ANADOLU'DA "KARAMANLICA" KITABELER
(Grek harfleriyle Türkçe kitabeler)
~~~
SEMAVI EYICE
Birkaç y~l önce yay~nlad~~~= bir makalede Anadolu'nun çe~itli yerlerinde rastlam~~~oldu~umuz Grek harfleriyle yaz~lm~~~Türkçe
kitabelerden bir kaçm~~tan~tm~~t~ k. Aradan geçen süre içinde 1841
tarihli bu çe~ it bir mezar kitabesi daha Iznik'te bulunarak Anastasios
Iordanoglou (Anastas Yordano~lu) taraf~ndan yay~nlanm~~t~r. 2 Genellikle "karamanl~ ca" olarak adland~r~ lan Grek harfli Türkçe kitabelerin say~lar~n~ n pek çok oldu~u ve bilhassa ana dilleri türkçe olan,
hatta büyük ihtimalle kendileri de Türk asl~ndan gelen bu ortodoks
inançl~~ Anadolu halk~n~n 3, yo~un olarak ya~ad~klar~~bölgelerde
Semavi Eyice, Anadolu'da "Karamanhca" kitâbeler (Grek harfleriyle Türkye kitabeler), "Belleten" XXXIX, say~~153 (1975) s. 25-48, ve 8 levhada g resim.
2 Anastasios ~ordanoglou, A Karamanlidic funerary Inscription (1841) in Nicaea
(Iznik) Museum, "Balkan Studies" XIX (1978) s. 185-191.
3 Biz bu ara~t~rmam~zda dilleri Türkçe olan bu Ortodokslar~n milliyeti üzerinde
durmuyoruz, bu evvelce de i~aret etti~imiz gibi ayr~ca derinli~ine ara~t~r~lmas~~
gerekli olan bir konudur. Bu vesile ile çok acayip bir kitapta rastlanan bir dü~ünceye
de burada i~aret edelim, Muhammed Adil Sclunitz du Moulin, Die Urheimat unserer
Vales, Leipzig tz [1907], s. 94'de bu Müslüman olmu~~H~ristiyan yazar, Anadolu
Türklerinin esasuu Cermenlere ba~lamakta ve Türkçe konu~an Ortodokslar~~ da
onlardan olarak görmektedir. (Es sind unbedingt ehemalige Deutsche, Urbewohner
Kleinasiens. Sie haben und hatten nie etwas mit dem griechischen Volke zu tun).
Türkçe konu~an Rumlar hakk~nda ayr~ca bkz. B. Poujoulat, Voyage ~~Constantinople,
Bruxelles 1841, I, s. 69, bu seyyah U~ak H~ristiyanlar~ndan
dans l'Asie Mineure. .
bahsederken, bunlar~n da Kula H~ristiyanlar~~gibi Grekçeyi bilmediklerini, Incil ve
kilise dualar~n~~ Türkçe okuduklar~n~~yazar ve ona göre bu Grekler, "...ana dillerini unuttuklar~ndan, dejeneresans~n ve moral alçalman~n en a~a~~~kademesinde"
bulunmaktad~rlar (!). Yukar~da not 2'deki yaz~n~n kim taraf~ndan yaz~ld~~~~belirtilmeyen özetinde (k~l. s. 224) esas makale metninde yaz~lmayan bir iddia ortaya
at~larak, Anadolu Rumlar~n~n 13. yüzy~lda Türkçe konu~maya zorland~klar~,
kaynak gösterilmeksizin bildirilir. E~er bu görü~~gerçe~e uygun olsa, ~ç Anadolu'da
Grekçe konu~an topluluklar~n olmamas~~gerekirdi, halbuki, Nev~ehir'e yak~n,
Ürgüp'ün 6-7 km. güneyinde Sinasos Ortodokslar~~dilleri ve her ~eyleri ile Grek
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daha ba~ka kitabeleri oldu~u muhakkakt~r. 4 Bu halk~n Lozan antla~mas~ndan sonra Yunanistan'a göçe mecbur edilmesiyle bu kitabeler de ihmal edilmi~~ve büyük ölçüde kaybolmu~tur. Bu ikinci
yaz~m~zda elimize geçen yine Grek harfli birkaç Türkçe kitabeyi
tan~tmak istiyoruz. 5 ~lk yaz~m~zda da i~aret etti~imiz gibi, biz bir
dilci olmad~~~m~zdan, bu kitabeleri filolojik bak~mdan bir incelemeye
tabi tutmam~z bizden beklenmemelidir. Yurdumuzun eski eserleri
ile me~gul olurken kar~~la~t~~~m~z bu birkaç kitabe örne~ini, Anadolu'
nun tarih hat~ralar~n~n bir yapra'~~~olarak, takdim ediyoruz 6 .
Vi I
NEV~EH~R'DE K~L~SE K~TABES~~

Grek harfleriyle Türkçe olarak düzenlenmi~~ve ~~ ~~2"de bas~lm~~~
1913 y~l~na ait bir Nev~ehir salnamesinde, buradaki bir kilisenin kap~s~~
üstünde bulunan kitabenin kopyas~~verilmektedir. Evvelce yay~nlad~~~= ve bu salname hakk~ndaki bir ara~t~rmada bu kitabeden de
k~saca bahsedilmi~ti 7. Konumuz içine girdi~inden onu da burada,
salnamedeki metni ve Türkçe okunu~u ile yeniden veriyoruz:
METW aatAv
~po> EouX^racv 'A~rS<AX 3ww xocv
Cipot crayEat~rt isoctöt 6X&~i3 1\143aExtp& 7COÛ xtXicroc
kalm~~lard~, bu yüzden de oraya "Kappadokya'da Hellenizm uyan~~~n~n kayna~~"
denilmi~tir, H. Grgoire, Rapport sur un voyage d'expâclition dans le Pont..., "Bul. de
Correspondance Hellenique" XXXIII (1909) S. go; bu küçük kasaba hakk~nda ayr~ca
bkz. ~. Arkhelaos, He Sinasos, Atina 1924. Son y~llarda yay~nlanan bir yaz~da da
Türkçe konu~an Ortodokslar~n Türk as~ll~~olduklar~~ileri sürülmü~tür; Talat Tekin,
Tarih boyunca Türkçe'nin yaz~s~ ; "Ulusal Kültür" dergisi, I. say~~ 2 (1978) s. 29.

Yordano~lu yukar~da gösterilen makalesinde Anadolu'daki "karamanl~ca"
kitabeler ile ilgili baz~~ yay~nlar bildirir: E. Khatzidakis Khristianikes epigraphes M.

Asias kai Pontou, "Mikrasiatika Khronika" VIII (1959) s. 60-73; Th. Sp. Theophaneidis, Syllogi epigrammaton ek ton en Mikra Asia Hieron Naon, "Mikrasiatika Khronika",
XV (1972) s. 400. Bu iki yaz~y~~görmemiz mümkün olmad~.
5 Bu kitabelerin resimlerini sa~lamakta yard~mc~~ olan Doç. Dr. Y~lmaz ~inge
ile e~i Sanat Tarihçi Ergül Onge'ye ve Asistan Tanju Cantay'a te~ekkür ederim.
Bu yaz~m~zda transliterasyonda Grek harflerinin kar~~l~klar~n~~ ~u surette
yapt~k:

= Ph; x = kh; = P;
Semavi Eyice, Rum harfleri ile Türkçe (Karamanl~ca) bir Nev~ehir Salnâmesi
(Y~ll~~~) ~u eserde: F~nd~ko~lu Arma~an~~ (~st. üniv. yay~nlar~ndan, No. 2260 - ~~letme
Fakültesi yay~n~~ No. 389) Istanbul 1977, S. 77-102.
7
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Kc'daeptyc pazinil Ilodatoç
Noc.Locvo"ii Azövrioç xki o~cs-ra rp-trrip xdcXcpoc
'7t,taC[J. 6?2oi~~ 6xoi3 <pepc'cza -rocpixiv
in zöqA-OU»\
pocXLSE-rouXXaxcicw.viT ~c~pAv-',1 [idecv xocaocrcö~~
[t 849]
Bu kitabenin transliterasyonunu ~u surette yapabiliriz:
~ . Metzid olsoun ~omrou Soultan Apdoul Medzid Khan~n
Zira sagesinte insa oldu Nevsekhirde bou kilisa
Ka~serige rakhipi idi Pa~s~os piri valia
Nazianzou Leontios khem oustad~~Gr~gor kalpha
Pi Khamd - oullakh itmam oldou okou ferakhla tarikhin
Validetoullakha emanet k~l~nd~~maan kasaba
~~849
Ayn~~kitabenin bugünkü dilde kar~~l~~~~ ~öylece yap~labilir:
. Mecid olsun ömrü Sultan Abdülmecid Han~n
Zira sayesinde in~a oldu Nev~ehirde bu kilisa
Kayseriye rahibi idi Paisios pir - i vala
Nazianzu Leontios üstâcl-~~Gregor kalfa
Bi Hamdillah itmam oldu oku ferahla tarihin
Validetullaha emanet k~l~nd~~man kasaba
[ 1849 ]
Kitabenin 2. sat~r~nda Nev~ehir ad~n~n Türkçe ~ekli ile yaz~lmas~~
ve ayn~~ad~n~n rumca kar~~l~~~~olan Neapolis'e itibar edilmedi~i dikkate de~er. Evvelce bu kitabeyi tan~t~rken i~aret etti~imiz gibi, burada 3. sat~rda ad~~geçen rahip Paisios, önce Kayseri yak~n~nda Zincidere Manast~r~~ba~rahibi olmu~, sonra da Kayseri Metropolitli~ine
yükselmi~tir. Bu arada "karamanl~ca" kitaplar da yay~nlam~~t~r.
Bu kitaplardan 1835'de bas~lan bir tanesinde Paisios, Türkçenin Grek
harfleriyle yaz~labilmesi için de~i~ik bir i~aretleme kullanm~~t~r. 8
4. m~sradaki Nazianzos'Iu Leontios'un ne yapt~~~~pek aç~k anla~~lmamaktad~r. Fakat ayn~~sat~rdaki üstad Gregor Kalfa'n~n, bu

8 Bu hususta bkz. E. Dalleggio d'Alessio ve S. Salaville, Karamanlidika, Bibliographie analytique d'ouvrages en langue turque imprim6s en caracUres grecs, I-1584-1850,
Atina 1958; s. 18o, No. 55 (1817), s. 214, No. 70 (1835), S. 216, No. 71 (1835)
k~l. S. 217, 262, No. 97 (1899).
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kilisenin mimari oldu~u. ö~renilmektedir. Nihayet son sat~rda Nev~ehir'in Validetullaha yani Meryem'e ithaf edilmi~~oldu~u da aç~klanmaktad~r. 9 Bu manzum kitabe metninin son sat~r~= bir tarih
oldu~u 5. m~srada belirtilmi~tir. Salnamede kilisenin 1849'da yap~ld~~~~yaz~l~d~r. Bu m~sra~n ebcedi de 5. m~sradaki ferah kelimesiyle
tamiye yap~ld~~~~takdirde ancak milâdi ~ 8o5 tutmaktad~r. Bu bak~mdan bu manzum tarihin hesab~nda bir kar~~~kl~k vard~r. Nev~ehir'in bu ikinci büyük kilisesinin Sultan Abdülmecid (1839-1861)
y~llar~nda ondan al~nan izinle, hatta belki de yine onun maddi yard~m~~ile yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. " Bugün bu kilise binas~n~n hâlâ
durup durmad~~~n~~ve bu kitabenin ne oldu~unu ö~renmek mümkün
olmam~~t~r.
VIII
TOKAT'TA MEZAR K~TABES~~

(Resim ~ )
~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi asistan~~
Tanju Cantay taraf~ndan 1979'da çekilen bir foto~raftan ö~rendi~imize göre Tokat Müzesinde "karamanl~ca" bir kitabe bulunmaktad~r. Bu ta~~K~~la mahallesinden getirilmi~tir. Üzerindeki kabartma süslemeden, bu kitabenin oldukça gösteri~li bir mezar an~t~na ait oldu~u anla~~lmaktad~r. Dört sat~r halindeki kitabe metni
~udur:

TTV MEZAPTA TIATAP•RANAMOT
rlOTTATZOFAV•18‘,7
EXAI EAENA•1884.
KHZH MAPINA•1861XL
9 Yukar~da not 7'deki yaztm~zda, kötü bir talih eseri olarak son m~sradaki Validetullah kelimesi Velidetullah ~eklinde dizilmi~~ve bas~lm~~t~r. Bu naho~~yanl~~l~~a
burada i~aret ederek chizeltiriz.
19 Bu kilisenin kap~s~~ üstünde Grekçe ikinci bir kitabe daha oldu~unu Salnâme'nin bu bahsini yazan G. Mavrides haber vermekte (k~l. S. ~~2 ~ ) ve bu kitabenin de kopyas~n~~ bildirmektedir. Ancak bu ikinci kitabede Sultan Abdülmecid'in
ad~n~n bulunmay~~~~dikkat çekicidir.
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Grek harfleriyle transkripsiyonu:
t~.4exp'r3"' ylcerc'y . Havocylc;~r
lloy'oc-rC6yXou . 1847
"ExX" 'EXvcc . 1884.
MapiVa . 1861 XX

Bunun transliterasyonu:
~ . Pou mezarta giatar. Panagiot
2 . Pogiatzoglou. 1847
Ekhli Helena. 1884
K~z~~Marina. 1861
Kitabenin Türkçe olarak yanl~~':
. Bu mezarda yatar Panayot
2 . Poyatzo~lu (= Boyac~o~lu) 1847.
Ehli Helena. 1884
K~z~~Marina. ~~86 ~~.
Böylece bu gösteri~li ta~~n, bir aile mezar~na ait oldu~u ve burada 1847'de ölen baba Panayot Poyatzo~lu (Boyac~o~lu) ndan ba~ka,
1884'de ölen e~i Helena'mn ve 1861'de ölen k~zlar~~Marina'n~n yatmakta oldu~u bildirilmektedir. Ta~~herhalde annenin ölümünden
yani 1884'den az sonra i~lenmi~~olmal~d~r. 2. sat~rdaki soyad~~olan
110PIATZOPAÖ'nu nas~l okumak gerekti~i biraz dü~ündürücüdür.
Bu bizim tahminimize göre, Türkçe Boyac~o~lu'nun Grek harflerine
çevrilmi~~ ~ekli olmal~d~ r. Grekçede B, Y, C seslerini verebilmek için
II, FI, TZ kullan~ld~~~~bilinmektedir. Öyle san~yoruz ki, bu ad~~Boyac~o~lu, veya iki sesli harfin birle~imi ile Boyaco~lu ~eklinde kabul
etmek pek yanl~~~olmayacakt~r.
IX
ISPARTA' DA K~L~SE K~TABES~~

(Resim, 2-5)
Isparta'mn, Do~anc~~mahallesinde Aya Yorgi (Hagios Georgios),
veya Çanl~~kilise, veya Yukar~~kilise denilen büyük bir kilise bulunmaktad~r. Uzunlu~u 31 m. yi bulan bu büyük yap~n~n üç kap~s~ndan bat~~taraf~ ndaki üzerinde kâgir bir çan kulesi bulunan esas giri~in
üstünde bir kitabe bulunmaktad~r.
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1TOY EEP14) E1ZOAIA THE TTANAITAZ EKKAHZIA114 EBBEAA
AAAAXOY AZ1MOYZ IANH r£AN1E BAA1TETOYAAAXH rr
KEPEM I INArIETAEPIrIAE IlATHZAXHMHZ dBKETAoy
'ATTTOYA KTZ IT 'E<I>ENTIMIZI rr kfrAM-1 TEBAETAEPINTE
BE 'APX1EPEArtfIZ KYPIOZ KYP t*EAETIOI 'E+ENT~m~z~ rr
BAKTHNTA TZOYMA E breoAoLox XPIETIANAAPH1T
I MTAT BE rATPETAEP1 1AE:18:7 MAToys:TAP~ xiNTE
m~rrin I XATZH N1KOAA BE Pot~OrAOY 'ANAPEAtTOYAI-NAT.
OYITAAAPTAN TEI•LA 1 KONOYAOY1T 18:8 MAY0Y:2oTAPIX1
M EPXOYM XATIFI N1KOAA >On TA BE+AT TT1KTE
1860 Z ENEx~~ TZ1NTE :ANAPEA bYiTATAN XHTA M
TroYAMOYEToY P

Grek harfleriyle transkripsiyonu:

Ho fsepi(p elaQari Ilocvaybcç exx?Acriacr ePÇ3E7cc
'AkXcicxou (Zit.~.ouç accv-;Ty cro'cvle pocXvre-rouWczwy
Kcpci~i i~rceyLET),Epi.ylXE 7comacczw.g ercpxsTXM3
'A.7c-rotiX INIETCT 4svTLE,ui.yy y~.ccw-rj 'rEr3XE'rXEpLwre
öcpxLEpcaccrw.gxpr.o xup 1VIzXTLoç 'EcpevT/pyy
13<xx-r7rffc •roiit~.Xz 6p06Koç xpLcrr~ccvapluy
rtt r3 y prXpi. i.)e 1857 gdou 5: Tocplz1vr
1NLyLaM.
Ntx6XccÇ3 1360aXou 'Av4cca EouXiyaç
oucrraX~xprâv TzgcM, xovouXolin 1858 .~.ocl:ou : 20 -rapLxL
t~epxolip. zoc-r$.j 1\11x67ot OÛCFT5~~PE(pder TTLX.TE
1860 crevecri. hv 'Av¥cc. olic-roc-rd4v x7yrdc[.£
IIouXp.micrroup.
Bu metnin transliterasyonu ~u surette yap~labilir:
~ . Pou seriph eisodia tes Panagias ekklesias~~evvela
Allakhou azimous san~ g sanic Valitetoullakh~n
Keremi inagieterigile pat~sakh~m~ z sevketlou
Aptoul Metzit ephentimizin egiam~~tevletlerinte
Ve arkhiereas~m~z kyrios kyr Meletios ephentimizin
Vakt~nta tzoumle orthodoksos khristianlar~n
~mtat ve ga~retleri ile: 1857 Maiou 5: tarikhinte
Migisli Khatzi Nikola ve Rodoslou Andreas Soulinas
Oustalartan temeli konouloup 1858 Maiou: 20 tarikhi
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~~ o. Merkhoum Khatzi Nikola ousta vephat ettikte
. 186o senesi itzinde Andrea oustatan khitam
poulmoustour
~~2 .
Bu uzun kitabenin bugünkü yaz~l~~la kar~~l~~~~ ~öyledir:
~~. Bu ~erif Eisodia tes Panagias ekklesias~~evvel
Allah-u Azhnu~~- ~an~n sanie Validetu'llâh~n
Kerem-i inâyetleriyle Padi~ah~= ~evketlû
Abdülmecid efendimiz in eyyâm-~~devletlerinde
Ve arhiereas~m~z Kyrios kyr Meletios efendimizin
Vaktinde cümle Ortodoks H~ristiyanlarm~n
Imdad ve gayretleri ile: 1857 May~s 5: tarihinde
Meyisli Hac~~Nikola ve R.odoslu Andreas Soulinas
Ustalardan temeli konulup 1858 May~s zo tarihi
~~o . Merhum Hac~~Nikola usta vefat ettikte
~~. 186o senesi içinde Andrea ustadan hitam
bulmu~tur.
12 .
Bu gösteri~li ve heybetli yap~n~ n Sultan Abdülmecid (1839-1861)
y~llar~nda yap~larak Meryem'in dünyadan geçi~ine (etaooç) sunuldu~u kitabesinden ö~renilmektedir. Böylece buraya Aya Yorgi kilisesi
denilmesi yanl~~t~r. Kilise Abdülmecid y~llar~nda, ve Ba~papaz Meletios zaman~nda bütün Ortodokslardan sa~lanan yard~mlar ile 1857
y~l~~5 May~s~nda yap~lmaya ba~lanm~~t~r. Mimarlar' Meyis'li Hac~~
Nikola ile Rodos'Iu Andreas Soulinas kalfalard~r. Fakat 20 May~s
1858'de Hac~~Nikola kalfa ölmü~, in~aat Andreas kalfa taraf~ndan
sürdürülerek 1860 y~l~~içinde tamamlanm~~t~r.
Kitabede dikkati çeken hususlar ~unlard~r:
Sat~r ~ 'de kilisenin ad~~Grekçe olarak Eisodia tes Panagias olarak
yaz~lm~~t~r. Ayr~ca yine bu sat~rda yap~~için Grekçe olarak ekklesia
denilmi~tir. Halbuki önceki Nev~ehir kitabesinde ayn~~terimin Türkçe
yaz~l~§ olan kilisa tercih edilmi~ti. Halbuki sat~r 2'de Allah ad~~an~lmakta ve Meryem, Panagia olarak de~il fakat Validetu'llâh olarak
vas~fland~r~l~r.
Sat~r 5'deki arkhiereasa ise ba~papaz anlam~na gelir. Kitabenin
dört yerinde (sat~r 2, 4, 5, 6) ... in için HFP harfleri yaz~lm~~t~r ki, bu
transkripsiyona niçin bizum görüldü~ü anla~~lmaz. Grekçede çifte
(gamma) ng sesi vermede kullan~l~r. Fakat in için bunun kullan~lmas~~yersizdir.
Bel!~ C. XLIV,

44
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Sat~r 7 ve g'da May~s ay~~Grekçe olarak yaz~lm~~t~r.
Sat~r 8 ba~~nda MINZAI ad~n~ n Meis'li oldu~unu san~yoruz.
Bilindi~i gibi Meis (veya Meyis) Italyanlar~n Castelorizo (veya
Castelrosso) dedikleri Megiste olup, on iki adan~n en ufa~~~ve en
do~uda olan~d~r °I.
Sat~r ~~o'da Islami bir terim olan Merhüm'un kullan~lmas~~dikkate
de~er.
X
ISPARTA'DA MEZAR K~ TÂBES~~

Çok y~ l önce Isparta Halkevi Dergisinde yay~nlanan bir yaz~da
yine Grek harfleriyle Türkçe olarak k~sa bir mezar kitabesi verilmi~ti. 12 O tarihlerde yani ~~936'da Isparta Halkevi Müzesinde ~ g say~~ile
kay~tl~~bulunan bu ta~~~ara~t~rmalar~m~za ra~men bulmak mümkün
olmam~~t~ r. Bu yüzden metnin ashn~~burada veremiyoruz. Halkevi
Dergisinde yay~nland~~~~~ ekli ile Türkçe metni burada tekrarl~yoruz:
I. Bu mezar
Rahmetli Hac~~
Simeon'un o~lu
Rahmetli Hoca
Klementosundur.
1838
Bu kitabeyi yay~ nlayan F. Aksu'nun yazd~~~na göre ta~~mermerden olup, O m. 56 x O m. 74 ölçüsündedir. Alt~nda ayr~ca iki sat~rl~k
Grekçe de yaz~~vard~ r. Bu vesile ile yazar, Isparta Seri Sicilleri Defter'lerinden derlenmi~~çe~itli kay~ tlarda burada XVII. yüzy~l ba~lar~nda ya~ ayan Türk adl~~h~ristiyanlar~n varl~~~n~~da ortaya koymaktad~r. 13 Bu h~ristiyanlar~n adlar~~dikkate de~er: Bayram, Ya~mur,
Sinan, Çakmak, Durmu~, Bali, Aka, Dc~an, Kaplan, Harzem, Asar,
11 Kitabenin 8. sat~r~ ndaki Migisli'yi biz Meyis'li olarak okuduk. Ancak Meyis
(veya Meis) adas~n~n eski ad~n~ n Megiste oldu~una burada i~aret edelinn, bu ada
hak. bkz. L. V. Bertarelli, Possedimenti e Colonie, ~sole Egee, Tripolitania, Cirenaica,
Eritria, Somalia (Guida d'Italia del Touring Club Italiano) Milano 1929, S. 131-134.
12 Fehmi Aksu, isparta'da H~ ristiyan Türklere dair, "Ün - ~sparta Halkevi Dergisi"
IV, say~~ 45/46 (1937-38) s. 644.
13 F. Aksu, ayn~~ yaz:, S. 643-646.
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Yah~ i, Arslan, Murad, Ayvaz, Temel, Kara, Evran, Mehmed,
Rüstem, Ru~en, Budak, Nazl~ , Fidan, Kurt.
XI
N~~DE'N~N KUMLUCA KÖYÜNDE K~LiSE K~TABES~~

(Resim 6, 7)
Ni~cle'nin merkez nahiyelerinden Kumluca köyünde çok muntazam yap« kâgir bir kilise vard~r. Bunun kap~s~~üstünde dokuz
sat~rl~ k uzun bir kitâbe bulunmaktad~r:
IC TTU E MAre E X TAZ:OAA N:MI.01:50A OC E KAICACI:TI KATA I ITAITIAli P81;:ZEKHN
XAAI4EC I ce+KerAU•EAAMEt~ ¥41‘14P.17A:nerxame~-,»TrA1iCAXI'AMSTE14ATV3~ N
mAxmo 6+6NT~~MIZINIIEPXA METIN& INASEWIAAAXI :XATT1 ~AÜ N406 PM A
MI A Al CAN 1191A6 1%1.-TZWMA IZ% K1'4:136 ITEKTZ IAT:OAAAIM:APA Z • E TE
PEK ITEriEAK ZY HA. T2 I AAA:XArPsTAER NE K I"( ATAAETAV:TrATi CA X I
m~z~wnERmre °nom NAZAPAM I N ITERAeli :AAIriC:KVA AARI,ITahl
M IZIN
C606TAY:KYROL:AriOe • I KONI2PAEETTOTi:4NCIIMO&
KT I TOAC I 14AE N KdMdC X4414 E: KAPFE C I NTE N O~MCPA A I :TTAITA:AAZ A POZ
Tc81426 R rOP:KAMA:MAR+E
EN:1833": I WA I": 2 : na Trl~f ATI4
I
*
Grek harfleriyle transkripsiyonu:
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Çxz£•roacrv~p,v Koup.00crzav : xapyLEcn~nv : '1-4.4aXt:
Bana : Acgapoç
Topoovoi3 Fptyöp : wicXya : [..taptcpc-riy~,Xev : 1835: 'Iot~M.ou :
[ 2 ] ylarmk~--71
1Aro

Kitâbenin transliterasyonu ~öyle yap~labilir:
~ . Ispou emave ikhtas: olan: Hagios Stephanos (?) eklisas~:
tikatl~~giap~lt~~roukhi: zemin
Haliphesi sephketlou elametlou: phoukaragia merkhametlou
padisakhi alempena Soultan
Makhmout ephentimizin merkhametkiara inagietoullakh~~
khatt~~khoumaginpherma —
4 . N~~alisanilen: tzoumlemiz gektil ve giektziat olal~m ayaz ete5 Rek tegielim zouel tz~lal khaz~eretlerineki pou ataletlou
patisakhi6 . M~z~n ouzerinte oulsoun nazar Amin: tevleti aligge koullar~ntan
Seriphetlou kyrios kyrios agios ikoniou despoti Anthimos
ephentimizin
Vakti toas~elen Koumouskhane kargiesinten Hemeral~~Papa
Lazaros
Torounou Grigor kalpha mariphetigilen 1835 Ioulou 2 Giapelte
altta ayr~ca ~ nro
Kitabenin günümüz Türkçesinde yanl~~'14 :
~ . I~bu emave(?) ihtas olan Hagios Stephanos kilisesi/dikkatli
yap~ld~ /Ruy-i zemin
Halifesi/~efketlû, elâmetlû, fukaraya merhametlû Padi~ah-~~
âlempenah Sultan
Mahmud Efendimizin merhametkâra inayetullah~~hatt-~~hümayun fermaN~~Mi~amylenfrümlemiz yektil ve yekcihet olal~m/âvaz ede" Kitabenin do~ru okunup anla~~lmas~~için gerekli durma yerlerine bir çizgi
/ koymay~~ do~ru bulduk. Esas metinde görülen iki noktall : i~aret, hiçbir i~e yaramad~ktan ba~ka manay~~ da bozmaktad~r.

S. Eyice

Res. ~~— Tokat müzesinde mezarta~~~(foto: Tanju Cantay).

Res. 2, 3 — Isparta'da Çanl~~(veya Yukar~) Kilise'nin içi ve
çan kulesi (foto: Ergül onge).

S. Eyice

Rs. 4 — Isparta'cla Yukar~~ kilisede kitabe (foto: Ergül onge).

Res. 5 — Isparta'da Yukar~~kilisenin genel görünü~ü
(foto: Ergül onge).

S. Eyice

Kes.

k~ nnInu'l knd~ • kilise foto: Tanju Cantay
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Res. 7 — Ni~cle'nin Kumluca köyünde kilisenin kitabesi
(foto: Tanju Cantay).

S. Eyice

ks.

:\,~~~ lC~~ i~~~ 11:1111;An ~ ll ,, ~ •vv ~ lc~ • k ~ l~~ (1ono

k6 ~~ ncl ~ • kil~ s~ •

(foto: Tanju Cantay).

Res. 9 — Ni~de'nin Hamaml~~köyünde kap~~üstünde s~vac~~knabesi
(foto: Tanju Cantay).
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Rek diyelim/Zül-celâ1 Hazretlerineki/bu aclâletlû Padi~ah~M~z~ n üzerinde olsun nazar/Amin/Devlet-i Aliye kullar~ndan/
Serefetlû Kyrios Kyrios Hagios Ikoniou Despotu Anthimios
efendimizin
Vakt-i duas~ylen/Gümü~ hane karyesinden Hemera'll Papa
Lazaros
9 . Torunu Gregor kalfa marifetiylen/ ~~835 ~ouliou (Temmuz)
2 yap~ld~!.
Kitabeden ö~renildi~ine göre, kilise Sultan II. Mahmud (18081839) y~llar~nda ve onun fermarnyla 15 , Konya (Ikonion) metropoliti
Anthemios'un zaman~nda Gürnü~ hane'nin Hemera köyünden Lazaros torunu Gregor kalfa taraf~ ndan yap~larak 2 Temmuz 1835
tarihinde tamamlanm~~t~r.
~~ sat~rdaki ikinci kelimenin ne oldu~unu anlamak mümkün
olmuyor. Ayn~~ sat~rda kilisenin hangi azize sunuldu~unu belirten
ad da anla~~lm~yor. Bu ad~~ETcpocvoç olarak okumak dü~ünülebilirse
de, arada t. harfinin eksik oldu~u aç~kça bellidir. Acaba bu bizim
bilmedi~imiz bir aziz ad~~m~d~r? yoksa sadece kitabeye i~leyen ta~c~mn bir yanl~~]. m~d~r?
5. sat~rdaki ataletlou ~eklinde okunan kelimenin asl~nda adaletla olarak dü~ünüldü~ü bellidir. E~er kasitli de~ilse, bu gülünç
15 Sultan II. Mahmud, büyük Yunan ayaklanmas~~ (1827) ve bu olay~n Istanbul'daki Patrikhane taraf~ndan desteklenmesinin ö~renilmesi üzerine, Imparatorlu~un Ortodoks reayas~na büyük ilgi göstermi~~ve onlar~n kiliselerinin yap~lmas~na
yard~mc~~olmu~tur. Böylece Rum reayan~n koruyuculu~unu kendi üzerine alm~~t~r.
Bu husus yukar~daki kitabede de belirtilmi~tir. Istanbul'da surlar d~~~nda Bal~kl~~
(Zoodokhos Pigi) ayazma, manast~ r ve kilisenin, yine II. Mahmud taraf~ndan
verilen bir fermanla ihyas~~hususunda bkz. Re~at Ekrem Koçu, Istanbul Ansiklopedisi,
IV, Istanbul 1960, Bal~kl~~ayazmas~~ maddesi, s. 2018-2019. Bu hususta ayr~ ca bkz.
Misn ( =M. Is. Nomidis), He Zoodokhos Pighi, Istanbul 1937, s. 186; Anonim, Zoodokos Pighi Baloukli (Patrikhane yay~n~ ) Istanbul 1952; bu vesile ile Sultan II.
Mahmud devrinde Grek harfleriyle Türkçe olarak buran~n bir tarihçesinin de
bas~lm~~~oldu~una i~aret etmek isteriz: Sophronios Hac~~Aslano~lu, Halen medine-i
Konstantiniye'de bulunur olan Zoodokhos Pighi yâni hayat verici me~hur p~nar~n ve mukaddes
kilis~fy~~ ~erif'in muhtasar nakliet tahrirat~ ..., Kudüs 1836. Bu ufak kitap Konstantinos
Rodes taraf~ ndan düzenlenen ve Grekçe olarak 1835 ve 184 ~ 'de bas~lan tarihçenin
ilk bask~s~ndan Sille'li papaz Sophronios taraf~ ndan türkçeye çevrilerek yay~nlanm~~t~r. Bu kitap ve bask~lar~~hak. bkz. S. Salaville ve E. Dalleggio d' Alessio, Karamanlulika, 1, 1584-1850, Atina 1958, s. 233-235.
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hata niçin yap~lm~~t~r? T yerine A konulmak suretiyle bu çirkin hata
pek âlâ önlenebilirdi.
Kitabe metnini Türk dilindeki yaz~l~~~~ile tekrarlarken bozuk olan
ifadeyi bir parça olsun düzeltebilmek için, gerekli oldu~unu dü~ündü~ümüz yerlere bir / i~areti koyduk. Halbuki kitabede baz~~kelimelerin aralar~na iki nokta konulmak suretiyle gereksiz bir ay~rma
yap~lm~~t~r. Okunu~u bozan bu noktalamaya niçin lüzum görüldü~ü
anla~~lmaz. Ayr~ca kitabeyi i~leyen ta~c~~3., 4., 5. sat~rlarda kelimeleri
keserek, devamlarm~~alt sat~rlar~n ba~~nda yazm~~t~r.
XII
N~~DE'NIN HAMAMLI KÖYÜNDE K~LISE'DE YAZI

(Resim 8, 9)
Ni~deçnin yak~n~nda Kumluca'n~n kom~usu olan Hamaml~~köyünde de bir kilise vard~r. Bu köy evvelce Kurdonos (veya Kurdunuz)
olarak adland~r~lm~~t~r. Bu H~ristiyan köyünün halk~n~n evvelce Türkçe
konu~tuklar~, Istanbul'da Bal~kl~~Manast~r~~kilisesindeki 1867 tarihli
bir mezarta~~ndan da ö~renilmektedir. 16 Buradaki, kesme ta~tan
in~a edilmi~, gösteri~li ve çok iyi durumdaki kilisenin cümle kap~s~n~n
üstünde bir haç ve iki yan~nda yer alan "ejderi tepeleyen Hagios
Georgios" kabartmalar~n~n alt~nda tek sat~r halinde boydan boya
uzanan bir kitabe yer almaktad~r.
16 ~imdi ad~~Hamaml~~olan Kurdonos'un halk~, Istanbul'da bile dillerini
korumu~lard~. Nitekim Bal~kl~~ kilisesi avlusundaki mezarta~lar~ndan biri, 1867'de
bir ~enlik s~ras~nda bir havai fi~e~in isabeti ile Ta~k~~la önünde ölen 25 ya~~ndaki,
Kurdonos'Iu Prodromos'un ölürnünü ve ustas~n~n üzüntüsünü bir "a~~t" edas~~
içinde manzum olarak anlat~r, bkz. Re~at Ekrem Koçu, Demirkaz~k, "Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni" say~~8o (1948) s. 5, ayr~ca bkz. R. E. Koçu, not 15'deki
yerde, S. 2020, bu mezarta~~n~n dilimize çevrilmi~~ ~eklini burada tekrarl~yoruz:

Ni~de sanca~~nda Kurdonos'tur vatan~m
Yuvan torunu Prodromos'tur zat~m
Donanma gecesi bir kazaya u~rad~m
Seyre gittim ate~~taliminin kar~~s~na
Ta~k~~lada bir fi~ek vurdu ba~~ma
Yeni girmi~tim yirmi be~~ya~~ma
Rahmet ç~kar~n okuyan karda~lar
Ustam da ahü figan eder, ak~t~r kanl~~ ya~lar
Tarihin bin sekiz yüz altm~~~ yedide ba~lar.
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Grek harfleriyle yaz~l~~~ :
Hot cgg xk~mci: aouprzUv Koucrep052 'E\PL-wX/wr£:v
cpocx
uzun bir parça okunam~yor
...] t~yaog MeTalLopyo~ 0k ylccp-rgi 6Xcroûv -coût~.Xe
Transliterasyonu:
Pou azez eklesai souvaian Kaiserile Enterlikten
Phak [
] gsorie metamorphothis giartemtzo ilsoun tzoumle
Kitabenin Türkçe kar~~ l~~~ :
Bu aziz eklisay~~(= kiliseyi) s~vayan Kayserili Entirlikten Fak[ir?
] gsori Metamorphotis yard~mc~~olsun cümle.
Boya ile yaz~ld~~~~için ortas~ nda uzunca bir bölümü okunamaz
durumda olan bu kitabenin alt~ nda da daha ufak harflerden k~sa
bir yaz~n~n baz~~ harfleri te~ his edilebilmektedir. Burada en sonda
bir tarih oldu~unu san~ yoruz. Fakat bu tarihi ö~renmek mümkün
olmam~~t~r.
Bu yaz~da ad~~belirtilen s~vac~n~ n Kayseri'nin Enterlik adl~~kasabas~ndan oldu~u ifade edilmektedir. Bugün Endürlük olarak bilinen
bu yer Talas ilçesine ba~l~d~r. 17 Bu yer ad~n~ n hemen arkas~ndan
gelen kelimenin sadece ba~ tan üç harfi kesin olarak okunabilmektedir.
Devam~ ndaki harflerin baz~~ kal~nt~lar~~ te~ his edilebilmektedir. Biz
bu kelimeyi Anadolu tasavvufcular~ mn kendilerinden bahsederken
s~k kulland~klar~~fakir kelimesi oldu~unu san~ yoruz. Yani, Endürlüklü
17 Kitâbede ad~~Entirlik olarak yaz~ lan yerin ad~~ Andronike'dir, fakat buras
~~
evvelden beri Endürlük olarak tan~nm~~t~ r; 1906'da buradan geçen arkeoloji heyeti
köyü bu ad ile kaydetmi~ tir, bkz. H. Rott, Kleinasiatische Denkmaeler . . . (Studien
über christliche Denkmaeler V-VI) Leipzig 1908, s. ~ 6o; Endürlük 1946'da Kayseri'nin Talas ilçesine ba~l~~mul~tarl~k idi. T. C. içi~leri Bakanl~~~~yay~n~, Türkiye'de
Meskün yerler k~lavuzu, Ankara I, 1946, s. 363.
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s~vac~, ad~n~~verirken kendisini fakir olarak s~fatland~rm~~~olmal~d~r.
B~ndan sonra gelen uzun okunamayan bölümde herhalde bu ustan~n
ad~~ve kilisenin kime sunuldu~u yaz~l~~olmal~yd~. Yaz~n~n yeniden
okunabilir parças~n~n ba~lang~c~ndaki . . gsorie'nin hangi kelimenin
sonu oldu~unu anlayamad~k. Bunun önündeki baz~~harflerin alt
uçlar~~belli olmakla beraber, yukar~~k~s~mlar~~okunamamaktad~r. Belki
bir merdiven dayay~p, yaz~y~~ ~slatmak suretiyle bu eksik kelimeleri
tamamlamak mümkün olacakt~r. Metamorphotis ise belki kilisenin
sunuldu~u dini varl~k ile ilgili olabilece~i gibi, yenileyici anlam~na
geldi~ine göre, bir tamiri yapt~ran' ifade için de kullan~lm~~~olabilir.
BI durumda okunmayan eksik k~s~mda bu i~i yapt~ran~n ad~n~n bulunmas~~gerekir.

