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Περιγραφή μαθήματος
Με τα μαθήματα επιδιώκεται μία αναλυτική παρουσίαση των οθωμανικών ιστορικών
πηγών με βάση τις οποίες γράφτηκε η οθωμανική ιστορία η οποία διήρκεσε μέχρι το 1923.
Γίνεται περιγραφή του λεγόμενου «οθωμανικού προβλήματος» δηλ. του ζητήματος της
εμφάνισης στην ιστορία του οθωμανικού κράτους και της ραγδαίας εξάπλωσής του.
Παρουσιάζονται οι επικρατέστερες θεωρίες τούρκων και ξένων ιστορικών για το θέμα
αυτό αλλά και οι απόψεις των σύγχρονων με τα γεγονότα βυζαντινών ιστορικών
συγγραφέων. Γίνεται επίσης αναφορά στους οθωμανούς χρονικογράφους που έγραψαν
για τα σκοτεινά γεγονότα της πρώτης ιστορικής περιόδου των οθωμανών.
Από τις οθωμανικές ιστορικές πηγές ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τα κατάστιχα
απογραφής (tahrir defterleri) και τους ιεροδικαστικούς κώδικες (sicil defterleri) με έμφαση
στις πληροφορίες που αντλούμε από αυτά.. Περιγράφονται επίσης οι κυριότεροι τρόποι
μεταγραφής (transliteration) της αραβογράμματης οθωμανικής γλώσσας με το σύγχρονο
λατινικό αλφάβητο. Μέσα από τα κείμενα αυτά αναλύονται διεξοδικά οι κατηγορίες
πληροφοριών που αντλούμε από τα είδη αυτά των οθωμανικών πηγών. Παρουσιάζεται
ακόμα η εργογραφία τούρκων, ευρωπαίων, ελλήνων και άλλων οθωμανολόγων με βάση
αυτά τα είδη των πηγών όπως των τούρκων ερευνητών H. İnalcık, Ö.L. Barkan, S. Faroqui

κά. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην σημερινή κατάσταση της ελληνικής λεγόμενης
τουρκολογίας με αναφορά στο έργο των Β. Δημητριάδη, Π. Χιδίρογλου, Ε. Ζαχαριάδου,
Ι.Χ.Αλεξανδρόπουλου με επισήμανση ως προς τα είδη των πηγών με τα οποία αυτοί
ασχολήθηκαν. Αναλύονται βασικοί θεσμοί του οθωμανικού κράτους όπως το τιμάριο και
το βακούφι και περιγράφεται η διοικητική οργάνωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας
(σαντζάκι, καζάς, ναχιγιές, εγιαλέτι).
Ακαδημαϊκή στοχοθεσία
Η μελέτη της διαχρονικής και συγχρονικής πορείας της επιστήμης της Οθωμανικής Ιστορίας.
Τομείς επιστημονικής έρευνας, εκπρόσωποι, θεματολογία.
Γνωστική στοχοθεσία
Η επαφή των φοιτητών με την εξελικτική πορεία της επιστήμης της Τουρκολογίας, στο
γνωστικό επίπεδο της οποίας ανήκει ασφαλώς η μελέτη των οθωμανικών πηγών με βάση τις
οποίες γράφεται η οθωμανική ιστορία, θεσμών όπως το τιμάριο και το βακούφι και η ανάλυση
του θέματος της εμφάνισης των οθωμανών στο ιστορικό προσκήνιο.
Μέθοδος διδασκαλίας

Τπολογισμός βαθμολογίας
Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού προκύπτει από ατομική εργασία – παρουσίαση του
φοιτητή-τριας. Οι εργασίες – με συγκεκριμένη θεματική- θα ανατεθούν της φοιτητές από τον
διδάσκοντα.
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