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Gazanfer ìbar, Anadolulu Hemçehrilerimiz. Karamanlilar ve Yunan 
Harili Türkçe [= Οί άνατολίτες συμπατριώτες μας. Oi Καραμανλήδες και ή 
τουρκική γλώσσα με ελληνικούς χαρακτήρες], Istanbul, Türkiye ΐ§ Bankasi 
Kültür Yaymlan, 2010,196 σελ., εικονογραφημένη έκδοση

Στην τουρκική βιβλιογραφία, το βιβλίο τοΰ Carni Baykurt, Osmanli 
Ülkesinde Hiristiyan Türkler [= Οί χριστιανοί Τούρκοι στη χώρα των 

Όδωμανών], Istanbul 1932, δεωρεΤται ώς ή πρώτη εν πολλοΐς συμβολή στη 
μελέτη των τουρκόφωνων όρδοδόξων τής Μικρας Ασίας. Ή κεντρική ιδέα 
του Baykurt δτι οί Καραμανλήδες υπήρξαν Τούρκοι, πού ύπηρέτησαν στον 
βυζαντινό στρατό και εκχριστιανίστηκαν, υίοδετήδηκε σχεδόν άνευ δρων 
άπό δσους μεταγενέστερα πραγματεύτηκαν παρόμοια δέματα.

Παράδειγμα ό Teoman Ergene (Istiklal Harbinde Türk Ortodokslari 
[= Oi Τούρκοι όρδόδοξοι στον Πόλεμο τής Ανεξαρτησίας], Istanbul 1951), 
ό όποιος άποτελεΐ σημεΤο άναφοράς ώς προς την καδεστηκυία τουρκική 
ιστοριογραφία, πού προσεγγίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με έδνικιστικό 
φανατισμό. Ό Ergene έπίσης δεν άμφιβάλλει για τήν τουρκική καταγωγή των 
Καραμανλήδων. Άποδύεται σε μία προσπάδεια άμαύρωσης τής Μεγάλης 
Εκκλησίας, ένώ άναδεικνύει κα'ι έκδειάζει τή δημιουργία τοΰ τουρκορ- 
δόδοξου πατριαρχείου άπό τον παπα-Εύδύμ, τον όποΤο κα'ι εντάσσει στήν 
πινακοδήκη τοΰ τουρκικοΰ ήρωισμοΰ. Το πλέον ένδιαφέρον σχόλιο γιά το 
βιβλίο αυτό προέρχεται άναντίρρητα άπό τον Richard Clogg, ό όποιος 
δεωρεΐ δτι ύπό το ψευδώνυμο τοΰ Teoman Ergene ύποκρύπτεται ό ίδιος 
ό παπα-Εύδύμ.1 Στον ίδιο παρονομαστή άνήκει και ό Mustafa Ekincikli 
CTürk Ortodokslari [= Οί Τούρκοι όρδόδοξοι], Ankara 1998), ό όποιος, 
χωρ'ις τήν παραμικρή άναφορά σε πρωτογενείς πήγες, άποφαίνεται δτι ή 
τουρκοφωνία των Καραμανλήδων οφείλεται στήν τουρκική τους καταγωγή.

Τό βιβλίο τής Yonca Anzerlioglu, πού στηρίζεται στή διδακτορική 
της διατριβή, αύτοχαρακτηρίζεται ήδη άπό τον τίτλο του: Karamanh 
Ortodoks Türkler [= Οί Καραμανλήδες όρδόδοξοι Τούρκοι], Ankara 2009. 
Ή Anzerlioglu τουλάχιστον προσπάδησε να άναγάγει τούς τουρκόφωνους 
όρδοδόξους σε άντικείμενο έρευνας και δχι σε άφορμή για να έξυπηρετηδοΰν 
ίδιοτελεΐς δεωρητικολογίες.Έτσι, έπισκέφδηκε τήν Ελλάδα γιά να γνωρίσει

1. Βλ. Richard Clogg, Kath’ imas Anatoli: Studies on Ottoman Greek History, 
Istanbul 2004, σ. 410.
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και να συνομιλήσει με τουρκόφωνους Μικρασιάτες πρόσφυγες σε χωριά τής 
Λάρισας, τής Καρδίτσας, τής Θεσσαλονίκης και των Φαρσάλων. Παραμένει 
βεβαίως το έρώτημα γιατί μπήκε στον κόπο να συγκεντρώσει όλο αυτό το 
πρωτογενές ύλικό έφόσον άκολουδεΐ την πεπατημένη. Σύμφωνα πάντα με 
την Anzerlioglu, τά κοινά στοιχεία στις παραδόσεις των Καραμανλήδων με 
τα ήδη και έδιμα τής Ανατολής συνηγορούν γιά την τουρκική τους κατα
γωγή. Σημειωτέον ότι ή Anzerlioglu κάνει ’ιδιαίτερη άναφορά στο Αρχείο 
Προφορικής Παράδοσης τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κα'ι ιδίως 
στη δίτομή του έκδοση ’Έξοδος.2

TÒ βιβλίο τού Gazanfer Ibar, πού παρουσιάζουμε έδώ, δεν προέρχεται 
άπό τον άκαδημαϊκά χώρο. Ό συγγραφέας του άνακάλυψε ως συλλέκτης 
την καραμανλίδικη γραφή κα'ι έκτοτε έπιδόδηκε στην άποδησαύριση 
ότιδήποτε σχετικού με αυτήν. Κατ’ ουσίαν οί συλλογές του άποτέλεσαν 
τά ύλικό τού βιβλίου του. Πιστεύω ότι ή πρωτοτυπία του έγκειται στη 
σχεδόν έξαντλητική καταγραφή κα'ι φωτοαντιγραφική άνάδειξη τών πολ
λαπλών μορφών κα'ι τρόπων άποτύπωσης τής καραμανλίδικης γραφής. 
Παρουσιάζονται: άλφαβητάρια, άναγνωστικά, διδακτικά έγχειρίδια, πε
ριοδικές έκδόσεις, νομικο'ι κώδικες (düstur), κανονισμοί ιδρυμάτων κα'ι 
συλλόγων, έπιτάφιες έπιγραφές, τιμολόγια, άποδείξεις, έπισκεπτήρια, 
σφραγίδες, διαφημίσεις, όδηγίες χρήσεως, λαχεΤα, χαρτονομίσματα ειδικών 
συναλλαγών, μουσικές εκδόσεις κα'ι εκδόσεις μέ στιχουργήματα κα'ι τρα
γούδια, άγγελτήρια δανάτου, αύτόγραφα κα'ι έπιστολές. Άναφέρονται 
έπίσης δίσκοι βινυλίου στους όποιους ήδοποιο'ι τού τουρκικού λαϊκού δεά- 
τρου άναπαράγουν την προφορά κα'ι τον τρόπο όμιλίας τών Καραμαν
λήδων. Σέ κάποιους άπά τούς δίσκους αυτούς ήχογραφοΰνται κα'ι μονό
πρακτα, όπως Ό Καραμανλής μπακάλης, Ό γιατρός άπό την Καισάρεια, Οί 
Καραμανλήδες στο Λονδίνο. Στο δεύτερο μέρος ό G. îbar πραγματεύεται 
τά δέμα τής ταυτότητας τών τουρκόφωνων όρδοδόξων χωρ'ις έκδηλα νά 
συνηγορεί ύπέρ τής τουρκικής τους καταγωγής. Τέλος, άφιερώνει κάποιες

2. Βλ. Ή Έξοδος, τόμ. Α': Μαρτυρίες άπό τις επαρχίες των Δυτικών Παραλίων 
τής Μικρασίας, πρόλογος: Γ. Τενεκίδης, ε’ισαγωγή-έπιλογή κειμένων-έπιμέλεια: Φ. Δ. 
Άποστολόπουλος, Αδήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1980, και Ή Έξοδος, τόμ. 
Β': Μαρτυρίες άπό τίς έπαρχίες τής Κεντρικής καί Νότιας Μικρασίας, είσαγωγή-έπο- 
πτεία: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, έπιμέλεια: Γιάννης Μουρέλος, Αδήνα, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, 1982, άνατύπωση 2004.
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σελίδες στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του Εύαγγελινοΰ Μισαηλίδη, τοΰ 
«διανοούμενου των Καραμανλήδων» δπως τον άποκαλεΐ.

Ή τουρκική ιστοριογραφία, όριοδετημένη μέχρι πρότινος άπό τα ΐδεο- 
ληπτικά αύτοαναφορικά της κάτοπτρα, δεν έχει να έπιδείξει παρά την 
ισχνή αυτή βιβλιογραφική συγκομιδή για τούς τουρκόφωνους όρδοδόξους. 
Τουλάχιστον είναι ένδαρρυντικό δτι τα τελευταία χρόνια μελέτες, με κυ- 
ριότερες δύο μεταπτυχιακές έργασίες,3 κα'ι άρδρα πού φιλοξενούνται σε 
περιοδικές εκδόσεις έκτος τοΰ επίσημου πανεπιστημιακού κα'ι άκαδη- 
μαϊκοΰ κατεστημένου γράφονται χωρίς τή χρήση ’ιδιοπαδών θεωρητικών 
κατασκευών πού εξυπηρετούν ίδιοτελή ερωτήματα για τήν έδνική πατρό
τητα τής μικρασιατικής ιστορίας. Ωστόσο, ό ουσιαστικός δεωρητικός κα'ι 
μεδοδολογικός άναβαδμός για τή σπουδή τοΰ φαινομένου των τουρκόφωνων 
όρδοδόξων 9ά προέλδει άπό τήν προκριματική διερεύνηση τοΰ πώς οί ίδιοι 
οί Καραμανλήδες προσδιορίζουν κα'ι κατανοούν τον έαυτό τους.

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

3. Βλ. Elif Renk Özdemir, «Borders of belonging in the “exchanged” generations 
of Karamanlis», διπλωματική έργασία ΠΜΣ, Koç University, 2006, κα'ι Giilen Göktürk, 
«Clash of identity myths in the hybrid presence of the Karamanlis», διπλωματική 
έργασία ΠΜΣ, Central European University, Nationalism Studies Program, Master 
of Arts, Budapest, 2009. Ή Elif Renk Özdemir υπήρξε έπισκέπτρια έρευνήτρια 
στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κατά τα άκαδημαϊκά έτη 2005-2006 κα'ι 2006- 
2007.
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