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Romanya ve Bulgaristan'la Türkiye yer 
almaktadır. Kırım ise Rusya'nın değil 
1954'te Stalin'in bir "hediyesi" olarak bı
rakıldığı Ukrayna'nın elinde kaldı. 

Yeni durum Karadeniz' e barıştan ziya
de belirsizlik getirdi. Bölgesel ve tarihten 
gelen ihtilaflar yeniden su yüzüne çıkma
ya başladı. Ukrayna ile Rusya arasında 
Karadeniz'deki eski Sovyet donanması 
sebebiyle meydana gelen ihtilaf, Moldav
ya ile Rusya arasındaki anlaşmazlık, Gür
cistan'daki iç karış ıklıklar, Abhazya ve Çe
çenistan meseleleri , Azerbaycan ve Er
menistan arasındaki Yukarı Karabağ so
runu Karadeniz'i bir barış gölü olmaktan 
çıkardı. 

Hızlı kirlenmeyi, ulaşım sorunlarını ve 
bu arada bölge ülkeleri arasındaki siyasi 
ihtilafları ve gelişmekte olan iktisadi iliş
kileri göz önüne alan Türkiye Karadeniz'
de kıyısı olan ülkeler arasında bir ekono
mik iş birliği projesi oluşturdu. Serbest 
ticari ilişkiler, bilgi alışverişi, bürokratik 
engelleri azaltma ve emniyet esasları 
üzerinde inşa edilen ilk proje, 19-ZO 
Ağustos 1990 tarihinde Ankara'da ilgili 
ülkelerin katılımıyla tartışmaya açıldı. Da
ha sonra yapılan çeşitli toplantılarla proje 
geliştiriidi ve genişletildi. 3 Ocak 199Z'de 
Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, 
Rusya Federasyonu, Moldavya, Azerbay
can, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan 
dokuz ülkenin dışişleri bakanlarının katı
lımıyla İstanbul'da proje parafe edildi. Da
ha sonra Yunanistan ve Arnavutluk da bu 
projeye alınarak ülke sayısı on bire çıka
rıldL 25 Haziran 199Z'de İstanbul'da ya
pılan bir zirve toplantısında ilgili devlet 
başkanlarınca Karadeniz Ekonomik İş
birliği Deklarasyonu imzalandı. 

Bir blok o l uşturma amacı gütmeyen 
bu deklarasyon, ekonomilerinin tamam
layıcı niteliğini ve coğrafi yakınlıklarını göz 
önüne alarak, uluslararası ikili ve çokyön
lü anlaşmaları hesaba katarak serbest 
mübadele prensiplerinden hareketle ik
tisadi ilişkilerini geliştirmek isteyen ülke
leri bir araya getirmektedir. Bu iş birliği 
içinde çevre kirlenmesi ve Karadeniz' e sa
nayi atıklarının atılmaması konusundaki 
projelerle ticaret ve sanayiye yönelik pro
jeler önemlidir. Finansman temini için bi
linen uluslararası para kuruluşları yanın

da Karadeniz Yatırım ve Ticaret Bankası 
destek olmaktadır. Daimi genel sekreter
li ği İstanbul'da olan birliğe bağlı veya ona 
paralel olarak 1.159.000 dolar sermayeli 
bir de Karadeniz Ticaret Anonim Şirketi 
kurulmuştur. 
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin henüz 
randımanlı bir şekilde çalıştığını söyle
mek mümkün değildir. Bu mekanizma
nın sağlam bir şekilde çalışabilmesi için 
kıyı devletlerinin birbirine itimadı olması 

gerektiği gibi bölgede istikrarın devamlı 
olması şarttır. Yukarı Karabağ'da , Çeçe
nistan'da savaş hali, Rusya ile Türkiye 
arasında Orta Asya petrol boru hatları 
konusunda ihtilaf varken ve özellikle si
yasi bakımdan Rusya ve diğer kıyı ülkele
rinin geleceği henüz tam belirli değilken 
böyle bir iş birliğinin tam olarak gerçek
leşmesi beklenemez. Ancak resmi kuru
luşlar dışında Karadeniz'de az miktarda 
da olsa özel ticari ilişkiler doğmuş yetmiş 
yıldır kapalı olan sınırlar açılmış , özellikle 
Doğu Karadeniz açık şekilde iktisadi bir 
canlılığa kavuşmuştur .. 
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Türk musikisi nazariyatçısı 
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14 Şubat 1904 tarihinde Rize'de doğ
du. Babası avukat ve sahaf Mustafa Hu
!Osi Bey, annesi Zehra Hanım'dır. Rize'
deki öğreniminin ardından girdiği İstan-

bul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan 
sonra 19 Ağustos 1934'te İstanbul Üni
versitesi Hukuk Fakültesi 'ni bitirdi. Bu 
arada 1 Kasım 19Z7'de Tütün İnhisarı 
Muhasebesi'nde başladığı memuriyeti 
müfettişlik görevine kadar devam etti. 
Vazifedeyken geçirdiği bir kaza sonucu 
görme yeteneğini büyük ölçüde kaybet
tiğinden 17 Şubat 1944'te ma!Olen emek
liye ayrıldı. Hayatının bundan sonraki kıs
mını Beyazıt'ta Sahaflar Çarşısı ' ndaki 

dükkanında sahaflık yaparak ve bir ara 
kanun dersleri vererek sürdürdü. 17 Ekim 
1981 'de İstanbul'da vefat etti ve Merke
zefendi Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. 

Türk mOsikisinin son dönem n azariyat
çıları arasında önemli bir yeri olan Ekrem 
Karadeniz ilk mOsiki bilgilerini, on- on bir 
yaşlarında iken ud dersleri aldığı Satiri 
adlı bir hocadan edindi. Daha sonra ka
nun ve keman dersleri aldıysa da kanunu 
tercih etti. 1930 yılında İbnülemin Mah
mud Kemal'in evinde tanıştığı mOsikişi
nas Abdülkadir Töre ile başlayan hoca
talebe ilişkisi hocasının 1946 yılında ve
fatına kadar sürdü. Bu arada Abdülkadir 
Töre tarafından Cerrahpaşa'da açılan 
Gülşen-i MOsiki adlı okula giderek kendi
ni yetiştirdi. 1941'de Şehzadebaşı'ndaki 
Letafet apartmanında çalışmalarına baş
layan Türk MOsikisini Koruma Cemiyeti'
nin kurucuları arasında yer aldı. Karade
niz mOsikideki esas ününü hacası ile de
vam ettirdiği nazariyat çalışmalarıyla el
de etmiştir. 

Türk mOsikisi nazariyatı konusunda 
Abdülkadir Töre ile beraber hazırlamaya 
başladıkları "Esasat-ı MOsikiyye ve Türk 
MOsikisinde Terakki ve Tekamül" adlı eser 
üzerindeki çalışma Töre'nin vefatı üzerine 
Karadeniz tarafından sürdürülerek 1965 
yılında tamamlandı. Are!- Ezgi sistemin
den farklı. kırk bir aralıklı bir dizi temeli
ne dayanan Töre'nin ses sistemi çerçeve
sinde şekillenen bu eser Türk MU.sikisi
nin N azariye ve Esaslan adıyla yayım-
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lanmıştır (Ankara 1983)_ Töre'ye ithaf et
tiği kitabın önsözünde Karadeniz. eserin 
hocasının çizdiği plana uygun olarak ha
zırlandığını söyleyerek kitabın özünü n Tö
re'ye ait olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Ka
radeniz'in sahip olduğu çok zengin bir no
ta koleksiyonu 1984 yılında Süleymaniye 
Kütüphanesi'ne bağışlanmış. hayatta 
iken kendisinden temin edilen Abdülka
dir Töre koleksiyonundaki dini eserlerin 
bir kısmı, Türk Musikisi Klô.sikleri İlô.
hiler adıyla Kubbealtı Akademisi Kültür 
ve Sanat Vakfı tarafından beş cilt halin
de yayımlanmıştır (istanbu l 1984-1996). 

Ekrem Karadeniz. çeşitli yayın organla
rında neşredilen araştırma ve makalele
riyle de Türk mOsikisine hizmet etmiş bir 
sanatkardır. 1945-1950 yılları arasında 
Tanin ve Yeni Sabah gazeteleriyle Mu
siki Mecmuası, Türk Musikisi Dergisi, 
Türk Kültürü gibi yayınlarda Türk mOsi
kisi tarihi ve nazariyatıyla ilgili birçok ma
kalesi çık.ımış. bu çalışmalarında özellikle 
eşi Nefise Hanım onun en büyükyardım
cısı olmuştur. Bilhassa Türk Musikisi 
Dergisi'nde Mehmet Su ph i Ezgi, Muh
yiddin Erev ve Ekrem Karadeniz arasın
da Türk mOsikisi ses sistemi konusunda
ki yazışmalarda ( 1950) ileri sürülen fikir
ler mOsiki araştırmacıları tarafından 
mutlaka değerlendirilmelidir. Son zaman
larda unutulmaya yüz tutmuş n ecd-i hü
seynl makamını canlandırmadaki gayret
leriyle bilinen Karadeniz' in saz semaisi, 
sirto, şarkı ve ilahi formlarında kendi ifa
desine göre otuzayakın bestesi bulun
maktadır. Bestelediği ilk eser. "Gözü dün
ya mı görür aşık-ı dldar olanın" mısraı ile 
başlayan hüseynl şarkısıdır. 
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Kaşgarlı Mahmud (Xl. yüzy ıl) bu boyu 
listesinde Kara Bölük adıyla on ikinci sı
rada zikretmekte ve damgasının şeklini 
de vermektedir. 1206 yılında tamamla
nan Fahreddin Mübarek Şah'ın tarihin
deki Türk toplulukları listesinde Karaev
liler'in adı geçmez. Reşldüddin Fazlullah 
(XIV yüzyı lın başları) Kara Bölük'ü, Kara
ivii (>evli) şeklinde yazar ve damgasını da 
verir. Kayı, Bayat ve Alkaevli boyları ile 
ortak olarak ülüşlerinin "sağ karı yağrın" 
(sağ kürek kemiği) ve onkunlarının da şa
hin olduğunu bildirir. 

Vekayi'namelerde ve diğer eserlerde 
Karaevliler'in adı geçmez. XVI. yüzyıla ait 
tahrir defterlerinde de sadece Yeni il'e 
bağlı MOsacalu oymağının abaları arasın
da Karaevli adını taşıyan seksen altı vergi 
nüfuslu bir aba görülür. Aynı yüzyılda Ka
raevli adlı diğer bir oymak Ceyhun kıyısın
da ve Acıdeniz'e (Hazar denizi) yakın bir 

Karaferye'de 
xv. yüzyıla ait 
Orta Cami 

KARAFERYE 

yerde bulunmaktaydı. Fakat Şecere-i Te
ri'ıkime'de bu Karaevliler'in Kaşga Çura 
adlı birinden türediği. Kaşga Çura'nın da 
dışarıdan getirilmiş bir kölenin oğlu oldu
ğu söylenir. Günümüzde yarı göçebe ha
yatlarını henüz bırak.ımış veya bırakırnak 
üzere bulunan Toroslar'daki Yörükler ara
sında Karaevli adlı bazı küçük oymaklara 
rastlanmaktadır. Bununla beraber bura
ların asıl adlarının başka olduğu (mesela 
Karakoyun lu gibi) ve Karaevli adını son
radan aldıkları tesbit edilmiştir. 

Boyun adını taşıyan yer adlarıyla ilgili 
olarak tahrir defterlerinde ancakyedi kö
ye rastlanmıştır. Bunlardan dördü Bolu 
sancağının Onikidivan kazasında, ikisi 
Kastamonu dolaylarında bulunmaktadır. 
Bu durum. Karaevli boyundan kalabalık 
bir kümenin adı geçen yerlere yerleşmiş 
olduğunu göstermektedir. Bugün Türki
ye'de değişik bölgelerde on kadar Kara
evli adlı köy vardır. 

Karaevli boyu Reşldüddin'deki listede 
Kayı, Bayat gibi büyük boyların kardeşi 
olarak gösterilmiştir. Çorlu. Tekirdağı , 

Alanya, Maraş, Hamld, Teke. Sis sancağı . 

Sinop ve Niğde yörelerindeki Karaevliler'e 
ait arşiv kayıtları bulunmaktadır. Ancak 
bu gibi kayıtların son derece az olması , bu 
boyun başka adlar taşıyan o baları tara
fından temsil edilmesiyle açıklanabilir. 
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Yunan Makedonyası'nın güneyinde 
bugünkü adı 

Beroia (Veria) olan şehir. 

ı 
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Selanik'in batısında Vermio dağının 
eteklerinde kurulmuştur. Selanik-Manas
tır (Bitola) demiryolu üzerindedir. Ayrıca 
Makedonya'dan Teselya'ya giden karayo
lu buradan geçer. Şehrin Yunanca isminin 
(Veria) eski Makedon krallarından Veres'in 
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