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UKRAYNA’DAKİ KARAMANLICA YADİGÂRLARI:  
TÜRK DİLİ TARİHİNE VE  

ARAŞTIRMA PERSPEKTİFLERİNE DAİR
DRYGA, Iryna*

UKRAYNA/UKRAINE/УКРАИНА

ÖZET

Bildirimizin amacı Ukrayna’da Karamanlıca yazılı yadigârlar konusunun ilk 
başta Yunan bilimciler, sonra ise Türkologların gittikçe büyük dikkatini çektiği, 
bu açıdan Ukrayna’nın, etnik oluşum, gelişim, göçler, dilin gelişimi ve diller 
arası etkileşim gibi hususların iç içe girdiği gerek Türk, gerekse Kara ve Akdeniz 
Bölge Tarihi’nin en zor sorunlarından birinin çözümlenmesinde en baştaki rol 
üstlenebileceği ve önemli bir katkıda bulunabileceğine işaret etmektir. 

Ele alınacak konular şunlardır: 1. ‘İçine kapanık millet’ olan Karamanlı 
Turkofon Hristiyanlar tahminen 16. yy. sonlarından 1920’lere kadar 400 yıllık 
kendi yazılı geleneğini geliştirmiş, kutsal metin yazma ve çevirme bin yıllık 
ekolünün yazılı ifadesi olarak oldukça zengin yazılı mirası Kırım ve Azak’ta 
bırakmışlardır. 

2. Ana dili Türkçe olan Hristiyanlar, Ortodoks Yunan bir papazın gözünde 
ihanetçi sayıldıkları, kendilerine ahlaki norm olarak Yunan kilisesine mahsus 
olan Yunanca liturji ve kutsal kitap okuma zorunluluğu uygulandığı için söz 
konusu kültüroloji tezatı bugünlere dek sürerek sorunun gerek Türkiye gerekse 
Yunanistan’daki dil tarihi araştırılmalarına, gayriresmî olsa da bir mani koymakta, 
Karamanlıca kitapların resmi kaydetme ve Yunan paleografisi çerçevelerindeki 
arkeografik tasviriyle yetinmektedir. Bu sebeplerden dolayı konuyu genelleştirip 
tamalandırabilecek hiçbir linguistik araştırma yapılamamıştır. 

3. Karamanlıca edebiyatını (ilk başta Zebur) ancak 18.yüzyılın başında 
ilk önce daha hoşgörülü Batı Avrupa (Karamanlıların ticari ilişkileri güçlü 
olan Venedik)’da basılı olarak çıkarılmaya izin verildiği hâlde ondan önceki 
dönemlerde (en az XVI. yüzyıldan) Karamanlıca el yazma geleneği çok gelişmiş 
vaziyetteydi, matbaa geliştikten sonra da süregelmiştir. 

4. Kendi başımıza gerçekleştirdiğimiz memleketimiz Azak bölgesindeki alan 
araştırmalarına ve Kiev’deki arşiv tarama sonuçlarına dayanarak Ukrayna’daki 
Karamanlıca koleksiyonlarından, önce yayımlanması gereken kitaplardan, 
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onların dil özelliklerinden bahsedilecek, Türk dili ve bu arada Karay, Kırımçak, 
Urum gibi Ukrayna’daki ‘küçük’ Türk dilleri tarihine bu kitapların neleri 
kazandırabilecekleri üzerinde durulacaktır. 

5. Yunan bilimci Evgeni Çernuhin’in Atina Millî Araştırmaları Fonu için 
2004-2006 tarihlerinde yazdığı ‘Ukrayna Grekleri Tarihi’nde 70 kitaplık ‘Gotfi 
Piskoposluk Dairesi Arşivi’nde bulunan 40’ı Türkçe olan, Trefilios Karatsoğlu, 
Simeon Keçeci-Yeni, Karasubazarlı Mikael isimli papazların kaleme aldıkları 
Karamanlıca metinler araştırılırken Kapadokya ve Selanik’te rastladığımız 
Karamanlı dil yadigârlarındaki paralellikler araştırılacaktır. 

6. Karamanlı yazılı kaynaklarının sayısı ne kadardır? Tarihî akibeti nedir? 
Muhtemel okuyucuları ve müellifleri kimlerdir? gibi sorulara cevaben Türk, 
Balkan ve Ukrayna dil tarihçilerinin ortaklaşa çalışmaları neticesinde iş birliğinin 
nasıl genişletilebildiği incelenecektir.

Anahtar Kelimeleri: Türk dili tarihi, Karamanlıca, yazı geleneği, Kırım 
redaksiyonu, elyazma, Azak Urumları, Ukrayna’daki Türkçe.

---

Son 10 yılda yapılan çalışmalar Türk tarihinden ayrı düşünülemez. Ukrayna 
tarihi bilindikçe Ukrayna’daki Türk halkı ve dilleri ile ilgili tarihî araştırmalarda 
da gelişme görülmeye başlamıştır. Şu an itibarıyla, modern Türk edebiyatının 
zamandaş araştırmalarında belirli bir dönem tamamlanmış olduğundan, nihayet 
yüzyıllardır sabırsızlıkla beklenen kendi Türk manevi mirası, bu arada Kırım ve 
Azak Urum Türklerine ait yazılı Türk Karamanlı edebî geleneğinin incelenmeye 
başlandığından bahsedilebilmektedir. Fakat şu var ki, bu geleneği, onların tarihî 
vatanları olan Anadolulu, Kapadokya, Balkan (ilk başta Yunanistan), Bucak’tan 
arındırılmış olarak araştırmak, neredeyse olanak dışıdır. 

Ukrayna’da Karamanlıca yazılı yadigârlar konusu ilk başta Yunan bilimciler, 
sonra da Türkologların dikkatini çekmektedir. Bu açıdan bakıldığında yadigârlar, 
Ukrayna’nın, etnik oluşumu, gelişimi, göçler, dilin gelişimi ve diller arası 
etkileşim gibi hususlar açısından önem taşımaktadır. Bildirimizin amacı, bu 
yadigârların gerek Türk, gerekse Karadeniz ve Akdeniz Bölge tarihinin en zor 
sorunlarından birinin çözümlenmesinde büyük rol oynayacağını ve önemli 
katkılar sağlayabileceğine işaret etmektir. 

Karamanlıca konusu, başka bir deyişle Türk lehçelerinden bazılarının Yunan 
harfleriyle yazıldığı yazı sistemi, XXI. asırdaki Ukrayna için çok önemli bir 
konudur. Karamanlı Hristiyanları 400 yıllık kendi yazı geleneğini geliştirmişler ve 
bu geleneğe ait oldukça zengin bir yazılı mirası Kırım ve Azak’ta bırakmışlardır. 

Yaygın bir rivayete göre, Yunan harfli ilk Türkçe yazı, Constantinopolis 
Patriği Gennadios (Skholari) tarafından 1453 tarihinde İstanbul fethinden hemen 
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sonra Mehmed Fatih’e Ortodoksluğun esaslarını açıklamak için yazdırılmıştı. 
XVI. yy. sonlarında Bab-ı Ali’nin topraklarında yoğun bir biçimde bulunan 
Hristiyan kitleleri dinlerinin gerektirdiği dillerini ya çok kötü biliyor ya da 
hiç bilmiyordu. Yunan ruhanileri böylece bayağı zor, hatta gülünç bir duruma 
düşmüşler. İstanbul’dan tayin edilen din adamları görev yapacakları yere ulaşınca 
tebaalarının din kitapları anlamamakla kalmayıp Türkçe konuşamadıkları 
takdirde kendileriyle bir türlü anlaşamadıkları gerçekle yüz yüze geliyorlardı. 
Bizanslı Yunanlar, Roma Katolik Kilisesi’ne nazaran İncil’in yabancı dillere 
tercümesine gayet olumlu baktıkları hâlde, Türk halkları arasında Yunan kilise 
misyonerliğinin oluşturulamaması, Türkçe konuştukları için Karamanlıların 
kültür diyaloğunda eşit haklı katılımcılar olarak algılanılamamaları gibi dönemin 
tarihî şartlarında olumsuz bir biçimde rol oynamıştır. 

Anadili Türkçe olan Hristiyanlar, Ortodoks Yunan bir papazın gözünde 
ihanetçi sayıldıkları ve kendilerine Yunan kilisesine mahsus olan Yunanca liturji 
ile kutsal kitap okuma zorunluluğu ahlaki bir norm olarak uygulandığı için söz 
konusu kültüroloji tezatı bugünlere dek sürerek gelmiştir. Bu sorun gerek Türkiye 
gerekse Yunanistan’daki dil tarihi araştırılmalarına gayriresmî bir biçimde 
de olsa bir engel oluşturmakta ve Karamanlıca kitapların resmî kaydetme ve 
Yunan paleografisi çerçevelerindeki arkeografik tasviriyle yetinilmektedir. 
Yunanistan’da geleneksel olarak Karamanlıca araştırılırken “Türkçe” terimi 
kullanılmaktan kaçınılmış, ayrım ve seçim yapılmadan Yunan harfli tüm metinler, 
yazıldığı yer ve kullanıldığı Türk şivelerine bakılmaksızın “Karamanlidica 
(Karamankıca)” terimi ile ifade edilmiştir. Ancak şunu hatırlamak gerekiyor ki, 
”Karamanlidica” dediğimiz metinlerin bir kısmında, Türkçenin 20. yüzyıla kadar 
Karaman’da kullanılan ağzı (Karaman Ağzı), bazılarında ise diğer Türkçe ağızları 
veya İstanbul çıkışlı olursa edebî Türkçe kullanılmıştır. Karamanlıca edebiyatına 
ait eserlerin (ilk başta Zebur) ancak 18. yüzyılın başında, daha hoşgörülü olan 
Batı Avrupa (Karamanlıların ticari ilişkileri güçlü olan Venedik)’da basılmasına 
izin verildiği görülmektedir. Bundan önceki dönemlerde ise (ilk kez XVI. 
yüzyılda), Karamanlıca el yazma geleneği çok gelişmişti. Matbaa geliştikten 
sonra da basım işi devam etmiştir. Avrupalı bilginler, Karamanlı edebiyatına daha 
hoşgörülü bakmışlardır. Bu konudaki ilk dikkate değer araştırmayı, 1950’lilerin 
başlarında yapmışlardır1. Yunan harfli Türkçe yazıtlarının ilk bibliyografyası ise 
1958’de yayımlanmıştır2. 1987’de Karamanlı Yayınlar Katalogu’na ek olarak 

1 Eckmann, J. “Anadolu Karamanlι Ağιzlarιna Ait Araştırmalar. 1. Phonetica”. – Ankara, 1950. – 
S. 165-200 [Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dergisi. VIII. Cilt 1-2. 
Sayıdan ayrιbasιm], Idem. “ Yunan Harfli Karamanlı İmlâsı Hakkında”. – Ankara, 1950. – s. 27-
31 [Türk Dili ve tarihi hakkında araştırmalar, I (Eds. H. Eren&T. Halasi-Kun)]. “

2 Salaville, S., Dalleggio, E. Karamanlidika, Bibliographie Analytique d’ouvrage en Langue 
Turque imprimés en caractères Grecs. I. 1584-1850. – Athènes, 1958. – XI+325 p.
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Yunanlı araştırmacı Evangelia Balta kendi çalışmasını bastırmıştır3. Görülüyor 
ki, bu çalışmaların tümü, Karamanlıca metinlerin 1718 tarihinden beri 1920’lerde 
çıkmış son Selanik basılı eserlerine kadar nasıl yazılıp basıldığı hakkında genel 
bir fikir vermektedir. XX. yüzyılın 20. yıllarında Karamanlıca kitaplarının 
basılışı gayet ani durdurulmuştur. Sebep, Yunanistan’ın yeni sınırlarının oluşması 
ve Küçük Asya ile nüfus mübadelesidir: Yunanistan’a geçen Karamanlıların 
çocukları Yunancaya geçmiş, Karamanlıcayı okuyamaz olup yüzlerce yıllık 
kültürleri tarihin malına dönüşmüştür. Karamanlı yazılı kaynaklarından büyük 
bir çoğu muhtemelen kayıptır, bir kısmı Yunan, Türk, Balkan ve Ukrayna-Rusya 
kütüphane hazinelerinde veya özel koleksiyonlarda saklanmaktadır. 

Karamanlı elyazmaları bulmayı zorlaştıran, Yunan elyazmalarının genel 
kütlesinden ayrı tutulmamasıdır. Ancak Yunan arşivlerinde elyazmalar sayısı 30 
bini aşmaktadır. Pek çok Yunanca elyazmada Karamanlıca not, dipnot, birkaç 
sayfa bulunabilir. Yunanistan’daki Karamanlı elyazmalarının araştırılması yine 
Yunan paleoğrafisi çerçevelerindeki formal ve arkeoğrafi tasvirinin dışına hala 
çıkmamakta bu yüzden sonraki incelemenin ve potansiyel kullanıcıların ulaşımı 
için imkanları azaltmaktadır. Türkiye’deki Karamanlıca araştırmaları, şu yedi 
gruba ayırmaktayız4: 

1. Avrupalı kurumların Türkiye’deki Türkoloji yayınları. 

2. Karamanlı müelliflerin eserleri, dil incelemeleri. 

3. Başlı başına Karamanlıca ve Türkçenin tarihindeki rolü.

4. Bina ve mezar taşları üzerindeki Karamanlıca yazıların incelemeleri. 

5. Karamanoğulları ve Karaman Beylerbeyliği hakkındaki yazılar. 

6. Halk ve bölgebilim çerçevesindeki Karamanlıcadan bahseden yazılar. 

7. Uluslararası ilişkiler ve siyasi yazılar (mübadele, Türk-Yunan ilişkileri vs.). 

Karamanlıca araştırmalarının XX. yüzyıldaki yetersizliğinin sebepleri 
arasında ise; 

1. Genç kuşak bilim adamlarında yabancı dil biliminin eksikliği, dolayısıyla 
Yunanca ve Türkçe bilecek, tarihî dil araştırmaları sürdürecek filolog uzmanların 
yokluğu; 

2. Aynı derecede Ortodoksluğu ile İslamiyeti derinliklerine kavrayıp 
benimseyecek kadar özel ahlaki terbiye almış uzmanların olmayışı; 

3 Balta, E. Karamanlidika, Additions 1584-1900. Bibliographie Analytique. – Athènes, 1987, – 
285 p.

4 Дрига І. М. Стан вивчення караманлійських писемних пам’яток в Туреччині // 
ХІ Сходознавчі Читання А. Кримського. М. Київ, 7-8.06.2007 р. – с. 21-24. Detaylı bir 
bibliyoğrayfayı bu tebliğmizde vermekteyiz. 
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3. Egemen çevrelerdeki ideolojik yönergelerin tamamı problemin tarafsız 
irdelemesine desteten ziyade mani olmuştur. Gene de bugünlerde Türkiye’de 
özellikle AB ile bütünleşme süreci içinde tarihî ve filolojik çalışmalar çok 
gelişmiş vaziyettedir. Bu süreçte üçüncü ülkelerin ve bu arada Ukrayna’nın 
katkıları olabilir5.

Dobruca ile Bucak’ta bulunmuş Karamanlıca eserlerin durumu 
ve farklı, akibeti Türkiye ve Yunanistan’a nazaran avantajlıydı. 
Memleketimiz Azak bölgesinde yapmış olduğumuz alan araştırmalarına 
ve Kiev’deki arşiv taramalarımıza dayanarak şunu belirtelim: ülkemiz, 
coğrafyasının bir kısmı itibarıyla Bizans’ın varislerinden biridir. Bugüne 
kadar Ukrayna’nın güneyinde Bizanslıların torunları hâlâ yaşamakta, 
ve bu açıdan ülkemiz yegâne bir örnektir. Kırım Ortodoks Hristiyanları 
Osmanlı’nın himayesinde ayrı bir dinî-etnik grup hâlinde Rus Çariçesi 
Ekaterina’nın 1778 tarihli fermanına kadar varlığını sürdürmüşler. Azak 
bozkırlarına zorlu iskânları neticesinde dikkatsız bırakılan Karamanlıcayı 
kullanan Hristiyanlar, bu dikkatsizlik nedeniyle yeni memleketlerinde 
özgün Kırım kültürlerini yeniden kurmuş ve koruyabilmişlerdir. 19. 
yüzyılın sonu, Azak göçmenlerinin yaşam tarzlarını değiştirerek anadil ve 
kültürlerini unutturmaya başlamışken XX. yüzyılın başındaki toplumsal 
sarsıntı ve savaşlar Azak Urumlarının yoğun etnik bilincini pekiştirmiş, 
1925’lerde Sovyetlerin sürdürdüğü toprak köleliği ve kökleştirme politikası 
kültürel izolasyonarını daha da etkilemiştir. Sonuç olarak uzun seneler 
boyunca yabancı kültürler arasında eriyip gitmek yerine Karamanlı kültür, 
mükerrer ‘konservasyon’ yoluyla dünyada eşi olmadığı ve hala da modern 
kamuoyunun değerine idrak edemediği Karamanlı kültürü saklamıştır. 

Türkçe yazılan İncillerin her hâlde her köyün kilisesinde saklanıyor olduğu 
ve, dahası, papazların en az özel kullanımında diğer dini kitapların da bulunması 
gerektiği hâlde Yunan-Rus Ortodoks Kilise ilkelerinde yetiştirilmiş araştırmacılar 
Rusya İmparatorluğu’ndaki anadilde okul eğitimi yasağını gözönünde 
bulundurarak bu gerçeği görmezlikten gelmiş, sükûtla geçiştirmişler. 

Ukrayna’da şu an bulunmakta olan Karamanlıca kaynakları Yunan bilimci 
Evgeni Çernuhin Atina Millî Araştırmaları Fonu için 2004-2006 tarihlerinde 
yazdığı ‘Ukrayna Grekleri Tarihi’nde hesaplamaya çalışmıştır. Bunlar arasında 
en zengini, «Gotfi Piskoposluk Dairesi Arşivi»6 ya da protoiereus Trefilios 
Karatsoğlu’nun arşividir. Adıgeçen kaynaklar O. M. Garkavets’in alan 

5  Karamanlıbilim alanında diğer eşit haklı aday, Rusya’dır. Sankt – Petersburg’lu meslektaşlarımıza 
bu konuda her türlü başarılar dileyerek yine de Ukraynalı bilginlerin daha avantajlı bir durumda 
bulundukları, Ukraynalı Urum Türk kültürü araştırmalarında yeni bir sayfayı açma fırsatını 
kaçırmayacaklarına ümit ediyoruz. 

6  Серафимов, С. Заметки из архива Готфийской епархии в Крыму. – ЗООИД. – Т. 6. – 
Одесса, 1867. – С. 591-595. Sayfa: 27. 
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araştırmalarını içeren kitabında7 daha önce de anılmış ve arkeoğrafik açısından 
tasvir edilmişti, ancak kapsamlı dil araştırılması, çeviri yapılmamış veya Ortodoks 
liturji geleneği yönünden değerlendirilmemiştir. Ukrayna Urumları hakkında en 
temel sayılan çalışmasında ancak seçme Karamanlıca metinler yayınlanmış, dili 
‘kesin Karamanlı (aslında Osmanlı) yazı geleneği’ olarak kısaca tanımlanmıştır. 
Asıl ilgisini Urum Türk halk edebiyatına yönlendiren Garkavets böylece 
Ukrayna’daki Karamanlıca yazılı yadigârlarının varolmasını tekrar, ve kaçıncı 
defadır, kaydetmiş fakat çözmeye cesaret edememiştir. Azak’taki Karamanlıca 
yadigârları meselesini sözkonusu yazı geleneğinin kökenleri, Bizans ve Bizans 
sonrası, belki de Kırım aydın müellif çevrelerinde geliştirilen ekoller ile dolaysız 
bağlantılı olarak değerlendirmek gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. İlk etapta 
yapılacak olan işler, saklanmış olan yadigârların envanterini yapıp dil ve tarihî 
yönden inceden inceye incelemek, yenilerinin amaçlı arayışını gerçekleştirmektir. 

Azak’taki Karamalıca konusuna ilgi gösterenler arasında, meşhur bir etnoğraf, 
Novorosiyski Üniversitesi Profesörü V. İ. Hrıhorovıç’ın ismine sıkı sıkıya 
bağlıdır. Hrıhorovıç kendisi paradoksal olarak aslında sözkonusu soruna ilgisiz 
kalmıştır. Kırım’ın kadim elyazmaları konusuna tüm gönlü vermiş olan Ukraynalı 
Profesör, 1874 tarihli Ukrayna’nın güneyine yaptığı gezisi sırasında kendisine 
aldığı daha sonraki dönemlerin birkaç nüshaya fazla ilgi göstermemiştir. Belki 
de oldukça erken vefatı, Kırım Hristiyanlarının hayatlarının bu tarafına dikkat 
göstermesini önlemiştir. Kamuoyunu aydınlatan ve bugüne kadar ehemmiyetini 
yitirmeyen gerçek bir keşif, Odesa’daki Alman konsülü filolog Otto Blau 
tarafından yapılmıştır: V. Hrıhorovıç’ın bir kimseden almış olduğu Karamanlıca 
iki elyazmayı araştırıp yayımlamış, bir tanesini de kendisine satınalmıştır. Bir 
sürü yanlışlık, hatta zamanımızda kabul edilemez ‘antiarkeoğrafik’ zayifiyetin 
olmasına rağmen, O. Blau’nun bu çalışması, Azak Karamanlıca metinleri 
bastırdığı, incelemeye kalktığı, ve en önemlisi, ilimde Azak’ta ancak Karamanlıca 
elyazmalarının olduğu değil, ayni zamanda da yarı unutulmuş Türkofon Urumların 
olduğu fikri sabitleştirdiği için olağanüstü kıymetlidir. Ne yazık ki, söz konusu 
çalışmayı ne yeni Karamanlıca metin keşifleri, ne de Karamanlıca sorununu 
tekrar gündeme getiren incelemeler izleyebilmiştir. Mariupol Greklerine temaslı 
yerli ve yabancı tarihçi, folklorcu ve bölge etnoğrafyacılarının çalışmalarında tek 
tek sözü geçtiği hâlde ilmî bir problem olarak hiçbir zaman ele alınamamıştır. 

Ayrıntılı dinî anlatıları, ayin rehberleri, velaetname gibi kitapları içeren Ukrayna 
Kiev Karamanlıca koleksiyonunun sınıflandırılması, işlev alanları bakımından 
O. Garkavets tarafından araştırıldıysa da (bölüm 5 ‘Urum yazılı eserleri’ ve 6 
‘Urumcanın yüce üslubu’) dil ve edebiyat tarihi yönünden araştırılması yoktur. 
Urumlar hakkında bilinen tek Türkçe araştırmasında8, ‘Kiev’deki Grek Alfabeli 
7  Гаркавець, О. Уруми Надазов’я. Історія, мова, казки, пісні, загадки, прислів’я, писемні 

пам’ятки. – Алма-Ата 1999. – 624 с.
8 Altınkaynak, Erdoğan, Ortodoks Türkler Urumlar, Ankara, ÜBL Yayınları,Temmuz 2005,   247 s.
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Türkçe Mahkeme Kayıtları’ olarak Gotfi Piskoposluk Dairesinden Karamanlıca 
14 sayfa faksimilesi bulunmaktadır. Ancak Türkiyeli yazarın kütüphaneye hiçbir 
zaman kayıtlı olmadığı, sözkonusu arşivden hiç yararlanmadığını gösteren 
kullanıcı listeleri ve oradaki görevlilerin ifadelerinden anlaşılıyor ki fotoğraflar 
O. M. Garkavets’in özel arşivinden alınmış, Ukrayna Ulusal Kütüphanesi’nin 
hiç haberi olmadan Türkiye’de yayınlamış böylece Arşivlerden yararlanma 
Uluslararası Anlaşması kabaca çiğnenmiştir. Kaldı ki, Sayın E. Altınkaynak’ın 
Türkçe yayımladığı bu kitapta, ne yazık ki, ayrı ayrı hatalara rastlamakla birlikte 
Urumlar hakkında Ukraynaca iki asıl kitaptaki9 bilgilerden başka orijinal 
malûmata hiç rastlayamadık.

Azak Urumlarının yazı kültürünü pekiştiren etkenler arasında, halkın şuan eşit 
sayıda Türkçe ve Yunanca konuşan iki dil grubuna ayrımlaşmış olmasıdır. Türkçe 
konuşanlar yazı dillerini Yunan alfabesi vasıtasıyla kurarak kâh dinî kâh günlük 
manevi ihtiyaçlarını karşılayacak elyazma ve basılı edebiyatlarını geliştirmişler. 
XIX. yüzyıldan beri seçkin tarihçi ve eski eserleri derleyenler ‘Mariupol 
Greklerinde’ Yunan harfli Türkçe yazıtların varolmasını kaydetmişlerdi. Ancak 
onların fikrince bu yazıtlar, kurallardan bir çeşit zoraki sapma göstermektedir. 
Şüphesiz bu sapma kökünden kazılacaktır. Bu bağlamda Serafim Antonoviç 
Serafimov isimli Urum, bir köyü doğumlu, çok eğitimli ve aydın, kökten sürme 
bir papazın görüşü çok ifade edicidir: vekilharç Trifilios’un defteri anlatırken 
‘Türkçe, yalnız yer yer Rus harflerle karışık Yunan alfabeyle’ yazıldığını 
kaydetmiştir. 

XVIII. yüzyılın ilk yarısı – XIX. Yüzyılın sonuna ait toplam 64 elyazmadan 
16’sı Yunanca, 39’u Türkçe, 3’ü Rusça ve 6’sı karışık dillerdedir. 48i büyük 
ihtimalle Kırım veya Azak’ta kaleme alınmıştır. 19’u, anlatı türünden yani 
dini kanun olan ‘kodeks’lerdir. Geri kalan 27 belge, iş yazışma türünden 
mektup, not, sözleşme, senet, ilmühaberlerdir. Bazılarının müellifi, 
kendine özgü bir eğitim almış Trifilius kendisi, bazıları ise çevredeki 
baş din adamı olduğu için köy kiliseleri papazları, devlet memur ve özel 
kişilerden şöyle veya böyle ellerine geçmiştir. Yazışmacıların çeşitliliği 
de yaşam öykülerini, Azak Urum cemaatının sözlü tarihi hakkındaki 
bilgi edinme, yazı dili öğrenme düzeyini, el yazılarını kıyaslama fırsatı 
verdiğinden dolayı özellikle dikkat çekicidir. Yazılardan bırkaç tanesi, 
din adamları tarafından yazılmış olmamasına karşın bir yerlerde okuma 
yazmayı öğrenmiş kendi gramer yetenekleri oranında safdil fikirleri ifade 
etmeye çalışan basit insanlarca akdedilmiş olduğu için çok kıymetlidir. 

Diğer kitaplar arasında XVIII. yüzyıldan Yunanca, Kilise Slavoncası metinlerin 
yanısıra İncil’den Eski Yunanca, Latince, İbranice, Almanca, Polonca alıntılar, 

9 Гаркавець О., Уруми Надазов’я... ile ‘Panamerova’ olarak belirtilen Пономарёва, И. 
Мариупольские греки. Историко – этнографический обзор. – Мариуполь, 2005. 
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Türkçe, Arapça, Arnavutça, Gürcüce ayrı duaları bulunan bir konvolüt özel bir 
yer tutmaktadır. Türkçe olmayan tüm dillerde yazılar, yine Yunan harflidir. Bu 
yazılar, Karamanlı Türkçe değilse o zaman nedir? Konvolüt’ü oluşturan metinlerde 
fonetik esasına dayanarak diğer dilleri aktarmak için müellifin bildiği tek yazı 
sistemini kullanımı çok ayırdedicidir. Nihayet, Yunan harf yazım stili hemen her 
elyazmada birbirine çok yakındır. Türkçe seslerini yazıda gösterme kuralları (bu 
arada XVIII. yüzyılın artık 1. yarısında Kirilce ш harfinin yazılması) da birbirine 
benzemektedir. Sonraki dönemlerde Azak Karamanlıcasına diğer Kirilce harfleri 
de girmeye başlayınca son tahlilde Yunan harflerinin yerini tamamen almıştır. 
XVIII. yy. müelliflere gelindiğinde ise kanımızca onlar şöyle ya da böyle Kırım 
veya daha sonra Azak’ta aynî hocaların yetiştirmeleri idi. 

Kütüphanemizdeki anlatı türü kitaplar arasında sırf Yunanca yazılmış 
hiçbir elyazma yoktur. Kodeksler arasında, iki tam İncil, biri 1743 (27liste), 
öbürü XVIII. yüzyıl ila XIX. yüzyılın sonundan tamamlanmamış bir İncil, 
XVIII. yüzyılın ortalarından tamamlanmış bir gramer kitabı ve XIX. yüzyılın 
ilk üçünden biri ikisi müzik nota kitabıdır. Karamanlıca kitaplarından 9’u ayın 
kitabıdır; onlardan 7’si muhtemelen göçten daha önce akdedilmiş olsa gerek. 
Bütün bunlar, Trifilios Karatsoğlu’nun kâğıtlarıyla beraberdi. Muhtemelen, bu 
zatın özel kütüphanesi o kadar da az değildi, ellerinde her hâlde diğer kitaplar da 
vardır. Ellerimizdeki kısımlar tamamını oluşturamamaktadır. Bugün, söz konusu 
fragmentlerin kodekslerin kısmı mı olduğu, yoksa aynen gördüğümüz gibi 
küçük defterlerde mi saklandığını tahmin etmek çok zor. Edebiyatçılar için asıl 
merak uyandıran, sözkonusu ayin metinlerinin nasıl ve kimler tarafından kaleme 
alındığı, hangi kaynaklardan çeviri yapıldığıdır. Kuşkusuz halk edebiyatı ürünleri 
değil, orijinalleri Bizans döneminden bilinen azizlerin belirli velayetname, vaaz 
ve ahlak derslerine kadar inmektedir. 

Yunan kilisesi kadim ayin kitapları daha çağdaş ve kütlelerin daha iyi 
anlayabileceği Yunan diline çevrilmesine oldukça geç ve gönülsüz olarak 
yönelmiştir. Tebaasının ihtiyaçlarını karşılamak için çeviriler hep Türkçeye 
yapılmıştı. Çevirmenler kimlerdi, nerede ve ne zaman çalıştılar? Bunlar bilinmiyor 
ama, Kırım’da ve hatta Ortodoksların göçünün ilk on yıllarında Azak’ta, kullanılan 
dil Yunanca değil, Türkçenin yerel şivesi olduğu meydandadır.

Görülüyor ki, hem anlatı hem iş mektubu türü evraklar, Kırım ve Azak tarihi, 
Türk edebiyatı tarihi, karşılaştırmalı ve tarihi Türk grameri araştırmalarında 
kullanılmamıştır. Koleksiyonun ilk başta Karamanlıca kısmının ilmi kıymeti 
çok yüksektir. Gramer, diyalektoloji ve tarih ile ilgili yorumları aktararak 
Trefilios’un mektupları başta olmak üzere onu bir an önce yayımlamak, ancak 
Karamanlıcanın kendisinin tarihine değil, Gagavuz, Karay, Kırımçak, Urum gibi 
Ukrayna’daki Türk dilleri tarihine yeni pek çok şey kazandırabilecektir. Bugünkü 
araştırmacılar için Karamanlıların Kırım’da geçirdikleri ve Azak’a göçlerinden 
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sonraki ilk yıllar hala karanlıktadır. Oysa Gotfi koleksiyonundaki belgelerde bu 
sorunlara ışık tutacak zerre kadar olsa da bilgilerin bulunacağı tahmin edilebilir. 

Bu konuda Türk, Balkan ve Ukrayna dil tarihçilerinin ortaklaşa çalışmalarını 
ve iş birliğini pekiştirmek, ‘Karaman’dan Urum’a Türk Dili tarihi’ gibi ortak 
bir proje üretmek tüm Türkoloji, Slav bilim ve Balkan bilimine büyük bir katkı 
sağlayacağından eminiz. 

KAYNAKÇA

Ağca, Ferruh, Karamanlı Türkçesi morfolojisi (şekil bilgisi). – Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans. 1999, 132 s. Danışman: 
Nevzat Özkan. 

Altınkaynak, Erdoğan, Ortodoks Türkler Urumlar. – Ankara, ÜBL 
Yayınları, temmuz 2005, 247 s.

Analecta Isiniana: 77. Stathis, Pinelopi, Dictionnaires et grammaires dans 
la bibliographie en Karamanlı. 1994 Аnkara: Türk Tarih Kurumu Basımevi 
2056-2063ss. 

Anzerlioğlu, Yonca, “Ortodoks Karamanlılar”//Türk Kültürü. 4.2002/1974 
S. 166 956.1 /300. 

Armutlu, H. Mehmet, 1927- Türk Dilinin Anadolu’daki Üç Temel Direği 
“Üç Karamanlı”/H. Mehmet Armutlu. Ankara: 1997-1999: Özkan Matbaacılık 
Cilt: 1-3. 

Айбабин, А. И., Этническая история ранневизантийского Крыма. 
–Симферополь,1999, 349+1 C.

 Араджиони, М. А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения 
и историография этнической истории и культуры (80-е гг. ХVІІІ в. – 
90-е гг ХХ в.). – Симферополь, 1999, 132 с. 

Араджиони, М. А, ‘О взаимоотношениях христианского и мусульманского 
населения полуострова в период Крымского ханства’ // V сходознавчі 
читання А. Кримського: Тези доповідей міжнародної наукової 
конференції (м. Київ, 10-12 жовтня 2001 р.). – Київ, 2001. – С. 8-10.

Balta, E. Karamanlidika, Additions 1584-1900. Bibliographie Analytique,  
– Athènes, 1987, 285 p. 

Beşir, Çelebi, Karamanlı Hekim Beşir Çelebi’nin Edirne Tarihçesi 
...1979]. 

Blau, O., ‘Griechische-türkische Sprach-Proben aus Mariupoler 
Handschriften’ // Zeitschrift der Deutchen Morgenlaendischen Geselschaft. 
– Bd. 28. – Berlin, 1874, s. 562-583.



512

Claude, Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Çev.: Yıldız 
Moran, E Yayınları, İstanbul 1979.

Clogg, R., I Kath’imas Anatoli: Studies in Ottoman Greek History. – 
Istanbul: The Isis Press, 2004, p. 387-410 [Analecta Isiniana: 77]. – 410 p.

Clogg, R., ‘The Publications and Distribution of Karamanli Texts by the 
British and Foreign Bible Society before 1850’/Clogg R. I Kath’imas Anatoli: 
Studies in Ottoman Greek History. – Istanbul: The Isis Press, 2004, p. 333-
386. [Analecta Isiniana: 77]. 

Чернухин, Е. К., ‘О грамотности, неграмотности и безграмотности 
мариупольских греков (замечания к рукописному наследию XVIII–
XIX вв.’ // Язык и культура. – Вып. 8. – Т. V. – Часть 2. Национальные языки 
и культуры в их специфике и взаимодействии. – Киев, 2005. – С. 68-74. 

Чернухин, Е. К., ‘Памятники караманлийского письма в Украине: к 
постановке проблемы и о перспективах исследования’ // Yazarın bizzat 
verdiği bilgisayar çıktısı. 

Çiftçioğlu, İsmail, ‘Ürgüp'ün Taşkınpaşa (Damsa) Köyü'nde Karamanlı Devri 
Eserleri’ // Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.     3/2-
12.2001. 

Çiftçioğlu, İsmail, Vakfiyelere ve Tahrir Defterelerine göre Karamanlı 
Eğitim-Öğretim Müesseseleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. Doktora, 347 s. 2001. Danışman: Kemal Göde. 

Çöloğlu, Ayşe Reyhan, Karaman’da Aşıklık Geleneği ve Karamanlı 
Aşıklar. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, 360 s. Yüksek 
Lisans. Danışman: Ali Yakıcı. 

Dryga, I. M. “Ukrayna Millî Bilimler Akademisi, A. Krımskı adına Şarkiyat 
Araştırma Enstitüsünün Geçmişi ve Bugünü” \\ Abay Türkoloji Yıllığı.- Abay 
Devlet Pedegoji Üniversitesi. Türk Dünyası Araştırmaları/Almaaty, Kazakhstan, 
2006.- No.: 1, s. 67-76. 

Дрига, І. М., ‘Карбована в камені караманлідіка Кападокії’ // Східний 
Світ, К., № 1, 2007. – С. 98-106. 

Дрига, І. М,. ‘Стан вивчення караманлійських писемних пам’яток 
в Туреччині’ // ХІ Сходознавчі Читання А. Кримського. - М. Київ, 
7-8.06.2007 р. – С. 21-24. 

Eckmann, J., “Anadolu Karamanlı Ağzına Ait Araştırmalar” // AÜ DTCF 
Dergisi, Cilt VIII, Sayı: 1-2 Mart Haziran 1950.

Eckmann, J., “Anadolu Karamanlι Ağιzlarιna ait Araştırmalar. 1. Phonetica”. 



513

– Ankara, 1950, s. 165-200 [Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya 
Fakültesi Dergisi. VIII. Cilt, 1-2. Sayıdan ayrιbasιm], Idem. “Yunan Harfli 
Karamanlı İmlâsı Hakkında”. – Ankara, 1950. – S. 27-31 [Türk Dili ve Tarihi 
Hakkında Araştırmalar, I (Eds. H. Eren & T. Halasi-Kun)].

Eckmann, J., “Yunan harfli Karamanlı imlâsı hakkında” // Türk Dili ve 
Tarihi Hakkında Araştırmalar, I (Eds. H. Eren & T. Halasi-Kun)], Ankara, 
1950, s. 27-31. 

Eckmann, J. ‘Sur le Terme “Karaman” et les Recherches sur les 
Karamans’ / De J. Eckmann, Mefküre Mollova. İstanbul, 1980, Edebiyat Fak. 
Basımevi. 

Erol, Merih. “19. Yüzyılda Basılan Karamanlıca Eserler” //Toplumsal Tarih. 
- 8. 2004, 66-69 ss. 

Eyice, Semavi, 1924- Anadolu’da Karamanlıca Kitabevi / Semavi Eyice, 
Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1975, 26-48 ss. 

Eyice, Semavi, 1924. Anadolu’da “Karamanlıca” Kitabeler: (Grek 
Harfleriyle Türkçe Kitabeler). - Ankara, 1980. Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
683-696 ss. 

Eyice, Semavi, 1924-Konya’nın Alâeddin Tepesinde Selçuklu Öncesine 
Âit Bir Eser Eflâtun Mescidi / Semavi Eyice, İstanbul 1971, 269-303 ss. 

Eyice, Semavi, 1924-Türk Trakya Araştırmalarının öncüsü Ord. Prof. 
Dr. Arif Müfid Mansel : (1905-1975) / Semavi Eyice, İstanbul: [yayl.y.], 1976, 
301-330 ss. 

Гаркавець, О., Уруми Надазов’я. Історія, мова, казки, пісні, загадки, 
прислів’я, писемні пам’ятки, Алма-Ата 1999, 624 с.

Греческие молитвы, заклятия и заговоры из Большой Каракубы, Вступ. 
статья, ист.-фил. ком., перевод Евгения Чернухина, Донецк, 2005, 168 с. 

Григорович, В. И., Записки антиквара о поездке его на Калку и 
Кальмиус, в Корсунскую землю и на южные побережья Днепра, 
Днестра и Турунгана, Одесса, 1874, 48 с.

Хартахай, Ф. А., Христианство в Крыму, Симферополь, 1867, 70 с. 

Хартахай, Ф. А., Язык умирающего греческого наречия: Греческий 
глоссарий. – Сартана, 1859. – РНБ, отдел рукописей, ед. 802-806.

İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Cilt 24, ss. 454-462.

Kahya, Hayrullah, Grek Harfli Osmanlı Türkçesi Bir Eser: İspat-ı 
Mesihiye Üzerinde Dil Incelemesi. Fatih Uni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 



514

Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans, 289 s. 2003. Danışman: Mehmet 
Kutalmış. 

Karakaya, Nilay Çorağan. “Karamanlılar” //Yeni Türkiye, Özel Sayı:          
1-2.2002/1995. 

Karamanlı Aynî-Hayatı ve Eserleri-İnceleme, Öztoprak, Fahrettin. 

Karamanlı Halk Ozanlarından Âşık Gufrâni ve Kenzi / Düzenleyen 
...1992. İpekten, Halûk. Karamanlı Nizâmî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı 
...1974. 

Karamanlı Mehmet Paşa //Türk Dünyası Tarih Dergisi. 172-4.2001. 

‘Karamanoğlu Mehmet Bey (Karaman)’, ‘Karamanoğulları’ // Tarih. 
Benlisoy, Foti / Benlisoy, Stefo. “19. Yüzyılda Karamanlılar ve Eğitim Nevşehir 
Mektepleri”. 13/74-2. 2000. 

Кондараки, В. Х., История Христианства в Тавриде. – Одесса, 1871, 28 с.

Кочубей, Ю., Україна і Схід. Бібліографія, 1917-1991, К., 1999. 

Korat, Gürsel, Büyük Bedel: Mübadele // Atlas, 2001, Sayı: 94, s. 120-139.

Korat, Gürsel, Taş Kapıdan Taçkapıya: Kapadokya. – İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2005, 6. Baskı, 382 s., с. 71. 

Korat, Gürsel, “Karanlıktaki Dil: Karamanlıca” //Atlas, 8.2003. 

Korkmaz, Zeynep. Türk Dili Üzerine Araştırmalar. TDK Yayınları, Cilt I, s. 248.

Konyalı, İ. Hakkı, Abidelerle ve Kitabelerle Karaman Tarihi, Baha 
Matbaası, Ankara 1967.

Salaville, S.-Dalleggio, E. Karamanlidika. Bibliographie Analytique 
d’ouvrage en Langue Turque Imprimés en Caractères Grecs. I. 1584-1850. 
– Athènes, 1958, XI+325 p.

Savran, Ömer, Karamanlı Nizami Divanı’ndan Seçme Gazeller ve 
Bugünkü Türkçesi.Yüksek Lisans,1996.

Серафимов, С., ‘Заметки из архива Готфийской епархии в Крыму’ // 
ЗООИД, Т. 6, Одесса, 1867, С. 591-595. 

Соколов, И. И., ‘Мариупольские греки. 1. Мариупольские греки 
до поселения их на Украине (ХV-ХVІІІ вв.)’ // Труды Института 
славяноведения АН СССР, Т. 1, Ленинград, 1932, С. 297-317; 

Somunkıran, Rezzan, Karamanlı Nizami Divanı Tahlili. Yüksek Lisans, 1994. 

Şikarî, Karamanoğuları Tarihi, Yeni Kitap Basımevi, Konya 1946.



515

Temizsoy, İlhan, Karaman Museum /M. Vahbi Uysal; translated: by Ülge 
Göker. Ankara, 1983, Ajans-Türk Matbaacılık.

Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu 
Devletleri, TTK Yayınları VIII, İstanbul 1989.

Ünal, Tahsin, Karamanoğulları Tarihi (Türkçe Kaynaklara Göre), 
Konya: Arı Basımevi, 1986.

V. İ. Vernadski adındaki Ukrayna Milli Kütüphane (NBUV) Elyazmalar 
Enstitüsü Elyazma Koleksiyonları.10

Якубова, Л. Д., ‘Еллінізація приазовських греків (середина 20-х-30-і 
роки) – мовно-культурний аспект’ // Записки історико-філологічного 
товариства Андрія Білецького. – Т. 2. – С. 87-98. 

10  Yukarıdaki katalog, fon ve ayrı elyazmalardan yararlanma fırsatı verdikleri ve her türlü yardımı 
ettikleri için tüm ilgili NBUV görevlilerine ile Sayın Kütüphane Genel Müdürü Ord. Prof. Dr. 
Onışçenko, O. İ., Elyazmalar Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. L. İ. Dubrovina’ya çok teşekkür 
ediyoruz. 



516


