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ÖN SÖZ

Adlarına ilk olarak tahminen XIII. yüzyılda rastlanan Karamanlılar, 
Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyanlardır. Tarih boyunca başta İç Ana-
dolu olmak üzere Balkanlar, Karadeniz, Suriye vb. bölgelerde yaşamış, 
Yunan harfleriyle Türkçe yazmışlardır. Özellikle XVIII. yüzyıldan son-
ra yüzlerce eser veren Karamanlılar 1923’teki Nüfus Mübâdelesi ile 
Rumlarla birlikte Yunanistan’a gönderilmişlerdir. 

Karamanlıların tarihi, dili ve edebiyatları üzerine yapılan ilk çalışmalar 
yüz yıl kadar geriye gider. Macar Türkolog Jànos Eckmann, yaptığı 
çalışmalar ile Karamanlıca alfabesini, ses bilgisini ve edebiyatını tespit 
etmiştir. S. Salaville ve E. Dalleggio ile Evangelia Balta ise Karamanlı-
ca kitapların bibliyografyasını hazırlamışlardır. Yonca Anzerlioğlu Ka-
ramanlıların tarihi ve kültürü üzerinde araştırmalar yapmış, Gazanfer 
İbar ise Karamanlılar ile ilgili günümüze ulaşan birçok belge yayımla-
mıştır. Özellikle İç Anadolu’da Karamanlılardan kalan çeşitli kitabeler 
üzerine de bazı çalışmalar yapılmıştır.

Karamanlıların dili, tarihi, edebiyatı, kültürü vb. alanlarda yapılan ça-
lışmalar son yıllarda artmaya başlamıştır. Konu ile ilgili uluslararası 
sempozyumlar düzenlenmiş, makaleler ve kitaplar yayımlanmış, üni-
versitelerde tezler hazırlanmıştır.

Karamanlıca ile ilgili yeni bir çalışma olan elinizdeki eser giriş, incele-
me, metin ve dizin olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde Karamanlılar, Karamanlıca ve Karaman Edebiya-
tı hakkında kısa bilgi verilmiş, Türkçenin tarihî gelişim sürecinde ve 
Anadolu ağızları içinde Karamanlıcanın yeri konusuna değinilmiştir. 
Bu bölümde çalışmanın hacmini artırmamak için ayrıntılı bilgi vermek-
ten kaçınılmıştır. Ancak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyanlar, dipnotlarla 
gerekli kaynaklara yönlendirilmiştir. 

İnceleme bölümünde Angeliaforos Çocuklar İçün (1872-1895) adlı 
aylık süreli Yunan harfli Türkçe çocuk dergisi hakkında kısaca bilgi 
verilmiş, elinizdeki çalışmaya konu olan 1872 yılına ait ilk cildi içinde 
yer alan yazıların listesi çıkarılmıştır. İnceleme bölümünün ikinci aşa-
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masında derginin şekil bilgisi üzerinde durulmuştur. Bu bölümde Ange-

liaforos Çocuklar İçün adlı derginin ilk cildinin elimizde bulunan on bir 
sayısının şekil bilgisi, metinlerden seçilen örneklerle ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Çalışmanın daha yararlı olması amacıyla inceleme bölü-
mündeki örneklerin çok sayıda olmasına özen gösterilmiştir. 

Üçüncü bölümde Angeliaforos Çocuklar İçün adlı Yunan harfli Türk-
çe çocuk dergisinin ilk cildinin Latin harflerine aktarılmış metni yer 
almaktadır. Resimli bir dergi olan Angeliaforos’un her sayfası üçer sü-
tundan oluştuğundan bu bölümde her sayfa a, b ve c sütunları şeklinde 
üçe ayrılmıştır. Metinde sayfa ve sütun numaraları [1a], [1b], [1c], [2a], 
[2b], [2c]… şeklinde köşeli parantez içinde, satır numaraları ise (1), (2), 
(3), (4)… şeklinde yay ayraç içinde gösterilmiştir. Metin kurulurken 
orijinal metnin imlâsı korunmuş; ancak noktalama işaretleri, paragraf 
düzenleri vb. tarafımızca düzenlenmiştir.

Çalışmanın dizin bölümünde ise metinde geçen tüm kelimelerin alfabe-
tik dizini yapılmıştır. Dizinde metindeki her kelimenin metinde almış 
olduğu ekler, geçtiği yerler ve metindeki tekrar sayıları gösterilmiştir. 
Cibakaya programı kullanılarak hazırlanan dizinde, her madde başının 
karşısına madde başlarının metinde geçen sözlük anlamları mümkün 
olduğunca ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Anlamları değişen alt madde 
başlarının anlamları ise tırnak işareti içinde yanlarına eklenmiştir. 

Çalışmanın en sonunda çalışma esnasında faydalanılan kaynaklar yer 
almaktadır. Burada alan ile ilgili olan ancak elinizdeki çalışma için doğ-
rudan yararlanılmayan kaynaklara yer verilmemiştir.

Bu vesileyle Karamanlılar ve Karamanlıca ile ilgili ilk derslerimi al-
dığımı hocam Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ’a, çalışmaya çok emeği 
geçmiş olan arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILIÇARSLAN’a ve 
adlarını sayamayacağım diğer hocalarıma çok teşekkür ederim. Sağ ol-
sunlar. 

Yaklaşık üç yıl gibi uzun ve yorucu bir mesai ürünü olan elinizdeki 
çalışma, kusursuz ve yanlışsız olduğu iddiasında değildir. Ancak konu 
ile ilgilenen araştırmacı ve okuyuculara faydalı olursa amacına ulaşmış 
olacaktır.

Temmuz 2015
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YENİ BASI HAKKINDA

Elinizdeki çalışma daha önce hazırlamış olduğumuz Yunan Harfli 

Türkçe Bir Dergi: ANGELİOFOROS ÇOCUKLAR İÇÜN  (1872) (Gİ-

RİŞ-İNCELEME-METİN-DİZİN) adlı kitabımızın ilaveli ve gözden 

geçirilmiş ikinci baskısıdır. Çalışmaya önceki baskıya ek olarak üç bö-
lüm eklenmiştir: İmlâ özellikleri, Ses bilgisi, Tıpkıbasım. Ayrıca Şekil 

bilgisi bölümünün sonuna bir de Sonuç ilave edilmiştir. Kitabımızın 
adında da değişiklik yapılmıştır.

Kitaba eklenen İmlâ özellikleri bölümünde incelemeye konu olan Ka-
ramanlıca metnin yazımı konusunda bilgi verilmiştir. Ses bilgisi bö-
lümünde metnin ses bilgisi bakımından özellikleri ele alınmıştır. İmlâ 

özellikleri, Ses bilgisi ve Şekil bilgisi bölümlerinin sonuna eklenen So-

nuç başlıklarının altında her bölümün öne çıkan özellikleri özet olarak 
ortaya konmuştur. Burada metnin özellikle Türkiye Türkçesinden farklı 
olan yönleri öne çıkarılmıştır. Böylece araştırmacıların eserden daha 
kolay istifade edebilmeleri amaçlanmıştır. 

Kitabımızın bu baskısına -genel ağ sayfalarından da ulaşabilmesine 
rağmen- metnin tıpkıbasımı ilave edilmiştir. Çünkü metindeki bazı ya-
zılar orijinal metindeki resimlere atıf yapılarak anlatılmaktadır. Oku-
yucu, metnin sonundaki tıpkıbasıma bakarak bu tür yazıları daha kolay 
anlayabilecektir. Buna ek olarak, Tıpkıbasım bölümü Karamanlıca oku-
mayı öğrenmek isteyenlere de faydalı olacaktır.

Çalışmamızın  başta Türk dili olmak üzere edebiyat, tarih, eğitim ve 
kültür gibi alanlara katkıda bulunması en önemli dileğimizdir.

Değerli okuyucularımızın kitabı incelerken gördükleri eksiklikleri ve/
veya hataları bize bildirmeleri kitabın sonraki baskılarının daha başarılı 
olmasını sağlayacaktır. 

Dr. Hayrullah KAHYA

hayrullahkahya@hotmail.com

Davutpaşa
Ağustos 2017
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