
Η ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1453-19241

«Ή Πόλις έάλω!». «Τό βδέλυγμα τής έρημώσεως» ήν ήδη 
«έστώς εν τόπφ άγίψ» 2, φερέοικος δ’ ό Οικουμενικός Πατριάρχης Γεν
νάδιος 6 Σχολάριος, άφοΰ έμεινε τρεις περίπου μήνας εν τφ Ναφ των 'Αγίων 
’Αποστόλων, μετέφερε τούς πενάτας τοϋ Πατριαρχείου εις τον Ναόν τής 
Παμμακάριστου, οπότε ημέραν τινά μελετών έν τφ παρεκκλήσια) τοΰ Ναού, 
δέχεται άπροόπτως την επίσκεψιν τοϋ γαύρου Πορθητοϋ, ζητοΰντος παρ’αυτού 
’Έκθεσιν τής Χριστιανικής πίστεως. Ό σοφός Πατριάρχης διετύπωσε ταύτην 
μέσον έρμηνέως, μεταγλωττισθεΐσαν εΐτα κα'ι έγγράφως, χάριν τού Σουλ
τάνου, εις την τουρκοαραβόγλωσσον, υπό τοϋ καδή (άρχιδικαστοΰ) Βερ- 
ρο ίας Άχμέτ 3.

Άκριβολόγος εν ταΐς συγγραφαΐς του, ό Σχολάριος άπεφάσισεν δ'πως 
όμοΰ μετά τής ρηθείσης έκθέσεώς του περισώση και το τουρκικόν κείμενον 
τοΰ Άχμέτ, δστις, εικάζω, υπήρξε και ό ανώνυμος έρμηνεύς τής Έκθέσεώς. 
Έγραψεν δθεν αυτό, ύπαγορεΰοντος πάντως τοϋ Άχμέτ, δσον ήδυνήθη 
καλλίτερον δι’ ελληνικών χαρακτήρων, άγνοών δμως, ώς φαίνεται, την τουρ
κικήν γλώσσαν, κακώς έγραψε τά υπαγορευόμενα, διασπών λέξεις καί συν- 
δέων τμήματα αυτών μετ’άλλων (μεβ-τζουδάτουρ αντί μεβδζοΰτδηρ. 
μποΰ-ναροΰν αντί μπουνλαρήν. οϋτζισι-φάτ καί οΰτζησι φέτ 
αντί ού'τς σηφάτ. έργερτέ αντί χέρ γερτέ, τό γάρ αντί ν τ ο γ ά ρ. 
’Ίχτι κατιμής αντί ίχτ ικατη μήζ. τεγιοΰτε-σμιέ αντί τεγί τεσμιέ. 
οϋτζιτε-γιούλ αντί ού'τς τεγίλ), ούτως ώστε πρέπει να γνωρίζη τις 
καλώς την τουρκικήν διά να έννοήση τό ύπό τοΰ σοφού ΓΙατριάρχου δια- 
σωθέν κείμενον τής άλλως τε ύπό τοϋ Άχμέτ κακώς καί ελαττωματικούς 
γενομένης άποδόσεως τών λόγων του 4.

Ό Σχολάριος, σχών τήν έμπνευσιν δπως γράψη τουρκικά δι’ ελληνικών

1 Άνακοίνωσις γενομένη ενώπιον τών μελών τοΰ φιλολογικού τμήματος τοΰ Γ' έν 
ΆΟήναις Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου τή 13τΐ ’Οκτωβρίου 1930.

2 Μ α τ θ. 24, 15.
’ Μαρτ. Κρουσίου, Turcograecia με', σελ. 16.—Ίστορ. Πολιτ. Ιί/Πόλεως, 

σελ. 29 - 30. — Ίστορ. Πατριαρχ. Κ/Πόλεως σελ. 83 - 84.—Μ α ν ο υ ή λ Μαλαξοΰ, 
Excerptum ex Patriarchica Cpoleos Historia, Έλλ. Πατρολ. CLX, σελ. 311-318.

4 Γεννάδιος Σχολάριος, Έλλ. Πατρολ. CLX, σελ. 333-352.
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χαρακτήρων, ουδέ πόρρωθεν ήδύνατο νά προΐδη δτι διά τής πρωτοβουλίας 
του ταΰτης θά άπέβαινεν άσυναισθήτως εθνικός ευεργέτης καί σωτήρ τών 
Ελλήνων τής ’Ανατολής.

Τών Ελλήνων τής ’Ανατολής!
Εις τά βάθη τοΰ Μικρασιατικού ύτβιπέδου, εκεί δπου επί τής Βυζαν- 

τιακής Αυτοκρατορίας εξόχως διεκρίνετο τό ’Ανατολικόν Θέμα, έξ ου είτα 
κατά συνεκδοχήν έκλήθη δλη ή χώρα «’Ανατολή», υπήρχε καί ήνθει από 21 
αιώνων, μέχρι τέλους Αύγουστου τοΰ 1924, συμπαγής καί σφΰζων Ελληνι
σμός, ό Ελληνισμός τής Καππαδοκίας. ’Από τών μέσων τοΰ Ζ' αίώνος π. X. 
άποικίαι Μιλησίων ειχον ίδρυθή εις τά παράλια τής Β. Καππαδοκίας έπεκτα- 
θεισαι βραδύτερον μέχρι τών ενδοτέρων τής χώρας. Άλλ’ ήρκεσε τό δαιμό
νων τής ενθουσιώδους Καππαδοκικής δυναστείας τών Άριαραθών καί Άριο- 
βαρζανών, αύτοβοΰλως καί αύθορμήτως, αλλά καί δι’ αγχιστειών έξελληνι- 
σθείσης, δπως προκαλέση κατά πρώτον τώ 240 π. X. επί Άριαράθους Δ' 
καί ειτα τω 174 π. X. επί Άριαράθους Ε' τοΰ Εύσεβοΰς, τήν εκ Μακεδονίας 
πάντως, αλλά καί εκ Κυκλάδων καί Κρήτης καί Λακωνίας άποίκισιν κόσμου 
δλου Ελλήνων άποίκων καί ΐδρυσιν πλ’ήθους Ελληνικών πόλεων, οΐαι 
ή Άριαράθεια καί Δάμεια καί Ευσέβεια ή προς τώ Ταόρφ (Τΰανα) καί 
Ευσέβεια ή προς τφ Άργαίω (Μάζακα) καί ή Άρχελαΐς καί Σεβαστή καί τά 
υπό Τιγράνου διά καταστροφής 12 Έλληνίδων Καππαδοκικών πόλεων ίδρυ- 
θέντα Τιγρανόκερτα1. Οί ά'ποικοι οΰτοι προσέδωκαν τοιαύτην ελληνικήν 
χροιάν εις τήν χώραν, ώστε Ιντός 20 ετών «ή παρά τοΐς "Ελλησιν αγνοου
μένη πάλαι Καππαδοκία τότε τοΐς πεπαιδευμένοις έμβιωτήριον ύπήρχεν» 2 
καί εστία πάσης 'Ελληνικής σοφίας. Μετά ένα αιώνα οί βασιλείς τής Καπ
παδοκίας Άριοβαρζάνης Β' (64-55 π.Χ.) καί Άριοβαρζάνης Γ' (55-43 π.Χ.) 
άνήγειραν εν Άθήναις ιδία δαπάνη τό υπό τήν Άκρόπολιν υπό Άριστίωνος 
Ιμπρησθέν Ώδεΐον τοΰ Περικλέους καί άνηγορεύθησαν Εύεργέται τών ’Αθη
νών 3. Καί ηύξήθη ό Καππαδοκικός Ελληνισμός καί παρήγαγεν άνδρας οίοι 
Στράβων καί Παυσανίας οί γεωγράφοι, καί οί Τυανεις Φίλων ό γεωμέτρης 
καί Χρύσιππος καί ’Απολλώνιος καί Ρωμανός Διογένης, καί ό Άρεταΐος, καί 
ό Βασίλειος καί Γρηγόριος καί λοιποί φωστήρες τής ’Εκκλησίας καί ή δυνα
στεία τών Ίσαύρων καί τών Κομνηνών. Έχει, εις τήν εν Καισαρεία περί- 
φημον φιλοσοφικήν καί ρητορικήν Σχολήν έστειλε προς σπουδήν έκ Ιίαρισίων 
Κωνστάντιος δ Χλωρός τούς ανεψιούς του Γάλλον καί Ίουλιανόν τον μετέ- 
πειτα Παραβάτην. Εις 23.000.000 υπολογίζει ό Παπαρρηγόπουλος τον Έλλη-

1 Άππιανο}, Μιθριδάτειος, 678,67. — Πλουτάρχου, Λούκουλλος XXI.— 
Στράβωνος, Γεωγρ. ΙΑ 532,15. ΙΒ' 539.9.

2 Διοδώρου Σικελιώτου, Βιβλ. ίστορ. VI, έκ τής ΛΑ', (Eclog. Ill, σ. 517 έξ.)
3 C. I. G., Vol. I, Pars II, Cl. VII. Cap. I, 357 p. 429. (ϊδε τήν επιγραφήν έπ 

τόπου δεξιφ τω είσιόντι εις τό θέατρον Διονύσου).
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νισμόν τοϋτον κατά την ακμήν του. Πλήν από τοϋ 838 μ. X. επί τοΰ Χαλί- 
φου Άλ-Μοτασέμ ή ’Ανατολή έ'πεσεν. Έπήλθεν 6 χείμαρρος τών Σαρακηνών 
καί των Τούρκων. Οί "Ελληνες τής ’Ανατολής έσφάγησαν, έξηνδραποδίσθη- 
σαν, έξισλαμίσθησαν. Ή χώρα ήρημώθη. Καί τότε, κατά τήν παράδοσιν ήν 
έπιρρωννύουν διάλεκτοι, ήθη, έθιμα, χαρακτήρες άλλα καί ονόματα πολισμά- 
των, δεύτερα μετοικεσία 'Ελλήνων, εκ τών νήσων βία γενομένη ύπό τών 
Σουλτάνων, έπύκνωσε κάπως τον ύπολειπόμενον άψυχοΰντα ιθαγενή Χριστια
νικόν Ελληνισμόν. Καί επανήρχισαν να αυξάνονται, οπότε, κατά τήν παρά- 
δοσιν αλλά καί κατά τουρκικούς κώδικας, «εξήλθε δόγμα» παρά Σουλτάνου 
άπαγορεΰον τήν χρήσιν τής Ελληνικής γλώσσης, επί ποινή αποκοπής τών γλωσ
σών. Πάντως διά ποικίλους λόγους ή Ελληνική έπαυσε νά άκοόηται έκτοτε, 
εκτός δ’ ορισμένων δυσπρόσιτων περιφερειών, οί πάντες ωμίλουν τουρκικά.

Καίτοι πλέον τουρκόφωνοι οί "Ελληνες τής ’Ανατολής, πλήν τών δια- 
λεκτικώς Ελληνοφώνων, καίτοι κυριολεκτικούς άποδεκατισθέντες, άπομείναν- 
τες δε μόνον 2.300.000, δεν έχάθησαν διά τον 'Ελληνισμόν. ’Έσχον τήν 
έμπνευσιν νά μιμηθώσι τό ευτυχές παράδειγμα Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου καί 
νά γράφωσι τουρκικά δΓ ελληνικών χαρακτήρων. Ή γραφή αυτή τούς έ'σωσε 
καί έγένετο, όμοϋ μετά τής θρησκείας, ό συνεκτικός δεσμός των προς τήν 
έπίλοιπον Ελληνικήν φυλήν, συγκρατήσασα παρ’ αύτοίς τό εθνικόν αίσθημα 
άλώβητον, αλλά καί τήν πίστιν τών πατέρων των κατά πάσης προσηλυτιστι
κής απόπειρας λ Τήν καλήν ταυτην τύχην τών τουρκοφώνων Ελλήνων τής 
’Ανατολής δεν είχαν άτυχώς οί αραβόφωνοι ’Έλληνες τής Συρίας καί Παλαι
στίνης, οΐτινες άναγκασθέντες ν’ άποδεχθώσι τήν γλώσσαν τών κυριάρχων 
των ’Αράβων αντί τής μητρικής των Ελληνικής, έκαμαν έν βήμα περιπλέον 
καί παρεδέχθησαν καί τήν αραβικήν γραφήν, είσαγαγόντες ταυτην καί εις τάς 
εκκλησίας των, άπολέσαντες δ’ οϋτω πάσαν έπίγνωσιν τής έλληνικότητός των, 
αρκετοί δ’ εξ αυτών γενόμενοι ευάλωτοι εις ετεροδόξους προσηλυτιστάς, έγκα- 
τασταθέντας έν μέσα) αυτών 1 2 (έφημ. «Άθήναι» 7.7. 1908, άρ. 2063).

1 Οί τουρκόφωνοι "Ελληνες τής Καππαδοκίας, Τυανίτιδος, Λυκαονίας, Πιοιδείας, 
Γαλατίας, πληθυνθέντες ίδρυσαν βραδύτερον καί συμπαγείς παροικίας, κατελΟόντες μέν 
είς Κιλικίαν καί Παμφυλίαν καί ’Ιωνίαν, προβάντες δέ μέχρι Πόντου καί Βιθυνίας (καί 
έν αυτή έ'τι τή έπαρχίρ Χαλκηδόνος!), ένθεν διεπεραιώθησαν είς τα ευρωπαϊκά παρά
λια τοϋ Εΰξείνου, έγκατασταθέντες έν Βάρνη, Πύργω, Βαλτσικίφ καί Παζαρδζικίω. Τούς 
τελευταίους τούτους πάντας, μισοΰντες οί Βούλγαροι διά τήν εμμονήν των είς τόν ‘Ελλη
νισμόν, έκάλουν περιφρονητικώς Γκαγκαούζους ή Κακαούσους, διά τοΰ ονόματος 
δηλονότι τής σκυθικής φυλής τών Όγούζων ή Γαϊγαβούζων, περί ών έπραγματεύθη ό 
Γ. Δ. Μπαλάστζεφ έν τφ Γ' Βυζαντινολογικφ Συνεδρίφ. (Περί τών δήθεν «Γκαγκαού- 
ζων» τουρκοφώνων 'Ελλήνων τής Βουλγαρίας καί ’Ανατολικής Ρωμυλίας, ΐδε μελέτην 
Ά ρ χ ι μ. Χρυσοστόμου Διονυσιάτου, έν Ήμερολογίω «’Οδησσός», Βάρ- 
νης, 1890).

2 Τό σωτήριον τής γραφής, ώς συνεκτικού δεσμού πρός τό λοιπόν έθνος, προσεπι- 
μαρτυρεΐ καί ή ύπό τών περί τήν "Αμιδαν, είτσ δέ καί έν ταΐς έπαρχίαις Νίκαιας, Νικο-

Ή τουρκόφωνος 'Ελληνική φιλολογία. 301
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'Ολόκληρος φιλολογία έσχηματίσθη έν τώ περιέργφ ίδιώματι τής 
δι’ ελληνικών χαρακτήρων γραφής τής τουρκικής, μη μελετηθεΐσα είσέτι υπό 
των φιλολογουντων. Καί κατ’ άρχάς μεν έξεδηλώθη αυτή διά χειρογράφων, 
εν οις προσεπάθουν, δπως και ό Σχολάριος, ν’ άποδώσωσι διά ποικίλων άτε
χνων συνδυασμών τους τούρκικούς φθόγγους. Την από τοΰ Σχολαρίου δμως 
προέλευσιν καί εκ τής πρωτοβουλίας του έν άδιακόπω αλληλουχία διήκουσαν 
γραφήν τής τουρκικής δι’ ελληνικών χαρακτήρων μαρτυρεί περιτράνως τό 
άρχαιότατον, τό πρώτον γνωστόν ήμΐν έντυπον σύγγραμμα, έκδοθέν κατά πρώ
τον μέν πιθανώτατα τφ 1718 * 1, ειτα δε τώ 1743 εν Άμστελοδάμφ 2 έν τώ 
ίδιώματι τών τουρκοφώνων 'Ελλήνων υπό τον τίτλον «Γκιουλζάρι ίμάνι 
Μεσιχί» (’Απάνθισμα τής Χριστιανικής πίστεως), έν φ δ συγγραφεύς αρχιε
ρείς 3, μετ’ ευγνωμοσύνης την χάριν άποδίδων, έθεώρησε καθήκον νά έκδώοη 
πρώτιστα πάντων τά 20 κεφάλαια τής Έκθέσεως τοΰ Σχολαρίου μετά τής 
τουρκικής μεταφράσεως τοΰ Άχμέτ, οΰχί δμως έν τή έσφαλμένη διατυπώσει 
τοΰ Σχολαρίου, αλλά χωρίζων κανονικώς τάς λέξεις καί διορθών αΰτάς, χωρίς 
νά μεταβάλη τήν φρασεολογίαν, ούτως ώστε τό κείμενον νά καθίσταται κατα
ληπτόν. Τά έν τώ πολυτίμω τοΰτω πρώτφ τουρκοφώνω βιβλίω 20 κεφάλαια 
τοΰ Σχολαρίου φέρουσι τήν έπιγραφήν «Μουκάδδεμα Σταμπόλ πατριγί 
πουλουνάν μερχοΰμ Κυρ Γεννάδιος Σχολάριοσην Χριστιαν- 
λαρήν σαλίχ δινινέ δαίρ τανζήμ έτδιγί παπλάρ πεγιανηνδά- 
δηρ»4. ’Ολίγον βραδΰτερον, τώ 1816, έτερος συγγραφεΰς, ό Άγιοταφίτης 
Προκόπιος ό Ναζιανζηνός, καί αυτός τοΰ Σχολαρίου πάλιν έξέδωκε τΰποις 
τήν Εύσΰνοπτον διδασκαλίαν περί συγγνωστών καί θανάσιμων αμαρτημά
των «Ίσταμπόλ πατριγί δλάν Γεννάδιος Σχολάριος χαζρετλε- 
ρ ι ν ί ν... τααλίμι μουχτασαρινήν γιουνανιδέν λισάνι τουρκιγέ 
τερτζου μεσή δη ρ». Ποικίλαι άλλαι έκδόσεις έγένοντο κατόπιν έν Λειψία, 
Βιέννη, Βενετία, Κωνσταντινουπόλει, Άθήναις, Βουκονρεστίω, Σμύρνη, 
Σΰρφ, Καισαρεία, Όδησσώ καί άλλαχοΰ, συγγραμμάτων φιλολογικών, ιστο
ρικών, φιλοσοφικών, έπιστημονικών, θρησκευτικών, έκκλησιαστικών, Ιατρικών,

μήδειας, και αύτής έτι τής Χαλκηδόνος!, ίσως καί που άλλαχοΰ, άρμενοφώνων 
Ελλήνων ορθοδόξων χρήσις τής Ελληνικής γραφής έν τή αρμένική γλώσση, ένφ τάνά- 
παλιν οι τουρκόφωνοι ’Αρμένιοι τής Καισαρείας καί Άγκυρας καί οί έξ αυτών είς 
Κ/Πολιν μέτοικοι, μιμηθέντες πολύ βραδΰτερον τό παράδειγμα τών τουρκοφώνων 
'Ελλήνων, εγραφον τουρκικά δι’ άρμενικών χαρακτήρων, έκδόντες πλεΐστα βιβλία, έφη- 
μερίδας καί περιοδικά έν τφ ίδιώματι τούτφ.

1 Άντίτυπον τής σπανιωτάτης ταύτης έκδόσεως σώζεται έν τή Σιδεριδείφ Βιβλιο
θήκη.

2 Έν Εθνική Βιβλιοθήκη· έν Μονή Λαύρας· έν Μετοχίφ Παναγίου Τάφου έν ΚΠ.
3 Μετριοφρόνως κρύπτει τό όνομά του υπό μόνα τά άρχικά Β. I.
1 Νεώτεραι έκδόσεις αύτοΰ έγένοντο τφ 1803 έν ΚΠ. (άντίτυπα έν τή ’Εθνική καί 

έν τή Σιδεριδείφ Βιβλιοθήκη) καί τφ 1883 υπό Γ. Ί. Άίμέλογλου έν ΚΠ.
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κοινωνιολογικών κλπ. βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, λεξικών, φυλλαδίων, 
εγκυκλίων. Χάρις εις τάς εκδόσεις ταύτας μανθάνομεν την ΰπόστασιν ελληνι
κών τυπογραφείων άγνωστων παρά Λάμπρφ, Παρανίκα και Γεδεών1. Άνα- 
καλΰπτομεν κρυπτογραφικά ονόματα αγνώστων συγγραφέων 2. Καί δαυμά- 
ζομεν συγγραφείς οΐοι ό πολυγραφώτατος Σεραφείμ ό Πισίδειος ειτα 
Επίσκοπος Άγκυρας, ό έξ Άλεξανδρέτας ιερομόναχος Γερμανός (1759-1805), 
πρώτος ιδρυτής σχολών έν τή Επαρχία Καισαρείας καί πρώτος μεταφράσας 
ολόκληρον την Π. καί Ν. Διαθήκην ό Καισαρείας Παΐσιος, ιδρυτής τοΰ 
πρώτου τυπογραφείου έν τή παρά τήν Καισαρείαν Μονή Φλαβιανών τώ 
1837 3, ό Άναστ. X' Γρ. Καρακιουλάφης —δν έσφαλμένως Α. Π. Βρετός καί 
Παρανίκας καί Νίκος Βέης καί ό σεβαστός μοι Μυστακίδης καί τό Λεξικόν 
Έλευθερουδάκη καλοϋσι Καρακουλάρην — έκδούς τά Φυσιογνωμονικά τοΰ 
Άριστοτέλους4. Έπί πάσιν δμως τον Κοραήν τών τουρκοφώνων Ελλήνων 
Εΰαγγελινόν Μισαηλίδην, ιδρυτήν τφ 1840 τής πρώτης δι’ ελληνι
κών χαρακτήρων έν Κωνσταντινουπόλει έκδοδείσης έφημερίδος ΑΝΑΤΟΛΗ 
(τουρκοφώνου), δι’ ής, κατά τον Ραπτάρχην, Ανατολήν τή Ανατολή εΰηγ- 
γελίσατο, χαλκέντερον δέ καί άκάματον συγγραφέα παντοίων συγγραμμάτων, 
δι’ ών έξεπαίδευσε τους συμπατριώτας του. Ενδιαφέρουσα είναι ή προσπά
θεια προς διδασκαλίαν μεθόδων γραφής τής τουρκικής δι’ ελληνικών χαρα-

Ή τουρκόφωνος ^Ελληνική φιλολογία.

1 Τοΰ Παναγ· Χα” Κυριάκογλου, έναντι τοΰ Πατριαρχείου έν Φαναρίφ, έκδόντος 
τφ 1764 τό Ψαλτήριον τοΰ ίερομον. Νεοφύτου Άχριδέως· τών Ίχνατιαδών έν ΚΠ., 
έκδόντων τω 1836 τήν «Θυσίαν ’Αβραάμ».

8 Τοΰ έκ Σύλλης τής Λυκαονίας ίερέως Σωφρονίου Χα" Άσλάνογλου, προεστώτος 
τής Ζ. Πηγής έν ΚΠ. τφ 1835-1840. Τούτου τό όνομα ανευρίσκεται έν τή έν Κ/Πόλει, 
τύποις Πατριαρχείου, τφ 1836 έκδοθείση «Ζωοδόχφ Πηγή», έν περιέργφ πολλαπλή 
άκροστιχίδι διά τών αρχικών γραμμάτων, καθέτως άναγινωσκομένων, όλων τών λέξεων 
τών έξ πρώτων στίχων όμοΰ, καί είτα επίσης τών έξ τελευταίων στίχων όμοΰ, ποιή
ματος έν τελεί τοΰ βιβλίου· έχει δ’ ως εξής·

1 Ε A Σ π Φ Τ Μ
κ π Σ Η A Ρ Ε A
ο A Η Λ Π Ο Ρ Ε
Ν Ρ Ν Ε A Ν Τ Τ

1 X Τ Λ Σ Η Ζ Τ
ΟΥ Η A Η Ω ΟΣ ΟΥ Η

Τό σπάνιον τοΰτο βιβλίον έσφζετο έν τή ύπό τών ιθυνόντων διαρπαγείση βιβλιοθήκη 
τοΰ Έλλην. Φιλολ. Συλλόγου Κ/Πόλεως. Τό έν τή άκροστιχίδι κεκρυμμένον όνομα τοΰ 
συγγραφέως διέφυγε τήν προσοχήν τοΰ αοιδίμου Ξ. Σιδερίδου, δστις περιέγραφε τό 
βιβλίον (ϊδε ΈκπνέουσανΦιλολογίαν, ύπό Σ. Ά. Χουδαβερδόγλου, έν «’Απ’ Όλα» 
Κ/Πόλεως, άρ. 481/482, 18 31 Αύγούστου 1918, σελ. 11 -12).

3 Τούτου διευθυντής ύπήρξεν ό έκ Μουταλάσκης ίεροδιάκονος Λεόντιος, εΐτα 
Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας.

4 Διά τό χαρακτηριστικόν τής φιλομαθείας των· έξεδόθησαν δαπάνη τοΰ έκ Τελμη- 
σοΰ τής Τυανίτιδος πρωτομαΐστορος τών καπήλων, Χατζή Ιίωνσταντή, τφ 1819, έν ΚΠ.
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κτήρων, άφ’ ενός μέν τοΰ Άχριδέως Νεοφύτου ίερομονάχου, εν τφ ύπ’ αΰτοΰ 
έκδοθέντι Ψαλτηρίφ τώ 17641, εΐτα δε τοΰ Μισαηλίδου εν «Μουτενεββέ» 
(=ΙΊοικίλα) τώ 1864 2. Την ε'μπνευσιν δμως τής δι’ένστίγμων στοιχείων άπο- 
δόσεως των τουρκικών φθόγγων έ'σχε κατά πρώτον τό Τυπογραφεΐον Δέ - 
Κάστρο εν ΚΠ., έκδόσαν τφ 1826 χωριστά μέν τό Τετραευάγγελον, χωριστά δέ 
πάλιν τάς πράξεις τών ’Αποστόλων καί τάς Έπιστολάς, παρέχον δ’ εν αύτοΐς 
οδηγίας άναγνώσεως τών ένστίγμων στοιχείων. Διάφορον τοΰτου σύστημα 
ένστίγμων στοιχείων ήκολούθησαν οί τυπογράφοι Ίγνατιάδαι, εν τή «Θυσία 
’Αβραάμ» (Χαζρέτη Άβρααμή ν ζιαδέ τζόκ τζανά μενφαατλή 
κουρπάν χεκιαγεσή) έκδοθείση εν ΚΠ τώ 1836, εως ου επί τέλους 
κατά την τελευταίαν 50ετίαν άπεκρυσταλλώθη ή γραφή τών 9 φωνηέντων 
καί 24 συμφώνων τής τουρκικής δι’ ένστίγμων γραμμάτων, άποδιδόντων 
θαυμασίως πλήν συμβατικώς τούς τουρκικούς φθόγγους, ώς εξής, α ά ο ου 
οουειιηππττφβκκγχχλρμνσσζζτστσδζδζ3. Τάδ καί 
θ, ανύπαρκτα έν τή τουρκική, καθώς καί τά ξ, ψ, υ καί ω, τηρούνται διά τά 
έκ τής ελληνικής ονόματα. Π. χ. Θεόδωρος, Ξένη, Ψαλμός, Κυριακή.

Τό άξιοπερίεργον είναι δτι, ενώ ή υπό τών Τούρκων λαλουμένη πτωχή 
τουρκική γλώσσα προσέλαβε λέξεις καί στοιχεία έκ ιής περσικής καί αραβι
κής προς έ'κφρασιν πλείστων έννοιών, ή ιδιάζουσα τοις τουρκοφώνοις "Ελλησι 
τουρκική προσέλαβε ταύτας έκ τής Ελληνικής. Ούτως, ένφ ό Τούρκος λέγει 
Δάρ-ούλ-φουνουν, Δάρ-ούλ-φουνουνουν, Δάρ-ούλ-φο υ
νουν ά, Δάρ-ούλ-φουνουνού ( = τό Πανεπιστήμιον, τοΰ Πανεπιστη- 
στημίου, τώ Πανεπιστήμια» κλπ.) ό τουρκόφωνος Έλλην λέγει Πανεπι- 
στήμιον, Πανεπιστήμιονουν, Πανεπιστήμιον α, Πανεπι- 
στήμιονου. Ή Κυριακή Μπαζάρ γκιουνού παρά Τοΰρκοις, Κυ
ριακή γκιουνού παρά τουρκοφώνοις Έλλησιν. Ό κανονισμός τής ’Αδελ
φότητος Ούχουβεττίν νιζαμναμεσί παρά τοις Τοΰρκοις, ’Αδελφό- 
τησιν κ α ν ο ν ι σ μ ο σ ο ύ παρά τοις "Ελλησι. κ.ο.κ.

Ή περίεργος αύτη 'Ελληνική φιλολογία τών Ελλήνων τής ’Ανατολής,

304

1 Έν αύτφ, μετά τόν εις τόν Πατριάρχην Σαμουήλ τόν Χαντζερήν πρόλογον, ό 
έκ Φαναριού διάκονος Μελέτιος έπεξηγεΐ τήν ΰπ’ αΰτοΰ έπινοηθεΐσαν συνθηματικήν 
χρήσιν τοΰ έλληνικοΰ αλφαβήτου προς άπόδοσιν τών φθόγγων. Οΰτω π. χ. τό η κλει- 
στόν=ό, π άνοικτόν=π, ν πανταχοΰ=η (δπως παριστώμεν τήν φωνήν η τής λέξεως 
κη ρη λ τ ή, γραφομένην σήμερον υπό τών Τούρκων διά τοΰ ι άνευ στιγμής), S παν- 
ταχοΰ^δυΑ, ο=σ κ. ό. κ.

2 Έν τούτφ, έν σελ. 101 -109, ό Μισαηλίδης, έκ τών 142 είδών τών γραμμάτων τής 
Ελληνικής τυπογραφίας, χρησιμοποιών τά ένστιγμα, κατήρτισεν άλφάβητον έκ 50 είδών 
μόνον, ών καί διδάσκει τήν χρήσιν.

3 Έκ τών ένστίγμων τούτων τό ά=ούρανισκόφωνον α· ο=δ. 8=ii. i=J (γερμ.) 
η=ά (ρουμανικόν.) fl=b. τ=ά. »=g (γερμ.) χ=1ή (j γερμ.). o=scli t==j (γαλλ.) xa=tscb. 
δζ=εϊ (ίταλ.).
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ιών κατά τον αείμνηστον Παϋλον Καρολίδην τηρησάντων άλώβητον την 
Βυζαντινήν παράδοσιν, προελθοΰσα ούτως από την θείαν εμπνευσιν τοϋ 
σοφοϋ Πατριάρχου Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου και χρονολογούμενη δθεν από 
τοϋ 1453, έξελιχθεΐσα κατά τρόπον έπιτρέψαντα εις τους άτυχήσαντας τοϋτους 
“Ελληνας δπως άνακτήσωσι και πάλιν την γλώσσαν τών προγόνων των, 
έδυσε τή 3n Σεπτεμβρίου 1924, από τής άποφράδος δηλαδή ημέρας καθ’ ήν 
οί "Ελληνες τής ’Ανατολής έξερριζώθησαν από τών προαιώνιων εστιών των.

Διδακτικότατη θά άπέβαινεν ή καταγραφή καί μελέτη τών εν ταϊς βιβλιο- 
θήκαις ’Αθηνών (’Εθνική και Σιδεριδείφ, καί εν τοϊς Μικρασιατικούς κει- 
μηλίοις τοϋ Μπενακείου Μουσείου), ’Άθω, Κ/Πόλεως (Μεγάλης τοϋ Γένους 
Σχολής, Θεολ. Σχολής Χάλκης καί Μετοχιού τοϋ Παναγίου Τάφου- τοϋ 
Έλλην. Φιλολογικοϋ Συλλόγου, φεϋ ! δεν υπάρχουν πλέον!), Παρισίων (Εθνι
κής Βιβλιοθήκης), Λονδίνου (Βρεττανικοϋ Μουσείου), Ρώμης (Βατικανοϋ) καί 
εΐπου άλλαχοϋ άποκειμένων τουρκόφωνων Ελληνικών χειρογράφων καί έντυ
πων περί τής σπουδαιότητος αυτών εϋγλωττότατα όμιλε! ό Γ. Άρβανιτάκης 
εν τώ ύπ’ αϋτοΰ προσφάτως γαλλιστί έκδοθέντι προχείρφ καταλόγφ τών 
τοιοΰτων χειρογράφων μόνον, τών περισωθέντων, συν τοϊς ά'λλοις κειμηλίοις 
καί έντϋποις, υπό τών εκ τής ’Ανατολής έκριζωθέντων Ελλήνων. Ή μελέτη 
αυτών θά έδίδασκε πώς οί έν ταΐς άποκέντροις έκείναις έσχατιαΐς τής ’Ανα
τολής, παρ’ όλα τά ανήκουστα δεινοπαθήματα, τόν εθνισμόν καί τήν θρη
σκείαν των στερρώς τηρήσαντες τουρκόφωνοι πλήν αγνότατοι εκείνοι Έλλη
νες άπεδείχθησαν αντάξιοι τών πατροπαραδότων τοπικών παραδόσεων των, 
διά φιλομαθείας χαρακτηριστικής άναπτΰξαντες ίδιάζουσαν φιλολογίαν. ΟΙος 
δήποτε θαυμασμός καί σεβασμός προς αϋτοϋς δεν θά ήτο επαρκής προς έκτί- 
μησιν τής άθορϋβου εθνικής καί τοϊς πολλοΐς αγνώστου εργασίας αυτών.

Έκ τής κατά τό δυνατόν άκριβοϋς χρονολογικής βιβλιογραφίας τών έμοί 
γνωστών τουρκοφώνων ελληνικών έντυπων, ήν από έτών συστηματικώς καταρ
τίζω, παραθέτω ένταϋθα συνοπτικόν πίνακα τοϋ Α' Μέρους, ήτοι τών από 
τοϋ 1718 μέχρι τοϋ 1860 (έποχής τοϋ Εϋαγγελινοϋ Μισαηλίδου) έκδοθέντων.

Επετηριχ Εταιρειαχ Βυζαντ. ΣΠουδον, ίτος Ζ'. 20
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Συνοπτικός χρονολογικός κατάλογος 

των άπό τοϋ 1718 μέχρι τοϋ 1860 τύποις έκδοΦέντων 

τουρκοφώνων ελληνικών συγγραμμάτων.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Β. I. άρχιερέως Γκιουλζάρι ϊμάνι Μεσιχί. Α' έκδοσις Άμστελόδαμον 1718;
D * » » Β' » 1743

Σεραφείμ Πισιδείον. Ίττιλά κελαμί τζανά κεφαετλοϋ... Α' έκδοσις Βενετία 1753 
» Κολάϊ ίμάν νασιχετοΰ... Α' » » 1753
» Χατζετναμέ κιταπή Σουλτάν Βαλιτουλάχ... Α'έκδ. Βενετία 1756
» Τζούμλε σενενίν Κυριακηλερινέ... νασαατλάρ Α' έκδ. » 1756
• » » » » Β' » » 1758
» Προσκυνητάριον Ιερουσαλήμ Α' < ; ;
» » » Β' έκδοσις Λειψία 1758

Κ/Πολις 1764 
Βουκουρέστιον 1768

Νεοφύτου ’ Αχριδέως. Ψαλτήριον
Παρθενίου ΜεταξοπονΧον. Ταλήμ Μεσιχί ’Ορθόδοξος..
Σεραφείμ Πισιδείον. Διήγησις.. άγ. Κλήμεντος καί Αγαθάγγελου. Α' έκδ. Βενετία 1776 

» Προσκυνητάριον 'Ιερουσαλήμ Γ' έκδοσις Λειψία 1780
• Ψαλτήριον Βενετία 1782
» Ρούχ άφιετλιγί (Έκλόγιον ’Αγαπίου Κρητός) » 1782
» Άζήμ πατησσάχ Μοναστήρ Κύκκονουν... Α' έκδοσις 1782
» Παχάρι Χεγιάτ Α' » » 1783

Σημαβή παχτξέ ττονανμασή (Βίοι Αγίων) » 1783
‘Ιγνάτιον Σαράφογλου. Ρισαλέτι... Τζεπέλι Σινανήν... 1784
Νικηφόρου Παοχαλζαδέ. Έξομολογητάριον > 1785
Σεραφείμ Πισιδείον. Νέος Θησαυρός Α' έκδοσις 1795
’Αβραάμ ίερέως εκ Καισαρείας. Βιβλίον ψυχωφελέστατον... Νικοδήμου Κ/Πολις 1799 
Γερμανόν ίερομ. εξ ’ Αλεξάνδρειάς. Παροιμίαι Σολομώντος » 1799

• Έξομολογητάριον * 1799
» Παλαιό καί Καινή Διαθήκη ; ;

Σεραφείμ Πισιδείον. Προσκυνητάριον Ιερουσαλήμ Δ' έκδοσις Βιέννη 1799
» Χατζετναμέ κιταπή Σουλτάν Βαλιτουλάχ Β' » Βενετία 1802
; Λαυσαϊκόν » ;

Β. I. άρχιερέως. Γκιουλζάρι ϊμάνι Μεσιχί Γ' » Κ/Πολις 1803
'Αναστασίου Βαρελδζήμπαοη. ’Ακολουθία άζήζ Μετάληψινιν... » 1804
Σεραφείμ Πισιδείον. Νέος Θησαυρός Β' » Βενετία 1804
Ζαχαρίαν' Αγιορείτου Καισαρέως. Λεξικόν τουρκικόν καί γραικικόν Α' έκδ. » 1805
’Ιγνατίου. Προσκυνητάριον Αγίου Όρους » 1806
Σεραφείμ Πισιδείον. Παχάρι Χαγιάτ Β' έκδοσις * 1806

ι Κολάι ίμάν νασιχετοΰ... Β' » » 1806
» Ίττιλά κελαμή Β' » . » 1806

Γεροζαχαρία Άμπαλή. Ιερόν απάνθισμα « 1812
Ζαχαρίαν’Αγιορείτου Καισαρέως. Νέον λεξικόν γραικικόν καί τουρκικόν » 1814
Παπά Γεωργίου Νεαπολίτου. Άλτην όλούκ * Κ/Πολις 1815
Σεραφείμ Πισιδείον. Άζήμ πατησσάχ Μοναστήρ Κύκκονουν Β' έκδοσις Βενετία 1816
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41. Θεοκτίατου Μητροπολ. Χαλεπίου. Νικηφόρου Θεοτόκη Κυριακοδρόμιον Κ/Πολις 1817
42. Ζαχαρίου’Αγιορείτου Καιβαρέως. Λεξικόν τουρκικόν και γραικικόν Β' εκδ. Βενετία 1817
43. ’Αβραάμ ίερέως εξ Άνδρονικίου. Θύρα της Μετάνοιας Κ/Πολις 1818
44. Διονυσίου ίερομον. Μώραλη. Άζήζ Άπόστολοσλαρήν άμελερή... Βενετία 1818
45. Ζαχαρίον’ Αγιορείτου Καισαρίως. Λεξικόν τουρκικόν καί γραικικόν Γ' εκδ. » 1819
46. » * » » » X » » ;
47. » » » » » Ε' » » ;
48. » » » » » 7”' » » ;
49. Καραχιουλάφη Άναοτ. Χα"Γρ. Καισαρέως.Άριατοτέλονς Φυσιογνωμονικά Κ/Πολις 1819
50. Χα"Γεωργίου Χα"Ζαχαρίαογλου. Πετερημήζ Άλτην άγηζλή Ίωάννησιν.. » 1820
51. — Ρεσουλερ'ιν άμελλερινίν.. τερτζουμεοί » 1826
52. — Ράππι Ίϊσαέλ Μεσιχίναχτι τζεδιδινίν.. τερτζουμασί » 1826
53. Ματθαίου Τοιγάλα τον Κυπρίου Πασχάλιον παντοτεινόν Βενετία 1835;
54. Παπα Γεωργίου Οικονόμου. Σεριφ Κολαβοΰζ Κ/Πολις 1835
55. » Ίνσά » 1836
56. Σωφρονίου ίερέως έκ Σνλλης. Ζωοδόχος Πηγή » 1836
57. — Χαζρέτι Άβρααμήν.. κουρπάν χικιαγεσή » 1836
58. — Ταρίφ βέ ούσούλ τουττζαρλήκ » 1836
59. Μωναέως Άδαναίου. Μουτενεβά ίλιμλερήν ίτζμαλή Σμύρνη 1836
βο- — Χαζιρέτι Μωϋσηνήν πές κιταπλαρη Σύρος 1836
βι. — Καινή Διαθήκη Άθήναι 1836
62. — Παλαιό Διαθήκη » 1837
63. — "Ιστορία Μονής Φλαβιανών Καισαρεία 1837
64. Παϊοίου Μητρ. Καισαρείας. Τογρού τινίγν ταλιμή (Κατήχησις Πλάτωνος) Κ/Πολις 1839
65. — Ίώβ, Παροιμίαι Σολομώντος, Εκκλησιαστής Άθήναι 1844
66. Ευαγγελινον Μιααηλίδου. Ήλιοδώρου Θεαγένης και Χαρίκλεια Κ/Πολις 1851
67. ’Ιακωβίδον 'Αναοτ. Καισαρέως. Έσμάρουλ Χαδαΐκ (Καρποί κήπων) » 1852
68. Σεραφείμ Πισιδείου. Βίοι αγίων Κλήμεντος καί Αγαθάγγελου Β’ έκδοσις » 1852
69. Ευαγγελινον Μιααηλίδου. Αίσωπος » 1854
70. » Χολέρα ρισαλεσή » 1854
71. Γειοργιάδου Ί.’Ανδρονικιέως. Ίσπάτι Μεσιχιγέ (τά Ιουδαϊκά τοϋ Νεοφύτου) » 1857

Έν Άθήναις, τη 12tl 'Οκτωβρίου 1930.

2. Α. Χ0ΥΔΑΒΕΡΔ0ΓΛ0Υ2- ΘΕΟΔΟΤΟΣ
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