγματισμένα χαρακτηριστικά και δομικές αλλαγές, που αντικατοπτρίζουν επίδραση
γλωσσικής επαφής.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

ΤΟΜ 754. Διδακτική της Τουρκικής
Το Σεμινάριο προσφέρει μια επισκόπηση των τρεχουσών τάσεων και μεθόδων στο
πεδίο της διδασκαλίας της γλώσσας/διδασκαλίας της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας,
και της Διδακτικής. Παρουσιάζει έννοιες της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και
διδακτικής, και στο μάθημα γίνεται χρήση υλικού διδασκαλίας (εγχειρίδια,
γραμματικές, ΜΜΕ).
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

TOM 755. Τουρκο-Ελληνική Λογοτεχνική Μετάφραση
Από γλωσσολογική άποψη, οι μεταφράσεις από τα τουρκικά στα ελληνικά
παρουσιάζουν διάφορα σημαντικά προβλήματα. Αυτά προέρχονται εν μέρει από
διαφορετικά σημασιολογικά πεδία στο λεξιλόγιο και τις ιδιωματικές εκφράσεις,
δομικές ή τυπολογικές διαφορές μεταξύ των υποκείμενων γλωσσικών συστημάτων,
διαφορετικά συστήματα όσον αφορά τον χρόνο, το ποιόν ενέργειας και τη διάθεση,
καθώς και διαμετρικά αντίθετες δομές στη σύνταξη (υποτακτικές έναντι
παρατακτικών δομών). Αυτές οι διαφορές θα συζητηθούν συγκρίνοντας
παραδείγματα τουρκικών λογοτεχνικών κειμένων και των μεταφράσεών τους στα
ελληνικά.
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Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

TOM 756. Σύγχρονες Τουρκικές (Turkic) Γλώσσες και Λογοτεχνίες
Στο μάθημα αυτό γίνεται μια επισκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με τις σύγχρονες
τουρκικές (Turkic) λογοτεχνίες σε τουρκόφωνους λαούς εκτός Τουρκίας,
συμπεριλαμβανομένων και των ειδών προφορικής λογοτεχνίας και την εμφάνισή τους.
Με τη χρήση λογοτεχνικών κειμένων αναλύονται οι μορφές χρήσης της γλώσσας, η
ανάπτυξη ανεξάρτητων εθνικών ταυτοτήτων και οι αντανακλάσεις της ισλαμικής
ταυτότητας που παρουσιάζουν οι εθνικές λογοτεχνίες «νέων» Τουρκικών (Turkic)
Δημοκρατιών όπως για παράδειγμα του Αζερμπαϊτζάν, του Ουζμπεκιστάν και του
Τουρκμενιστάν. Τα περισσότερα κείμενα είναι διαθέσιμα σε ένα μεταρρυθμισμένο
λατινικό αλφάβητο ή σε ένα αλφάβητο που χρησιμοποιεί σαν βάση το Λατινικό
αλφάβητο της σύγχρονης Τουρκικής.
Πιστωτικές μονάδες: 8
Ανάλυση ωρών:
Ώρες διδασκαλίας: 1½ x26
Διάβασμα πηγών για τα μαθήματα: 2x13
Ετοιμασία μελέτης
Ετοιμασία για τελική εξέταση

39
26
100
20
185

8. Υποβολή Αίτησης (βλ. Εσωτερικούς Κανονισμούς Τμήματος)
Για εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, οι αιτήσεις υποβάλλονται στην
Γραμματεία του Τμήματος στις ημερομηνίες που ορίζει το Πανεπιστήμιο. Οι αιτήσεις
πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
● Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή βεβαίωση ότι επίκειται η απόκτηση του
πτυχίου.
● Αναλυτική βαθμολογία.
● Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
● Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της Τουρκικής και Αγγλικής και τυχόν γνώσης
άλλων γλωσσών.
● Συστατικές επιστολές από δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκούς.
● Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων
της υποψήφιας / του υποψήφιου.
● Μία προπτυχιακή εργασία (προαιρετικά / μπορεί να αξιολογηθεί ως πρόσθετο
στοιχείο).
Όσοι εξασφαλίζουν θέση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, συμπληρώνουν ειδικό έντυπο εγγραφής και
το υποβάλλουν, μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά, στο Γραφείο Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
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