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KARAMANU TÜRKÇESİNE GENEL BİR BAKIŞ DENEMESİ 

A GENERAL OUTLOOK ON KARAMANLI TURKISH 

Cihan ÇAKMAK* 

ÖZET 

Esas yurtları Kayseri, Nevşehir, Niğde, Konya, Isparta, Burdur ve An
talya olan Karamanlı Türklerinin ve Karamanlı Türkçesinin bugüne 
kadar Türkoloji çalışmalarında çok fazla üzerinde durulmamıştır. 

Karamanlı Türkleri tıpkı Ermeniler, Yahudiler ve diğer gayrimüslim 
topluluklar gibi Osmanlı İmparatorluğu içerisinde uzun yıllar yaşa
mış Ortodoks Hıristiyan dinine mensup; fakat ana dili Türkçe olan 
bir topluluk idi. 

Son yıllarda Atatürk'ün kurmuş olduğu Türk Dil Kurumu gerek 
Ermeni harfli Kıpçak metinlerinin gerekse Grek harfli Karamanlı 
Türkçesi metinlerinin araştırılması için bu alanda çalışmak isteyen 
öğrencilere burs desteği sağlayarak teşvik etmektedir. Bu bakım
dan son yıllarda Karamanlı Türkçesi üzerindeki çalışmalarda bir artış 
olmuştur. 

Bu çalışmamızda Karamanlı Türkçesi hakkında etraflıca bilgi veril
dikten sonra ilerleyen süreçte bu konuda ne gibi çalışmalar yapılabi
leceği üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karamanlılar, Karamanlı Türkçesi, Grek alfa
besi. 

ABSTRACT 

Not many studies have been carried out on Karamanlı Turks, a com
munity belonging to Orthodox Christianity although having Turkish 
as their mother tongue, whose motherland is Kayseri, Nevşehir, 
Niğde, Konya, Isparta, Burdur and Antalya that lived within the bor
ders of the Ottoman Empire in the same way as the Armenians, the 

* Arş. Gör., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
e-posta: cihancakmak181 S@gmail.com 
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Jews and other non-Muslim communities and their native tongue 
Karamanlı Turkish. 

in the last few years, Turkish Language lnstitution, founded by 
Mustafa Kemal Ataturk, has been encouraging the students who 
want to study both Kipchak texts written in Armenian alphabet and 
Karamanlı Turkish written in Greek alphabet by providing scholars
hip far them. 

in this study first of ali we aim to give detailed information abo
ut Karamanlı Turkish then mention what kind of studies could be 
made on Karamanlı Turkish from now on. 

Key Words: Caramanians, Karamanlı Turkish, Greek alphabet. 

1. Giriş 

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında Ortodoks kilisesine ve 
Ortodoks inancına mensup Sırp, Arnavut, Boşnak, Grek, Bulgar ve Rumen 
gibi pek çok etnik unsur bir arada yaşamaktaydı. 

İşte bu unsurlardan biri olan Karamanlılar, Osmanlı İmparatorluğu içerisin
de Grek harfleriyle Türkçe yazan, yazmakla kalmayıp aynı zamanda Türk
çe konuşan ve Türkçe ibadet eden Hıristiyan bir topluk olması münasebe
tiyle dikkat çekmektedir. 

Bugün özellikle Orta Anadolu'da izlerini gördüğümüz Karamanlılar Lozan 
Antlaşmasıyla Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türklerle mübadeleye 
tabi tutulmuşlar fakat arkalarında Grek harfleriyle Türkçe yazmış oldukları 
pek çok eser bırakmışlardır. 

1.1. Karamanlılar 

Karaman 1, XVlll. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'ne bağlı bir yerleşim yeridir. 
Bu ilin sınırları içine Konya, Akşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, İçel, Ereğli, 
Ermenek, Antalya ve Fethiye de girmekteydi. Bu sınırlar içinde yaşayan hal
kın büyük çoğunluğu Müslüman Türk olmakla birlikte; Türkçe'den başka 
bir dil bilmeyen ve Türkçe'yi Grek harfleriyle yazan, gelenek ve görenekleri 
bu bölgede yaşayan Türklerle aynı olan Ortodoks Hıristiyan topluluk da 

1 "Larende şehrinde, daha doğrusu bugün Karaman adı verilen şehrin bulunduğu noktada , ilk ne 
zaman kimlerin yerleştiği konusunda kesin bir bilgimiz yoktur. Fakat, Hititler dönemindeki La landa, 
Lanta ve Laranta'nın Larende olarak lokalize* edilmesi, burada en az MÖ 2000'1erden beri insan
ların yaşadığını kanıtlamaktadır." (Gümüşçü: 2001, 67). 
*lokalize: Yerleşme yerlerinin tespit edilmesi. (Gümüşçü: 2001, 47). 
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vardı. Bu topluluğa "Karamanlı", konuştukları Türkçeye de "Karamanlı 
Türkçesi" ya da "Karamanlıca" denmektedir. Karamanlılara Osmanlı arşiv 
belgelerinde "Zimniyan-i Karaman" ya da "Karamaniyan" denmektedir. 
Karamanlılar ise kendilerine "Anadolu Hıristiyanı" veya "Anadolulular", 
konuştukları dile de "Yavan Türkçe", "Sade Türkçe", "Anadolu lisanı" 
derler (Ekincikli: 2002, 236). 

1453 yılında İstanbul'un fethiyle Ortodoks Hıristiyan dünyasının merkezi 
Osmanlı idaresi altına geçmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılma
sıyla tarihe karışan Ortodoks kilisesi Osmanlı İmparatorluğu'nun hoşgörü
lü yönetimi altında yeniden hayat bulmuştur (Ekincikli: 1996, 12). 

Karamanlılar aslında XI. yüzyılda Bizans tarafından Anadolu'da özellikle 
Toros dağlarına yerleştirilen paralı askerlerdi. Bunlar tıpkı Bizans ordusu 
içindeki diğer paralı askerler olan Peçenek ve Kuman Türkleri gibi Türk 
boylarından biriydi. Daha sonra Ortodoks Hıristiyan inancını kabul eden 
Karamanlıların çoğu bugün Lozan Antlaşmasında imzalanan mübadele ile 
Yunanistan'da yaşamaktadırlar (Kahya: 2008, 131). 

"XIV.-XX. yüzyıllar arasında yazılı belgeler bırakan Karamanlılar, bir görüşe 
göre Türklerin İslamiyeti kabulünden önce Anadolu'ya gelen ve Bizans ile 
sıkı münasebetleri sonucunda Hıristiyanlaşan Türklerin torunlarıdır. Türk 
halkı kendi ırkından olmayan ve Rumca konuşan Hıristiyan-Ortodoks hal
ka Rum, kendi ırkından olup Türkçe konuşan Hıristiyan-Ortodoks halka ise 
Karamanlı diyerek iki topluluk arasındaki farkı çok açık bir şekilde vurgula
mıştır." (Sertkaya: 2004, 1 ). 

"Karamanlıların isimlerinin kökeni konusunda Abdulkadir İnan, Karaman 
İsminin İntişar Sahasma Dair başlıklı makalesinde Karamanlıların 24 Oğuz 
boyunun Salur boyundan olduklarına dikkat çekmektedir. İnan'ın belirt
tiğine göre Oğuzların Türkistan'da özellikle Sirderya'nın kuzeyinde bu
lundukları dönemde Karamanlılar, Salurların önemli bir şubesini oluştur
maktaydılar. Nehirlerin, destanlardaki kahramanların, Şamani ruhlardan 
bazılarının isimlerinde ve bazı kabilelerin küçük oymaklarında Karaman 
ismine rastlanmaktadır. Örneğin, Kazak, Kırgızların Kiçiyüz heyetindeki 
Bayoğlu kabilesinin Tana şubesine bağlı Karaman adında ufak bir oymak 
vardır. Ayrıca Orta Yüz heyetinde de Argın kabilesinde Karaman bir şu
bedir. Eski Oğuz yaylalarının kuzeyinde bugün Samara denilen yerdeki iki 
nehrin isimleri Ulu Karaman ve Kiçi Karaman iken, Kazak Kırgız Şamani 
ilahilerinde Karaman bir ruhun ismi olarak, XVI. yüzyılda da Kalmuk kah-
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ramanlarından birinin adı olarak karşımıza çıkabilmektedir." (Anzerlioğlu: 
2009, 140'tan: inan: 1968, 8-9). 

1.2. Karaman ve Karamanlı Adı 

Eckmann'a göre Karamanlı adı 1553-1555 yıllarında İstanbul Macar Elçili
ğinin azası olan ve Anadolu'nun büyük kısmını gezen Hans Dernschwam'ın 
günlüğünde kayıtlı olan Caramani, Caramanos (=i hali), Caramanier 
kelimelerinden gelmektedir (Eckmann: 1988, 89). "İstanbul' da Yedi ku
le yakınlarında bir mahallede oturan ve Caramanos denilen bu insanlar 
Dernschwam'a göre Karaman'dan gelmişlerdir. Ortodoks Hıristiyan'dırlar. 
Hiç Yunanca bilmemekte ve Türkçe konuşmaktadırlar. Yine Dernschwam'a 
göre 1. Selim, Karamanlılar'ı istanbul'a göndererek Yedikule ile Samatya 
arasında güzel ve büyük bir kilisesi olan Rum mahallesini oluşturmuştur." 
(Anzerlioğlu: 2009, 137'den: Dernschwam: 1992). 

"Türk Ortodokslarına ne zamandan beri 'Karaman/tlar' dendiği hakktnda 
kesin bilgilere sahip değiliz. 'Karamanlıca' adı verilen ve 'Grek harfli Türk
çe' yazmm kul/ant/maya başlamasınt, şayet Türk Ortodoks/arma, 'Kara
manltlar' admtn verildiği tarihi kabul edersek, o zaman Fatih Sultan Meh
met dönemini esas almamız gerekecektir. Gerçi Selçuklular dönemine ait, 
yazarı bilinmeyen, fakat X/11. yüzyıltn ikinci yarısmda yaztlan bir kaynakta; 
'Yaranşahrda iki kilisenin inşa edildiği, bunlardan birinin Romaltların kili
sesi diğerinin de Karamanltların kilisesi olduğu'" belirtilmektedir (Ekincikli: 
2002, 236'dan: Seher: 1907, 222). 

Yunan harfli ilk Türkçe gazeteyi çıkaran Evangelinos Misaelidis Karamanlı 
adlandırmasının esas olarak Anadolu'nun Karaman vilayetinden gelenleri 
ifade etmek için kullanıldığını belirtmektedir. "Anadolululara Karamanlı 
ismi ta Sultan Murad Han-ı Gazi hazretlerinin asrından sehven istanbu/'un 
Karamanmdan dolayı kalmıştır. Şöyle ki, Anado/u'dan istanbu/'a gelen 
taşçı, duvarct, sıvact ustalarınm ve amelenin cümlesi Büyük Karaman ile 
Küçük Karaman'da otururlar idi. Ve devlet ebniyesine (bina/arma) veyahut 
onun bunun binasma ustalar iktiza ettiğinde, 'gidin birkaç nefer Kara
manlı usta getirin' derlerdi, yani Karamanda oturan ustalardan demek idi. 
Ve ustaların kaffesi Anadolulu olduklarından vakit geçerek, İstanbullular 
kaffe-i Anadoluluları Karamanlı zanneyledi/er. Ve böylelikle bu isim kal
mış ise de yanlıştır, asıl Karaman İstanbul' dadır." (Anzerlioğlu: 2009, 137-
138'den: Anhegger: 1979-1980). 
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Dilleri Türkçe fakat Ortodoks Hıristiyan olan bu halkın yerleşim yerleri dik
kate alınarak Karamanlı denmesi bugün yaygın olan bir görüştür. "Semavi 
Eyice'ye göre dilleri gibi bazen adları bile Türkçe olan bu Ortodokslara Orta 
Anadolu'nun Karaman bölgesinde rastlandığından dolayı Karamanli Rum
lar adı verilmektedir. Yine benzer bir görüşü ifade eden Speros Vryonis de 
Karamanlıların her ne kadar Anadolu'nun birçok yerinde yaşadığını belirtse 
de, çoğunluğunun Anadolu Türkmen Beylikleri döneminde Karamanoğulla
rı beyliğinin hüküm sürdüğü topraklarda yaşadığından dolayı bu isimle anıl
dıklarını belirtmektedir." (Anzerlioğlu: 2009, 138'den: Eyice: 1962, 369). 

Karaman adının Peçenekler arasında da şahıs ismi olarak kullanımı tespit 
edilmiştir. Akdes Nimet Kurat, Rus ve Bizans kroniklerinde yer alan Pe
çenek başbuğlarının isimlerinin Kataleym, Su/düz ve Karaman olduğunu 
belirtmektedir. Bunun yanında Gyula Moravcsik'in Byzantino Turcica adlı 
eserinde Karamanos adlı bir Peçenek başbuğunun adı zikredilmektedir. 
Tüm bu bilgiler ışığında Karaman adının Anadolu dışında hem İç Asya' da 
hem de Balkanlar'da yaşayan Türk toplulukları arasında yaygın olarak kul
lanıldığı anlaşılmaktadır (Anzerlioğlu: 2009, 141 'den: Kurat: 1937, 52). 

Harun Güngör, Karaman/dar adının ortaya çıkışı hususunda şu değerlen
dirmede bulunmaktadır: "Anadolu'nun diğer yörelerinde yaşayan Rum 
halka 'Rum' denmesine rağmen Karaman bölgesinde yaşayan Rumlara 
diğer Rumlardan ayn olarak 'Karaman/!' admm verilmesi, onlann diğer 
Rumlardan ayn bir özelliğe sahip olmalanndan kaynaklanmaktadır. Çünkü 
bu bölgede yaşayan Ortodoks Rum halkı sadece Türkçe konuşuyor; Türk
çeden başka bir dil bilmiyordu." (Güngör: 1989, 97). 

"Türkçe konuşan Ortodoksların genel bir ifadeyle Karamanlilar olarak ad
landırılmaları bir kenara bırakılacak olursa bu insanların kendilerini nasıl 
isimlendirdikleri sorusunun cevabının da oldukça ilginç olduğu görülür. 
Konuyla ilgili olarak incelenen hemen hemen tüm kaynaklarda Karaman
lılar için çoğunlukla Türkofon Ortodoks/ar tabiri kullanılmaktadır." (Anzer
lioğlu: 2009, 148-149'dan: Balta: 1990, 84; Ekincikli: 1998, 117; Anheg
ger: 1988, 159). 

Karamanlılar tüm değerlendirmelere rağmen kendilerini ne Türk ne de 
Rum olarak adlandırmışlardır. Karaman kitaplarında bu topluluk "Anado
lu Hıristiyanları", "Anadolu Ortodoks Hıristiyanları", "Yunan dilini bilme
yen Anadolu Hıristiyanları" veya sadece "Anadolulu" olarak kaydedilmiş
tir (Eckmann: 1991, 21). 
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1.3. Karamanlıların Yaşadıkları Bölgeler 

Karamanlılar tarih boyunca özellikle Anadolu'nun İç ve Güney bölgelerin
de takriben Trabzon-Fırat-Toros-Silifke hattından batıya düşen kısmında, 
Karadeniz Bölgesi'nde, Ortadoğu'da başta Suriye civarında, Baserabya'da, 
Balkanlar'da ve Kırım'da yoğun olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir (Eck
mann: 1950, 165). 

Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Alanya ve Antalya ci
varında bu tür Hıristiyanlarla yani Karamanlılarla karşılaştığını şöyle dile 
getirmektedir: "Alanya-Kadim eyyamdan beru Urum (Rum) keferesi bir 
mahalledir, cümle üç yüz haraçtır (üç yüz hane); amma asla urum lisa
nı bilmeyub, batıl Türk lisanı bilürler. Antalya ... ve dördü Urum keferesi 
asla urumca bilmezler. Batıl Türk lisanı üzre kelamet ederler." (Eröz: 1983, 
33'ten: Turan: 1948, 71 ). 

Karamanlılar Anadolu'nun Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Ispar
ta, Burdur, Aydın, Antalya, İzmir, İstanbul, Trabzon, Ankara, Konya ve 
Karadeniz'in sahil kesimlerinde yoğun olarak varlık göstermişlerdir. 

Tarih Araştırmacısı Soysü'ye göre ise, Karamanlılar 1924 yılına kadar kendi 
öz topraklarında kalmışlardır. Kendi topraklarına ek olarak Aksaray, lhlara 
Koyağı, Peristrama, Ürgüp, Göreme, Derinkuyu, Akşehir, Ereğli, Ermenek, 
İçel ve Fethiye'de yaşadıklarını belirtmiştir. (Aygil: 2003, 72'den: Soysü: 
1992). 

Janos Eckmann Anadolu toprakları dışında da Karamanlıların yaşadığını 
belirtir. Hatta buna örnek olarak bugün Gagauz topraklarında Karaman
köy adında bir yerleşim yerinin bulunduğunu belirtmiştir (Anzerlioğlu: 

2009, 148). 

1.4. Köken 

1.4.1. Karamanlıların Etnik Menşei Hakkındaki Görüşler 

Karamanlıların menşei hakkında farklı görüşler vardır. Bu görüşleri şu şe
kilde sıralayabiliriz: 

Karamanlıların etnik kökeniyle ilgili sorular bugün hala açıklığa kavuşma
mıştır. Karamanlılar büyük olasılıkla Bizans ordusunda asker olarak görev 
yapmışlardır. Bunun yanı sıra söz konusu halk mülteci ya da esir olarak Bi
zans İmparatorluğunun Küçük Asya Eyaleti'nde yerleştirilmiş, Hıristiyanlığı 
kabul etmiş Türklerin soyundan gelmektedirler. 14. yüzyılda bu Hıristiyan 
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Türklerin büyük çoğunluğu Karaman Beyliğinin himayesine girdiği için 
daha sonra bütün Hıristiyan Türkler ve daha önce Karamanlı Beyliğinin 
dışında yaşayan halk da Karamanlı adını almıştır. (Eckmann: 1988, 89). 

Janos Eckmann'a göre Karamanlıların menşeiyle ilgili yaygın iki nazari
ye bulunmaktadır: Bunlardan birincisine göre Karamanlılar Türkleşmiş 

Rum'lardır. İkincisine göre ise Selçuklular zamanında Bizanslılarla olan sıkı 
münasebetler sonucunda Türklerin bir kısmı Hıristiyanlığı kabul etmiştir. 
Karamanlılar da bunların torunları olup aslen Türk'türler. Pek çok görüş 
bu ikinci nazariyeyi desteklemektedir (Eckmann: 1950, 165'ten: Dmitriev: 
1928). 

Evangelia Balta da Karamanlıların etnik kökeni konusunda iki farklı görü
şün hakim olduğunu belirtir: "Bunlardan birincisine göre bu topluluklar 
Yunan kökenlidirler ve zorla ya da Batı Anadolu'nun kıyılarında yaşayan 
ve Yunanca konuşan öteki Ortodoks Hıristiyanlardan uzak ve kopuk kal
dıklarından Türkçe konuşmaya mecbur kalmışlardır. Diğer bir görüşe göre 
ise bu topluluklar Türk soyundan gelmedirler; bu insanlar Anadolu ele 
geçirilmeden önce Bizans toprakları içine girip yerleşmişler ya da Bizans 
ordusuna paralı asker olarak katılmışlar ve -yeni efendilerinin dillerini be
nimsemeden- dinlerini değiştirmişlerdir." (Balta: 1990, 83). 

Mustafa Ekincikli, Türk Ortodokslarının menşei konusunda farklı görüşler 
bulunduğunu ifade ettikten sonra şu değerlendirmede bulunmaktadır: 
"Mi/11 Mücade/e'nin sonuna kadar Anado/u'da Müslüman Türklerden ta
mamen farksız bir şekilde yaşayan ve Rumca bilmeyen bu Ortodoks/ar, 
acaba ana dillerini unutmuş, Türkleşmiş Hıristiyanlar mıdır? Yoksa ırken 
Türk olup da sonradan Hıristiyan!tğı kabul etmiş, lisanen değilse bile his
sen Rum/aşmış insanlar mıdır? Bu görüşlerden biri diğerine göre henüz 
üstünlük sağlayabilmiş değildir. Ancak biz Türk Ortodokslannm kimliği
ni ortaya çıkanrken ikinci görüşe ağırlık vereceğiz. Tarihi olarak Türk Or
todokslannm Türk menşeli olduk/an söylenebilir. Bilindiği gibi X/. yüzyıla 
kadar, Orta Asya'dan Batı'ya doğru gelişen Türk fütuhatmm istikameti, 
Hazar ve Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlardan Tuna boy/arma doğrudur. 
iV. yüzyt!dan itibaren bu istikameti takip eden Türk boylan, ilk numune 
Batı Hun/an olmak üzere Avrupa'da kavimler göçüne sebep olmuşlardır. 
Bulgarlar, Avarlar, Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar (Kuman) hep bu yolu takip 
ederek Balkanlar'a, Bizans ülkesine gelen Türk boy/andır. Bu Türk boy
lan ilk göründükleri zamanlarda Bizans'ı meşgul etmişler, fakat zamanla 

1 

L"'"'"""' Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu 191 



Cihan ÇAKMAK 

eski güçlerini kaybederek bu imparatorluğun nüfuzu altına girmişlerdir. 
Bizans'ın bu Türk boylarına karşı uyguladığı siyaset; önce gelenleri daha 
sonra gelenlerle savaştırmaktır. Bu Türk boyları, siyasi bir güç olmaktan 
çıkınca da Bizans İmparatorları tarafından sistemli bir şekilde Hıristiyanlık 
tesirinde bırakılarak eritildi/er. Bizans'ın tesiri altına giren bu Türkler ya 
Anadolu'da sınır muhafızı olarak yerleştirildiler veyahut da paralı asker 
olarak orduda çalıştırıldı/ar. 11 (Ekincikli: 2002, 233). 

Karamanlıların menşei konusunda istiklal Savaşında Milli Mücadele safların
da yer almış, Papa Eftim adıyla bilinen fakat Atatürk tarafından yaptığı hiz
metlerden dolayı 11 Baba Eftim /1 ismiyle taltif ettiği Papa Eftim2'in oğlu Türk 
Ortodoks Kilisesi Patriği Selçuk Erenerol şu ifadeleri kullanmaktadır: /1 Bizler 
Orta Asya'dan gelen Selçuki/erdeniz. Selçukluların bir kısmı İslamiyeti bir 
kısmı da Hıristiyanlığı seçmişlerdi. Anado/u'da Türkler asırlardan beri, hatta 
Alparslan Gazi'nin Anado/u'ya girmesinden binlerce yıl önce yerleşmişler
di. Kafkaslar üzerine gidenler Romanya, Moldavya gibi ülkelerde Gagauz 
Türklüğünü oluşturmuştur. Babam Papa Eftim Anadolu çocuğudur. Aslen 
Akdağ-Madenli, annem ise Ankaralı'dır. Beş kardeşimin dördü Anado/u'da 
ben İstanbul' da doğdum. /1 (Öztürk: 1996, 87; Rüşen: 1994). 

Türkler arasındaki Hıristiyanlık faaliyetleri Balkanlar ve Orta Asya'da yoğun 
bir şekilde yürütülmüştür. Bu bölgedeki Hıristiyanlık faaliyetlerinin yoğun 

2 "Papa Eftim 1300 (1884 -1885) yılında Ankara Vilayeti Yozgat Sancağı Akdağmadeni kasaba
sı istanbulluoğlu Mahallesi'nde doğmuştur. Küçükken kilise okulunda eğitim gören Eftim, 1918 
yılında Ankara'ya giderek babasının mesleği olan manifaturacılığa başlamış ve 1911 yılında da 
evlenmiştir. Küçük yaştan itibaren dine karşı büyük bir ilgi duymuş ve bu ilgisinin sonucunda da 
manifaturacılığın dışında 1912 yılında kilise bünyesinde diyakoz* olarak göreve başlamıştır. Diya
kozluğu 1915 yılında papazlık takip etmiş ve Kayseri Metropolidi Nikolaos tarafından takdis edi
lerek aynı yıl Eftim Akdağmadeni'ne papaz olarak atanmıştır. Daha sonra ise 1918 yılında Keskin 
Metropolit vekili olmuştur." (Anzerlioğlu: 2009, 262-263'ten: Ergene: 1951, 5-6). 
*diyakoz: Hıristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı. (Türkçe Sözlük: 2005, 543). 
"Papa Eftim işgale uğrayan Anadolu topraklarındaki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Papa Eftim 
Anadolu'daki direnişe katılarak Milli Mücadele boyunca ve daha sonra Cumhuriyet Türkiye'sinde 
Fener Patrikhanesi'nin Türkler ve Türkiye devleti aleyhine giriştiği tüm faaliyetlerin karşısında yer 
almıştır. Papa Eftim bu kararını takiben işgale karşı Müslümanlar kadar Hıristiyanların da rahat
sız olduğuna dikkat çekmiş ve iki noktayı özellikle vurgulamıştır. Bunlardan birincisi Anadolu'da 
yaşayan Ortodoksların dilleri, adetleri ve kültürleriyle Türk olduklarını ispatladıklarıdır. ikincisi ise 
Fener Patrikhanesi'nin bu gerçek karşısında takındığı Helenleştirme politikası ve bağlı olduğu dev
lete karşı giriştiği ihanetlerdir. Papa Eftim, Milli Mücadeleye katıldığı andan itibaren sürekli olarak 
Ortodoks halkın dikkatini Fener Patrikhanesi'nin geçmişten itibaren Osmanlı idaresi ve sonrasında 
TBMM hükümetine karşı takip ettiği aleyhtar siyasete çekmeye çalışmış ve Anadolulu Hıristiyan
ların Milli Mücadeleye tüm gayretleriyle destek vermeleri gerektiğini ve Müslüman Türklerle aynı 
soydan geldiklerini hatırlatmıştır." (Anzerlioğlu: 2009, 266). 
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bir şekilde yürütülmesi buradaki Türk boyları arasında Hıristiyanlığın daha 
fazla kabul görmesinden anlaşılmaktadır (Ekincikli: 2002, 233; Ekincikli: 
1998, 44). 

Balkanlara Karadeniz'in kuzeyindeki hattı izleyerek gelen Bulgar, Avar, Pe
çenek, Uz (Kuman), Kıpçakların milli bilinç yerine kabile şuuruna sahip 
olmaları, Bizans İmparatorluğu'nun işine gelmiş, asırlarca bu Türk boyları
nı birbirine kırdırarak düşman etmiştir. Bugün Rusya da özellikle 1991 'de 
SSCB'nin dağılmasının ardından aynı yöntemi kullanarak Türk boylarını 
birbirinden ayırmış ve onları Hıristiyanlaştırmak için yoğun çaba sarf et
miştir (Eröz: 1983, 3). 

Faruk Sümer, Karamanlıların köklerinin Anadolu'daki Türk olmayan ka
vimlerden oluştuğunu, fakat bunların zaman içinde dillerini unuttuklarını 
ve Türkçe konuşmaya başladıklarını belirtir. Taşıdıkları Türkçe adlar, konuş
tukları dil, şeriyye sicilleri ve tahrir defterlerinin incelenmesine dayanarak 
Karamanlıların Türk menşeli olduklarını savunan bilim adamları da bulun
maktadır. Dmitriyev ve Talat Tekin gibi bilim adamları Karamanlıların Türk 
kökenli olduğunu kabul etmektedirler. (User: 2006, 87-88'den: Cami, 
Osmanlı Ülkesinde Hıristiyan Türkler ve Bizans İmparatorluğu'na Dahil 
Olan Turani' Akvam, İstanbul 1932'den naklen M. Şakiroğlu, "a.g.m.", 
236.s.; Mehmet Eröz, a.g.e., 28-29.s., F. Sümer, "Anadolu'ya Yalnız Gö
çebe Türkler mi Geldi?", TIK-B, XXIV,s. 93-96, Ankara 1960, 575-576.s., 
H.F. Turgal, "Anadolu'da Gregoryen ve Ortodoks Türkler" ,Ülkü, c. iV, sayı 
22, 173-182.s.; T. Tekin "Tarih Boyunca Türkçenin Yazısı", Ulusal Kültür, 
1/2, 1978, 29.s.) 

"Selçuklular, XI. asırda Anadolu'ya geldiklerinde, burada, Hıristiyanlaş
tıkları halde Türklüklerini koruyan Bulgar, Avar, Peçenek, Uz ve Kıpçak 
Türkleriyle ve onlardan çok daha uzun zaman evvel yerleştirilmiş Hun 
zümrelerinin torunlarıyla karşılaşmışlardır. Ortodoks Hıristiyan inancını be
nimsemiş bu zümreler, Selçuklularla birlikte Anadolu'nun Türkleşmesine 
katkı sağlamışlardır. İşte bu zümreler dikkate alındığında, N. Dmitriyev'in, 
Selçuklular devrinde Bizanslılarla sıkı ilişki içinde olan Türklerden bir kıs
mının Hıristiyanlığı benimsediği ve Ortodoks Karamanlıların da bunların 
torunları olduğu şeklindeki teorisine karşı, Selçuklulardan çok daha eski 
tarihlerde Bizans İmparatorluğu'nda iskan edilen Türk topluluklarının söz 
konusu zümreyi oluşturdukları şeklinde bir teori geliştirmek daha gerçek
çidir. Zira tarihi kayıtlarda Selçukluların Hıristiyanlaşmasıyla ilgili hiçbir ka
yıt yoktur. Anadolu'da yüzyıllar sonra, Osmanlı-Arap alfabesinin dışında 
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bir alfabeyle son derece zengin ve gelişmiş bir edebi miras bırakacak olan 
Hıristiyan Türkler, muhtemelen daha VI. asırda Anadolu'da paralı asker 
olarak iskan edilen, buna karşılık dillerini unutmayan, dolayısıyla milll kim
liklerini kaybetmeyerek Bizans asimilasyonundan kendilerini tecrit eden 
Bulgar, Avar, Peçenek, Uz ve Kumanların torunlarıdır." (User: 2006, 87-
88'den: Kafesoğlu: 1993, 172; Eröz: 1983, 23; Eckmann: 1950, 165). 

Mustafa Ekincikli Karamanlıların kimliği üzerinde yazmış olduğu makale
sinde şu sonuca varmıştır: "Türk Ortodoks/an, 'ana dillerini unutmuş eski 
Anadolu Rum/an' değildirler. Çünkü,· Rumca basit bir konuşma dili değildir 
ki kolayca unutulabilsin. Aynca Türk Ortodoks/an, Anado/u'da Müslüman 
Türklere nispetle küçük bir azınlık oluşturuyorsa bile kendi ana dillerini 
unutmayacak derecede bir yoğunluğa sahiptirler. Diğer yandan, Türk 
hakimiyeti, hiçbir zaman kendi idaresi altındaki milletlerin ana dillerini 
unutturmaya çalışmamıştır. Göz ardı edilemeyecek bir başka önemli husus, 
Anado/u'da yüzyıllardan beri Türk hakimiyeti altında yaşayan bir takım Or
todokslar vardır ki on!ann ana dilleri Rumca'dır. Eğer Türk hakimiyeti Türk 
Ortodokslanna zor kullanarak ana dillerini unuttursaydı, bunlann da Rum
ca bilmemeleri gerekirdi. Halbuki böyle bir uygulama tarihimizde görül
memiştir. Türk Ortodoksları, Bizans döneminde Anado/u'ya gelip yerleşmiş 
Bulgar, Avar, Peçenek, Uz ve (Kuman) Kıpçak'lann bakiyeleridir. Tarihi ola
rak Türk ırkından olduk/an isbat edilen Türk Ortodoks!annın 'hissi' olarak 
ne derece Türkleşip Türkleşmedik/eri tartışmaya açıktır." (Ekincikli: 2002, 
238-239).Karamanlıların kimliğini belirlemek için mensup oldukları din ve 
Grek harfleriyle yazmış oldukları Türkçe eserler belirleyici olmaktadır. Evan
gelia Balta, Karamanlılar için Türkofon Ortodoks tabirini kullanır. Balta'ya 
göre Karamanlıların kimliğinin tespitinde kullanılacak iki temel veri olan 
din ve dil faktörleri yetersiz ve birbiriyle çelişen bir durum göstermektedir. 
Balta'ya göre mevcut Karamanlıca kitapların önsözlerinden hareketle etnik 
kimlik konusunda bir sonuç elde edilebilir. Eldeki kaynaklar incelendiğinde 
ilk yayınlanan ve dini içerikli eserlerde Hıristiyanlar, Anadolu Hıristiyan!an 
sözcüklerinin kullanıldığı görülmüştür. Daha sonra yazılan eserlerde buna 
bir de Ortodoks kelimesi eklenmiştir (Balta: 1990, 82). 

Sonuç olarak Karamanlıların menşei hakkındaki tartışmalar bugün hala 
tam olarak netlik kazanmış değildir. Bu konuda iki baskın görüş hakimdir. 
Bir görüşlerden birine göre Karamanlılar Rum kökenlidir. Diğer bir görüşe 
göre ise Karamanlılar Türk menşeli olmakla birlikte Hıristiyanlaştırılmış bir 
topluluktur. 
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Kısaca özetleyecek olursak Karamanlılar Yunan değildi. Kullandıkları dil 
ise Türkçe idi. Yani Karamanlıların konuştuğu dil hemen yakınında otu
ran Müslüman komşusunun kullandığı dilin aynıydı. Karamanlılar günlük 
konuşma dillerinin yanı sıra kiliselerinde ibadetlerini de Türkçe yapmışlar
dı. Ayrıca gelenek, görenek, yaşam tarzları ve alışkanlıkları da Müslüman 
Türklerden farklı değildi (Anzerlioğlu: 2009, 248). 

2. Dil ve Edebiyat 

2.1. Alfabe 

2.1.1. Grek Alfabesi 

"Grek alfabesi, Kuzey Sami yazısından gelişen yazı sistemlerinden biridir. 
Yunanlılar, sıkı ticari ilişkiler içinde bulundukları Fenikelilerin mallarını be
lirlemede bazı işaretler kullandıklarını görüp bu işaretleri öğrenerek, takri
ben M.Ö. 1000 yıllarında Grek yazısını kullanmaya başlamışlardır." (User: 
2006, 91 'den: Malay: 1987, 8; Diringer: 1968, 359). 

Kendisinden gelişen farklı alfabelerle yazı tarihinde önemli bir yer tutan 
Grek alfabesi, ünsüz çatılı bir yazı sistemi olan Sami alfabesini, modern 
anlamdaki alfabeye dönüştürmüş ve bu yazıya estetik şeklini vermiştir. 
Antik devirde Etrüsk, Likya, Frigya, Lidya ve Karya alfabelerine, Mısır Kıpti 
yazısına kaynak teşkil eden, modern Latin ve Kiril alfabelerinin de atası 
olan Grek alfabesi, ticaret, din ve savaş yollarıyla Avrupa'nın tamamında 
ve Asya'nın büyük bir bölümünde yaygınlaşmıştır (User: 2006, 91 ). 

2.1.2. Karamanlı-Grek Alfabesi 

Türkler tarih boyunca Göktürk, Uygur, Soğut, Mani, Brahmi, Çin, Arap, 
İbrani, Süryani-Estrangelo, Grek, Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. 
İncelememize konu olan Karamanlılar da Grek harfli Türkçe ile çok sayıda 
mezar kitabesi ve matbu eser ortaya koymuşlardır. 

"Türkçenin veya Türkçe kelimelerin yazımında kullanılan ilk alfabelerden 
biri de Grek (Yunan) alfabesidir. Bugünkü bilgilerimize göre Grek harfleriyle 
yazılmış en eski Türkçe kelimeler Ural nehrinin Türkçe adı olan Yayık ile eski 
Türklerin cenaze töreni anlamında kullandıkları yoğ kelimesidir. Bunlardan 
Yayık adı ilk olarak ünlü İskenderiyeli astronom, matematikçi ve coğrafyacı 
Ptolemais tarafından il. yüzyılda ı:1UıÇ (Dayıks; kelime sonundaki -s Grek
çe nominativus ekidir) olarak kaydedilmiştir. Aynı adı Bizanslı Menandros 
Protektor VI. yüzyılda ı:1aix (Dayih veya Dayik) şeklinde yazar. Göktürklerin 
cenaze töreni anlamında kullandıkları yoğ kelimesi ise 576 yılında Gök-
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türk hakanı Ektel'e gönderilen Bizans elçilik heyeti başkanı Valentinos'un 
Bizans'a dönüşünde yazdığı raporunda ooxıa (dohia) biçiminde kaydedil
miştir. Burada hi ve yata (hi), Türkçenin ğ sesi için kullanılmış olmalıdır. 

Kelime sonundaki -a ise Grekçe ektir." (Tekin: 1977, 105-106). 

"Bizans tarihlerinin Türklerle ilgili bölümlerinde ve Batı Hun birliğine dahil 
Bulgar Türklerinden kalma dil yadigarlarında da Grek harfleri ile yazılmış 
Türkçe kişi adları, ünvanlar ve belirli bazı kelimeler (12 hayvanlı Türk tak
vimindeki hayvan adları ve sayılar gibi) vardır. Grek alfabesiyle yazılmış 
eski Tuna Bulgarları kitabelerinde (IX. yüzyıl) zikrolunan Omurtag, Tervel 
vb. gibi Türkçe hükümdar adları ile Bayan, Boyla, Bagatur vb. gibi Türkçe 
ünvanlar bunlar arasındadır." (Tekin: 1977, 107). 

"Osmanlıcanın veya Türkiye Türkçesinin Grek alfabesiyle yazılmış en eski 
örnekleri XVI. yüzyıla aittir. Grek harfleri ile yazılmış en eski Osmanlıca 
(Türkçe) metin İstanbul patriği ünlü Gennadios Scholarios'un Fatih Sultan 
Mehmed'in emri üzerine hazırlamış olduğu Hıristiyan İtikatnamesidir. Pat
rik Gennadios'un bu İtikatname'nin Grekçe metnini 1455 veya 1456 yılı 
başlarında hazırladığı biliniyor. Bu İtikatname Vertoria (Karaferye) kadısı 
Ahmed tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Daha sonra Arap harfli Türkçe 
itikatname çevirisi Grek harfleri ile de yazılmıştır." (Tekin: 1977, 107). 

Karamanlıların ana dillerinin Türkçe, kullanmış oldukları alfabenin ise Grek 
harfleriyle olmasını Osman Fikri Sertkaya şöyle açıklamaktadır: "Türklerin 
başlangıçtaki dini inanç/an, bugün için, meçhulümüzdür. Bilinen devreler
den itibaren ise Şamanist, Budist, Maniheyist, Musevi, Nestoriyen (Sürya
ni), Hıristiyan, Müslüman vs. olan Türkler, değiştirdikleri din gereğince o 
dine uyan alfabeyi kullanmışlardır. İşte Tengriist Türklerin Köktürk, Budist 
Türklerin Uygur ve Brahmi, Maniheyist Türklerin Mani, Musevi Türklerin 
İbrani, Müslüman Türklerin Arap, Hıristiyan Türklerin ise Latin, Ermeni, Ki
ri/, Grek ... vs. gibi yaztlan kullanmalannt, bu değişen din faktörü ile açıkla
mak istiyoruz. Bu izah tarzı aym zamanda Karamanlılann Türkleşmiş Rum 
olduğu görüşünün yanlışlığtnı da ispat etmektedir." (Sertkaya: 2004, 2). 

Grek alfabesi, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde Hıristiyanlığın Ortodoks 
mezhebine mensup olan Karamanlı toplumu tarafından XVlll. ve XX. yüz
yıllar arasında kullanılmıştır. Grek alfabesinin kullanımının bilhassa Kara
manlılar arasında bu kadar geç bir tarihte başlamış gibi görünmesine rağ
men, Grek Alfabesiyle Türkçe kişi, yer ve kavim adlarının kaydedilmesi çok 
daha eski tarihlere gitmektedir (User: 2006, 85). 
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Karamanlı-Grek alfabesinin Grek harfli yazımı ile ses karşılıklarını aşağıda
ki tabloda şu şekilde göstermek mümkündür:3 

Tablo 1. Karamanlı-Grek Alfabesi. 

Karamanlı-Grek Alfabesi 
Ses karşılıkları Harfler 
a Aa 
b µn, n, nn, µ 
c rÇ, 8Ç, vrÇ, i'Ç, iÇ 
ç rÇ,8Ç, vrt,rcr,i'Ç,iÇ 
d VT, T, 8, TT, 

e Es 
f <I><p, Yu 
q ry,yK,yy, K. 
q r 
h, ~ Xx 
1 it, El, 1J, T] 

i Hrı, Iı, El, rı 

i ZÇ, CT, rÇ 
b KK, KK, yı<y, x 
1 A"A 
m Mµ 
n Nv 
fi yı<,yx,y,vy,yy,yv,vyy 

o o o, n co 
ö Ü O, to, EO, Ô, O 
p ITn, nn, Y. 

r Rp 
s LÇ, CT, CTCT 

ş Ç, CT, CTCT, Ö", Ô", CTCTl 

t Tr, rr, 8, () 
u Ou 
Ü ov, ov, ôv, ıou, ıô, ou 
v B~, u 
y Iı, yı, y, Y], lY 

z ZÇ, CT 

Türkçenin 31 sesinden c, ç, h, ı, j, ö, ş ve ü harflerini Yeni Yunan alfabesin
de göstermek mümkün değildir. Bunun dışında Grek alfabesiyle yazılmış 

3 Tablo 1 için bakınız. USER, Hatice Şirin (2006), Başlangıcından Günümüzü Türk Yazı Sistemleri, 
Ankara, Akçağ Yayınları. 
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eski metinlerde çoğu zaman b, d ve g harfleri p (m), t (ı:, u), ve k (y) ile 
gösterilmiştir (Eckmann: 1950, 172). 

"Grek alfabesi, Karamanlı Türkçesinin ses sistemini tam olarak yansıtma
maktadır. Bu alfabe, Türkçedeki dar-düz damak ünlüsü ı'yı, dar-yuvarlak 
ön damak ünlüsü ü'yü, geniş-yuvarlak ön damak ünlüsü ö'yü, sedalı ve 
sedasız diş-damak patlayıcıları c ve ç'yi, sedalı ve sedasız diş-damak sızı
cıları j ve ş'yi ve sedasız arka damak sızıcısını karşılayan harf değerlerine 
sahip olmadığı için, söz konusu sesler farklı harf birlikleriyle ve diyakritik
lerle temsil edilmişlerdir. c ünsüzü TÇ, j ünsüzü Ç, ş ünsüzü cr ve ç, ı ünlüsü 
ı, et, rı, ve v harfleri ve harf birlikleriyle, ö ünlüsü o, ü ünlüsü de ov ile 
yazılmıştır. Bununla beraber, söz konusu harf birlikleri ve ayırıcı işaretle
rin (diyakritik) kullanılışı, bölgeden bölgeye değişmiş ve neticede ortaya 
son derece istikrarsız bir imla çıkmıştır. Bu seslerin yanında Grek alfabeli 
Karamanlı Türkçesi metinlerinde b için hem µm hem m, d için hem VT 

hem • harflerinin kullanılması, x'in hem k hem de h seslerinin karşılığında 
kullanılması, imladaki karışıklığı iyice arttırmıştır." (User: 2006, 91-92'den: 
Eckmann: 1950, 27-31 ). Tüm bunlara ek olarak Karamanlıcada, Yunan 
alfabesinde bulunmayan harfler vardır. Örneğin epsilon ('l') ve ksi (8) gibi 
Grek harfleri Karamanlıcada yoktur. Çünkü Türkçede bu harflerin temsil 
ettiği ses bulunmamaktadır. Karamanlıcada bazı sesleri karşılamak üzere 
özgün harfler de yaratılmıştır. Karamanlı alfabesine Latinceden C, Kiril al
fabesinden ise !ı harfleri girmiştir (Korat: 2003, 67). 

Karamanlıların kullandıkları Grek alfabesiyle ilgili nihai olarak şunlar söy
lenebilir: Karamanlıların Grek alfabesini kullanmalarının en önemli neden
lerinden biri dini gerekçeleridir. Bunda kilise önemli bir rol oynamaktadır. 
Yunan harfleriyle Türkçe yazmanın diğer bir önemli gerekçesi de Kara
manlılar arasında örgün eğitimin olmayışıdır. Yerel topluluklar ve dini ce
maatler kendi eğitimini kendileri veriyordu. Bunda Osmanlı İmparatorlu
ğunda dil ve yazı çeşitliliğinde herhangi bir baskının olmaması, aksine tam 
bir özgürlüğün hakim olması etkendir (Korat: 2003, 67). 

Grek alfabesi; Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı olan Karamanlılar 
tarafından XVlll. ve XX. yüzyıllar arasında kullanılmıştır. Sınırlı sayıda ve 
dar bir bölgede kullanılmasına karşın söz konusu alfabeyle çok sayıda eser 
yazılmıştır. Bu alfabe, Göktürk yazısı dışındaki diğer tarihi Türk alfabeleri 
gibi, Türkçenin sahip olduğu seslerin tamamını karşılamada yeterli olma
mıştır. Grek alfabesi ise kullanıldığı coğrafya itibariyle Anadolu, Suriye, 
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Balkanlar, Baserabya ve Kırım'ın bazı bölgelerindeki Ortodoks Hıristiyan 
Türkler ve Rumlar tarafından sınırlı bir bölgede kullanılmıştır. Bu noktada 
din ve inanç sistemlerinin alfabe seçimindeki belirleyiciliği etkili olmuştur. 
Tarihi süreçteki siyasi olaylar ise (Lozan Antlaşması'yla yürürlüğe giren Mü
badele yasası), Grek alfabesinin Türkler ve Türkçe konuşan Rumlar tarafın
dan kullanılmasına son vermiştir (User: 2006, 92). 

2.2. Karamanlıca 

Karamanlıca, XVI. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar Grek alfabesinin 
kullanılmasıyla yazılan Türkçedir. Karamanlıcanın ilk dönemlerinde bilhas
sa konuşma dilinin fonetik özellikleri Orta Anadolu lehçesiyle, son dönem
lerde ise Osmanlıca ile benzerlikler gösterir (Karat: 2003, 65). 

Anadolu'daki Ortodoks Hıristiyanların konuştukları Türk ağzı, Karamanlı 
Türkçesi veya Karamanlica olarak adlandırılmıştır. Lozan Antlaşması'nın ar
dından mübadeleye tabi tutulan Karamanlı Ortodoks Türkler, Türkiye'den 
ayrıldıkları tarihe kadar yüzlerce mezar kitabesi, el yazması ve matbu me
tin bırakmışlardır (User: 2006, 89). 

Karamanlıcanın nasıl bir dil olduğunu ilk kez Jacob ele almıştır. Jacob, 
Karamanlıcanın klasik dile çok yakın bir dil olduğunu ifade etmiştir (Eck
mann: 1950, 168'den; Jacob: 1898). Bu iddia Eckmann'a göre Karaman
lıca eserlerdeki hususiyetler incelendiğinde kısmen doğrudur (Eckmann: 
1950, 168). 

Karamanlıcada müşterek bir yazım birliği yoktur. Yaşanılan bölgeden böl
geye harflerin kullanımları, stilleri değişiklik gösterebilir. Bazen sadece bir 
bölgede kullanılan ve o bölgeye has harf stiline rastlanabilir4 (Karat: 2003, 
65). Bu bakımdan Karamanlıca eserlerin dil ve imlası standart bir dil özel
liği taşımamaktadır. Karamanlıca yazılmış eserlerin pek çoğu tercüme eser 
oldukları için mütercimlerinin dil ve imla anlayışlarını yansıtmaktadırlar. 
Bunun yanında mütercimlerin farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda 
yaşamış olmaları onların kendi aralarında da bir birlik oluşturamamalarına 
sebep olmuştur. Bu mütercimlerin esas gayesi ortaya koydukları eserlerin 

4 Buna örnek olarak Niğde'nin Yeşilburç köyü Ayios Theodoros Kilisesi yazıtı çok tipiktir. Söz konusu 
kitabede "i" harfi haç işareti ile gösterilmiştir. Bunun yanı sıra yerel söyleyiş özellikleri de dikkat 
çekicidir. örneğin Sille yazıtında "şefaati ile" ifadesi "şefaatıylan" şeklinde gösterilmiştir. "Hak 
taala" yerine "Hak taale" yazılmıştır. Bir diğer örnek ise Kayseri Endürlük'teki yazıtta "bin" sayısı, 
aynı yörede yaşayan Kayserililer gibi nazal n söylenişi ile Binn (Birr) şeklinde kaydedilmiştir (Karat: 
2003, 65). 

1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu 199 



Cihan ÇAKMAK 
. ---·----·-··---~-----

dili değil içeriğidir. Bu yüzden mütercimler hitap ettikleri topluluğun ken
dilerini anlayabilecekleri sade ve anlaşılır bir dil kullanmayı tercih etmişler
dir. Zira bu dini kitapların çoğu okunmak için değil dinlenmek için kaleme 
alınmıştır (Kılıçarslan-Kahya: 2009, 730). 

Karamanlıların yazılı eserlerinde, kitabelerinde ve mezar taşlarında Türk
çe kelimelere yer vermelerinin yanında bilhassa karındaş gibi Eski Türkçe 
kelimelere de yer vermiş olmaları son derece dikkat çekicidir. Alanya'nın 
Tepe Mahallesi'nin Hıdırellez Mevkiinde bulunan Agios Georgios 
Kilisesi'nin 1873 yılında tamir edildiğini anlatan kitabe buna örnek olarak 
gösterilebilir. 5 

Abdülkadir Baykurt Cami yazılarında Karamanlılardan geniş bir şekil

de bahseder. Cami'ye göre İstanbullular Karamanlılar'ı ayırt etmek için 
Karamanlı Rum tabirini kullanarak onları diğer Rum ahaliden ayırırlardı. 

Cami, bu Hıristiyan topluluğun son derece duru bir Türkçe kullandığını ve 
ibadetlerini yaptıkları kiliselerinde dini ritüellerini yine sade bir Türkçe ile 
yapmalarıyla dikkati çektiklerini belirtmektedir (Aygil: 2003, 73-74'den: 
Cami: 1932, 5-6). 

Sonuç olarak bugün Yunanistan'da birinci ve ikinci kuşak Karamanlı top
lumu içinde Türkçe hala canlı bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Üçüncü 
kuşak içinde konuşulanları anlayanların yanı sıra az sayıda da olsa Türkçe 
konuşabilen insanların yaşadığı bilinmektedir (Anzerlioğlu: 2009, 171 ). 

2.3. Karamanlıca Eserler 

Karamanlıca eserlere XV. ve XVll. yüzyıllar arasında yazma olarak rastlan
maktadır. Matbu eserler ise XVlll. yüzyılın başlarından itibaren yazılma
ya başlamıştır. Karamanlı Türkçesine tercüme edilen bilinen en eski eser 
ise İstanbul'un fethinden sonra ilk Ortodoks patriği olan Gennadios'un 
"İtikadname" adlı eseridir. Bunun yanı sıra Karamanlıca metinler içinde 
Adalia (Antalya)'lı Serapheim (Serafim)'in tercüme ettiği eserler büyük bir 
yekOn tutmaktadır (Sertkaya: 2004, 2). 

s Kitabenin günümüz Türk harflerine çevrilmiş şekli şöyledir: 
"1. Agios Georgios kilisesi kadimden burada bulunur. 
2. Şimdi bu tarihte Aziz kilise yeniden 
3. Ortodoks Hıristiyan karındaşlarımız kuvveti ile 
4. yapılmıştır. Biz de Kilise'nin tarihinin 
5. bilinmesi için bu tarihi yazdırmışızdır. 
6. Alanyalı Manuloğlu Sabba 1873 Abril 23." (Gönüllü: 1996, 24). 
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"Karamanlıca basılan ilk kitap 1718 yılında neşredilmiştir. O zamandan 
itibaren çeşitli Avrupa ülkelerinde Karamanlıca diyaleği ile yazılmış pek 
çok eser yayınlanmıştır. Karamanlıca kitapların en önemli koleksiyonu 
Atina'daki Milli Kütüphanede (National-bibliothek) ve Yunan Bilim Aka
demisi Kütüphanesinde (Bibliothek der Griechischen Akademie der Wis
senschaften) bulunmaktadır. Karamanlıca kitapların ilk listesi (yeni basımlı 
71 kitapla birlikte 54 eser) S. A. Chudaverdoğlu-Theodotos tarafından bir 
araya getirilmiştir. Karamanlidika adında düzenlenen büyük bir katalog 
Türkçe olup, Yunan alfabesiyle basılmış olan eserlerin analitik bir bibli
yografyası son zamanlarda Atinalı alimler S. Salaville ve E. Dalleggio tara
fından başlatılmıştır. İlk cildi 1584-1850 yıllarındaki 113 eseri tasvir eden 
1958 yılında Atina'da neşredilen bir katalog Karaman Edebiyatı hakkın
daki bilgimizi esaslı bir şekilde zenginleştirecektir." (Eckmann: 1988, 90). 

Grek harfleriyle yazılan Karamanlıca metinler incelendiğinde eserlerin, 
1850'ye kadar genel olarak dini konuları içerdiği görülür. Yayınlar, XIX. 
yüzyılın ortalarından itibaren giderek çeşitlenir. Aralarında gazete, dergi, 
tarih, coğrafya, gramer, sözlük (Osmanlı Türkçesi-Yunanca), ders kitabı, 
hukuk kitabı, çeviri romanların da bulunduğu din dışı eserler ortaya konul
maya başlamıştır (User: 2006, 90'dan: Stathis: 1994, 2055-2063). 

"Grek harfli Karamanlı Türkçesi kitaplar XVlll. ve XIX. yüzyıldan kalmadır. 
Bunların içinde en eskisi, ilk baskısı 1718'de İstanbul'da (diğer baskıları: 
Amsterdam 17 43, İstanbul 1803 ve 1883) yapılmış olan Gülzar-ı iman-i 
Mesihi adlı din kitabıdır. XVlll. yüzyıl başlarından XIX. yüzyıl sonlarına ka
dar yani iki yüz yıl içinde İstanbul, Venedik, Atina, Viyana, Leipzig, Amster
dam, Bükreş gibi şehirlerde basılmış Karamanlıca kitapların toplam sayısı 
500'ü aşar." (Tekin: 1977, 107-108). "Karamanlı ağzıyla çok sayıda söz
lük, din, felsefe, tıp, ticaret ve bilim eseri ortaya konmuştur. Bu gelenek, 
Lozan'da 30 Ocak 1923'te imzalanan 'Türk ve Rum Ahalinin Mübade
lesine Dair Mukavelename ve Protokol'ün yürürlüğe girdiği güne kadar 
aralıksız olarak devam etmiştir." (User: 2006, 86). 

Karamanlılar Yunanca bilmedikleri için dini ve din dışı konulu eserlerini 
Grek alfabesiyle yazmışlardır (Tekin: 1977, 107). Bu topluluk sadece mat
bu eserler yazmakla kalmamış, cenazelerini gömdükten sonra diktikleri 
mezar taşlarına, ibadetlerini yerine getirdikleri kiliselere ve su içtikleri hay
ratlara da kitabeler yazmışlardır (User: 2006, 90). 

Karamanlıca eserlerin yazılmasındaki en önemli ve birincil amaç dini aki
delerini yerine getirmek isteyen fakat Yunanca bilmeyen Anadolulu Or-
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todoks Hıristiyanlara dini inanç ve ritüellerinin öğretilmesidir (Kılıçarslan
Kahya: 2009, 730). 

Karamanlı dili, Grek harfleriyle yazılmış eserlerde olduğu gibi bir birlik gös
termemektedir. Fakat burada da bir edebi dil ve çeşitli ağızların varlığı söz 
konusudur. Janos Eckmann incelemiş olduğu metinlerden hareketle Kara
manlıca eserleri dil bakımından şöyle sınıflandırmıştır: 

"I. Doğrudan doğruya edebi Türkçe ile yazılmış eserler: Bu eserler aslen 
Arap harfleriyle yazılmış Türkçe eserlerin Yunan harfli neşirleridir. Bu gu
ruba giren eserler nispeten yeni olmakla birlikte transkripsiyon sistemleri 
genellikle doğrudur. Ayrıca kelimelerin vurgusunu göstermesi bakımından 
da faydalıdır. Rumlar için yazılmış olan Türkçe gramer ve sözlükler bu tür 
eserlere örnek olarak gösterilebilir. Bu tür eserlerde Arap alfabesiyle yazıl
mış olan metin bir de Yunan harfleriyle tekrar edilerek yazılmıştır. Bunlara 
ek olarak XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında İngiliz Mukaddes 
Kitap Şirketi tarafından yayımlanmış olan Yunan harfli Türkçe Mukaddes 
Kitap Tercümeleri de bu grupta yazılmış eserler içinde değerlendirilebilir 
(Eckmann: 1950, 167). 

il. Halk unsurları ile az çok karışık bir yazı dili ile yazılmış eserler. Bunlar 
arasında türlü kademeler vardır: 

a. Dili edebi Türkçeye yakın olmakla birlikte halk ağızlarına ait bazı fonetik 
özellikleri (eksik vokal uyumu: an/er, arzu/er, ağlı, güni, yoktır, aldı, kurtıl-, 
bulm-, do/dır-, ka/up, yetisüp, nufuzlı,; et-, de-, eşit-, ver-, gece oo it-, di-, 
işit-, vir-, gice; ses boşluğu: bean, temie, tek tük asimilasyon ve disimilas
yon ses hadiseleri: şeher, mimkin, muhasere, vb.) içeren metinler. 

Bunların dışında Anadolu Hıristiyanlarına Yunanca'yı öğretmek amacıyla 

Türkçe kısmı da Grek harfleriyle yazılmış sözlükler de bu gruba dahildir. Bu 
sözlükler esas olarak edebi dille yazılmış olmakla birlikte bazı ağız özellik
leri ile ağızlara da ait az da olsa kelimeleri de içermektedir. 

b. Bu gruba dahil edilen metinler a grubunda sayılan özelliklerinden baş
ka, sadece Karamanlıca metinlerde karşılaşılan bazı özellikler göstermek
tedir. örneğin; Arapça isim ve sıfatlara -tik ve -fi eklerinin getirilmesi gibi: 
af/ık, mübarekti. 

c. Bu metinlerde ağız hususiyetleri bundan önce sayılan gruplardan daha 
çoktur. Fakat sentaks bakımından bu metinler Türk sentaksından fazla 
farklılıklar göstermemektedir. 
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111. Karamanlı halk dili veya ona çok yakın bir dille yazılmış eserler bu gru
ba girmektedir. Bunlar dil bakımından tam bir birlik teşkil etmezler. Fakat 
temelde aynı ağız özelliklerini taşırlar." (Eckmann: 1950, 167-168). 

Özetle söyleyecek olursak Karamanlılar hem dini ve hem de din dışı konu
lu çok sayıda matbu eser ortaya koymuşlar ve bu eserlerde Türkçe düşü
nüp Türkçe yazmışlardır. 

3. Karamanlı Türkçesinin Türk Dili Tarihi İçindeki Önemi 

Karamanlı Türkçesi Türklerin tarih boyunca kullandıkları pek çok alfa
be içinde Grek harfleriyle Türkçe yazılması bakımından büyük önem 
taşımaktadır. 6 

Karamanlıların kullandığı Grek alfabesi tıpkı Latin alfabesinde olduğu gibi 
seslerin tespit edilmesi noktasında büyük önem taşımaktadır. Çünkü Arap 
alfabesinin kullanıldığı o devirlerde a ile e'nin ya da o, ö, u ve ü harflerinin 
okunuşunda bazı zorluklar yaşanıyordu. Fakat Grek alfabesinde söz konu
su harfler net olarak ortaya konmuştur. 

Yazıldığı dönemin halk dilini yansıtması ve bölgeden bölgeye söyleyiş 

farklılıklarının ortaya konulması bakımından da özel bir yere sahip olan 
Karamanlıca metinler ciddi bir şekilde ele alınmalı, ses hususiyetlerinin7 

yanında geniş kapsamlı bir grameri ve sözlüğü hazırlanmalıdır. 

4.Sonuç 

Toplumun mensup olduğu inanç sistemi ve siyasi yapı her zaman dil ve 
özellikle de alfabe üzerinde etkili olmuştur. Bir başka ifadeyle dil ve alfa
beyi toplumun bağlı olduğu siyasi yapı ve dini itikatlerden bağımsız dü
şünmek mümkün değildir. Bu bağlamda Karamanlılar da bağlı oldukları 
Ortodoks-Hıristiyan dininin ve kilisenin etkisiyle Grek alfabesini benimse
mişlerdir. 

Genel olarak bugüne kadar yapılmış çalışmalarda Karamanlı Türkçesinin 
belli özellikleri üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla bu alanda yapılmış çalış-

6 Türkler tarih sahnesinde var oldukları süreç içerinde Göktürk, Uygur, Soğut, Mani, Brahmi, Tibet, 
Süryani-Estrangelo, Grek, İbrani, Kiril, Arap ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. Daha geniş bilgi 
için bk. USER, Hatice Şirin, Türk YaZ1 Sistemleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006. 

7 Karamanlıcanın ses hususiyetleri Janos Eckmann tarafından ele alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. 
ECKMANN, Janos (1965), "Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar 1, Phonetica", Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları, C. Vlll, s. 
165-200. 
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malar bir bütünlük arzetmemekte ve Karamanlı Türkçesi hususunda kısmi 
bilgiler içermektedir. 

Çalışmamızda Karamanlılar ve Karamanlı Türkçesi hakkında derli toplu 
bilgi verilmeye çalışılmış, bundan sonra, Karamanlıların dil ve kültürlerini 
muhafaza etmeleri ve canlı tutmaları için ne gibi çalışmalar yapılabileceği 
üzerinde durulmuştur. 

Bu konuda yapılması gereken çalışmalar şu şekilde sıralanabilir: 

1. 1950'lerde Janos Eckmann'ın başlattığı çalışmalarla son yıllarda ulusal 
ve uluslararası düzeyde Karamanlı ağzının ele alındığı çok sayıda sem
pozyum düzenlenmiştir. Bu çalışmaların artması ve her yıl düzenli ola
rak Karamanlıların dillerinin, ağız özelliklerinin, kültürlerinin, gelenek
göreneklerinin ve Karamanlıca eserlerin konu edildiği sempozyum, 
kurultay ve çalıştaylar düzenlenmelidir. 

2. Karamanlıca yazmaların ilim aleminde kapsamlı bir şekilde tanıtıldığı 
akademik çalışmalar yapılmalıdır. 

3. Karamanlı Türkçesiyle kaleme alınmış gazete ve dergilerin tanıtımına 
ağırlık verilmelidir. 

4. Karamanlıca konusunda yapılan yayınların kaynakçalarının hazırlanma
sı sağlanmalıdır. 

5. Slav harfli Karamanlıca eserlerin katalogları hazırlanmalıdır. 

6. Karamanlı Türklerinin başta dilleri olmak üzere, tarih, kültür, gelenek 
ve göreneklerinin araştırılacağı Karamanlı Türkleri Araştırma Merkezi 
kurulmalıdır (Stathis: 1989, 60). 

7. Karamanlı Türkçesi daha önce ifade edildiği gibi bölgeden bölgeye 
değişiklikler göstermekte ve dilciler tarafından bir ağız olarak kabul 
edilmektedir. Bu bakımdan Karamanlı ağzıyla ilgili bugün hayatta olan 
kişilerle birebir görüşerek derlemeler yapılmalı ve söz konusu ağzın ke
lime zenginliğini gösteren bir Derleme Sözlüğü hazırlanmalıdır. 

8. Lozan Antlaşmasıyla mübadeleye tabi tutulan ve bugün Yunanistan' da 
birinci, ikinci ve üçüncü kuşak Karamanlı Türkleri Türkiye'ye düzenli 
olarak davet edilmeli, bu sayede Karamanlıların geçmişle olan kültürel 
bağlarının devam ettirilmesi sağlanmalıdır. 

9. Yunanistan'a götürülmüş binlerce Karamanlıca eserin tekrar Türkiye'ye 
getirilmesi sağlanmalı, bu eserlerin yeterli maddi kaynağın bulunması 
suretiyle incelenmesi ve kataloglanması için projeler oluşturulmalıdır 
(Hazar: 2008, 345). 
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1 O. Türk Dil Kurumu son yıllarda gerek Ermeni harfli metinlerin gerekse 
Grek harfli metinlerin incelenmesinde özellikle üniversitelerde lisan
süstü öğrenim gören öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Söz ko
nusu burs desteği başka kamu kuruluşları tarafından da desteklenmeli 
ve bu alandaki çalışmalar bu sayede bir artış göstermelidir. 

11. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanlık'a bağlı kısa adı TİKA ola
rak bilinen Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı son yıllarda bilhassa Orta 
Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkanlarda (Bosna Hersek, Ko
sova, Makedonya, Karadağ vb.) önemli projelere imza atmıştır. Aynı 
şekilde geçmişte yoğun olarak Anadolu'nun iç kesimlerinde yaşamak
tayken Lozan Antlaşmasıyla bugün Yunanistan'da yaşayan ve hala 
dillerini muhafaza eden Karamanlı Türklerinin yaşadıkları bölgelerde 
çalışmalar yapılmalı, tam nüfusları tespit edilmeli ve yoğun olarak ya
şadıkları bölgelerde kültür merkezleri kurulmalıdır. 

12. Karamanlı Türklerinin başta inanç ritüelleri olmak üzere, gelenek
göreneklerinin, yaşadıkları coğrafyaların, kullandıkları alfabelerin 
vb.nin anlatıldığı belgesel filmler çekilmeli ve bu kültür bizden sonraki 
kuşaklara aktarılmalıdır. 
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