
ÇOK YÖNLÜ BİR KARAMANLICA DERGİDE  
“TERAKKİ” ANLAYIŞI

Eray KONYA*

Karamanlıca bir yayın organı olan “Terakki” dergisi, 15 Mayıs 
1888 ile 31 Ekim 1888 tarihleri arasında toplam 12 nüsha olarak, 
15 gün arayla yayınlanmıştır. Dergide Orta Anadolu’da yaşamış 
Ortodoks Türklerin her zaman yaptığı gibi Türkçe, Yunan Alfabesi 
ile verilmiştir.1 Aşağıda transkripsiyonunu sunduğumuz “Terakki” 
kavramının işlendiği yazı, derginin 15 Mayıs 1888 tarihli birinci sa-
yısında kendisine yer bulmuştur. Bu ilk sayıda, derginin üstlenmiş 
olduğu misyon ve Terakki fikrinin işlendiği kısım, Markos I. Porto-
kaloğlu adlı bir yazar tarafından kaleme alınmıştır. Kendisini “Ehl-i 
Anatol’dan” olarak adlandıran Portokaloğlu, Mekteb-i Tıbbiye ho-
calarından birisidir. Yazarın görev üstlendiği Mekteb-i Tıbbiye, Os-
manlı İmparatorluğu’nun son döneminde ön plana çıkmış, takip eden 
yıllarda ülkenin kaderini elinde bulunduracak İttihat ve Terakki Ce-
miyeti’nin temellerinin atıldığı yer olma özelliği göstermiştir. İttihat 
ve Terakki Cemiyeti, 1889 yılında Tıbbiye’nin Gülhane’deki bahçe-
sinde; “İttihad-ı Osmani Cemiyeti” adıyla kurularak tarih sahnesine 
çıkmıştır.2 İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesindeki önemli kanaat 
önderlerinden birisi olan Prens Sabahattin tarafından 1906 yılından 
itibaren Paris’te çıkarılmaya başlanmış “Terakki” isminde, farklı bir 
dergi daha mevcuttur.3

1 Evangelia Balta, “Gerçi Rum İsek de, Rumca Bilmez Türkçe Söyleriz”, Türk Kültürü 
İncelemeleri Dergisi 8, İstanbul 2003, s. 26
2 Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat Terakki, 7. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, s. 49; 
Orhan Örs, “Kuruluşundan Birinci Dünya Savaşına Kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti”, 
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 51, Ba-
har 2013, s. 687
3 Bayram Bayraktar, “Günümüzde Yeniden Değerlendirilmesi Gereken Bir Düşünür: 

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 
Yıl: 2017/2, Cilt:16, Sayı: 32
Sf. 173-186

* İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi.
 E-mail: konyaeray@gmail.com
 Yazının Geliş Tarihi: 02.11.2017
   Yazının Kabul Ediliş Tarihi: 13.11.2017



Çok Yönlü Bir Karamanlıca Dergide “Terakki” Anlayışı / Eray KONYA174

Karamanlıca Terakki dergisinin yayın idaresi tarafından kaleme 
alınan önsöz bölümünde daha önce mevkute (süreli yayın) formatın-
da Karamanlıca olarak başka risalelerin de yayınlandığı, ancak çe-
şitli sorunlar nedeniyle bu çalışmaların devam ettirilemediği bilgisi 
verilmektedir. Terakki dergisi, Ortodoks Türklerin istifade edebile-
ceği alanlarda oluşan bilgi eksikliğinin giderilmesine yönelik olarak, 
Karamanlıca yayın yapma fikrinden yola çıkmaktadır. Bu noktada 
dergi idaresi, ahalinin tealim-i tedrisi hususunda sorumluluk hissi 
taşıdıklarını ifade etmektedir. Derginin yayın hayatına devam ettiği 
müddetçe, bu temel dayanak noktasına uygun olarak kullanılan yazı 
dilinin okuyucular tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir düzeyde 
kaleme alınacağından bahsedilmektedir.

Dergi içeriği farklı alanlarda ele alınan konu başlıkları nedeniyle 
geniş bir çeşitlilik arz etmektedir. Karamanlıları her alanda bilgilen-
dirmeyi odak noktasına alan dergi nüshalarında, insanın yaradılışı 
gibi inanç temelli anlatılar4 bulunduğu gibi; gündelik yaşama yöne-
lik bilgilendirmelere de yer ayrılmıştır. “Teehhül Edin, Evlenin”5, 
“Tecrübesiz Başlanılan İşin Hatemesi Nedâmettir”6 türü yazılar bu 
bağlamdadır. Bunların yanı sıra tarihe atıfta bulunan; “Sultan Gazi 
Osman”7, “Kristoph Colomb-Amerika’nın Keşfi”,8 “Çiçek ve Hum-
ma Hâletleri”9 tarzı bilgilendirici metinlere ayrıca sütun açılmıştır. 
Benzer şekilde, “Letaif Köşesi”10 adındaki fıkra bölümünde sunulan 
güldürü hikâyeleri de, dergi içeriğine katkı sağlamaktadır. Dergide 
yayınlanmış bazı yazıların yer aldığı bölümlerin alt kısmında yazar-
ların isimleri de verilmektedir.

Sözlük anlamıyla “İlerleme” ve “Gelişme” gibi anlamlara sahip 
Terakki sözcüğü, dergi ismi olarak özellikle seçilmiştir. Bu isim der-

Prens Sabahattin Bey”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bö-
lümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 28, 1996, s. 53
4 “İlk İnsanlar Hakkında Bir Malumat”, Terakki, Sayı: 1, 15 Mayıs 1888, s. 7
5 Arhaielos, “Teehhül Edin, Evlenin”, Terakki, Sayı: 1, 15 Mayıs 1888, s. 11
6 İoan Gavrilidis, “Tecrübesiz Başlanılan İşin Hatemesi Nedâmettir”, Terakki, Sayı:1, 15 
Mayıs 1888, s. 15
7 “Sultan Gazi Osman” başlığında öyküsüne değinilen Padişah, Osmanlı Devleti’nin ku-
rucusu Birinci Osman’dır. Terakki, Sayı:1, 15 Mayıs 1888, s.8
8 Bu yazı, 1. ve 3. sayılarda tefrika halinde yayınlanmıştır. “Kristoph Colomb - Ameri-
ka’nın Keşfi”, Terakki, Sayı:1, 15 Mayıs 1888, s.11-12
9 Aleksandros Yorgutis, “Çiçek ve Humma Haletleri”, Terakki, Sayı: 2, 31 Mayıs 1888, s. 27
10 “Letaif”, Terakki, Sayı: 1, 15 Mayıs 1888, s. 16
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ginin vermek istediği mesajla doğrudan ilgilidir. Zira henüz ilk sayı-
da, önemine binaen terakki kavramının üzerinde ayrıntılı bir şekilde 
durulmaktadır. Terakki sözcüğü ile medeniyet olarak ilerleyiş kas-
tedilmektedir. Bu bağlamda, terakki fikrine bağlı kalınması halinde 
insanın hayatında ortaya çıkabilecek kolaylıklar, günlük yaşamda 
kendisine yer bulan teknolojik ilerlemelerin elde edilmesinde terak-
ki düşüncesinin önemi ve refah dolu bir hayata ulaşmada sağladığı 
katkılardan söz edilmektedir. 

Dergi kapağında bahse konu edilen; “Terakki insan içindir, terak-
kisiz insan, insan değildir.” şeklindeki cümle derginin genel yaklaşı-
mını ortaya koymaktadır. Buna bağlı olarak, dergi nüshaları boyunca 
işlenen başlıklar, belli bir felsefî bakış açısı dâhilinde aktarılmakta-
dır. İnsan ilişkilerine dair verilen nasihat türü yazılarda da, terakki 
fikrini içselleştirme gayesi göze çarpmaktadır. Okuyucunun ilgisini 
çekmek amacıyla arı ve kırlangıç gibi bazı hayvanlar üzerinden sem-
bolik bir anlatımın izlendiği ilk sayıda, terakki düşüncesinin hayata 
geçirilmesi neticesinde insanoğlunun yaşadığı müspet dönüşümler 
21 maddelik bir liste dâhilinde sıralanmaktadır. 

“Terakki”11

Terakki kelimesinin asıl manası (ileri yürümek, adım atmak, git-
mek) demektir. Bu da her bir şeyin künhünü [özünü] öğrenmek için 
uluhiyetten [tanrısallıktan] insaniyete bahşedilen akıl ile olabilir. 

Akıl ise öyle bir hassadır ki [özelliktir ki] onun vasıtasıyla bir 
insan; 

Evvela, bir defa işlediği fiilin suretini tebdil-i tagayyür edebilir 
[değiştirebilir].

 Saniyen [ikinci]; İşleyeceği fiili evvelden tefekkür edip [düşü-
nüp] netayicini [sonucunu] anlayabilir. 

Salisen [üçüncü]; Onun icrasına isterse mâni’ ya razı olup, icra 
zamanında onun muvaffakiyetine lâzım geleni harekete koyabilir. 

Rabian [dördüncü]; İcra olduktan sonra netayicinden hissemend 
[pay sahibi] olup noksaniyetini diğer defa için ikmal edebilir. 

11 “Terakki”, Terakki, Sayı: 1, 15 Mayıs 1888, s. 3-7.
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İşte, bu gibi sıfat-ı nadideye malik olan bir akıl vasıtası iledir ki 
terakki husule gelir. Yoksa hayvanatta olduğu gibi, bu hassalardan 
mahrum olan mahlûk asla ve katta terakki edemez, şöyle ki; 

Bir hayvan ne kadar zeki olursa olsun ef’âlini [eylemlerini] teb-
dil-i tagayyür edecek derecede değilse, akla malik değil ve terakki 
de kabul etmez. Misal, hayvanatın en zekilerinden olan arı rayihalı 
[hoş kokulu] ve nadide çiçekleri bulup ve onlardan usarelerini [öz-
sularını] almak hassasını diğer arılardan görüp öğrenmekle malik 
olmayıp, taklid edebilme kabiliyeti kendisinde asla yoktur. Bu gibi 
çiçek usaresinden bal yapmak kendisinin hilkatında [yaradılışında] 
vardır ve onu hiçbir suretle değiştirmek mümkün değildir, bu onda 
terakki de edemez.

Felsefeden birisi tecrübe zımnında, kendi hanesine yuva yapan 
bir kırlangıç kuşunun bir çift yavrusunu alıp, odasında büyütüp bü-
tün sene beslediğinde ve yavruluk zamanından beri asla ve katta di-
ğer bir kırlangıç kuşu yüzünü görmedikleri halde, feylezof-u meşhur 
[meşhur filozof] müşahade eylemiş [gözlemlemiş] ki, kendisine hiç-
bir kırlangıç gelip de ne yolda yuva yapacağını tarif etmediği halde, 
odasına getirdiği çamurları işbu yavrular toplayıp şevk-i tabii [iç-
güdü] vasıtasıyla tamamıyla umum kırlangıç kuşlarının yaptıkları 
yuvayı yaptığında anlaşılmış ki, kırlangıç kuşuna, yuvasını daima 
aynı şekilde yapmaklık hulkîdir [yaradılışla ilgilidir] ve bu yuvasını 
başka türlü yaptırmak mümkünsüzdür. Bu onda akla malik değildir 
ve terakki de kabul etmez. 

Hâlbuki insan bütünüyle aksi olup, aklıyla istediği gibi ahval-i 
ef’âlini [eylemlerinin durumunu] tebdil-i tagayyür edebilir. 

Öyleyse insan dünyaya geldiği zamandan bu ana değin icra eyle-
diği ef’âlin kâffesinin [tamamının] noksaniyetini [eksikliğini] ikmal 
edegelmekte, yahut ikmal edebilmeye sa’y-ü gayret [gayretle çalış-
ma] etmektedir. 

Noksaniyet ise insaniyetin saadet haline mümanaat eden [engel 
olan] esbab [sebepler] demektir. Onların kemali [olgunluğu] de tec-
rübeyle olur. “Bir çocuk ateşin yakıcı ve bedenine muzır [yaramaz] 
ve refah haline elverişli olmadığını ateşe bir defa elini sokup, ondan 
yanıp acı duymakla anlar.” 
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Saadet ve refah-ı hâl [bolluk hali] demek, bir insan kendi nef-
siyle, hariçte bulunan ecsam beynindeki münasebat demektir ve bu 
münasebat hariçle ne kadar artar ise ol [o] insan, ol kadar terakkide 
bulunup temeddün eder [medenileşir] ve âlim olup onların cevherini 
anlar. Nefsine müfîd [anlamlı] ya [da] muzır olduğuna vakıf olup 
ondan ya telezzüz [tad alır] ya teneffür [iğrenir] eder.

Misal, Anatol’un12 beş-on kulübelik bir köyünde doğup büyüyen 
yüz yaşındaki çiftçinin dünya-yı haricîyle [dış dünyayla] bu kadar 
seneden beri olan münasebat, ondan istifadesi, İstanbul ya Paris ya 
Londra gibi büyük bir şehirde doğmuş büyümüş, lakin yalnız 20 ya-
şındaki bir gencin dünya-yı haricîyle olan münasebat-ı muhtelifesi, 
ondan istifadesi mukayese olsa, pek kolay anlaşılır ki, köylü her ne 
kadar da 100 seneden beri dünyada ise de, civardaki şehir gencinin 
yalnız 20 sene zarfında dünya ile olan münasebatına, yani ma’luma-
tına binaenaleyh [bundan dolayı] saadeti haline [mutluluk haline], 
asla vasıl olamamış ve olamayacaktır. Bu anda terakki edemeyip 
asırlarca geri kalmıştır. 

İşte böyle esası terakki olan akıl gibi bir cevhere malik olan bi-
rinci insan dünyaya bundan 7000 sene akdem [önce] geldiğinde, en 
evvel düşündüğü kendi nefsinin saadeti hali idüğü bedihîdir [olduğu 
açıktır]. İşbu saadeti hali ise, yalnız kendi şahsının mevcudiyeti ve 
vikayesi [esirgemesi] ile vasıl olacağını [ulaşacağını] derakap [he-
men] terk edip, onu vikaye edebilmek için lâzım geleni kendi beden-i 
derununda [bedeninin içinde] bulmadığından, bu dünya-yı haricî-
den elzem olanını elde edinmek için onunla münasebatta bulunmak-
lık farz oldu, şöyle ki; 

 Bundan asırlarca evvel gelen birinci insan, güya sabah olup uy-
kudan uyanır gibi gözlerini açıp etrafına hayran hayran baktığında 
gözleri önüne tesadüf eden hayvanat, nebatât ve cemadatın kâffesine 
[tamamına] aff-u nazar ettiğinde [göz attığında];

Evvela dibinde bulunduğu ağacın başı üzerindeki dalına bir ku-
şun gelip konmasından ve daldan dala sıçramasından kımıldanma-
yı ve kendi bedeninin a’za-i muhtelifesinin [değişik organlarının] 
dahi işbu hareket hassasına malik olduğunu ve etrafındaki bulunan 
mevaddın [maddelerin] kâffesi kendi bedeninin haricinde bulunup, 

12 Anatol sözcüğüyle kastedilen Anadolu coğrafyasıdır. 
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kendisinin bunlardan münferid olarak, onlardan ma’dud olmadığını 
[sayılmadığını] anladı.

Saniyen; İşbu dalda oturan kuşun dal üzerine verdiği ağırlıktan 
dalın eğilmesi kendi nefsine ne ziyanı ne de faydası olduğundan, işbu 
dünya-yı haricînin beyinlerinde birbirleri üzerlerine icra eyledikleri 
ahval-i muhtelifenin [çeşitli durumların] kendisi üzerine hiçbir tesi-
ri olmadığını anladı. 

Salisen; “İşbu başı üzerindeki kuşun ötmesinden kendi kulakla-
rına ve önündeki çiçeklerin rayihaları burnuna hoş gelip, teleffüt 
[etrafına bakındığında]gözlerine giden şuâât-ı şemsiyenin [güneş 
ışınlarının] onları kamaştırması, yaslandığı taşın kolunu ağrıtma-
sı, işbu ecsam-ı haricîyenin kâffesinin kendisi üzerindeki tesir-i 
muhtelifesini [çeşitli etkisini] ve işbu tesirin de iki türlü olduğunu 
derk eder etmez [kavrar kavramaz], nefsine müfîd olanlarını arzu 
ve muzır olanlarından nefret edip, o günden bugüne değin terakki 
sayesinde şahs ve nev’înin vikayesine elzem olan hususatın kâffe-
sine gün be gün daha mükemmel surette nâil ve muvaffak olarak, 
en âdi hâlden bugün oldukça mükemmel bir surete kadar vasıl ola-
bilmiştir, şöyle ki; 

1) Ağaç altında, kovuğunda, üstünde, mağaralarda yatarken, bu-
gün saraylarda bulunup en nadide kuş tüylü karyolalarda yatıp ra-
hat etmeye terakki sayesinde nâil olabilmişlerdir.

2) En âdi otlarla ve yabani yemişlerle beslenirken, bugün en leziz 
ve nafi’ [yararlı] yemişler yemeye terakki sayesinde nâil olabilmiştir. 

3) En pis, kokmuş, âdi ve bulanık sular içerken, en hafif ve berrak 
içkiler içip keyif etmeye terakki sayesinde nâil olabilmiştir. 

4) En sapa, çalılı, taşlı, kayalı ve çamurlu yerlerde yalın ayak 
başı kabak yürürken, bugün en düz, temiz, şoselerde müzeyyen ara-
balar ve faytonlar ile zarif ipekli elbiseler giymeye terakki sayesinde 
nâil olabilmiştir.

5) En vahşi ve dehşetli canavarlarla gece gündüz cansiperane 
uğraşma[k]dan, en medenî ve en âlim insanlarla ülfet [tanışma] ve 
münasebette bulunmaya terakki sayesinde nâil olabilmiştir. 

6) En dehşetli sedalardan, en ziyade ahenkli musikî sadây-ı nefi-
selerine [güzel seslere] terakki sayesinde nâil olabilmiştir. 
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7) Çırçıplak her dakikada telef olmak ihtimaliyle senelerce yürü-
yüp pek çok külfetle, pek cüz’i mesafe kat edilirken, mükemmel giyinip 
kuşanarak hiçbir korku ve rahatsızlık olmayarak muntazam [düzgün] 
kadifeler üzerinde yata yata birkaç saniye istirahatle pek büyük ve 
baid [uzak]mesafeler kat etmeye terakki sayesinde nâil olabilmiştir. 

8) Asırlarca bir kelime söyleyemeyen insan, saniyede binlerce ef-
kârı [düşünceleri] milyonca âdemlere anlatabilmeye terakki saye-
sinde nâil olabilmiştir.

9) Su kenarına gitmeye titreyen insan Bahr-i Ummânları tepele-
yip kutuplara kadar gitmeye terakki sayesinde nâil olabilmiştir.

10) Sabahın akşam olacağını bilmeyen insan, asırlar sonra 
âlem-i kevn-i fesatın neye mucip olacağına terakki sayesinde nâil 
olabilmiştir.

11) Bastığı ve gözü önündeki ecsamın ne idüğünü bilmeyen insan, 
bütün yıldızların künhüne [özüne] ve gözleri ile asla göremeyeceği 
merkez-i kürenin [dünya merkezinin] neden ibaret olduğuna terakki 
sayesinde nâil olabilmiştir.

12) Gündüz şavkında görüp bir şey yapamayan insan, gecenin 
zifir karanlığında en ince işleri yapabilmeye terakki sayesinde nâil 
olabilmiştir.

13) İki taşı birbiri üzerinde durdurup bir arşın yüksekliğe çıka-
ramayan insan, binlerce taş parçalarını birbirine rabt edip [bitiş-
tirerek], 350 metre yüksekliğe kadar ebniyeler [binalar] yapmaya 
terakki sayesinde nâil olabilmiştir.

14) Eskiden birkaç asırda yapılan eserlerin en ehemmiyetlilerin-
den bir tanesi hemen mevcut kalıp bilinemediği halde, şimdi her sa-
niyede yapılan eserlerin en ehemmiyetlilerinin bile kâffesi [tamamı] 
gün gibi aşikâr olup güya şimdi yapılmış gibi mevcut bulunmalarına 
terakki sayesinde nâil olabilmiştir.

15) Eskiden bir hayvanı bir ağaçtan ayıracak derecede kaba çizgi 
çizecek yokken, şimdi değil bir hayvanı ağaçtan, bir insanı diğerin-
den, illa bir aynı insanın güya resmi olmayıp, asıl kendisi olduğuna 
çoklarının aldanacağı derecede resmetmeye terakki sayesinde nâil 
olunabilmiştir. 
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 16) Evvelinden ölenlerin kemiklerinin bir parçası kalmadığı hal-
de, şimdi bütün vücudu, envâi resim ve heykelleriyle beraber, sesi 
dahi asırlarca istenildiği zaman işitilmeye terakki sayesinde nâil 
olunabilmiştir. 

17) Hilkat-ı âdemde [insanın yaradılışında], birbirleri karşısında 
senelerce bulunduklarında bir işaret edemedikleri halde, şimdi dün-
yanın bir ucundakinin diğer ucundakiyle üç-beş dakikada konuşup 
anlaşabilmeleri ve konuştuğu ucundaki âdemin yüzünü görüp asla 
kendisini tanımadığı halde, sesini aldanmayacak dereceye terakki 
sayesinde nâil olabilmiştir. 

18) Hilkat-ı âdem zamanında bir ağaçtan meyve koparmaya va-
sıta yokken, şimdi en atik kuşu, en derindeki balığı ve en vahşi cana-
varı bile saniyede yere sermeye terakki sayesinde nail olabilmiştir. 

19) Hilkat-ı âdemde, yerden insan kendisini bir parmak yukarıda 
bir saniye bile tutamazken, şimdi havada en yüksek uçan kuşları 15-
20 defasında binlerce metre yükseklere çıkıp saatlerce gezebilmek 
şerefine terakki sayesinde nâil olabilmiştir. 

20) Hilkat-ı âdem zamanında bir insan bulunduğu yerde ne oldu-
ğunu ve ne olacağını bilmezken, şimdi her gün her saat bütün dünya-
da ne olduğunu rahat-ı istirahatle [yorulmadan] okuyup efkâr beyan 
etmeye terakki sayesinde nâil olabilmiştir. 

21) Hilkat-ı âdemde bulunduğu dünyada kendinden maada [ken-
disinden başka] âdemin [insanın] vücudunu asla tefekkür edemez-
ken, terakki sayesinde en uzaktaki yıldızlarda bile onun mevcudiye-
tini ve ufak bir katre [damla] suda dahi gözün göremeyeceği milyon-
larca mahlûkatı keşfetmeye terakki sayesinde nâil olabilmiştir.

Bu gibi âsâr-ı terakkiye [terakki eserleri] pek çok olduğundan 
birkaç tanesini ta’dad ederek [sayarak] iktifa eyledik [yetindik].

 İşte bu asr-ı maarifteki [eğitim devri], hakikaten asr-ı terakki-i 
şarkî [doğunun eğitim devri] demektir, padişah-ı şehinşah maarif-
perver ve adalet göster Gazi Abdülhamid Han-ı Sani Efendimiz haz-
retlerinin cülus-u hümayunlarından [tahta çıkışı], bu satırları yaz-
maya cesaret ettiğimiz saniyeye değin her bir millet ve tebaa-i devlet 
[devletin vatandaşı] terakki ummanına dalıp, gece gündüz bezl-i 
vücut ederek terakki ederken, biz ehl-i Anatol [Anadolu’nun yerlisi] 
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hilkat-ı âdem zamanından kurtulup oturduğunuz kulübe ve köyde ne 
oluyoru bilmez derecedeki cehalet halinden çıkıp, bu terakki saye-
sinde her zaman bütün dünyada ne oluyor idüğünü âlem-i medeniyet 
[medeniyet alemi] ve cem-i cihan gibi vakıf olmaya say-u gayret [ki-
şisel çaba] ediyor ki, şimdiye kadar olduğu gibi küre-i arzda ağırlık 
etmeden kurtulup, sizler de terakkiye yardım edip asıl insanın mak-
sadı olan meşerret hale nâil olasınız.

 Bütün dünya servetini milyonlarla sayarken, bizim Anatol terak-
kisiz yüzler saymadan asla ve katta kurtulamaz. 

Bütün dünya fabrikalarda işlerken, bizim Anatol terakkisiz bak-
kallıktan asla kurtulamaz. 

Bütün dünya yeni keşfiyat ve terakkiyatla uğraşırken, bizim Ana-
tol terakkisiz “Ben babamdan böyle gördüm” cümlesinden asla kur-
tulamaz. 

Bütün dünya tren eklerken, yani yıldırım gibi koşan demiryoluyla 
gitmeye kanaat etmeyip gece gündüz balon ile uçmaya uğraşırken, 
bizim Anatol terakkisiz asla ve katta öküz kağnısından kurtulama-
yacak olduğunu âcizâne hem vatandaşlarıma ihtar ile iktifa ederim 
[yetinirim]. 

 Markos I. Portokaloğlu
 Mekteb-i Tıbbiye Hocalarından ve Ehl-i Anatol’dan” 
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EKLER

Ek 1: “Terakki” Dergisinin, Transkripsiyonu Yapılan 15 Mayıs 1888 Tarihli İlk 
Sayısının Üçüncü Sayfası.
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Ek 2: “Terakki” Dergisinin İlk Sayısının Dördüncü Sayfası.



Çok Yönlü Bir Karamanlıca Dergide “Terakki” Anlayışı / Eray KONYA184

Ek 3: “Terakki” Dergisinin İlk Sayısının Beşinci Sayfası.
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Ek 4: “Terakki” Dergisinin İlk Sayısının Altıncı Sayfası.
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Ek 5: “Terakki” Dergisinin İlk Sayısının Yedinci Sayfası.


