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ÖZ
XVI-XVII. yüzyiUarda baçta Lvov, Kamenets-Podolsk, Lutsk olmak üzere Ukrayna, Lehistan, Romanya

Moldavya, Kinm'daki vs. Gregoryen Kipçak toplumu tarafmdan oluçturulmuç zengin yazili miras 1521-1669
yiUannda Ermeni alfabesiyle fakat Kipçak dilinde düzenlenmictir. îlmi edebiyatta Ermeni alfabesiyle yazil-
miç bu Kipçakça metinler bilerek ya bilmeyerek Ermeni-Kipçak, Kipçakça Ermeni Eserleri, Ermeni Kipçak-
çasiyla yazilmiç eserler olarak adlandinlmakta, söz konusu eserleri vücuda getirmiç olan ahaliye de Ermeni
Kipçaklan, Kipçak dilli Ermeniler, Turk dilli Ermeniler denmektedir. Makalede Turk tarihi, Turk edebiyat
tarihi ve yazilanndan çeçitli ornekler verilerek Ermeni harfleriyle yazilmiç metinleri oluçturan toplulugun
Türkce konuçan Ermeniler mi, yoksa Hiristiyanhgm Gregoryen mezhebine intisap etmis Türkler mi? sorusu-
na cevap aranmaktadir.
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ABSTRACT
The rich written heritage created by the Gregorian Qypchaq community dwelling in Ukraine, Poland

Romania, Moldovia, Crimea, etc., especially in the cities of Lvov, liamenets-Podolsk, and Lutsk in XVI-XVIIth
Centuries was written between 1521 and 1669 in the Armenian alphabet but the Qypchaq language These
Qypchaq texts written in the Armenian alphabet are called, deliberately or indeliberately, Armenian-Qypchaq
Armenian-Qypchaq Monuments, or Written Monumente of Armenian-Qypchaq Languages in the scientific
literature, and the community that created these works are called Armenian Qypchaqs, Qypchaq speaking
Armemans, or Turkish speaking Armenians. In the ari;icle, various examples will be given from the Turkish
history, Turkish hterature history and written works, thus an answer will be sought to the question whether
the community that created those texts written in the Armenian alphabet were Turkish speaking Armenians
or Qypchaqs/Turks that joined the Gregorian sect of Christianity?
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Günümüz tarih ve Türkoloji bilimi,
Kipçak dû tarihinin eski dönemi hakkm-
da yeterli bilgiye sahip degildir. Kipçak
dilinin yadigârlari olan gerek Rus va-
kayinamelerinin verdigi bilgüer, gerek
Misir'da Turk hakimiyetinin geli§mi§
oldugu dönemlerde yazilmi§ sözlükler,
gramer kitaplari veya "Ermeni Kipçak-
lan" olarak adlandirilan Podolya, Lvov
vs. Gregoryen Kipçaklarimn (G. A.) di-
linde yazilmi§ hukuk belgeleri vs. Erken
Ortaçag ve Geç Ortaçag dönemlerine ait-
tir (XVIII. yüzyila kadar). Kipçak terimi
genel olarak Ortaçag döneminde Çin'den

Dogu Avrupa ülkelerine, Kuzey Kazakis-
tan steplerinden Bizans ve Misir'a kadar
uzanan geni§ alanda ya§ami§ Turk boy-
lanmn büyük birliginin genel adim ifade
etmektedir. Kelimenin kipçak, kifçak,
kivçak, kip§ak, hipçah, hipçah, hibçah,
hpçah, hbçah) olmak üzere birkaç fone-
tik varyanti mevcuttur. Türkoloji ilmi
SÖZ konusu Kipçak boylanmn dilinde ya-
zilmi§ bütün eserlerin dili için Eski Kip-
çak Dili (Eski Kipçakça) terimini kullan-
maktadir (Balakayev, Tomanov 1971,
3: 130). A. K. Kuri§canov, günümüzde
bilinen ve eski Kipçakça ile iliçkisi olan
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bütün yazdi eserleri; 1. Erken Ortaçag,
Ortaçag ve Geç Ortaçag olmak üzere çe-
çitli devirlerde Kipçaklann konu§ma di-
linde yazilmiç eserler ve 2. Kipçakça ve
aym zamanda Kipçakça-Oguzca orijinal
edebi dilde yazilnuç eserler olarak iki
büyük gniba ajnrmaktadir (1970, 6: 54).
Bununla birlikte birinci gruptaki eserle-
ri de sirasiyla dort ait gruba bölmekte-
dir. Bunlar:

a) Kuman Kipçakçasiyla yazilmiç
eserler (XIII. yüzyilin sonunda Güney
Rusya bozkirlannda meydana gelmi§
"Codex Cumanicus" bu gruba aittir).

b) Polovets Kipçakçasiyla yazilmiç
eserler (Bu dil XI-XIII. yüzyillara ait Rus
vakayinameleri, Dogu Avrupa kronikle-
ri, Polovets-Rusça sözlüklerinde yansi-
miçtir).

c) XIII-XV. yüzyülarda Misir ve
Suriye'de yaçamiç Memlük Ejpçaklari-
mn düinde yazilmi§ eserler.

d) XVI-XVII. yüzyillarda Kamenets-
Podolsk'te ya§ami§ Ermeni Kipçaklari-
nm (yani Gregoryen Kipçaklann G. A.)
dilinde yazilmiç eserlerdir (Kunçcanov,
3-60; Kipçak dû yadigarlan hakkinda
daha geni§ bilguer almak için bakimz;
Garkavets A. N., Kipçakskoye Pismen-
noye Naslediye L Katalog i Teksti Pam-
yatnikov Armyanskim Pismom, Almati,
De§t-i-Kipçak, 2002,1084 sayfa; Garka-
vets A.N., Kipçakskoye Pismennoye Nas-
lediye H. Pamyatniki Duhovnoy Kulturi
Karaimov, Kumanov-Polovtsev i Arm-
yano-Kipçakov, Almati, Kasean / Baur,
2007, 912 sayfa; Gninin T. 1., Dokumenti
na Polovetskom Yazike XVI v. Sudebm-
ye Akti Kamenets-Podolskoy Armyans-
koy Obtint. (Transkriptsiya, perevod,
predisloviye, vvedeniye, grammatiçeskiy
kommentariy i glossariy T. 1. Grunina),
Moskva, 1967 vs; Türkiye'de yayinlan-
mi§ bazi eserler için bakiniz: Chirli N.,

Bitigi, Ermeni Kipçakça Dualar
Kitabi, 2005; Kasapoglu Çengel H., Er-
meni Harfli Kipçak Turkçesiyle Yazilmi§
TORE BlTlGl ve Eserdeki Tore, Yargi,
Bitik Terimleri Üzerine, Gazi TÜRK1-
YAT Türklük BiUmi Araçtirmalan Der-
gisi, Güz, 2007, No: 1; Altinkaynak E.,
Gregoryan Kipçak Dil Yadigarlan, 2006
vs.).

Makalemizin ana konusunu teçkil
eden "Ermeni Kipçaklari" veya "Er-
meni-Kipçak" meselesi ve onlann bi-
raktiklan Ermeni harfleriyle yazilmi§
binlerce sayfahk dil yadigarlanna gelin-
ce; Ermeni harfleriyle yazilmiç Kipçakça
metinleri, ba§hca olarak Ermeni-Kipçak
Kanunlar Mecmuasi (Tore Bitigi) ve Mah-
keme Usulü Kanunu'nun zabitlan olu§'
turmaktadir (Garkavets 2003: 758; Gar-
kavets 2002: 6). Fakat bununla birlikte
belediye meclis evraklan, mali senetler,
vakayinameler (kronikler), sözlükler,
dinî, edebî eserler ve muhtiralar olmak
üzere çeçitli türlere de rastlanmaktadir.
XVI-XVII. yüzyillarda ba§ta Lvov, Ka-
menets-Podolsk, Lutsk olmak üzere Uk-
rasnaa, Lehistan, Romanya, Moldavya,
Kinm'daki vs. "Ermeni" olarak adlandi-
nlan ahali tarafindan oluçturulmuç bu
zengin yazili miras 1521-1669 yillannda
Ermeni alfabesiyle fakat Kipçak dilinde
duzenlenmiçtir. Günümüze kadar ula§-
mi§ olan 112 yazih eser yaklaçik 25-30
bin sayfaya ulaçmaktadir (Garkavets,
Khurshudian 2001: XIX). Bu "Ermeni"
kolonilerinin ahalisi / goçmenler tarafin-
dan baçka dillerde yazilmiç (Ermenice,
Latinee, Lehçe, Ukraynaca vs.) yazih mi-
ras 1519'dan 1786'ya kadarki bir tarihi
dönemi kapsamaktadir. Sözünü ettigi-
miz eserler Viyana MiUi Kütüphanesi,
Matenadaran Eski Elyazmalar Ensti-
tüsü, Lehistan-Varçova Arçivi vs. gibi
Avusturya, Hollanda, îtalya, Romanya,
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Rusya, Ukrayna, Ermenistan vs. olmak
üzere dünyamn pek çok ülke ve kütüp-
hanelerinde muhafaza edümektedir.

Bu acamada akla gelebilecek soru-
lardan biri neden bu Kipçak Türklerine
"Ermeni Kipçaklan" denmiç olmasidir.
Genel olarak, konuyla ügili araçtirma
yapmiç olan ba§ta T. I. Grunin (1967),
Y. R. Daçkeviç (1962), V. R. Grigoryan
(1961; 1980) vs. olmak üzere gerek Rus,
Ukraynali, Ermeni araçtirmacilari ol-
sun, gerek diger Avrupali büim adam-
lari olsun araçtirmalannda "Ermeni
Kipçaklan", "Kipçak dilli Ermeni-
ler", "Turk dilli Ermeniler" ya da sa-
dece "Ermeniler" ifadelerini kullanarak
vaktiyle Gregoryen Kjpçaklar ile bir-
likte Dogu Avrupa'ya gelmi§ ve burada
Gregoryen Kipçaklarla birlikte Lvov,
Kamenets-Podolsk vs. kolonilerini mey-
dana getirmi§ olan Erm.eni kökenli
Gregoryen ahalisinin söz konusu böige
ve çebirlerdeki kültürel üstünlügünü,
Ermeni kimiigini on plana çikararak
Ermenüerin önemini abartmaya çali§-
tiklarim görmek mümkündür. Ermeni-
lerin burada medení unsur rolünü oy-
nadiklarim göstermektedirler. Halbuki
yukanda sözünü ettigimiz Gregoryen
Kipçaklann ortaya koyduklari zengin
literatür Ermenilerden sadece Ermeni
harflerini muhafaza etmi§, dil olarak da
Eski Kipçakça'yi ya§atmi§tir. Bu konu
üzerinde çali§an özellikle Ermeni asüli
araçtirmaci ve büim adamlarimn eserle-
rinde, SÖZ konusu "Ermeniler"in men§e-
indeki Turk etnik unsurunu tamamiyla
yok sayarak olaya tek tarafli acidan yak-
la§tiklanm ve tek tarafli degerlendirme-
1er yaptiklanm gözlemek mümkündür.
Söz konusu çah§malarda, XVI-XVIL
yüzyillarda amlan topluluk tarafmdan
ortaya konmuç kültürel degerler, Erme-
ni harfleriyle ama Türkce yazilmi§ eser-

ler olmasma ragmen tamamiyla Ermeni-
lere münhasiran bir tarihsel olay olarak,
Ermeni tarihi ve kültürünün bir uzanti-
si, Ermeni kültürü ve edebiyatimn mah-
sulü olarak gösterümektedir (Grigoryan
1980: 236; Grigoryan, 1964). Esasen,
Dogu Avrupa'mn Podolya, Galiçya, Mol-
davya, Vlahya vs. gibi çeçitli bölgelerinde
ya§ami§ ve faaliyet gostermí§ Gregoryen
cemaati ve kolonüerin ekonomik, kültü-
rel ve dini hayati üzerine atfedilmi§ çok
sayida literatür bulunmaktadir. Ama bu
zengin literatürün büyük kismi yukan-
da belirtüdigi gibi sadece Ermeniler açi-
smdan yani pe§in fikirli olarak ele alimp
yorumlanmiçtir

Turk balklanmn koken ve dil gibi
ortak noktalara ilaveten, büyük ölcüde
ortak tarihi ve bundan esinlenen büyük
bir kültürü vardir. Turk halklanmn
ekseriyeti büyük Avrasya göcebe dev-
letlerinin birer parçasi olmu§lardir. Bu
devletlerde geli§en kurum ve gelenekler,
müteakip Turk devletlerinin siyasi kül-
türünün cekülenmesinde çok önemli rol
oynamiçtir. Bu yüzden, Avrasya kitasi-
mn pek çok bölgesinde bütün Türkleri
birbirine baglayan ortak siyasi ve kül-
türel baglar mevcuttur. Söz konusu Gre-
goryen Kipçaklar meselesinde de, Türk-
leri bir araya getiren bachea ve mühim
baglardan biri olan dil faktórünün on
plana çiktigi görülmektedir. Bu Hiristi-
yan Kipçaklar kendi ana 3airtlari, dil ve
kan kardeçlerinden çok uzaklarda olma-
lanna ragmen kendi dillerini muhafaza
etmi§ler, Avrupa'mn göbeginde kendi
ana dillerinde muazzam bir literatür or-
taya koymuçlardir. Ama bu dili ve ede-
biyati kaydetmek için Orta Asya Turk
tarihinin diger örneklerinde de gördügü-
müz, büdigimiz gibi (Ergin: 1992; User:
2006; Ercilasun: 2005) bazi dini, siyasi,
ekonomik ve sosyolojik nedenlerden do-
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layi ba§ta Ermenice, sonra Lehçe, La-
tinee, Ukraynaca vs. alfabe sistemlerini
kullanmi§lardir

Bilindigi gibi, insanoglu kendisini
dil vasitasiyla ifade eder, dil vasitasiy-
la uetiçim kurar ve baçkalanm da 3dne
dil vasitasiyla algilar. Dil kültürün hem
koruyucusu hem de geli§tiricisidir. Sözlü
ve yazili kültür dille oluçturulur ve düle
yaçatihr. Alfabe ise dil bilimi açismdan
baktigimizda sadece bir i§aret sistemi-
dir. Dolayisiyla olayi dil ve alfabe bagla-
minda degerlendirecek olursak behrleyi-
ci güc kesinlikle düdir. Asya, Avrupa ve
Afrika'nin çe§itli bölgelerinde ya§ayan
Türkler, çeçitli zaman ve mekanlarda
birbirinden çok farkli din ve inanç sis-
temlerinin etkisi altinda kalmiçlar ve
bunlan benimsemiçledir. Yukanda da
belirttigimiz gibi Podolya, Galiçya, Mol-
davya, Vlahya vs. gibi çeçitli bölgelerde
ya§ami§ Gregoryen Kipçaklann kullan-
diklan alfabe sistemlerinin benimsen"-
mesinde de ba§ta inanç sistemleri olmak
üzere bazi siyasi, ekonomik ve sosyal
olaylann etkisi büyük olmu§tur. Bu se-
beple, bize göre de Kipçak Türkleri ile
Ermeniler arasindaki bu çok yönlü ili§-
kide baskin kültürün Kipcak-Türk kül-
türü oldugu açikça meydandadir. Fakat
ote yandan, bu Gregoryen Kipçaklann
dil faktörünün yam sira, toplum haya-
tinda en az dü kadar önem ta§iyan, mad-
di ve manevi kültürün tecekkülünde te-
mel ta§i olu§turan din olgusu (§u halde
Gregoryenlik) da ayni §eküde ön safhada
yer almaktadir. Zira, müliyeti meydana
getiren unsurlar arasinda dinin

ehemmiyeti de çok büjrüktür. Inanç
toplum içinde birligin saglanmasi husu-
sunda ortak dil ve kültür ile birlikte en
Onde gelen amülerden biridir. Bihndigi
gibi zor tarüisel koçullar altinda Dogu
Avrupa'mn çeçitli bölgelerinde kendüeri

için yeni bir yurt edinmiç olan bu Gregor-
yen Kipçaklar zamanla Hiristiyan dini-
nin mezheplerinden biri olan Gregoryen-
hk ve birliginden hareketle oluçtur dukla-
n kolonüerde mücterek ya§adiklan diger
Ermeni asilli Gregoryen gruplariyla
kayna§arak Ermenile§mi§ler veya daha
dogrusu Ermeni olarak algilanmi§lardir.
"Ermeni olarak algilanmi§lardir"
diyoruz cünkü Gregoryenlik mezhebi za-
manla Ermenñigin milli mezhebi haline
getirüdigi'icin söz konusu mezhebe inti-
sap etmi§ herkes aym zamanda Ermeni
olarak telakki edilmiçtir. Cünkü Gregor-
yen Ermeni Ealisesi millidir. Ba§ka bir
deyimle Ermenilerde kilise ve millet bir
ve aym §eydir. Yani bu kavramlar iç içe
girmiç durumdadir (Tümer, Kücük 1997:
309). Ermeniler Gregoryen mezhebini
tamamen ve sadece kendüerine mahsus-
mu§ças'ina sahiplendikleri nispette bu
inanca mensup olan insanlan, halklan
mensup olduklan írk veya mülete bak-
maksizin Ermeni sajrmiçlardir. Dolayi-
siyla Ermenüik bir koken degil bir dini
§emsiye kimliginin adidir. Ermenilerin
men§ei konusunda çe§ith görü§ler üeri
sürülmü§ (Ermenilerin men§ei üzeri-
ne ileri sürülen görücler için bakimz;
Canard M., Arminiya I Encyclopedia of
Islam, I. Cüt, New Edition, Leiden-Lon-
don, 1960, s. 634; Uras E., Tarihte Erme-
niler ve Ermeni Meselesi, Istanbul, 1987,
s. 98-100; Grousset R., Ba§langicindan
1071'e Ermenilerin Tarihi, Çeviren S.
Dolanoglu, Istanbul, Aras Yayinlan,
2005, s. 66-68. ) fakat henüz bir fikir
birligine vanlamamiçtir. Ashnda bugün
Ermeni olarak adlandirdigimiz bu mület
ta eski çaglardan beri kendisine "Hay /
Hayk", yaçadigi bölgeye de Hayastan de-
mi§tir. Konu uzmanlannin fikrine göre
"Armenia" tabirine M.Ö. 521 yüina ait
Darius kitabesinde rastlanmiç (Grous-
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set, 73; Uras: 99-101) ve bu tabir "Yukan
Hier /Yukan Memleket" anlaminda kul-
lanilmiçtir (Baykara 1988: 24-25; Koça§
1967: 16). Yard Armenia / Ermenistan
bir cografi ad olup, kavim ve halk ile
ugili bir anlami yoktur. Buna göre "Er-
meniler" denüince "Yukan Memlekette
yaçayanlar" anla§ilmàkta ve baçli ba§i-
na bir îrk ifade edilmemektedir. Mésela
aym müelliflerin bilgilerine göre, Türki-
ye, Selçuklulan devrinde de söz konusu
yöre Ermen diyan olarak amlmaktaydi.
Bu cografî bölgede hüküm süren Türkler
kendüerini Ermen-§ah diye de adlandi-
rabilmi§lerdir (Baykara, 25). Yüzyillar-
ca sadece tarihi, cografi bir isim olarak
hatirlanan "Armenia" adi XIX. yüzyülin
milliyetçi politikalan döneminde tekrar
güncel anlam kazanmi§ ve Ermenilik ko-
nusu siyasi bojruta ta§inmi§tir.

Gregoryenlik yoluyla Ermeni toplu-
muna intisap etmi§ olan Kamenets-Po-
dolsk, Lvov vs. kolonilerinin Gregoryen
Kipçaklari kendi dillerine "Kipçak Tili",
"Bizim Tu" veya "Tatarca" demi§lerdir
(Garkavets 2002: 11). Fakat ilmi ede-
biyatta Ermeni alfabesiyle yazilmi§ bu
Kipçakça metinler büerek ya bümeyerek
Ermeni-Kipçak, Kipçakça Ermeni
Eserleri olarak adlandinlmakta, söz ko-
nusu eserleri vücuda getirmi§ olan ahali-
ye de Ermeni Kipçaklari, Kipçak dilli
Ermeniler, Türk dilli Ermeniler den-
mektedir. Bu yanh§ ifade veya terimle-
rin ilmi edebiyatta ük olarak nasü kulla-
nümaya baçladigi üzerine Azeri ara§tir-
maci Laie Agamirze kizi 31iyeva'nin çok
önemli tespitleri bulunmaktadir. Ara§-
tirmaci, Kipçaklar ve Azerbaycan üzeri-
ne hazirladigi eserinde konuyla ügüi ola-
rak §öyle bir açiklamada bulunmaktadir:
"Bu yazili eserlerin ilk numunesi 1912'de
Avusturya'da Von Kraelitz-Greifenhorst
tarafindan ne§redilmi§tir. Bu numune

Ermeni alfabesiyle yazilmi§ 50. Zeburun
Kipçakça metnidir. Gerçek soyadi Da§-
yan olan Fiedrich von Kraelitz-Greifen-
horst metnin yazildigi dilden daha çok
onun tertip edildigi alfabeye büyük önem
vererek bu tür yazi numunelerini Erme-
ni-Kipçak veya Kipçakça Ermeni me-
tinleri olarak adlandirmißtir. Bununla
birlikte bilim terminolojisine yanli§ bir
ifade dahil edilmi§tir. Sonralari diger
müellifler de ayni fikri geli§tirmi§lerdir.
Onlar metinlerin Ermeni alfabesiyle ya-
zümi§ oldugu hususu, metinlerde bir sira
Ermeni men§eli sözlerin mevcudiyetini
ve metinlerden bazilarinm sirf Ermeni-
ce olmasini esas olarak göstermißlerdir"
(2006: 92-93). Türk tarihinde rastladi-
gimiz buna benzer olaylarda Hiristiyan,
Budist veya Maniheist Uygurlar'in sirf
dini mensubiyetinden hareket ederek
onlann etnik men§ei hakkinda veya
tertip ettikleri metinlerin Türklüge ait
olup olmadiklan üzerine tarti§malar ya-
pilmamaktadir! Konu uzmanlari, tarih
boyunca Türkler kadar sik alfabe degi§-
tirmi§ ba§ka bir mületin olmadigi konu-
sunda hemfikirdirler (User, 7-9). Eski
Türk tarihinden büindigi üzere Türkler
Mani, Sogut, Brahmi, Tibet, Süryani-
Estrangelo, Ibrani ve Grek alfabelerini
de kullanmiçlardir. Orta Asya'da Türk
kavimleri arasinda yayümi§ dinlerle al-
fabeler arasmda belli bir baglantimn ol-
dugu ve bunlardan çe§itH diniere intisap
edenlerin farkh alfabeler kullandiklari
pek çok ara§tirmaci tarafmdan tespit
edümi§ (Caferoglu 1984: 162-169, 187;
Köprülü 1984: 37-39), metinler üzerinde
çeçith incelemeler yapümi§tir (Kmenov
1992:427-549). Genel olarak metinlerde,
mensup olduklan dine olan baglüigin
bir simgesi olarak yazi sisteminin de de-
gi§tigi açikça ortadadir (Katanov 1894:
6-7). So^ut harflerinin difinda Mani di-
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nine mensup / olanlar Mani, Hiristiyan
dinine mensup olanlar Süryani aUabe-
lerini kullanmiçlar, battà çok daba eski-
den Budizm dinine dair Hint harfleriyle
yazdi Türkce metinlerin mevcut oldugu
bilinmektedir (Caferoglu, 163). Buna
göre "Manihey harñeriyle, Mani dinine
ait Turk edebiyati", "Süryani alfabesiy-
le Türkce edebiyat" vs. diyebilmektejdz
(Pimenov, 533). Sirasi gelmi§ken Kinm,
Litvanya ve Polonya'da ya§ayan Kara-
im Türklerinin Yahudi dinine mensup
olduklanm ve Ibranice yazdiklanm da
hatirlatirsak yerinde olacaktir (Zajacz-
kowski 1961: 37-44; Dunlop 1954: 222,
261). Bütün bu anlatilanlara istinaden
her hangi bir eserin dini mensubiyeti,
metinleri vücuda getiren her hangi bir
írkin etnik mensubiyetinin tespitinde
belirle3dci bir faktör olamayacagi kana-
atine varmakta3nz.

Osmanh devletine bilimsel ara§-
tirma ve gözlemler yapmak üzere gel-
mi§ Avrupali se3^ahlann notlarinda da
aym durumu gözetmek mümkündür.
Yabancdar Türkiye'de ya§ayan Rum ve
Ermenilerin kendi aralannda hemen
her zaman Türkce konuçtuklanni, ar-
kada§lanyla mektuplaçtiklan zaman
bile Türkce yazdiklanm ancak alfabe
olarak Ermeni ve Yunan alfabelerini
kullandiklanm kaydetmektedirler (Bur-
naby 1999: 145-146; Ermeni Harfleriyle
Türkce Eserler için bakimz; Pamukçiyan
K., Ermeni Harfli Türkce Metinler, Aras
Yayim, Istanbul, 2002; Pamukçiyan K.,
Ermeni Harfli Türkce Elyazmasi Bir
Destan I Halk Kültürü, 1984/3, Istanbul,
1984, s. 97-102; Pamukçiyan K., íkind
Sultan Mahmud'a Dair Ermeni Harfli
Türkce Dort Manzum Methiye I Belleten,
C , LIV, Sayi 209-211, s. 1053-1071, An-
kara, TTK, 1991 vs.; Kut A. T., Ermeni
Harfleriyle Basilmi§ Türkce Halk Kitap-

lari, Halk Kültürü, 1984/ 1, Istanbul,
1984, s . 69-79; Kut A. T., Ermeni Harf-
leriyle Basilmi§ Türkce Destanlar I, Halk
Kültürü, 1984/ 3, Istanbul, 1984, s. 65-
73, vs.). Bu satirlardan anlaçilan, kendi
anadillerini unutarak Turk dili ve Turk
kültürünü benimsemiç ve Turk dilinde
eserler meydana getirmi§ olmalanna
ragmen sözünü ettigimiz Ermenilerin,
Ermeni yazi sistemini kendi îrki ve dini
cemaatinin bir sembolü olarak muhafa-
za ettikleri anlaçdmaktadir. Aym çejd
bir anlamda Kamenets-Podolsk, Lvov
vs. gibi kolonilerde ya§ayan Gregoryen
cemaatlerinde de mü§ahede etmekteyiz.
Onlar için de Ermeni harfleri Gregoryen-
hgin sembolü, "Gregoryen mezhebinin
mensubu" anlamim içermektedir. Yalniz
burada ba§ka bir durum göze çarpmak-
tadir. Birincisi, bu Gregoryenler Osmanli
topraklarindan gitmi§ bir topluluk de-
gildi, yoksa bunlar Osmanli devletinde
"asimüe olmuç" "Türkle§mi§ Ermeniler"
olarak Osmanh Turkçesinde konu§ma-
lan gerekiyordu. Ikincisi, bulunduklan
cografyada kendüerinin haricinde onlan
asimle edecek veya Kipçakla§tiracak bir
Kipçak devleti veya Kipçak muhiti de
bulunmamaktadir. Bu Gregoryen cema-
atlerinin bulunduklan topraklarda ha-
kim düler Lehçe, Ukra3Tiaca, Romence
vs. dir. Içinde bulunduklan cografya ve
çevrenin tesiri altinda bu toplumun tipki
Osmanh toplumunda görüldügü gibi ya
Lehle§mesi, yada Ukraynalilaçmasi ge-
rekiyordu. Fakat Ukrayna'daki bu Gre-
goryen/ Ermeni kolonilerinin sakinleri
ba§hca olarak "Kipçakça konu§uyorlar,
Kipçakça yaziyorlar, Kipçak dilinde dua
ediyorlar; kendilerini "Ermeni" olarak
adlandirmalarina ragmen Ermenice
bilmiyorlardi" (Garkavets, Khurshudi-
an, XVII) ve 3rukanda zikredüdigi gibi
kendi dillerine "Kipçak Tih", "Bizim Til",
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"Tatarca" diyorlardi. Fiedrich von Kra-
elitz-Greifenhorst'un dedigi gibi (1996:
14-15) gittikleri ülkenin dilini konu§ma
dili yada yazi dili olarak kabul etme-
mi§lerdir. Tersine, bizim baki§ açimiza
göre, "Ermeni" denilen bu Gregoryen
Kipçaklar, soz konusu bölgelere gelerek
burasim yurt edindikten sonra da, dinin,
toplum hayatinin her yönünü etkileyen
ortaçag fikir ve hayat anla3a§inin çok
önem ta§idigi bu zamanlarda Ermeni/
Gregoryen Kilisesine bagli olmalanna
ragmen, Kipçak Turkçe'sine daha siki
sarilarak bilinç altinda kendi Kipçak
etnik kimliklerini yaçatmiçlardir. llginç
olam, bu Gregoryen toplulugu kendi dil-
lerine "Bizim TU", Kipçak dili, Tatarca
demekte ama konuçtuklari lisan için
asla Turkçe / Turk dili kelimelerini kul-
lanmamaktadir. Ermeni harfli Kipçak-
ça metinlerden anlaçilan bu Hiristiyan
Kipçaklar için Turk kelimesi ayni za-
manda "Islam", "Müslüman" çagnçi-
mim vermekte, tiirk boldu = Turk oldu,
Müslüman oldu, sünnet oldu, tiirk etti =
sännet etti, Türkle§tirdi, Müslümanla§-
tirdi anlamina da gelmektedir. Mésela,
Kamenets Kronigi'nde Osmanli ve Kinm
Tatar askerleriyle olan mücadelelerden
SÖZ edilirken Türkler için gavur anla-
minda hep "dinsizler", "dinsiz Turk",
"dinsiz Tatar" olarak soz edilmesi dikkat
çekmektedir (Garkavets 2002, I: 535-
567). Örnegin;

A ksonze Koreckiyni tiri tuttular,
alayze Aleksandr Olax biyin xardasï
bilä da anasï bilä, da ksonze Koreckiyniij
Xatunun da. Da bu türlü zuïcenstvo etti
dinsiz, da xayttï Aska, da anda ffiydu
biylijkä Radulnu, Multan biyin. A ol
oyrasta bizim cörüvdä bar edi olax bo-
yarlarï - necik Bycko, alay Nikorica da
özgäläri, evet oyras zamanda ciyjLp oboz-
dan da xo-ctüar da zradit ettilär. Sorjra

Skender Pasa yeberdi Stïmbolga necik
Koreckiyni, alayze hospodarrii Aleksad-
rnï xardasï bilä da domna anasï bilä,
Xaysï ki domnani Stimbolda tas etmä
kliyir edilär, evet tiirk boldu necik ken-
di, alay 2 oylu. A Koreckiyni uezaga sal-
dïlar. A bu domna bunur/ soijra tez öldü.
Da 1 oylu tiirk etkändä öldü, da birisi,
xaysï ki hospodar edi, tedï tiirk padsahi
pokoyovïy etti kendin yanïna (Garkavets,
540). Türkiye Turkçesiyle:

...Ama Knez Koretskiy'i, Vlah Beyi
Aleksandr'i ve onun annesi, karde§i ve
Koretskiy'in e§ini canli ele geçirdiler. Böy-
le bir zafer elde ettikten sonra dinsizler
Yassi'ya döndüler ve orada Vlahya'nm
beyi Radul'u biylike (hakimiyete) getir-
diler. Ve bu sava§ta bizim orduda Biç-
ko, Nikoritsa v.s. gibi Vlah boyarían
da vardi; ama sava§ zamanmda ihanet
ettiler ve ordugahtan kaçtilar. Sonra Is-
kender Pa§a hem Koretskiy'i, hem Alek-
sandr Beyi karde§i ve annesiyle birlikte
Istanbul'a gonderdi, ki onu (annesini
G.A.J Istanbul'da idam etmek istediler.
Fakat o ve iki oglu da "türkle§tiler"
(yard sünnet olmayi kabul ettiler, Müs-
lüman oldular G.A.). Koretskiy'i ise kule-
ye hapsettiler. Ama annesi bundan sonra
çok ya§amadi. Onun bir oglu "türkle§ti-
rirken" öldü (A. N. Garkavets'in yoru-
muna göre, bunlar ikisi sünnet olmayi
kabul etmi§ler ama görüldügü gibi ame-
liyat ba§anh geçmemi§, "türkle§tirilir-
ken" yani sünnet olurken birisi iltihap
kapmi§ ve ölmüctür); efendi olan diger
ogluna Turk Padi§ahi oda hizmetçisi
olarak yaninda birakti.

01 ze künnü kicaynakün Turk
Xondikârï sultan Ahmätnirj oylu sultan
Osman keldi kendi cörüvü bilä 250 kerät
1000 adam bilä da 250 top bilä da turdu
nemic obozuna xarsï asirá yuvux, ancax
cerek mil yerdä, alay ki bir oboz birsi-
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sin igi körüy idi... Da skoro kelip turdu
obozu bilä dinsiz tiirk, na zaraz ol ze
künnü kecägä yuvux oxvotniki cïxtï plac-
ka toplar bilä da kelip nemic obozuna
uruy edilär (Garkavets, 552) v.s. Türkiye
Turkçesiyle:

Aym gün, Per§embe'de Turk [hü-
kümdari] Sultani Ahmed'in oglu Sultan
Osman kendi ordusu -250 kere lOOO'er
ki§i ve 250 top-ile geldi ve Leh ordusunun
kar§isinda çok yakm bir mesafede, ancak
çeyrek millik bir yerde kendi karargahim
kurdu; öyle ki bir karargah digerini iyi
görüyordu... Dinsiz Türkler gelip karar-
gahim kurar kurmaz, aym gün ak§ama
dogru toplariyla gönüllüler ortaya çikti
ve Leh ordugahi üzerine ate§ ettiler.

Nögärikün dinsiz tiirk xazax üsnä
sturmovat etiy edi, da özgäläri kelip,
necik yayovlu, alay atlïsï, da zdradem as
zamanïna sturmovat etti nemic p'exotasï
üsnä (Garkavets, 553 vs...). Türkiye
Turkçesiyle:

Sali günü dinsiz Türkler Kazakla-
ra hücum ettiler. Hem yaya, hem süvari
olmak üzere diger askeri kuvvetler de gel-
di ve ogle yemegi zamaninda haince Leh
piyadelerine hücum ettiler vs.... (Bunun
gibi pek çok örnek vermek mümkün-
dür).

Yani, iki tarafm ortak etnik mensu-
biyetlerine reigmen farkh mezbeplerden
olmalan durumu, o zamanlarda Osman-
li devleti üe Lebistan, Ukrayna, Vlabya
vs. ülkeleri arasinda geçen sava§lar, bir
yandan söz konusu bölgede Hiristiyan
birligi §uurunun oluçmasina, balklann
birbirine yakinlaçmasi ve birleçmesine
bizmet ettigi gibi, öte yandan Osmanli
devleti üe böige arasindaki manevi bag-
lann kopmasinda da belirli bir roi oyna-
mi§tir. Asknda bu Gregoryen toplulugu
Gregoryenlik mezhebinden olmalan ha-
sebiyle bütün komçularindan farkli bir

camia te§kü ediyordu. Yalmz bu ahali-
nin aym dinde ve aym cografi ve taribi
çartlar içinde bulunmalan Hiristiyanlik
bis ve çuurunun tecekkülüne, kuwet-
lenmesine imkan vermiçtir. Bu ülke ve
balklann içinde bulunduklan siyasi du-
rum ve sosyal olaylar, aym cografyamn
çeçitli bölgelerinde yaçayan ve çok farkk
din ve inanç sistemlerine mensup olan
Türklerin, din birligi anlayiçlanndan ha-
reket ederek karde§ ülke, müttefik ülke,
dü§man ülke vs. kavramlanmn §ekü-
lenmesinde ve bu kavramlan farkh bir
§ekilde algüamalarinda etküi rol oyna-
digi gibi aym zamanda muhataplanmn
tercihinde de belirleyici faktör olmuçtur.
Dikkat çeken diger bir husus da sözünü
ettigimiz Gregoryen Kipçaklann dillerin
Tatarca' olarak adlandirmalaridir;

Baslanïyïrlar töräläri ermenilärnirj
ermeni tilindän... Tilindän ermeniniij
latingä cïxargandïr, latindän polskiy-
gä, a polskiydän bizim tilgä... Ne türlü
ki bu bitiktä yazïlïptïr eki türlü til bilä
- nemiccä da tatarcä (Garkavets 2003:
765). Türkiye Turkçesiyle:

Ba^langiçta Ermeni töreleri Erme-
ni dilinde düzenlenmi§tir...Ermeni di-
linden Latince'ye çevrilmi§, Latinee'den
Lehçe'ye, Lehçe'den de bizim. tile... Bu
kitapta yazildigi gibi Lehçe ve Tatarca
olmak üzere iki farkli dilde yazilmi§tir.

A. N. Garkavets bütün bunlann
haricinde sadece bir iki yerde türkcä
(Türkce) ve türkmän (Turkmen) tabir-
lerine rastlandigim ama her iki kelime
de açik bir §eküde hakir ve tahkiramiz
karakter içerdigini belirtmektedir. Na-
sü ki, vaktiyle Misir Kipçaklan kendi
dülerini Türkce olarak adlandmyorlar
ama Türkiye'deküerin diline Türkmence
diyerek Türkmence'yi kaba ve açagi bu-
luyorlardiysa (Ercüasun 2007, I: 3), bu
Gregoryen Kipçaklar da kendi dülerine
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Kipçakça, Tatarca demiçler fakat Türk
/ Türkce sözcüklerini farkh algüadiklari
için asía Türkce olarak adlandirmamiç-
lardir. Yalniz buradaki Tatarca tabiri
herhalde daha sonraki dönemlerde Ki-
nm Tatarcasindan ve Tatarca üe Kip-
çakça arasindaki benzerliklerden haber-
dar olan tercümanlar sayesinde ya3nlmi§
ve yerle§mi§ olsa gerektir. Burada bizi
ügüendiren konu, bu Kipçaklann Gre-
goryenlige ne zaman intisap ettikleri,
nereden geldikleri ve bu kolonilerin ne
zaman te§kil edildigi meselesidir.

Kipçaklann Hiristiyanligin Gregor-
yenlik mezhebine intisabi, bu mezhebin
ana taçiyicilan olan Ermeni ahalisiyle bir
araya gelmeleri üe birlikte ba§lami§ ol-
masi gerektir. Ara§tirmacilara göre Kip-
çaklann ilk olarak Güney Kafkasya'da
boy göstermeleri daha VlII.yüzyilda ba§-
lamiçtir. Altay topraklarim terk etmiç
olan Kipçaklann bir kolu VII-VIILyüz-
yiUarda Batiya dogru hareket etmiçler
ve Vin.yüzyilda Hazar hanligi ile ittifa-
ka girerek Güney Kafkasya'ya birkaç kez
sefer düzenlemiclerdir (§aniyazov 1974:
45). 722-723 yiUannda Kipçaklann Ar-
ran / Azerbaycan ve Ermenistan toprak-
lannda iken Hazarlar üe birlikte Arap-
lara kar§i sava§tiklari, 765 yihnda da
diger Türk boylan ve yerli ahah üe bir-
Hkte Gürcistan'da Araplara kar§i sava§-
tiklan bihnmektedir (Buniyatov 1965:
109,115). Xl.yüzyilda ba§kenti Ani §ehri
olan Bagrati Ermeni Beyligi'nin Selçuk-
lularin ehne geçmesi ile Ermenilerin
Kuzey Kaíkasya ve Batiya dogru goçleri
ba§lami§tir. Diger kaynaklardan da pek
iyi büdigimiz gibi, söz konusu dönemler-
de Kipçak konfederasj^nu; 1. Orta Asya
bölügü, 2. Volga-Yayik bölügü, 3. Doneç-
Don bölügü, 4. A§agi Dinyeper bölügü, 5.
Tuna bölügü olmak üzere be§ bölükten
ibaret olarak varhgim sürdürmekte (Ra-

sonyi 1939: 409; 1993: 140), dolayisiyla
Tuna üe Idü arasinda bulunan bütün
Kuzey Karadeniz stepleri Kipçaklann
elinde bulunmaktaydi (Kudrya§ov 1959:
14). §u halde, Kuzey Karadeniz sahiüe-
ri, Kuzey Kafkasya ve Hazar denizinin
kuzey sahilleri Kipçaklann hakimiyetin-
de bulunmasi sebebiyle buraya goç eden
Ermeniler de dogrudan Kipçaklann ha-
kimiyeti altina girmi§ bulunuyorlardi.
Bize göre, Kipçaklann Ermenüer ve on-
lann inançlan ile yakmdan tamçmalan
i§te bu dönemlerde ba§lami§ olmalidir.

Ote yandan Kuman-Kipçaklar bi-
rinci simf atli asker olmalan sebebiyle,
kom§u devletler tarafindan ücretli as-
ker olarak sik sik davet edilmiçlerdir.
Onlar bu sifatla Lehistan, Macaristan
ve hatta Çek (Bohemya) memleketin-
de de sava§mi§lardir. Bu suretle Kip-
çaklann sava§çi hareket sahalari Orta
Asya'da Harezm simrlanndan ba§laya-
rak Kafkaslarda Anadolu simrlan, Dogu
Avrupa'da Idü Bulgarian, Rus Knezhkle-
ri, Balkanlar'da Bizans, Orta Avrupa'da
Lehistan ve Macaristan'a kadar çok ge-
ni§ bir sahada cereyan etmi§tir (Kurat
1992: 74-75). Kipçaklardan bir zümre,
1109 yiUarmda Ruslarla yapilan müca-
dele esnasinda yenügiye ugrayarak eski
kudretlerini kaybedince 1118'de baçbug-
lan Atrak'in kumandasinda O'nun da-
madi olan Gürcü Kirali IL David'in da-
veti üzerine Gürcistan'a gelmi§ ve krahn
hizmetine girmiçtir. Gürcü tarihcüeri
bu olayi §u §eküde anlatmaktadirlar:
"David'in tarihçisinin anlattigina göre
krahn yanmda metanetle sava§abilecek
çok az müfreze bulunmakta, askerlerin
çogunun maneviyati bozulmu§, orduda
Selçuklu ordusunun yenilmezligi üzeri-
ne bir efsane yayilmi§ durumdaydi. Ülke
insan gücüne ihtiyaç duymakta, fakat
Gürcistan ahalisi devletin ihtiyaç duy-
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dugu asker sayisini vermeye muktedir
degildi. Ama kral bu karma§ik sorunu
Kuzey Kafkasya'dan Gürcistan'a 40 000
aileden olu§an bir Kipçak ordusunu da-
vet ederek çok ihtiyatli ve etkili bir §ekil-
de çozmeyi ba§armigtir" (Lordkipanidze
1974: 96-97; MurguUya 1971: 44, 47; Söz
konusu dönem ve olaylar hakkinda daha
geni§ bügi almak için bakimz: Marie
Félicité Brosset, Gürcistan Tarihi (Eski
Çaglardan 1212 Yilina Kadar), çeviren
H. D. Andreasyan, yajana hazirlayan E.
Merçu, Ankara, TTK, 2003; Aynca, Gür-
CÜ kajmaklanna göre XI-XrV.yüz3rülarda
Kuzey Kafkasya'daki Kipçaklar hakkin-
da daha geniç bügüer edinmek için baki-
niz: Ançabadze Z. V., Kipçaki Severnogo
Kavkaza po Dannim Gruzinskih Leto-
pisey XI-XIV vv. I Materiali Sessiyi po
Probleme Proishojdeniya Balkarskogo i
Karaçayevskogo Narodov, Nalçik, 1960).
Atrak'in maiyetinde aileleriyle birhkte
300 bini a§an kalabalik bir Kipçak kit-
lesi bulunmaktaydi (Kurat 1992: 83-84).
Gürcü Kirali yukanda belirtildigi gibi
bunlardan 40 000 kiçilik mükemmel bir
(daimi) ath ordu te§kil ederek Kür nehri
kuzeyinde ve §irvan'da yerleçen Türk-
menlere hücum etmiçtir (Togan 1993:
102). Gürcülerin bu Kipçak kuwetlerine
dayanarak Anadolu Selçuklulannin hü-
cumlanna karçi koyduklan da bilinmek-
tedir (Turan 1965: 174). Kral, Kipçakla-
nn yardimi üe bütün ülkelerin hüküm-
darlan üzerinde korku yaratnn§, onlara
büyük darbeler indirmi§tir. Lordkipa-
nidze, Kipçaklann Gürcistan'in çeçith
bölgelerinde yerlectirüdigini, onlann bir
kisminin Iç KartH'de, bir kismimn da
hudut bölgesini oluçturan Kuzey Erme-
nistan ve Ereti'de yerle§tirüdigini, onla-
nn görevinin devlet sinirlanni korumak
ve takviye etmek oldug:unu behrttikten
sonra §öyle devam etmektedir: "Kipçak-

lar Gürcistan'da çabuk asimile olmu^tur.
Onlar Hiristiyan dinini kabul etmi§ler,
Gürcü dilini benimseyerek yerle§ik haya-
ta geçmi§ler ve bu §ekilde yerli ahaliyle
karigmiglardir" (1974: 98). Kipçaklann
askeri gücünden yararlanma gelenegi
müteakip Gürcü KraUanmn zamamnda
da devam etmiçtir. F. Kirzioglu'nun bü-
gilerine göre, daha sonra gelen ve "Yeni
Kipçaklar" olarak büinen Kipçaklann
çogu, Gürcü-Ortodoks küisesine bagli
olmakla birlikte bir takimi da, 1200'de
fethettikleri Ani-§eddadli Emirligi ül-
kesindeki Gregoryen-Ermeni mezhebine
girmi§lerdir. Gümrü'nün güne3dnde ve
Elegez (Arakaz) dagimn kuzeybati ete-
gindeki Ertik kasabasi yamnda, büyük
"Kipçag" adh bir Ermeni yerli köyünün
bulunmasi ve burada asil adi "Kipçak-
a Vank" (Kipçak Manastin) olup, "Ha-
nc-a Vank" da denüen XIIL yüzyüdan
kalma çok güzel bir tapinak üe, Elegez
günesdnde, yine XIIL yüzjnldan kalma
"A§tarak/E§terek" kasabasi küisesinin
(Ba§girt bojTi "Eçterek / Heçterek / Içte-
rek kolunun Kipçaklar üe buraya gelen
toplulugundan kalma) ve ayrica Igdir'da
bir "Kuçakh" (Kiwçakh) köyünün varli-
gi, Kipçaklann Elegez dagi çevresinde
ve Aras'in sag tarafinda da yayüdik-
lanm göstermektedir. Kipçaklann bir
kismi sonralan degi§ik sebeplerden
ötürü Gürcistan'dan aynlmi§ ve Kuzey
Kafkasya'daki soydaçlannin yamna git-
miçlerdir. Görüldügü üzere, XII-XIII.
3aizyillardan itibaren Kür, Aras, Çoruk
boylanna yayüarak bir kismi Gürcü-Or-
todoks küisesine, diger bir kismi da Er-
meni-Gregoryen Kilisesine baglandiklari
için Türkce konu§tuklari halde sirf"haç-
perest" olmalan sebebiyle bu Kipçaklara,
Osmanlüara, Rum / Rumiyân denilme-
si gibi "Gürcü" veya "Ermeni" denilmesi.
adet olmu§tur (1992: 136-140).
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Sliyeva'ya göre. Mogol istüasi za-
maninda Ermenilerin bir kismi Mogol-
lardan kaçan kalabalik Kipçak gruplari
üe birlikte Podolya, Galiçya bölgele-
rine dogru hareket etmiçler, diger bir
kismi da Mogol ordulanmn baskisiyla
Pereskop'tan geçerek Kinm'a gelmiçler-
dir (2006: 90). Ermeniler özellikle Kefe,
Solhat ve Sudak bölgelerinde yogunlaç-
mi§lar ve bu sefer de Kinm'da yaçayan
Kipçaklar ve Kipçak kültürü üe kar§i-
laçmiçlardir. Garkavets'in çok dogru ola-
rak tespit ettigi gibi, Ermenistan'i terk
etmek zorunda kalan pek çok Ermeni
i§te bu Kinm'da, Besarabya'da vs. uzun
zaman Kipçaklar ile kom§u olarak yaça-
miçlar ve bunun sonucunda Kipçak düini
ogrenmiçlerdir. Ermenüer Kipçak Türk-
çesini Once küise dih, ardindan da resmi
dû olarak benimsemiçlerdir. Ote yandan,
bu kar§ilikli etküe§imin sonucu olarak
Gregoryenlige intisap etmi§ ve kendile-
rini "Ermeni" olarak adlandirmalarina
ragmen Ermenice bilmeyen ve Kipçak
diliyle dua eden Kipçak asiüi bir Gregor-
yen grubunun da bulundugunu dikkati-
mizden kaçirmayahm. Araçtirmalardan,
ba§ta Lvov, Kamenets-Podolsk, Lutsk ol-
mak üzere Ukrayna, Lehistan, Romanya,
Moldavya'daki vs. Gregoryen cemaatleri
tarafindan olu§turulan kolonilerin XTV.
yiizyihn ük yarisinda, Altin Orda döne-
minde meydana geldigi bilinmektedir.
Daha sonralan, XV. yüz3ahn sonunda
Osmanli Türklerinin Kefe çehrini ele ge-
çirmeleri ile birlikte (1475) buraya kolo-
ni akinlan da eklenmi§tir. Kefeli "Erme-
niler" kütle halinde Kinm, Kefe çehrini
terk etmi§ler ve Ukrayna'mn Podolya ve
GaHçya bölgelerinde ya§ayan dindaçla-
nmn yamna goç etmiçlerdir (Garkavets
2003: 758).

Tercüme, transkripsiyon ve yoru-
munu I. A. AbduUin'in yaptigi, 162O'da

Agop der Krikor ogli^ tarafindan Ermeni
harfleriyle Kipçakça yazuimç bir muhti-
rada "Ermenilerin" Kamenets-Podolsk'a
goç ettikleri ve yerleçtikleri zaman ve
tarih hakkinda çok muayyen bilgiler bu-
lunmaktadir. Agop yazisinda "Ermenüe-
rin", muhtiranin yazüdigi 1620 yihndan
hemen 300 sene önce yani yakla§ik 1320
yihnda Kamenest §ehrinde yerleçtikle-
rinden söz etmektedir (Abdullin 1971,
3: 118-121). Agop'un verdigi bu bügüer
Kamenets Gregoryen kolonisinin ku-
rulu§unun XIV. yüz3nlin ilk yansinda
gerçekleçtigi hakkindaki bilgileri bir kez
daha dogruladigi gibi, araçtirmaci bu
bilgilerin sonucunda Kamenets'teki "Er-
meni" kolonisinin, Kipçak dilini Kefe'de
ögrenmi§ Kefe'li Ermeniler tarafmdan
degü, dogrudan dogruya Kipçak düU Er-
menüer (yani Gregoryen Kipçaklar G.A.)
olan Ak Saray ahahsi tarafindan kurul-
dugunu ortaya koymuçtur (1971, 3: 119).
Zaten metinlerin sadece cüzi bir kismi-
mn sirf Ermeni dilinde yazilmi§ olmasi
durumu da Kipçaklar üe birlikte batiya
goç eden Ermeni asilh Gregoryenlerin
sayisina içaret etmektedir. Ermenilerin
bir kismi daha kalabahk olan Kipçakla-
nn arasinda erimiçtir. Fakat XV-XVI.
jrüzyilin belli dönemlerinde Lvov mahke-
me zabitlanmn (Kapral 2003: 741-754),
XVI.yüzyüin ikinci yansinda da Kame-
nets-Podolsk mahkeme zabitlanmn bir
kismimn Ermenice düzenlendigi olgusu-
nu dikkate alirsak Ermenilerin diger bir
kisminin da kendi etnik özeüigini muha-
faza ettigi aiüacümaktadir.

Sonuç olarak §unu söyleyebüiriz ki;
Avrupa'mn göbeginde kendi kdlonüerini
meydana getirmiç olan ve "Ermenüer"
olarak adlandirüan bu topluluk etnik ba-
kimdan saf bir irk veya milletten ibaret
degüdi. Tore Bitigi gibi bazi metinler, me-
tinlerde rastladigimiz bir takim kültürel
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veriler, Gregoryenük'ten önceki bazi mil-
li inanç ve tefekkürlerin muhafazasi (Ay-
nakulova 2007: 21-28), bu Kipçak asdh
Ermenilerin=Gregoryen Kipçaklann, in-
tisap ettikleri Ermeni kültürünün içinde
Turk kültürünün en güzel örneklerini de
yaçattiklarini göstermektedir. Bundan
dolayi Podolya, Galiçya, Moldavya, Vlah-
ya vs. gibi Dogu Avrupa'nin çeçitli böl-
gelerinde ya§ami§ ve faahyet gostermiç
Gregoryen toplumunun önemli kismim
Hiristiyan fakat Turk asúli Gregoryen
Kipçaklann olu§turdug:u kanaatindeyiz.
Bu Gregoryen Kjpçaklar diger Ermeni
gruplan ve mensup olduklan Ermeni
kültürüyle kaynaçarak bildigimiz Erme-
ni harñeriyle yazilmi§ Turkçe metinlerin
meydana getirilmesinde önemli katkida
bulunmuçlardir.

NOTLAR
Agop der Krikor ogli, Kamenets Kronigi'nin

yazarlanndan biridir.
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