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Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konu anlarına Karamanlı; bunların
konu tukları dile de Karamanlıca denmektedir. Bunların âdet, gelenek ve
görenekleri Türktür. Tarih boyunca Ortado u - ba ta Suriye-, Anadolu’nun
özellikle iç ve güney kesimleri ile Karadeniz bölgesi, Kıbrıs, Balkanlar ve
Kırım’da ya amı lardır (Eckmann 1988: 89). Karamanlılar aslında 11.
yüzyılda Bizans ordusunda paralı asker olarak çalı an bazı Türk boylarının
torunlarıdır. Bu Türk boyları dillerini kaybetmediler ancak zamanla
Hristiyanla tılar (Eröz 1983: 3; Güler 2000: 21; Eckmann 1988: 89;
Anzerlio lu 2003: 136, Kahya 2008: 488).
Anadoludaki Karamanlılar 1923’teki nüfus mübadelesi sırasında
dinlerinden dolayı Rum milletine dahil edilmi
ve Yunanistan’a
gönderilmi lerdir.
u anda ço u Yunanistan’ın de i ik ehirlerinde
ya amaktadır. Sayıları tam olarak bilinememekte ise de birkaç milyon
civarında oldukları tahmin edilebilir. Son yıllarda iki ülke arasındaki gidi
geli lerin kolayla ması Karamanlı Türklerin Türkiye ve Türkiye’deki
insanlarla ili kilerini devam ettirmelerini sa lamı tır. Kayseri, Nev ehir,
Çankırı, Ni de, Adana gibi Anadolu’nun de i ik yerlerinde do mu ve u anda
Yunanistan’da ya ayan bu insanların zaman zaman eski köylerini ziyarete
gelmeleri, “Dedelerin Barı ı” gibi ba lıklarla ulusal gazetelerde haber olarak
çıkmaktadır.
Karamanlı Türkçesinin yazılı metinlerine ilk olarak stanbul’un
fethinden sonra rastlanmaktadır. Eldeki ilk Karamanlıca kitap 1584 tarihli
Gülzar-ı man-ı Mesihi adlı bir din kitabıdır. Bundan sonra 1935 yılına kadar
stanbul, Atina, Venedik ve Kıbrıs gibi yerlerde yüzlerce Karamanlıca kitap
yayımlanmı tır. Bu kitapların ço u dini içerikli ve Yunancadan tercümedir.
Bunlar standart Osmanlı Türkçesi ile de il mahallî Karamanlı a zı ile
yazılmı tır (Eckmann 1988: 89-90; Tekin 1997: 107-108, Eyice 1962: 373).
Karamanlıca eserler dil ve edebiyat tarihimizde önemli bir yere
sahiptir. Bunlar Yunan alfabesiyle yazıldıkları için Arap alfabesiyle yazılan o
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devir Türkçesinde çözülmesi mümkün olmayan bazı meselelerin çözümünde
i e yarayabilirler. Bunun yanında yazıldıkları dönemin halk dilini yansıtmaları
yönüyle de ayrı bir öneme sahiptirler (Kahya 2003: iii).
Karamanlıların Osmanlı mparatorlu u içindeki tüm toplumlardan ayrı
özellikleri vardır. Hıristiyan olmaları ile Müslümanlardan, Ortodokslukları ile
Katolik ve Protestanlardan, Anadolulu olmaları ve Yunanca bilmemeleri ile de
Yunanistanlılardan ayrılırlar (Balta 1990: 19). Karamanlılar, “Türkofon
Ortodokslar”, “Zımmiyan-ı Karaman”, “Anadolu Hıristiyan’ı”, “Anadolu
Rum’u”, “Anadolulu Ortodoks Türkler” ya da “Karamanlı Ortodoks Türkler”
olarak bilinirler.
Türkiye’de Karamanlıların dil, edebiyat ve kültürleri konusunda fazla
ara tırma yapılmamı tır. Yonca Anzerlio lu’nun “Karamanlı Ortodoks
Türkler” adlı kitabı son yıllarda bu konu ile ilgili yapılmı en kapsamlı
çalı malardan biridir. “Türkiye’de Ortodoks Türkler (16.yy.-20.yy.)” adı ile
Hacettepe Üniversitesi’nde doktora tezi olarak hazırlanmı bu çalı ma, daha
sonra saha çalı malarıyla da geni letilerek “Karamanlı Ortodoks Türkler”
adıyla Phoenix yayınları arasından çıkmı tır.
Yazar kitabını üç ana bölüme ayırmı tır.
“Bizans mparatorlu u ve Ortodoks Türkler” adlı birinci bölümde
Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara gelen Hunlar, Avarlar, Bulgarlar,
Hazarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar’dan bahsedilmi tir. Bazılarının
Anadolu’ya da geldikleri bilinen bu boyların her birinin Balkanlara nasıl
geldi i ayrıntılı olarak anlatılmı tır. M.S. 5. yüzyıldan itibaren Türk-Bizans
ili kileri daha da artmı tır. Bizans mparatorlu u, geleneksel politikası ile
etrafındaki toplulukları - özellikle Bulgarlar, Hazarlar, Peçenekler, KumanKıpçaklar gibi Türk boylarını - kendine ba ımlı hâle getirmeye çalı mı tır.
Bunun için siyasî, askerî, ekonomik ve özellikle - Bizans Ortodoks Kilisesinin
çalı malarıyla – dinî etkenler kullanmı tır. Böylece birçok Türk boyu ya
tamamen ya da kısmen Hıristiyanla mı tır. Kitapta, tamamen ya da kısmen
Hıristiyanla tırılan bu Türk boylarının Bizans askerî sisteminde nasıl yer
aldıkları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Paralı asker olarak Bizans ordusunda
bulunan bu Türklerin Malazgirt, Miryakefalon ve Haçlı seferlerinde Bizans
ordusuna yaptıkları hizmetlere de de inilmi tir.
Bölümün sonunda “Türkopoller” olarak bilinen farklı bir Türk
boyunun Selçuklu Türklerinden olabilece i iddia edilmi ve Bizans ordusunda
önemli yararlılıklar gösteren Ionnes, Tatikios, George Maniakes gibi Türkopol
komutanları hakkında bilgiler de verilmi tir.
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“Osmanlı mparatorlu u ve Karamanlı Ortodoks Türkler” ba lıklı
ikinci bölümde Osmanlı mparatorlu u dönemindeki Karamanlılar hakkında
bilgi verilmi tir. Yakla ık 100 sayfa olan bu bölüm, eserin en önemli
bölümünü olu turmaktadır. Burada Karamanlı adının nereden geldi i,
Karamanlıların dili, âdet, gelenek ve görenekleri ve 19. yüzyıldaki ekonomik
ve kültürel geli meler kar ısındaki durumları anlatılmı tır. Bu bölümde
Karamanlıca kitaplardan da söz edilmi tir. Ayrıca ba ka bir Ortodoks Türk
boyu olan Kırım’daki “Urumlar”ın dil, âdet ve göreneklerine de de inilmi tir.
Karamanlıların etnik kökeni meselesine bu bölümde yer vermi olan
yazar, bu konudaki birçok farklı dü ünceyi tenkit ettikten sonra Karamanlıların
11. yüzyılda Bizans ordusunda paralı asker olarak çalı an ve zamanla
Hıristiyanla an Türklerin soyundan geldi ini ifade eder.
Bu bölümün en önemli tarafını yazarın 2000 yılında bizzat
Yunanistan’a giderek oradaki - özellikle ya lı - Karamanlılarla yapmı oldu u
mülakatlar olu turmaktadır. Yazar tarafından ses kayıtları alınmı olan bu
mülakatlarda Karamanlıların Anadolu’daki ya ayı ları, dü ünleri, bayramları,
Müslüman-Türkler ile olan ili kileri, u anda kendilerini nasıl gördükleri gibi
konularda konu ulmu tur. Karamanlıların ço unun eski vatanlarını çok
özledikleri, oradayken Müslüman-Türklerle iyi geçindikleri ve kendilerini
özbeöz Türk olarak gördükleri anla ılmaktadır. Köylerinin Müslüman-Türk
köylerinden ayrı olmasına ra men ninnileri, türküleri ve tekerlemeleri
Müslüman-Türkler ile tamamen aynıdır. Kitapta bunlardan örnekler zikr
edilmi tir.
Yazar, ikinci ku a ın ço unun Türkçe konu abildi ini, üçüncü
ku aktakilerin arasında Türkçeyi anlayabilenlerin oldu unu belirtmektedir. Bu
bölümde Karamanlıların giyim, ku am ve âdetleri ile alakalı bazı fotograflarına
da yer verilmi tir.
Kitabın “Milli Mücadele ve Sonrasında Karamanlı Ortodoks
Türkler” ba lıklı üçüncü ve son bölümünde Karamanlıların 1. Dünya
Sava ı’ından sonraki durumları üzerinde durulmu tur. Bu bölümde
Karamanlıların Milli Mücadele döneminde Müslüman-Türklere kar ı hiçbir
dü manlık beslemedi i, kendilerini Ortodoks Yunanlılardan ziyade MüslümanTürklere yakın hissettikleri ve öyle davrandıkları anlatılmı tır.
Bu bölümdeki bilgilere göre Karamanlılar Lozan görü meleri
sırasında ayrı bir grup olarak de erlendirilmemi lerdir. Bununla beraber smet
nönü’nün o dönemde Karamanlıların mübadeleden hariç kalacakları yönünde
beyanatlar verdi i bilinmektedir. Milli Mücadele sonrasında mübadele konusu
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gündeme geldi inde Karamanlılar, - basın yayın yoluyla - Anadolu’dan gitmek
istemedikleri ifade etmi , her fırsatta kendilerinin Anadolulu olduklarını dile
getirmi lerdir. Milli Mücadeleyi desteklediklerini ve amaçlarının Fener Rum
Patrikhanesi yerine Papa Eftim önderli inde ba ımsız bir Türk Ortodoks
Kilisesi kurmak oldu unu belirtmi lerdir. Tüm bunlara ra men mübadele
sürecinde Karamanlılar di er Ortodoks Hıristiyanlar ile bir tutulmu ve
böylece Anadolu’yu terk etmek zorunda kalmı lardır. Sadece Ba ımsız Türk
Ortodoks Kilisesinin kurucusu Papa Eftim ve ailesi, Reisicumhur Mustafa
Kemal Atatürk ve di er devlet adamlarının özel izinleri ile Türkiye’de
kalabilmi lerdir.
Bölümün sonunda Karamanlıların Yunanistan’da nasıl kar ılandıkları
konusuna da de inilmi tir. Buna göre Karamanlılar Yunanistan’da kendi
dinda ları tarafından hor görülmü , “Siz Türksünüz” denilerek hakaretlere
u ramı lardır. Türkçe konu tukları ve Yunanca bilmedikleri için de epeyce
sıkıntı çekmi lerdir. Kitabın bu bölümünde Karamanlıların çektikleri sıkıntıları
gösteren o döneme ait fotograflara da yer verilmi tir.
Yazarın kitap boyunca sık sık kaynak göstermesi çalı manın
akademik seviyesini göstermesi açısından önemlidir. Yerli ve yabancı birçok
yayının taranması ile olu turulan çalı manın sonunda “Kaynakça” bölümü yer
almaktadır. Kitabın en sonunda “Ekler” ba lı ı altında Ba bakanlık Devlet
Ar ivi’nden ve daha ba ka yerlerden elde edilmi konu ile ilgili belgeler
okuyucuların istifadesine sunulmu tur.
Yazar akıcı ve anla ılır bir dil ile Anadolu’nun önemli bir toplulu u
olan Karamanlıların dününü ve bugününü ortaya koymaya çalı mı tır. Ya ayan
Karamanlılarla yaptı ı röportajlar eserin de erini daha da artırmı tır. Yazarın
elindeki ses kayıtlarının tamamının dökümünün yapılması ve i lenerek
yayımlanması ise Karamanlı dili ile ilgilenenler için çok önemlidir ve bunun
yapılmasını temenni ederiz.
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