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(s.62). Ancak Malatya bu sırada Gabriel isimli bir valinin idaresinde idi (Bk. Honigmann, E., 
Malatya mad. iA, s.236). Yazann bu hükme Cahen' in bir savından vardığı anlaşılıyor (Bk. Pre
ouomall Turkey, ·s.82). 

Her ne kadar prince'io Türkçe karşılıklan arasında "emir" anlamı varsa da, Bozan ve Ak
sungur için prens unvanı kullanılmamalıydı. Nitekim Boswonh, her ikisi için "slave comman
der" demektedir (Bk. Tlıe Cambridge Hisrory of/ral/, V, indeks). Ayrıca Jabala (Cebele) devam
lı olarak "Jabla".ş~klinde yazılmaktadır. 

Öte yandan Dr. Taef, Ali Sevim'i tenkine yanılmaktadır. Prof.A.Sevim eserinde Suriye 
Selçukluları'nın her.iki kolunu da tam olarak işlemiştir. Dım~k Selçuklulan Tutuş b.Dukak'ın 
1 1 <)4 ölümüyle son bulmuş ve or.ıda Tuğteğin ~in atabeglik yönetimi kurulmuştur (B k. Bos
wonh, The Islami c Dy11asties, Edinburg 1967, s.ll6). Nitekim bu atabeglik üzerinde ayrı bir ça
lışma yapılmıştır, bk. Alptekin, C., Dimaşk Atahegligi (Tog-Teginliler), İstanbul 1985. Bu ar.ı
da şunu belirtmek isterim ki, Selçuklu Tarihi üzerinde çalışma yapan yabancılar, Türk araştır
macıların eserlerini ihmal etmemeli ve bunun için de Türkçe öğrenmelidirler. 

Sonuç olarak kanaatimce Dr. Taef Karnal'in eseri Suriye Selçuklulan siyasi tarihi için 
fazla bir yenilik getirmiyor. Bu eserin yenilik getiren kısımlan VI. bölüm ile Ekierde verilen lis
telerdir. Bu bakımdan Selçuklu tarihiyle uğraşanların bu yönüyle adı geçen eseri ihmal etmeme
leri gerekmektedir. 

Erdoğan MERÇiL 

Evangelia BALTA, Karamanlidika, Noııı·el/es tıddions et wmptemellls /, Centre d'Etu
des d'Asie Mineure, Athenes, 1997, 287 s. 

Anadolu'da Rumca bilmeyen, TUrJ<çeyi farklı bir ağızia konuşan ve Grek harfleriyle ya
zan Ortodoks m~zhebine bağlı olan bir topluluğun Selçuklu döneminden beri varlığı bilinmek
tedir. Anadolu'da Türkçe konuşan bir Hıristiyan topluluğun bulunduğunu ~atı dünyası ilk kez 
1437'de Latince olarak düzenlenen ve Doğu kilisesinin durumunu açıklayan bir raporla.öğren

miştir.t 1453 yılında Konya'da bulun'muş olan Angiolello, Merarn'da yaşayan Rumiann çok az 
Rumca bildiklerini, sadece Türkçe konuştuklannı, dinsel kitaplannın da Arap harfleriyle Türk
çe yazılı olduğunu belirtmektedir.2 Ancak herhalde bora'da bir yanlışlık sözkonusu olmalıdır. 
Çünkü Karamaniılan n Türkçeyi Arap harfleriyle değil, Grek harfleriyle (hurufumuz Yunanice) 
yazdıklanoı biliyoruz. Kanuni döneminde Türkiye 'ye gelen Alman gezgini Hans Demschwam, 
İstanbul'da Yedikule'de Kararnan (Cararnania) diyarından getirilmiŞ bir halkın oturduğundan 
söz ederek "Bunlar Hıristiyan, ibadetlerini Rumca yapıyorlar, fakat Rumca anlarnıyorlar. Dille
ri Rumca değil, Türkçedir. Öteden beri Türkçe mi konuşuyorlar, bilmem. Şimdiki padişahın ba
bası Selim; memleketlerini işgal edince bunları İstanbul'.a getirmiş"J demektedir. Yine 1573' te 
Avusturya elçilik mensubu olarak İstanbul'a gelen Stephan Gerlach ruznarn.esinde, Ortodoks ol
dukları halde Rumca bilmeyen ve Türkçe konuşan Kararnanlılar hakkında ayrıntılı bilgiler ver
miş, kiliselerini, çok katlı yÜksek ve marnur evlerini hayranlıkla anlaımışur.4 Daha sonmları 

1 Speros V ıyon is. Tlıc Dedin e of Mt:Jicl'ul Hellenisnı in Asiu Minor. Belkcley-Los Angcte~·London. t 97 t • 
1453. Ayrıca bl:. Janos EckmaM, "Die Kar~manische Liier~ıur", Plıitologiue Ttm:ic·uc• F11ndunıcn111. tl. Wiesb.ıden. 
1964.819-835. 

2 F. Babinger. Mulwnıct/1 et son tcnıps (1431-J./81). Paris, Payoı, t954. 401. . 
3 lians Demschwam. istuubulı·c• AuuJo/u'yu Yolc·ul11k Gıiulti.~li (Çev. Yaşar Önen). Kültür ,.e Turiznı Da· 

kantı~ı. AnkarJ. 1987n8. 
- .ı Kemal Beyditti. ·•sıephen Gerlach'ın Ruzname'sinde lsıanbui" . IO Ed. Fak. Tarih ArJ~ıtnna ~!erkezi. Tu· 

rift Bo,rmım isumtıu/ (199 Muyts·l Hu:irmı /9SSI. lscanhut. 19119. to:!. 
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:\ıı:ıJtıl:ı ~u~~~~~· lı ı ı çuk g';7.ginin Tilrkı;·: 1-.ıınuşan Oıwdnk~ Rumlardan süz o.:ııil..kriııi görüyu. 
ru~ . .-\~nıııı~.ı gırııı.:dcıı bur.ıJa kısa;.:a E\"li~a Çelebi'nin giizkııılcriııı: d::~iıııııek yerinde ol:ı
.:;ık[ır. El"li~:ı Çı::lı:hi 13.ııı ,-c Giincy Anadolu"ya )aptığı ge7.i sır.ı~ında (1671-16721 Anıalya 
··kefcrı:siniıı asla Ruınca bilmediğini"" ve '·Buııl Türk lbanı üzere kelimat"" eııiklc:riııi yazmakta
d ır. lkıı1.er bir görii~ Alan) a 'dal-i Rumlar it; in de sö7.konusudur. ··Bunlar d;ı <L~Ia Uru ın li sanı 

· hilmeyüb baııl Türk lisaııı" hiliyurlardı.5 Buradaki bat ıl sözünü "kaba vı: öı(' ularak yorumla
ın;ık yanlı~ değildir. Evliya Ç'el~bi. ~c~l..in gözlem glküylc. Rumların koııtı~ıukhırı Türkçenin 
farklı bir özelliğini de böylece ,-urgulaını~ ulıııalaadır. 

Grek harfleri) lı: fakaı Türkçe ~azılmı~ eseriere Karamanlıca demek (itedeıı lıeri yerlı:~

ıni~ hir dcyinıdir. X\"111. ~üzyılın ha~larıııdaıı Mübaı.lelcyı: kathır devanı eden dönemde Türki
ye"d.: ztngin hir Kar.ınıanlıı:a edebiyatı gclişmi~tir. Bunların Yunanistan'a göç etmeleriyle Tür
kiye'deki Kar.ıııı:ınln:a edebiyatı sona emıi~. ancak ;L~ağıda görüleceği gibi Yun;ınistan'da bir 
~üre daha ctki~ini siirdlimıü~ ve ön~ıııiııi knnımu~tur. Kar.ırııanlıcaııııı geniş bir ;ı lanı kuı:akla
dığına ~üphe yuk tur. Bu edebiyat. din~el nıeıinleri, ihıhileri. ibadeıle ilgili eserleri, İncil çeviri
lerini. a7.izlcrin yaşarn iiykülerini kup .. ;;ın1aı..ta \'C günümüze doğru yakhı~ııkça daha da zengiıı
leşnıcktc; ıııaıenıaıiı... coğr.ıfya, li7.ik. <L'tnıntııni, dilbilgisi. sözlük. kanun ıııeıiııleri, salname gi
bi birçok konuda yazıinı ı~ eserleri içine almaktadır. Ayrıca istanbul'da 1 !!51'de ,-\l_wWii (Alla· 
clolıtl başlıkl ı Karaınanlıcu bir gazete dahi çıkarılnıı~ıır.C· Pnıf. Semavi Eyice"niıı büyük bir ti
tizlikle derleyip yayıııludığı Anadolu'daki Kar;ımanlıı:ıı kitaheler, Kar.ınıanlıcaııın çeşmc. nıc
zarta~ı. 1-.ilisclerdc: gen i~ iilı;ıitlc 1-.ullaıııldığıııı orıa) u l..u) nıaktatlır.7 Ayrıca günlü!. ) a~aıııda kul
lunılan bir takını e~y;ı üzerinde de Karunıaıılıca yazılar giirülmü~tür. Kilise kilabcleri içinde ls
purta Çanlı (veya Yul-.arı) Kilise'yle, Niğde'nin Kumluca köyündeki kilisenin kiıabcsi oldukça 
görkemlidir ve dikkat çekicidir. Yuk;ın Kilise ki tabesi yerinden sökülerek Isparta M üzesine ta
şınmış ve depoya kaldırılmıştır. 

KardiTianlıea yazılmış eserlerin derlennıesi ve kataloglan nın haı.ırlannıası için öteden be
ri bir takım girişimler olmakla birlikte a.~ıl büyük çaba Severien Saliaville ve Eug~ne Dalteggio 
tarafından gösterildi. Bu iki bilginin ortak çalışmaları sonunda l584'ten 1900 yılınıı kııdar Yu
nıuı harfleriyle ve Türkçe basılmış kitapların, risalelerin ayrıntılı bir kaynakça.~ı hazırlandı ve bu 
eser üç cilı halinde yayınlandı. M Bu Uç ciltlik Kar.ınıunlıca bibliyogr.ıfyası 1900 yılına kadar ba
sılan 333 eseri kronolojik olar.ık tanıtnıaktadır. XVI. yüzyılda basıl an 1 no' lu eser fetihten son
ra İstanbul'un ilk patriği Gennadios Skholarios' un Fuıih'e sunduğu itikadname'dir. Hem Türk
çe'ye çevrilen hem de Yunan harfleriyle yazılun bu eser, Martin Crucius tar.ıfından 1584 'te Ba
sel' de bastırılmıştır. Ancak hem Senıavi Eyice'nin hem de konuyla uğr.ışun uzmanların belirt
tikleri gibi bu eseri Kar.ımanlı edebiyatının dışında tutmak gerekir.9 Bu durumda ilk basımı ya
pılan Kararnanlıea eser, istanbul'da i!k Türk matbaasının çalışmaya başlamasından yakl:ı.~ık on 

5. Eı·/iyu Çı:lrhi Sı:yalıutnunıcsi. İ~1anbul. 1'.135. IX. 297 . . 
· 6 Bu gaı.eı~ lanınmış bir g:ızeıeci. yazar. ç~vinnen ı·e maıooacı olan Kulalı Eı·angelino~ Misaliıtis (1820-

I:<IJOl ıar•fıııdan yayınlanıyordu. ~lisalidis aynca 1871-1874 )'ıllannda lsıanbul"da basılan Tı'lltuşa-1 Dıi11yu l'r Cr
{atlrr ıi Cefiıkeş lxışlı&-ını ıuşı}an Kar•ınanlıca lıir rom:ın yıızmı~tır. nu roman Roben Anlıegg~r ı·e Ved;ıı Günyolıa
ıafıııtl:ın y<ni lmrOcrle iki kez b:ısıldı (İsıanbul. 19~6. I\18Mı. Roınaııın y~ni )·<ıyını Türkiye·d~ ohlul.ç;ı ~n~nıli yan
kılar yapnıı~ıır. Krş. Turı;uı Ku ı. ""1cnıaş:ı-i Oüııya •e ('cfal.5r ii Cdake~"in Yazan E.-:ıngdiııı;s 1\li>;ıliclis Efendi"". 
Ttıri/ı ı·c Ttıfılum. 411 ( 1 'lX7l. 22-~6. 

7 $(mavi Eyice, ""Anadolu"da ·K;ımmıınlıcıı Kiıalıelcr 1Grd. ltarll(riylc Tiirk~~ Kiıabdtrı"". fl.-1/ı•rı•n, 15.' 
t I 'J75"ı.:!5-4l<+9 resim: l76Cl980l. 6l!3-696+9 resim. Aynen lık. Yı ldız Dcnıiriz. ""KarJmanlıca F.pignıfyasın:ı Kaıkı 
t;,ki<dıir"d( Kar.ıııwıııı~:ı Ilir 1\kt:ır Ta~ ı Kiı;ıtı~,;--_ Tılrilı , .,.Top/ımı. 66(1<JS9J. 36-37. 

S S~q~ril.'ll S:ıll<t' il h: \e F.us:i!nı.: (blk'~gio K,tnmumli4/ı(·,, /Jil~lio.:!t,tplıic· un(l/itiı/IW ,lt'., onı ,.,,,::c _,. ,., lttu!!'W 
f,o •mw implimt:\ f'll nlru,·tc~n~.~ .ı:n·c~. :\thi=llc!S. L 19X5~. ll. Jt)(,{,: ll. I•J74.·()irind dldin I;UIItunı: s~m:ı\'i Eyke. 
lld/,·tr'll. 1112 tı\.IC•2ı. J!•IJ-.1"1 1: lll. cilrliıı ı;ınıınnı iı;iıı . :O.lalınıuı U. Şakimğlu. Br·llı·I<·JJ. 152tl\17!ı. i~ i -in5. . 

Y Eyn:c. IJC"II('If"1 '. lt(!t l9b~J. J,; 1. l'uı,·t. ıpi Stııtl:-/llükuı H~rJ,;,'\1. .. 1\.ar.ımanhccı K:ı~n.ıkç;.ı-. Tfuih u• r;,,,. 
/ımı.62(1\.lli9J. 5\1-C.O. 
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~ıl önc.:e basılmıştır ve Giilzar-1 iman-ı ;\t/ı•silıi ba~lığını ıa~ıımıkıadır.ıu 
El'angelia Balta; S. Saliaville ,.e E. Dallcggio·nun çalı~nıalarıııa en büyük kalkıyı sağla

ıııı~ uldu I'C bu alanda oldukça önemli bir boşluğu doldurdu. Nitekim Evmıgeliıı Balta. 1 y<J7 yı
lına kııdar yüriiııüğü ı;alışmıılarında 301 eser saptamı~ oldu. Bunların 163'U sözkonusu ar~tırı
cılann bibliyogr..ıfyasıııda yer alan c~t!rleri ıanıamlııyıııı bilgileri içermektedir. Geri kahııı 138 
eser ise XX. yüzyılda yapılan Karanıanlıca yayınların açıklanıalı bibliyogr..ıfyıl~ıdır.ıı Böylece 
19X7 yılına kadar K;ımmıınlıca edebiyatını oluştu mn ba.~ılı eserlerin sayısı 634 olarak belirlen
miş bulunmaktadır. 

Bu genel çcrçeveyi çizdikten sonra Kamnııınlıca yııyınları tamamlamak ve bilinen yayın
hıra yenilerini eklemek için yaptığı ar.J!itımıaların sonuçlarını kapsayan yeni bir çalışmasından 
söz etmek istiyoruz. Baııa·nın yorucu çalışmalarının sonucunda. şimdiye kadar 634 olar..ık bili
nen Karamaniica eserlerin sayısına 123 yeni yayın eklenmekte ve böylece sözkonusu sayı top
huıı olarak 757'ye yükselmiş bulunmaktadır. Yapılacak çalışmalarla bu sayının ileriki yıllarda 
daha da artacağına şüphe yoktur. 

E. Balta, daha önce yayınladığı Adtlitimı.{ u Kar..ınıanlı edebiyatının önde gelen ar.J!itın
cılanndaıı Yardan Parnboukis·in anısına sunmuştu. Bu sonuncu ~alışma.~ını ise Kar..ınıanlıca 
olar..ık, dedesinin ve nenesinin anısına ithaf etmektedir: 

Rahmetli Iniyük babam Aleksi Muratinin 
~(· Halımetli 111!111!111 Eli.whı:t ı'v111rati11in 

Kendi canlan için 
Ve er kim olursa rahmetli okusun 

canianna 
Ve okuyanlar ralımet bulsım Allalıtun. 

Amin 

E. Balta'nın bu araşıınnasıyla XX. yüzyıl Kar.ınıanlıca edebiyatının 1924'te kesilmedi
ği, .bir süre daha önemini koruduğu ortaya çıkmaktadır. Nit~kim elimizdeki açıklamalı bibliyög
rafyadan 1935 yılında bile Karamaniica kitap hasıldığını öğreniyoruz. : 

E. Balta, bu eserini hazırlamak için geniş b.ir kütüphane ve arşiv tanıması yapmıştır. Ati
na, Selanik, Istanbul, Sofya, Paris'te bulunan belli ba.~l\ k'üt!iphuncler yanında çeşitli manasıır 
kütüphaneleriyle B~bakaıılık Osmanlı Arşivinde incelemelerde bulunmuş, aynca Atina ve is
tanbul'daki özel kitaplıklardan da yararlanmıştır. 

Kitap, üç ana bölüm le ekler ve dizini kapsamaktadır. Basılan eserlerin kapaklanndan ba
zı lannın resimleri örnek olarcık ki~aba konmuştur. Kitapların tanıtılmasında kronolojik bir yol 
izlenmiştir. Basım tarihi, kitabın başlığı, basını yeri ve tarihi belinildikten sonr.ı her eser hak
kında açıklayıcı bilgiler verilmiştir. B"u açıkl'!fllaların Fransızca olduğunu herhalde belirtmeye 
gerek yoktur. Aynca ıanıtılaıı kilapiann nerelerde bulunduğu konusunda açıklayıcı bilgilere de 
yer verilmiştir. B~lıkları tam olarak bilinmeyen kitapların ad larının belirlenmesi konu.~unda da 

10 Eyice; 8~1/ct~ı;, 102(1962), 371-372. 
11 E\'an!!elia Baha. Karanıaıılidika. tlddiıiaıu (1584-1900) Bihfit~graplıic anaiyıiq11c, Aıhcnes. 1997: aynı 

y:ızar. Kammalllidi/;a XX c siC>dc. Bihlic•;:mplıiı: mJU~\·Iiqlll'. Aılı~nes. 1987: aynı yazar. -k;ır.ımanliılik:ı: Nou,·ettes 
:ıddiıions cı conıplı!nıenıs ı-. Dtdıia Krmm11 Mikrusiwiktıll Spmulım (8utteıin du Cenı~ d·Eıudes d·Asic Mintu~). 
VIII ( 19<JO.I9<J 1 ), s: 143-169. Krş. Evanııelia Bah:ı. --Kar.ınıanlıca (Kamnıanlidika) Oa.sılı E.<erlcr-. Tu ri lı ,.,. r.,,,_ 
/ımı. 62(19M9J, 51-59. lik iki eserin ıanııımı için bk. Nicoar.ı Beldice:ınu. Tıırt:iu. XX(I9l!R). 280.2~1. Oeldiceanu 
bu ı:ııııınıa yazısında C. Giure~cu ('·Uves ıurcs. imprimes a Buca~s.-·. Rl'i·isıu t.flıwi•·u Rmııumı. XVıt9~(ıJ. 1- 12. 
Sörülıııcdi)"ya söndemıe yapar.ık Bükrefin Osmanlı lınpoır.ııorlu~unıl:ıki Onodokslaru yönetik yayın yapan önenı
li bir nıerk.:z olduğuna ılikk:ııi çelınıekıedir. Bur.ıda. Kar•manlıca ilk eserin 1701 ·de BUkrc{ıc h:ı"ldıj)t anfanıı 
çıkıyorsa d:ı bunun yanlı~lığına daha önce işan:ı edilmişiir (Krs. S.Eyicc Bı•ll<'lt'll. 10211 962). 371. ·. 
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diğer kaymıklardaki ayrıntılardan yolu çıkılar.ik sağlıklı sonuçluru vanlmaya çalı~ılmışıır. Bu 
konuda özellikle Analo/i (Anadolu) gazeresinde bulunan ayrınıılar önemli bir boşluğu doldur-
makıadır. • 

Birinci bölümde (s.29-148) XVIIl-XX. yilzyıllarda, daha doğrusu 1746-1935 tanhleri 
ar.ısınd:ı basılan kitaplar ilzerinde durulmaktadır. Bur.ıda, tarihleri açik olarak kitap üzerinde y~r 
almış ya da dalaylı olar.ık basım tarihi başka bir kaynakta şilpheye yer bırakmayacak biçimde 
bilinen yayınlar sözkonusudur. Bu saptamanın ilan ya da katalog yardımıyla sağlandığını belirt
mek ge~kir. Bu bölümde 95 kitap üzerinde durulmuştur. İkinci bölüm (s.l49-178) basım tarih
leri tam olarak saptanamayan Karamanlıca yayınlan kapsamaktadır. Bunların sayısı 16'dır. Ya- . 
zar, basım tarihleri belli olmayan bu kitaplarla ilgili olar.ık elinde bulunan biltün bilgileri kita-
ba aktarmışıır. · 

Üçilncü bölümde, tam olmayan, kapaklan yırtıldığı için b~lıkl:ın. basım yer ve tarihleri 
belli olmayan ı 1 kitabın tanıtımı sözkonusudur. Evangelia Balta, aynı kitabın diğer basımlann
dan...Jola çıkmak ve bunlarla ka~ıl~tırmak suretiyle kilapiann b~lıklannı belitlemiştir. 

Esere konulan eklerden birincisi "Tamamlamalar" (compl~ments) b~lığını ı~ımaktadır .. 
Bu ek (s.203-246) S. Sallaville-E. Dalleggio ve yazann kendisi tarafından göriilen ve eserlerin
de dalaylı olarak söz edilen Karamanlıca kilapiann ortaya çıkanlmasına yönelik bir çalışmayı 
içermekıedir. Bu eserler kronolojik olatak sıralanmış, ancak il zerlerine daha öııce zikredildikle
ri bibliyografyalardaki numaraları konulmuştur. Bunun yanında sözkonusu eserlerle ilgili ola
rak E.Balta' nın elde ettiği bulgular.ı du açıklamalurda yer verilmiştir. Burada 32 eserin unutul
muşluktan kurtanidığını görilyoruz. 

İkinci ek (s.248-268), şimdiye kadar tespit edilmiş, sınıflandınlmış ve açıklamalı bibli
yografyalara kaydedilmiş bütün Kar.ımanlıca eserlerin kronolojik bir diz~nini oluşturmaktadır. 
Bu toplu dizin, şimdiye kadar kataloglarda yer almış Kar.ımanlıca eserlerin topluca görillmesi
ne, incelenmesine olanak vermekte, aynı zamanda bu eserlerin hangi kataloglarda yer aldıkları
nı da kavramayı kolayl~tırmaktadır. Eserlerin basım tarihleri, ad ve basım yerlerinden sonra 
hangi katalogda kayıtlı olduklan da köşeli ayraç içinde gösterilmiştir. Bu dizinin kabaca ince- · 
lenmesinden anliı.şılacağı gibi Karamanitea eserler, bu halkın yoğun olarak y~adıklan İç Ana
dolu, Göller yöresi, Anıalya ve Alanya'da basılmıyordu. Bunlann bir kısmı yurtdışında (Vene
dik, Malta, Atina vb:) basılmıştır. Efi ak ve Bağdan'ın da Kararnanlıca yayınlar açısından önem
li bir merkez olduklannı beliı:tınek gerekir. ı ı Fakat herhalde Karamarılı ca eserlerin üretimi ba
kımından en önemli merkez İstanbul idi. İstanbul'un dışında Anadolu'nun tzinir, Samsun vb. 
gibi yerlerinde de Kaı:arnarılıca kitaplan n basıldığı anl~ılmaktadır. 

· Karamarilıca ile uğr.ışan bilginierin vurguladıklan gibi, ilk basılan eserler bilyUk ölçüde 
dinsel bir içerik tıışıyordu. E:Balta'nın bu çalışmasında ilk sırada yer aıaiı ve 1746 yılında Ve
nedik'te basılan ve b~lığı tam olarak tespit edilemeyen Antıılya'lı rahip Serafın tarafından ya
zılan Yeni Hazine (Ne os Tios[airos]) b~lıklı eser dinsel içeriklidir. 1804 yılında yine Venedik'ıe 
basılan Aziz Apoto/osların Amel[l]leri ı·e Mektupları. Tıirk Li sam na Tercıimesidir. .. b~ lık h eser 
de böyledir. Bunu izleyen diğer birkaç eserin de aynı· nitelikte olduğunu belirtmek gerekir. Tan
ıimauan önce basılan kitaplar ara~ında dindışı. olduğu anl~ılan (no.8, 10) bir iki kitap adına 
r.ıstlıyoruz. Tanzimaııan sonra bu durumun epeyce değişmeye başladığı görülırıektedir: Sözge
lemi 1853'te İstanbul'da Grekçe-Tilrkçe manileri kapsayan bir kitap yayınlanmıştır (no.l4) Yi
ne aynı yılda Analo/i gazetesinde /854 Senesine Malısus Calandarion'un yayınlandığı haberi 
verilmektir (no. 15). Bunu daha ba~ka yıllıklar izlenıi~ti~ (no: 20,21,22)A893 yılında bir KU
çük Asya Yıllığı busılmıştır: 1893 Sı!lıesi /merologion "Mikro Asia" (no.62) Anaw/i ·gazetisi, 
bu tür yıllıkların her yıl yayınlanması gerektiği üzerinde durmakta ve bunun yerine getirileme
mesinden ilzüntil duymaktadır. Bu yıliıktu coğr.ıfi bilgiler, posta ıelgraf tarifele ri, büyük şehir-

12 Mahnıuı Şakiroğlu . Bc•l/rrı'/1. 152( 1974). 762: N. Beldiceanu. Turı:h-11. XX(I9RRl. 280. 
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lerin nüfusları, çocuk eğitimi vb. konular ayrımılı olanık iş!enmektedir. Kanımanlıca salname 
de bıt~ılmıştır.ı> Yine XIX. yüzyılın onalarından ba.~lamak üzere Grekçe-Türkçe, Fr.ınsızca, in
gilizce, İtalyanca konuşrı:ıa örneklerini içeren birçok e.~er basılmışıır. Bu bağlamda Grekçe
Türkçe sözlükler ve dilbilgisi kitaplannın varlığı da dik}<at çekicidir. 

1911 'de Aşık Ömer Diı·am, yine aynı yil içinde ya da 19 I 2'de Aşık Garip Hikôyesi ya
yınlanmıştır. Bal tU, bu basımın 1872'de ba.~ılan metinden farklı olduğuna i~areı etmektedir (no. 
85). Yine 1912'de Adana Rum Cemaa/i NizamnameJi (no. 86) yayınlanmıştır. 

Mübadele ile birlikte Türkiye' de Karamanlıca yayınlar da tarihe kanşıı. Ancak yurtdıŞın
da bir süre daha Karamanlıca'nın etkisini sürdürdüğünü ve Türkiye'de göç eden Kanımanlılar 
arasında ortak bir iletişim aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Nitekim Atina'da I 924 yılın
da Pnmns Miicalıidleri Cemiyet i (Adelfoti), Yunanistan 'da bulunan Pontos MUc::ıhidlerine hita
ben Kar.ırnanlıca bir sayfalık propaganda broşürü yayınlamış ve arkasına da Yunanca metni ver
miştir (no.93). s.l43'ıe okunuşu şüpheli bulunan tesir.ıt-ı sedide herhalde şedide olmalıdır. 1929 
yılında da Rnigria Kitabı ı•e Yıldızname (no.95) Atina'da basılmışur. 1935 yılında ise (no.96) 
Kıbrıs'ta bir dua kitabı basılmıştır. Şimdiki bilgiterimize göre Karamıınlıca olar.ık basılan en 
son eser budur. · 

Basım tarihleri belli olmayan yayınlar arasında Atina'da, Türkiye'den göç eden Rumla
ra yönelik yayınlar dikkat çekicidir. Bunlardan Mulıudr Kardaş/ar başlı~ını taşıyan bir belge, 
25 Kasım 1993'ıe Atina'da yapılan bir açık artırmada bulunmuştur. Bu duyunı, Yunanistan'da 
yapılan 1935 seçimleri öncesinde, Küçük Asya Rumlarını yanlarına çekmek isteyen partilerin, 
mübadil ve muhacirler için aldıklan kararlan kapsamaktadır. Duyurunun altında parti temsilci
leri olan P. Çaldanis, G. Kondil is, Y. Metaksas, A. Hacıkiryakos'un imzalan bulunmaktadır . . Yi
ne mübadillerle ilgili olarak isıikraz Niıamnamesi Muhacirlere Hizmet (no.l05) ııe Mubadele
ye tabi elıalinin Türkiye' de terk eğledikleri sen·etin takdir ı·e lazminine dair meclis-i nıebu
san'dan tasdik idifen kararname de Karamantıcanın Yunanistan'daki son örnekleri olarak göze 
çarpmaktadır. . 

Tavsiye Bilunııını Muhacir Karındaşlarınııza yönelik bir el ilfuıı da (no. 108) "Heyet-i 
Ayan" seçimlerinde Venizelos'un vekili Grigoriadis'in desteklenmesini .sağlamaya çalışmakta
dır. Bu belgenin de yakın zamanlarda bulunup yayınlandığı ve Balta tarafından Fransızca çevi
risiyle birlikte kitaba konulduğu anlaşılmaktadır. 

Üçüncü bölümde zikredilen eserler arasında KQnuni Muııakkat (no. 1 18) ve Kanıını Tica
ret (no.ll9) gibi yasa metinleri de bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Mecelle'nin Karamanlı
ca yazılışıdır. Anlaşıldığına göre bu tür yayınlar, Osmanlı yazısını bilmeyen fakat Karamanlıca 
bilen uyrukları aydınlatma ya yönelik bir çabanın sonJcudur. Nitekim Saliaville ve Dallegio'nun 
yayınladıkları eserin üçüncü cildinde tanıulan, Diistur yani Mecnıua-i Kovanin-i Devlet-i Aliye 
(Istanbul, 1868), Dıistur Viltl)·et Nizanırıunıesi (İstanbul, 1871), idare-i Umumiye-i Vilôyet Ni
ıanınanıesi (İstanbul, 1871) gibi mevzuatın Karamanlıca eserler içinde önemli bir yer tuttuğu 
görülmektedir. 

· Yine bu üçüncü bölümde tanılılan eserler ar.ısında Şair GUizaii 'nin Ce11netnıekôn Sultan 
Malımw'ım Testani başlıklı şiiri bulunmaktadır. Aslında bu, 16 sayfalık bir broşürün ele geçen 
4 sayfalık bölümüdür. Balta, destanın bütününü hem Kar.ırnanlıca hem de Türkçe olar.ık ver
miştir. Gülzari'nin bu destanı Ermeni harfleriyle de basılmışıır. Ancak aynı destan ın Kar.ıman
lıca metniyle ErmeQice metni arasında oldukça büyük farklılıklar göze çarpmaktadır.•• 

Kar.ımanlıca· yayınların XIX. yüzyılın onalarından başlamak üzere din dışı konular.ı yö
nelmesi belirli bir gereksinim ve gelişmenin sonucu olar.ık görülmektedir. Tanzimat, bir yandan 

13 S~mavi Eyice. ~Rum Horfleri ile Tilrl:çe (Kar.ımanlıca) Bir Nevşehir Salnam~si (Yıtlığı)". Fmchlm.~lıt 

Armaf~um. lsıanbul. 1977. 77-102. 
14 Ke•·orl: Pamukciyan. "Ikinci Sulran Mahmud ' u Dair Enneni Harfli Dön Manıum Meıhiye". Bel/etc/1. 

21 I(I\J90l. 1065-1069. 



280 

inıparuınrluğu ıılu~ıuraıı un$urlar ar.ısında din, ırk, cins ve mezhep ayırımı gözetmeksizin bun
ları Osmanlılık ideoloji çevresinde toplamaya-çalışırken, öte yandan da sözkonusu ıopluluklar.ı 
k~ndi içlerinde gelişme olanağı verdi. Türkçe, oıtak bir kullanım dili olmakla birlikte. açılma

sına olanak verilen azınlık okullannda gayrimüslimler kendi dillerini de geliştirdi ler. Bu geliş
mc, basın-yayın ar.ıcılığıyla daha geniş boyutlam ula~ıı. diyebiliriz. Bu dönemdeki Karamanlı

ca yayınları da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Ancak ~u noktay ı da işaret edelim ki din
sel konuları işleyen kitaplar, çok sayıda misyonerörgüıleri tanıfından bıt~ılıyor ve bunların kur
dukları kilise. okul. ha.~tane ve çeşitli hayır kurumlan ar.ıcılığıyla bedava d:ığıtılıyoiTlu.ı~ Öyle 
ki mb)•oncrler tarafından çıkarılan Kar.mıanlıca kitaplar, bu alandaki yayınların% 30'unu oluş
ıumıakıır. Bu yayınlarla Kar.ımanlıca konuşan toplulukların dinsel kimliklerinin korunnıa.~ına 
çalı~ılnıı~tır. Bir diğer nokta da yapılan yayınların, hiç Yunanca bilineyen Karamantıların bu di· 
li öğrc:ıııııeleri için önemli bir araç öde vi görmesidir. Bu süreçte, Anadolu'daki Ortodokslar ar.ı
sında "Yunanhlık ruhunun" uyandırılma~ı için çaba gösterildi. Bu yüzdendir ki Kard!Tianlıların 
etnik kökenieri üzerinde hiç durutmadığı halqe Birinci Dünya Savaşı sonunda büyük bir tarıış
ma başladı_ı6 İzmir Mürlafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyet i 'nin nüfuzlu üyelerinden olan Cami 
(Baykut) bunların Hıristiyanlaşmış Türk olduklan tezini savundu.'7 Bu tanışma bugün de sür
mektedir ki epeyce işlenmiş olan bu konuya yeniden dörimek istemiyoruz. IX 

Sonuç ol anık Türk dili ve kültürü tarihi açısından biiyük önem ta~ıyan Karamanlıca ya
yınların derlenmesi için yapılan çalışmalar içinde Evangelia Balta'nın çabaları oldukça önemli' 
bır yer tutmaktadır. Bu işe büyük emek veren Saliaville ve Dallegio'nun adtiırını da saygıyla 
;ınıyoruı.. Balta'nın bu incelemelerini sürdüreceğine ve ka~ımıza yeni bilgiler, yeni eklerle çı
kucağına da şqphemiz yoktur. 

Zeki ARIKAN 

Fr.ınçois GEORGEON-Paul DUMONT (sous la directian de), Vivre dans 1' Enıpire Otto· 
mcm, Sndahlities et relations.. interconnmnalltaires (XVII/e-XXe siecles), Editions l'Harmaııan, 
Pııris-Montreal, 1997,350 s. 

Fr.ınçois Georgeon ve Paul Dumanı'un yönetiminde yayma hazırlanan bu eser, aslında 
"Osmanlı dönemi ve Osmanlı Sonrası iletişim" çe{Çevesinde yürütülen ve Centre National de 
la Rccherche Scientifique (CNRS=Bilimsel Araşnrma Ulusal Kurumu) tarafından desteklenen 
bir projenin ürünü olarJk görülmektedir. XVII.-XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmpar.ıtorluğunda ya
şıımanın, cemaatlar arasındaki ilişkilerin temel öğelerini uraştıran bu eserdeki yazıların çıkış 
ııoktuı;ı, daha doğrusu oıtak paydası "Sociabilite" kavramı üzerinde yoğunlı.ışmaktadır. Robert 
Sözlüğüne göre 1665 tarihinde Fransızcadakullanılmaya başlaya_n bu sözcük; toplum halinde 
yaşama yeteneği; kişiler ya da kümeler ar.ısında k~ılıklı bağımlılık ilkeleri gibi anlamlara gel
mektedir. Yine bu bağlamda sözcük bir kişinin beşeri ilişkilere, düşünsel etkinliklere yatkınlı
ğını da ifade etmektedir. Nitekim Şemseıtin Sami, Fransızca-Türkçe Sözlüğünde sociabilite'yi 
ıanıııılarkeıı (s.201 1) bunu ülfet ve ünsiyete liyakat ve istidat ... , ünsiyetle yaşamak istidadı vb. 
açıklamalam yer vermektedir. Bu bakınıdan kitabın, Osmanlı İmparatorluğunda toplumsal kay
na~ ma kümeler ar:ısındaki ilişkilerle bireylerin bir arada yaşa~a sürecini ele aldığını söylemek 
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