
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. 
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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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