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Πεξηγξαθή καζήκαηνο 

ην κάζεκα εμεηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηεο ηνπξθηθήο ινγνηερλίαο, ζπγγξαθείο θαη ινγνηερληθά 
ξεύκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Σαλδηκάη  θαη γξάθηεθαλ από ηνλ 19ν αηώλα 
κέρξη ζήκεξα, δειαδή ινγνηερληθά έξγα πνπ γξάθηεθαλ πξηλ θαη κεηά ηε ζπγθξόηεζε ηνπ ζύγρξνλνπ 
ηνπξθηθνύ θξάηνπο. Αλαιύνληαη έξγα πνπ αλαθέξνληαη α) ζηε δεκηνπξγία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο ηεο 
πνιπεζληθήο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ηνπ 19νπ αηώλα θαη β) ζηε δεκηνπξγία ηεο ηνπξθηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ 
20νύ αηώλα. Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ γίλεηαη κε ζεκαηηθέο ελόηεηεο, όπνπ 
θπξηαξρνύλ ε ηζηνξία, ε πνιηηηθή θαη ε θνηλσλία ηεο Σνπξθίαο. ρνιηάδνληαη αθόκε νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Σνύξθνη ινγνηέρλεο ζηα έξγα ηνπο, νη επηδξάζεηο πνπ δέρηεθαλ θαη ε ζέζε ηνπο ζηελ 
παγθόζκηα ινγνηερληθή παξαγσγή. 

 

Αθαδεκαϊθή ζηνρνζεζία 

ηόρνο είλαη ε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο ηνπξθηθήο ινγνηερλίαο, ελώ παξάιιεια εληνπίδνληαη 
ζηνηρεία, γεγνλόηα θαη παξάγνληεο ηεο θνηλσλίαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο πνιηηηθήο θιπ., κέζσ ησλ νπνίσλ 
εμειίρζεθε θαη δηακνξθώζεθε ε ζύγρξνλε ηνπξθηθή ινγνηερληθή παξαγσγή.  

 

Γλωζηηθή ζηνρνζεζία 

θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη αξρηθά ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ κε ηελ ηζηνξία ηεο ζύγρξνλεο ηνπξθηθήο 
γξακκαηείαο ινγνηερληθήο παξαγσγήο, ώζηε λα θαηαλνεζνύλ νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εμειίρζεθε θαη 
δηακνξθώζεθε από ηηο απαξρέο (1839) έσο ηηο κέξεο καο. Δπηπιένλ κέζα από ηελ αλαιπηηθή κειέηε ησλ 
ζεκαληηθώλ εθπξνζώπσλ θαη ησλ έξγσλ ηνπο νη θνηηεηέο θαινύληαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο 
ηνπξθηθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο (ζηάζεηο, αμίεο, πεπνηζήζεηο) θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ηνπξθηθνύ ινγνηερληθνύ ιόγνπ. 

mailto:nliazos@uom.edu.gr


2 
 

 

Μέζνδνο δηδαζθαιίαο 

Σν κάζεκα νξγαλώλεηαη ζε θύθιν 13 δηαιέμεσλ. Καηά ηε κειέηε ησλ ινγνηερληθώλ έξγσλ θαη κε ζεκείν 
αλαθνξάο ηηο ζύγρξνλεο αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο επηιέγνληαη κέζνδνη όπσο ηεο αηζζεηηθήο αληαπόθξηζεο, ηεο 
παξάιιειεο αλάγλσζεο θεηκέλσλ θ.ά. Δπηπιένλ πξνβιέπνληαη πξνβνιέο (2) ηαηληώλ. 

 

Τπνινγηζκόο βαζκνινγίαο 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ πξνθύπηεη από ηελ εξγαζία ησλ θνηηεηξηώλ/ηώλ. Οη εξγαζίεο – κε 
ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή- ζα αλαηεζνύλ ζηνπο θνηηεηέο από ηνλ δηδάζθνληα θαη ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ ηάμε 
πξηλ ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ.. 
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή  

Μάζεκα (1) ύληνκε εηζαγσγή ζηελ ηνπξθηθή ινγνηερλία θαη θηινινγία από ηε γέλεζή ηεο κέρξη ζήκεξα 
(Πξντζιακηθή Tνπξθηθή Λνγνηερλία, Ηζιακηθή Tνπξθηθή Λνγνηερλία, 

 ύγρξνλε Σνπξθηθή Λνγνηερλία). 

Μάζεκα (2) Από ηηο Μεηαξξπζκίζεηο ηνπ Σαλδηκάη ζηε δεκηνπξγία ηεο ύγρξνλεο Σνπξθηθήο 
Λνγνηερλίαο Ζ θνηλσλία θαη ν ξόινο ηεο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. Οη πξώηεο ηνπνζεηήζεηο ησλ 
ινγίσλ ηεο επνρήο ππέξ ηεο απινπνίεζεο ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο. Κύξηνη εθπξόζσπνη. 

Μάζεκα (3) Ζ Σνπξθηθή Λνγνηερλία ππό ηελ επίδξαζε ηεο Γύζεο. Λνγνηερλία Σαλδηκάη (1860-1896), 
Λνγνηερλία εξβέη-η Φνπλνύλ (1896-1901), Λνγνηερλία Φέηδξη Αηί (1909-1911). Μειέηε θαη 
αλάιπζε έξγσλ. 

Μάζεκα (4) Ζ θαηάξξεπζε ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ. 
Νεόηνπξθνη. Πόιεκνο ηεο Απειεπζέξσζεο. Δζληθή Λνγνηερλία (1911-1923). Παξνπζίαζε 
εθπξνζώπσλ, κειέηε θαη αλάιπζε έξγσλ.  

Μάζεκα (5) Λνγνηερλία ηεο Πεξηόδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο (1923). H Γισζζηθή Μεηαξξύζκηζε ζηελ 
Σνπξθηθή Γεκνθξαηία 1923-1938. Κεκάι Αηαηνύξθ θαη ε κεηαξξύζκηζε ηνπ αιθαβήηνπ.  Ζ 
ζεσξία «Γιώζζα-Ήιηνο» θαη ην θίλεκα ηνπ εμαγληζκνύ ηεο γιώζζαο. 

Μάζεκα (6) Ρεύκαηα, εθπξόζσπνη θαη έξγα ηεο Πεξηόδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Νέεο πνηεηηθέο ηάζεηο  
(Δπηά Ππξζνί, Κνηλσληθόο Ρεαιηζκόο, Σν Α’ θαη ην Β’ θίλεκα ηεο Νέαο Παξάμελεο 
Πνίεζεο).  Παξνπζίαζε εθπξνζώπσλ, κειέηε θαη αλάιπζε έξγσλ. 

Μάζεκα (7) Άλζξσπνη, ηόπνη, θνηλσλία, θαζεκεξηλή δσή, πεπνηζήζεηο, ήζε θη έζηκα: πεξηγξαθή ηεο 
ζύγρξνλεο ηνπξθηθήο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο κέζα από ηα ινγνηερληθά θείκελα ηεο 
πεξηόδνπ 1923-1960. 

Μάζεκα (8) Ζ ινγνηερλία ηεο ππαίζξνπ. Παξνπζίαζε εθπξνζώπσλ, κειέηε θαη αλάιπζε έξγσλ. 

Μάζεκα (9) Κνζκναληίιεςε, ξόινο θαη απνζηνιή ηνπ ζηξαηνύ. Οη ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο κέζα από 
ηελ ηνπξθηθή ινγνηερλία. 

Μάζεκα (10) Μνληεξληζκόο θαη Μεηακνληεξληζκόο ζηε ζύγρξνλε ηνπξθηθή ινγνηερλία Παξνπζίαζε 
ζύγρξνλσλ ινγνηερλώλ, κειέηε θαη αλάιπζε έξγσλ ηνπο. 

Μάζεκα (11) Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε ζύγρξνλε Σνπξθία. Γπλαίθεο ινγνηέρλεο. 

Μάζεκα (12) Δζληθέο κεηνλόηεηεο θαη εζληθή ηαπηόηεηα. Οη κεηνλόηεηεο ζηελ ηνπξθηθή ινγνηερλία 

Μάζεκα (13)  Παξνπζίαζε εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ. 

 


