Η δημιουργία της ΟθωμανικήςΠ
αυτοκρατορίας
Από τον 11ο αιώνα μετά
__
τη γέννηση του Χριστού κι
έπειτα,διάφοροι τουρκικοί
λαοί ήρθαν στην ανατολι
κή Μεσόγειο από την
κεντρική Ασία Οι λαοί
αυτοί ήταν νομάδες, μετά- £
κινούνταν δηλαδή από
περιοχή σε περιοχή.
Ήρθαν ο' επαφή με τον αρα3οϊσλαμικό πολιτισμό, έγιναν μουσουλμάνοι και
με το πέρασμα του
χρόνου οργάνωσαν
S ^
δικά τους κράτη.
:
Οι Οθωμανοί ήταν
ένας απόί αυτούς
τους λαούς.
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Το 1453 μ.Χ., οι
Οθωμανοί, κατέλα3αν
την Κωνσταντινούπολη
και ίδρυσαν μια
αυτοκρατορία που
έζησε για πεντακόσια
περίπου χρόνια.
Η Οθωμανική
αυτοκρατορία
περιλάμ3ανε τα
Βαλκάνια, τις περιοχές
γύρω από τον Εύξεινο
Πόντο, τη Μέση
Ανατολή, την Αίγυπτο,
τη 3όρεια Αφρική και
την Αρα3ική
χερσόνησο.

Διασυνδέσεις
* Οθωμανοί, Χρονολόγιο, σελ. 18-20.
> Βυζαντινή αυτοκρατορία, αναφορά στις σχετικές καρτέλες και στη
3ι3λιογραφία
* Γεωγραφία, τα σύγχρονα κράτη που αντιστοιχούν στα εδάφη της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.
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Το Ισλάμ

Διασυνδέσεις

Στις αρχές του 7ου αιώνα μετά τη γέννηση
του Χριστού, μια νέα θρησκεία γεννήθηκε
στην Αρα3ική χερσόνησο, το Ισλάμ.
Η ισλαμική θρησκεία είναι μονοθεϊστική,
δηλαδή δέχεται έναν και μοναδικό Θεό.
Ο προφήτης Μωάμεθ είναι αυτός που έστει
λε ο Θεός για να φέρει τους ανθρώπους
στο σωστό δρόμο.
Το Κοράνι είναι το ιερό 3ι3λίο του Ισλάμ. Όσοι πιστεύουν στο Ισλάμ ονο
μάζονται μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι ζουν σε πολλές περιοχές του
κόσμου, κυρίως στην Ασία και στη 3όρεια και την ανατολική Αφρική. Πολλοί
μουσουλμάνοι μετανάστες ζουν στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην
Ωκεανία.
Στο χάρτη 3λέπεις σε ποιες χώρες
της Βαλκανικής χερσονήσου ζουν
μουσουλμανικές μειονότητες.
Οι μουσουλμάνοι Άρα3ες ξεκίνησαν από
την Αρα3ική χερσόνησο και με τις
κατακτήσεις τους απλώθηκαν σε όλη την
περιοχή από την Ισπανία ως την κεντρική
Ασία και τις δυτικές Ινδίες.
Με τις κατακτήσεις τους και με το εμπόριο, *
ήρθαν ο' επαφή με άλλους λαούς.

Πήραν στοιχεία από τον πολιτισμό των άλλων λαών
και δημιούργησαν τον αρα3οϊσλαμικό πολιτισμό.
Ο αρα3οϊσλαμικός πολιτισμός έδωσε με τη σειρά του
πολλά σε λαούς της Αφρικής, της Ασίας και της
Ευρώπης σχετικά με τα μαθηματικά, την αστρονομία,
την ιατρική, την αρχιτεκτονική, την ποίηση.

* Άρα3ες, Χρονολόγιο, σελ. 16-17, Το παζάρι και ο κόσμος του, σελ. 19.
> Βυζαντινή αυτοκρατορία, αναφορά στις σχετικές καρτέλες και στη
3ι3λιογραφία
* Γεωγραφία, τα σύγχρονα μουσουλμανικά κράτη.
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.
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