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Giriş
Kıpçak Türkçesinin, bazı Türklük bilimi araştırıcılarınca Orta 

Kıpçakça diye adlandırılan devresine ait, Ermeni Alfabesi ile yazılmış 
metinlerine Ermeni Kıpçakçası denilmesi adet haline gelmiştir. Bu eser-
lerin yazıldığı dilin adlandırılmasında herhangi bir sorun yaşanmazken 
eserleri bırakan Kıpçak Türkçesi konuşan Ermeni cemaatinin etnik 
kimliği konusunda büyük bir anlaşmazlık söz konusudur. Bu Ermeni 
Harfli Kıpçak Türkçesi metinler, ağırlıklı olarak XVI. ve XVII. yüzyıl-
larda Polonya ve Ukrayna’da kaleme alınmıştır. Bu eserleri ortaya koyan 
Ermeni cemaatini, Kırım’dan bu ülkelere göç eden Ermeni toplulukları-
nın ahfadının teşkil ettiği düşünülmektedir1. XII. -XIII. yüzyıldan beri 
Kırım’da Ermeni cemaatlerinin bulunduğu bilinmektedir. Bu cema-
atlerin Selçuklulardan kaçan Ermeni toplulukları tarafından vücuda 
getirildiği kabul gören görüşlerdendir2. Kabul gören bir diğer tarihi ger-
çek ise Kırım’ın bu devirdeki nüfusunun büyük çoğunluğunu Kıpçak 
Türklerinin teşkil ettiğidir3. Bu demografik veriler, Kıpçak Türkçesi 
konuşan Ermeni cemaatinin Kıpçak – Ermeni teması neticesinde 
meydana geldiği fikrini desteklemektedir ki bu cemaatin etnik kimliği 
konusundaki tartışma da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu topluluk, 
Kıpçak kültür çevresi içerisinde dilini kaybetmiş Ermenilerden mi mey-
dana gelmektedir yoksa Kırım’a göç eden Ermenilerin Kıpçak Türkleri 
arasında Ermeni dinini yani Hıristiyanlığın Gregoryanlık Mezhebi’ni 
yayması ile mi ortaya çıkmıştır? 
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Tarihî Arka Plan
Hıristiyanlığın Kırım’daki tarihinin oldukça köklü olduğu görülmek-

tedir. M. S. III. yüzyılın başlarından itibaren yarımadanın güneyinde 
yer alan yerleşim yerlerinde, özellikle Yunan kolonilerinde İstanbul’un 
etkisiyle Hıristiyanlığın yayıldığı bilinmektedir4. Ortodoks Cemaatı’nın 
tarihi hakkındaki bu malumatımızın aksine Kırım’daki Ermeni cemaat-
lerinin varlığının hangi tarihe dayandığı konusu kendi içerisinde tartış-
malı bir mevzudur. Ermeni topluluklarının en erken ne zaman Kırım’da 
teşekkül ettiği meselesinde iki ana görüş mevcuttur. Bir görüş Kırım’daki 
Ermeni mevcudiyetini Cenevizlilerin Kırım’ın güney sahillerindeki 
hakimiyetleri devrine dayandırırken, diğer bir görüş, Selçukluların 
Ermenilerin yaşadıkları bölgeleri işgali neticesinde Ermenilerin büyük 
kitleler halinde yurtlarını terk ettikleri tezine dayanmaktadır. Bu görüşe 
göre Ermenilerin büyük bölümü Kilikya’ya göç ederken bir kısmı 
Kırım’a yerleşerek ciddi bir göçmen topluluk meydana getirmişlerdir. 
İkinci görüşü savunanlar bu göçün Moğol istilası döneminde de devam 
ettiğini öne sürmektedir. Selçuklu öncesi devirde, Bizans’ın Ermeni 
topraklarına düzenlediği akınlar sonrasında da Ermenilerin yoğun bir 
şekilde Kırım’a göç ettikleri ve Selçuklu akınları neticesinde gelenlerin 
zaten var olan bu cemaati güçlendirdiği görüşünde olanlar da vardır5. 
Kırım’daki Ermeni topluluğunun geçmişi yukarıda zikredilen görüşle-
rin ileri sürdüğü tarihlerin hangisine dayanırsa dayansın Ermenilerin 
Kırım’daki nüfusunun XIV. ve XV. yüzyıllar boyunca sürekli artmış 
olduğu tarihi bir gerçektir. XV. yüzyılın ortalarına gelindiğinde yarı-
madanın güneyinde temerküz etmiş olan Cenevizlilerin6 oluşturduğu 
ticari ağda büyük bir etkinliğe sahip olan Ermenilerin7 Kırım’daki 
nüfuslarının 30,000’e dayanmış olduğu yönünde kayıtlar mevcuttur. 
Bu dönemde bazı Batı kaynaklarında Kırım için Armenia Maritima 
“Deniz Ermenistanı” adlandırılmasının kullanılmış olduğu8 dikkate 
alınırsa Ermenilerin bu coğrafyadaki yoğunluğu daha iyi anlaşılacaktır. 
XV. yüzyılın sonlarına doğru ise sadece Kırım’da Ermeni nüfusun en 
kesif olduğu bölge olan Kefe’de Gregoryan nüfusu 35-40,000 olmuş-
tur. Ermenilerin yoğun olarak meskun oldukları ikinci Kırım şehri ise 
Suğdak idi. İlaveten Karasubazar, Gözleve, Akmescit, İnkerman ve 
Surhat gibi yerleşim yerlerinde de Ermeni cemaatleri mevcuttu9. 

Kıpçak Türklerinin hangi tarihten itibaren Kırım Yarımadası’nın aha-
lisi içerisinde görünmeye başladığı veya nüfus içerisinde etkin hale gel-
diği konusu da pek sarih değildir. Ancak XII. -XIII. yüzyıllarda Akdeniz 
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dünyasını karasal dünyaya bağlayan önemli bir ticari liman vazifesi gören 
Suğdak şehri, İbnü’l-Esir (ö. 1232) tarafından Kıpçakların bir şehri ola-
rak adlandırılmıştır10. Ayrıca XII. yüzyılın meşhur Arap coğrafyacısı 
İdrisi de “Kumanya”nın Kırım içlerine kadar uzandığını kaydetmiştir11. 
Fakat 31 Mayıs 1223 günü meydana gelen Kalka Savaşı’nda Moğolların 
birleşik Kıpçak – Rus ordusunu mağlup etmesi üzerine, Kıpçakların 
Kiyef Prensiliğinin toprakları üzerinden Balkanlar ve Kırım’a, bir kıs-
mının da Kafkaslara çekildikleri kesin olarak bilinmektedir12. Hatta 
Kırım’a sığınan Kıpçakların bir bölümünün Suğdak limanını kullanarak 
deniz yoluyla Sinop üzerinden Karadeniz’in güney sahillerine yayıldık-
ları yönünde kayıtlar da mevcuttur13. Anlaşılan odur ki XI. yüzyıl orta-
larından itibaren bozkırdaki hakimiyeti eline geçiren Kıpçak Türkleri, 
az veya çok hem demografik hem de siyasi olarak Kırım’a da ağırlıkla-
rını hissettrimeye başlamışlardır. Moğol İstilası neticesinde gerçekleşen 
Kıpçaklaşmanın sonucunda ve Altınordu Devleti’nin kurulması neti-
cesinde ise Kırım’daki Kıpçak etkisi iyice artmıştır. Altınordu Devleti, 
ticaret yollarına hakim olmak maksadı ile Kırım’a özel ehemmiyet atfet-
miş14 ve Azak, Kefe gibi şehirlerin ticaret alanında gösterdikleri gelişme-
ler neticesinde bu şehirlerin civarında bulunan göçebe Kıpçaklar şehirli 
halkla sıkı ticari ilişkiler kurmuştur15. Benzer gelişmelerin Suğdak civa-
rında da yaşandığı şüphezisdir. Hatta Kıpçakların şehirler ile alakalarını 
sadece ticari ilişkiler olarak yorumlamak hatalı olur. Zira yarlıkların sağ-
ladığı malumat sayesinde XIV. -XV. yüzyıllarda Suğdak civarında büyük 
topraklara sahip yerleşik Kıpçakların bulunduğuna sahit oluyoruz16. Bu 
durumun daha önceki yüzyıllarda da mevcut olması pek muhtemeldir. 
Ayrıca bu tarihlerde iktisadi sebepler sonucunda birçok Kıpçak’ın yer-
leşik hayata geçerek ziraatle uğraşmaya başladığı da mevcut bilgiler ara-
sındadır17. Ermeni cemaati ile Kıpçakların temasının başlaması ve sonuç 
olarak da Gregoryan Kıpçak toplumunun ortaya çıkması muhtemelen 
bu siyasi, iktisadi ve ictimai gelişmeler neticesinde olmuştur. 

Ukrayna ve Polonya topraklarında Ermeni / Gregoryan cemaatlerinin 
ilk meydana çıktığı tarihi kesin olarak tesbit etmek mümkün değildir. 
Ermeni tarihçiler günümüz Ukrayna topraklarında Ermeni topluluk-
larının ortaya çıkışını 1045 yılında Bagrati Ermeni Krallığı’nın orta-
dan kalkmasına bağlamaktadırlar18. Şüphesiz bu ilk topluluklar Ermeni 
dilli topluluklar idiler. Kırım’dan Lehistan topraklarına göç eden ilk 
Kıpçak dilli Gregoryan toplulukların Tatarlarla Cenevizlilerin arasının 
açılması üzerine yarımadadan ayrıldığı, Kırım’ın 1475 yılında Osmanlı 
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Türkleri tarafından fethedilmesi üzerine ise de Kırım’dan Kıpçak dilli 
Gregoryanların merkezi Kamenetse olan Podolya’ya ve merkezi Livov 
olan Galiçya’ya yoğun bir şekilde göç ettikleri düşünülmektedir19. 

Gregoryan Kıpçaklar Hakkındaki Başlıca 
Görüşler

Kıpçak Türkçesi konuşan Ermeniler hakkında bilim dünyasına ilk 
ulaşılabilinir derli toplu bilgileri sağlayan Agatangel Efim Krımskiy 
olmuştur. Araştırmacı meşhur eseri Tyurki, İh Movi ta Literaturi’de daha 
1894 yılında Moskova Arkeoloji Topluluğunu Ermeni Kıpçakçası ile 
yazılmış eserler hakkında bilgi toplaması için, H. İ Kuçuk-İoannesov’u 
Kiyev’e gönderdiğini ve bu şahsın 10-15 belgeyi Moskova’ya getirip F. 
Korş, S. Sakov ve kendisinden oluşan bir komisyona incelenmek üzere 
teslim ettiğini kaydetmektedir. Krımskiy, komisyonun çalışmalarının F. 
Korş tarafından dilbilimsel bir tebliğ ile ortaya konulduğunu belirttik-
ten sonra bu tebliğ hakkında bilgi vermektedir. Ukrayna ve Polonya’da 
Ermeni cemaatlerinin oluşumu üzerine bir tarihçe veren Krımskiy, 
Ermeni Kıpçakçasının Codex Cumanicus’un diline, Lutsk Karaim ve 
Kumuk Lehçelerine benzediği üzerinde bilhassa durmaktadır20. Bu dil-
sel yakınlığa rağmen Krımskiy Kıpçakça konuşan bu Gregoryan toplu-
luğun Ermeni kökenli olduğu görüşündedir21. 

Krımskiy’in çalışmalarını öğrencisi Timofey İvanoviç Grunin’in 
devam ettirdiğini Garkavets (= Harkavets) kaydetmektedir22. Ermeni 
Kıpçakçasının, Kıpçak, Urum, Kırım-Tatar, Kırımçak ve Karaim 
Türkçelerine olan benzerliği üzerinde çalışmış olan Grunin, Kırım ve 
Beserabya’da Kıpçaklarla birlikte yaşayan Ermenilerin dillerini unut-
tukları görüşündedir. Ancak Grunin hocasından farklı olarak az da 
olsa Gregoryan mezhebine giren Kıpçakların da bu topluluğun oluş-
masına katkıda bulunduğu görüşündedir. Aslında Ermeniler arasında 
Hıristiyan Tatarların erimesinden ilk bahseden Grunin değil, Ukraynalı 
tarihçi D. I. Zubrytski (1777-1862)’dir. Ancak bu tarihçi Livov şehri 
civarında yaşayan Tatarlardan bahseder ve Livov’daki Ermeni cemaa-
tinin Ukrayna öncesi yani Kırım evresine değinmez.23 Yani bahsettiği 
devirde Kıpçak Türkçesi konuşan, yazan Ermeni cemaati zaten oluşmuş-
tur. Muhtemelen farklı bir mezhebe mensup bu Hıristiyan Tatarların 
Gregoryan cemaati içerisinde iz bırakmadan erimesinin sebeplerinden 
birisi de bu dil birliğidir. 



GREGORYAN KIPÇAKLARIN ETNİK KÖKENLERİ 151

Karaimler ve Urum Kıpçaklar ile birlikte Gregoryan Kıpçakları da 
Türk kökenli kabul eden ilk kişi Barthold olmuştur. Türkoloji aleminin 
bu meşhur araştırmacısı Kırım’da “pagan” Kıpçakların bir bölümünün 
tenassur ettiğini, bir diğer bölümünün de Hazarlarla karışarak Musevilik 
dinine girdiğini öne sürmüştür. Ortodoks ve Gregoryan mezheplerine 
giren Kıpçaklar sırasıyle Urumları ve Gregoryan Kıpçaklarını teşkil 
ederken Musevilik dinine girenler de Karaimleri (ve / veya Kırımçakları) 
meydana getirmiştir. Geriye kalan “pagan” Kıpçaklar ise Moğollarla bir-
likte zamanla Müslümanlaşarak Tatarları oluşturmuşlardır. 

Barthold’un görüşlerini temel alarak Gregoryan Kıpçakların Türk 
kökenli oldukları görüşünü geliştiren, bu konu üzerinde en çok yazıp 
çizen bilim adamlarından birisi olan Garkavets olmuştur. 1973 yılında 
konuyla alakalı bir bildiri sunarak24, 1974 yılında Barthold’un yukarda 
bahsedilen görüşlerini anlatan bir makale25 ve 1975 yılında Ermeni 
Kıpçakçasının gelişimi üzerine yaptığı tezinin özetini yayınlayarak26 
dikkatleri üzerine çeken Garkavets, günümüze kadar konu ile ilgili 
birçok makale ve kitap yayınlamıştır. Garkavets konu le alakalı olarak 
Kıpçakça yazılar, Ermeni Kıpçakçası, Ermeni Kıpçakçası metinleri, 
Ermeni Kıpçak yazısı, Ukrayna’da Türkçe yazılar ve Kıpçakça lügatler 
gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır27. 

Garkavets 1982 yılında Dachkevytch’in çok sert bir eleştirisine maruz 
kalmıştır28. Ermeni asıllı Ukraynalı bir Türkolog olan Dachkevytch’in 
eleştiri oklarına maruz kalan bir tek Garkavets değildir. Dachkevytch 
Gregoryan Kıpçakları Türklükle ilişiklendiren herkese fütursuzca saldı-
rıda bulunmuştur. Bu bağlamda konuya çok sağlam dilbilimsel, ictimai 
ve tarihi deliller getirerek Gregoryan Kıpçakların Türk kökenli olduk-
ları sonucuna varan İngiliz Türkolog Sir Gerard Clauson29 da nasibini 
almıştır. Clauson’un metodolojisini beğenmediği gibi Clauson’un konu 
üzerindeki tek çalışmasının bu makale olmasını da eleştirisine mal-
zeme olarak kullanmıştır30. Dachkevytch, Garkavets’in çalışmalarında 
G. Doerfer ve K. H. Menges gibi rüşdü Türkoloji alemi tarafından 
kabul görmüş bilim adamlarını kullanmış olmasını da eleştiri konusu 
yapmaktadır. Dachkevytch’e göre adı geçen meşhur Alman Türkologlar 
çalışmalarında31 Gregoryan Kıpçakların etnik kökeni konusuna değin-
medikleri için Garkavets tarafından kaynak olarak kullanılmaları 
münasip değildir32. Tabii ki Dachkevytch’in bu saldırıları cevapsız kal-
mış değildir. Kırım’daki Ortodoks Kıpçaklar üzerine bir çalışma yapan 
Vasary, Dachkevytch’in görüşlerinin ifrat olduğunu ve hiç bir bilimsel 
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temelinin bulunmadığını söyler33. Dachkevytch’in bir diğer irdelen-
meye değer görüşü (ilerde irdelenecektir) ise Gregoryan Kilisesi’nin 
Kıpçaklar arasında misyonerlik yaptığı yönünde hiçbir delilin bulun-
madığı iddiasıdır34. Dachkevytch bütün eseri boyunca sistematik bir 
şekilde “Kıpçak”, “Polovets” ve “Kuman” isimlerini ayrı kavim isimleri 
imiş gibi kulanmaktadır ki bunun Türklük bilimi açısından kabul edile-
ibilir olmadığı ortadadır35. 

Konu üzerinde oldukça fazla yazıp çizen bir diğer araştırmacı da 
Edmond Schütz’dür. Kırım çevresinde oluşan Ermeni kültürü ve bil-
hassa Kıpçak Türkçesi konuşan Ermeni cemaati hakkında birçok eseri 
bulunan Schütz, Ermeniler36, Ermenice ve Ermeni yazısı37, Kırım’da 
yaşayan halklar38, Gregoryan Kıpçaklar39, Ermeni Kıpçakçası ve Ermeni 
Kıpçak alfabesi40, Ermeni Kıpçakçası metinler41 ve Kıpçak Türkçesi42 
gibi konular üzerinde durmuştur. Schütz sadece Gregoryan Kıpçakları 
değil Urum ve Karaim Türkçesi konuşan toplulukları da Tatarlar ara-
sında anadillerini kaybetmiş cemaatler olarak kabul etmektedir43. 

Türkiye’de Ermeni Kıpçakçası bir metin üzerine ilk doktora çalış-
masını Nadejda Chirli yapmış ve bu çalışmasını yurt dışında yayınla-
mıştır44. Ancak son zamanlarda Türkiye’de konu üzerinde en derli toplu 
çalışma olarak Erdoğan Altınkaynak’ın 2006 yılında yayınlanan eseri 
zikredilebilir. Esasen Ermeni Kıpçakçası ile yazılmış metinler üzerine 
olan eserin giriş bölümünde45 Gregoryan Kıpçak toplumunun tarihine 
de kısaca değinilmektedir. Altınkaynak’ın tercih ettiği “Gregoryan 
Kıpçak” adlandırmasından da anlaşılacağı gibi eserde bu topluluk Türk 
kökenli kabul edilmektedir. Eserin önsözünden ise Dachkevytch’in 
elindeki kaynakları Altınkaynak’tan sakladığını öğreniyoruz. 

Yukarıda adı zikredilen araştırmacılar dışında daha birçok Türkbilimci 
ve Ermenibilimci konu ile ilgilenmilşerdir. V. Gordlevski, V. R. Grigoran, 
İ, A. Abdulin, S. R. İzidinova, S. Koloncan, N. K. Krivanos, A. K. 
Kurışjanov, S. E. Malov, E. N. Necip, E. Petrosyan, A. N. Samayloviç, K. 
K. Yudahin, W. Bang, Necip Asım, J. Antoni, P. N. Akinian, F. Bischoff, 
O. Blau, J. Deny, V. Drimba, A. von Gabain, T. Kowalski, L. Ligeti, 
M. Malowist, T. Mankowski, J. Nemeth, W. Radloff, E. Tryjarski ve A. 
Zajaczkowski bunlardan bazılarıdır46. Bu araştırmacılar çalışmalarında 
ya etnik köken meselesine girmemiş ya da yukarda zikredilen görüşler-
den herhangi birisini referans almışlardır. 
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Ermeni Kıpçakçası Konuşan Topluluğun Etnik 
Kökenine İşaret Eden Deliller

Gregoryan Kıpçakların dili, XIII. yüzyılda yazılmış olan Codex 
Cumanicus’un diline ve bilhassa Trakay, Lutsk ve Haliç Karaim 
Türkçesine oldukça benzemektedir. Karaim Türkçesi ile Ermeni 
Kıpçakçası arasındaki fark, birincisi dini sebeplerle İbrani Alfabesi ile 
yazılır ve dini terimler İbraniceden ödünçlenilirken, ikincisinin yine dini 
sebeplerle Ermeni Alfabesi ile yazılması ve dini terimleri Ermeniceden 
ödünçlenmesidir. Karaim Türkçesi konuşan ve yazan topluluğun etnik 
kökeninin Türk olduğu konusunda herhangi bir ihtilaf bulunmazken47 
nerdeyse ayni dili konuşan Gregoryan Kıpçakların etnik kökeni konu-
sunda farklı fikirler ileri sürmek bilimsel olarak pek inandırıcı değildir48. 

Dil karşılaşmalarında meydana gelen dil karışmaları neticesinde 
ortaya çıkan genel tablo da Ermeni Kıpçakçası meselesine ışık tuta-
cak niteliktedir. Böyle durumlarda genelde kültürel olarak hükmedilen 
topluluğun dili, hükmeden topluluğun dilinden yoğun miktarda sözcük 
ödünçlenir. Ancak etki altında kalan dilin temel sözlük malzemesi bu 
etkileşimden ari kalır. Ödünçlenilen kelimeler dilin temel sözlük malze-
mesini içermez. Ayrıca bu gibi durumlarda dilin kelime çekimi de etki-
lenmez. Özbek Türkçesinin yoğun baskısı altında bulunan bazı Tacik 
varyantları buna güzel bir örnek teşkil etmektedir49. Tacikçenin bu var-
yantları Özbek Türkçesinden yoğun bir şekilde kelime ödünçlendiği 
halde temel sözlük malzemeleri ve kelime çekimi İranidir. Ayni şekilde 
Ermeni Kıpçakçasının temel olmayan sözlük malzemesi içerisinde de 
Lehçe ve Ukraince olmak üzere yoğun bir Slavca ödünç tabaka bulun-
maktadır. Hatta Ermenice sözlük malzemesi bu Slavca unsurlardan 
daha azdır ve yine temel olmayan sözlük malzemesi içerisindedir. Eğer 
Ermeni Kıpçakçası konuşan topluluk nerdeyse tamamen dilsel olarak 
Kıpçaklaşmış Ermeniler olsa idi bu Ermenice unsurların temel sözlük 
malzemesi içersinde yer alması gerekirdi50. Ancak Ermenice malzeme-
nin “papaz, rahip, sunak” gibi dini veya “kağıt, defter, fihrist” gibi yazılı 
kültür ile alakalı terimlerdir51. Dini terimlerin hangi sebeplerle alındığı 
gayet açıktır. Yazılı kültür ile alakalı terimlerin ise göçebe hayattan yer-
leşik hayata geçmiş ve yazılı kültürü bulunmayan bir topluluğun kolayca 
ödünçlenebileceği türden sözlük mazlemesi olduğu ortadadır. 

Söz konusu Slavca ve Ermenice sözlük malzemesi elendiği tak-
tirde geriye kalan malzeme içerisinde Türkçe olanları dört grup altında 
toplamak mümkündür. Bunların sayıca en kalabalık olanı Göktürkçe 
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ve Uygurca dönemlerinden beri yani Eski Türkçe döneminden beri 
Türkçede varlığını sürdüren sözcüklerdir. İkinci grup ise Karahanlı 
dönemi metinlerinde varlıklarına delalet edilen sözcüklerdir. Bilindiği 
gibi Kaşgarlı bu dönemin sözlük malzemesini Hakaniye Türkçesi, Oğuz 
Türkçesi ve Kıpçak Türkçesi şeklinde tasnif etmektedir. Kaşgarlı’yı 
doğrular bir şekilde Ermeni Kıpçakçası metinlerde bu dönemden 
yaşayan sözcüklerin tamamına yakını Kaşgarlı’nın Kıpçak veya Oğuz 
Türkçelerine ya da her iksine ait dediği sözlük malzemesindendir. 
Ermeni Kıpçakçasındaki üçüncü grup Türkçe sözlük malzemesi ise 
ilk kez Harezm Türkçesi de denilen Orta Türkçe dönemine ait metin-
lerde ortaya çıkan malzemedir. Son grup Türkçe sözlük mazlemesi ise 
Türkçe kökenli olup ilk kez XVII. yüzyıl Ermeni Kıpçakçası metin-
lerde karşılaşılan sözcüklerdir. Türkçe sözlük malzemesinin dışında 
bir de Moğolca kökenli sözcükler bulunmaktadır ki bunlar Ermeni 
Kıpçakçasının sözlük malzemesi içerisinde sayıca en küçük sınıfı teşkil 
etmektedirler. Büyük çoğunluğu yönetimle alakalı olan bu malzemenin 
tamamına yakını Codex Cumanicus veya Çağatay Türkçesi metinle-
rinde ya da her ikisinde de yer almaktadır. Diğer bir sözlük malzemesi 
sınıfı ise Farsçadan ve Farsça aracılığı ile Arapçadan gelen sözcüklerden 
oluşandır. Bu grubun yekünün Ermenice asıllı kelimelerden daha fazla 
olması da diğer ilgi çekici bir meseledir52. Dile dini sebeplerle girdiği 
ortada olan Ermenice unsurlar ile Ukrayna ve Polonya’ya göçüldükten 
sonra giren Slavca unsurlar çıkarıldığı zaman geriye kalan malzemenin 
XIII. -XIV. yüzyılda Kıpçak Türkçesinin günlük konuşma diline ait söz-
lük malzemesinin olduğu ortadadır. Farsça unsurlar dile edebi Harezm 
Türkçesi aracığı ile Moğolca unusurlar ise Kıpçaklar Moğol hakimiyeti 
altında yaşarken ödünçlenilen malzeme omalıdır. 

Gerogaryan Kıpçak toplumunu oluşturan kişilerin isimleri de bu 
konuda ilginç bir manzara ortaya koymaktadır. Gregoryan Kıpçakların 
ilk isimleri olağan bir şekilde Hıristiyan isimlerinin Ermeni biçimleri-
dir. Ancak soyisimlerinin Ermenice değil Türkçe olduğu görülmektedir. 
Mesela, Kamenetse Tarihi’nin derleyicisinin ismi “Aksent Der Krikor 
oğlu Der Hovannes avakerec torunu” şeklindedir53. Bu ismin “Aksent 
Krikoryan” olmaması oldukça ilgi çekicidir. 

Konuyla ilgili bir diğer dikkate şayan mesele, Gregoryan Kıpçakların 
12 Hayvanlı Takvim’i kullanmaları ve ayni Karaim ve Kırımçak Türkleri 
gibi eski gün adlarını bilmeleridir. Sıçhan Yılı, Buğa Yılı, Bars Yılı, 
Hoyan (tavşan) Yılı, Balıh Yılı, Yılan Yılı, At Yılı, Hoy (koyun) Yılı, 
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Maymun Yılı, tavuh Yılı, İt Yılı ve Tonguz Yılı gibi yıl adlarını kul-
landıkları gibi Kiçiaynakün, Aynakün, Şabatkün, Bayramkün, Ayaskün, 
Kankün ve Çubuhvuruşgankün gibi gün adlarını da bilmişlerdir. Rebi 
Devid İliç’in takvim terimlerini Kırımçakların kökeninin Filistin’e 
dayanmadığını isbatlamak için delil olarak kullandığı da dikkate alını-
rısa bu malzemeyi muhafaza eden Gregoryan Kıpçak toplumunun da 
Türkçeyi sonradan öğrenmediği fikri akla gelmektedir54. 

Ermenice – Ermeni Kıpçakçası sözlükler de ortaya ilginç bir man-
zara koymaktadır. Edward Tryjarski, Dictionnaire Armeno-Kiptchak 
isimli sözlüğünün giriş bölümünde bu sözlüklerin hazırlanma sebebi 
olarak Ukrayna ve Polonya’da Ermenice ve Ermeni Kıpçakçası konuşan 
Monofizit topluluklar arasında irtibatı sağlamak fikrini ileri sürmekte-
dir55. Ancak Clauson’un bu konudaki görüşü56 daha ilginçtir. Clauson 
Tryjarski’nin ileri sürdüğü görüşün sebeplerden birisi olabileceğini 
kabul etmekle birlikte en önemli sebebin bu olamayacağını düşünmek-
tedir. Zira bu sözlüklerde artık konuşma dilinde olmayan birçok Klasik 
Ermenice kelime bulunmaktadır. Bundan dolayı Clauson bu sözlüklerin 
hazırlanmasının birincil sebebinin Monofizit Kıpçaklara kutsal metin-
lerinin dili olan Ermeniceyi yani “lingua sacra”yı öğretmek olduğunu 
düşünmektedir. 

Yukarıda, Dachkevytch’in Gregoryan Kilisesi’nin Kıpçaklar arasında 
misyonerlik faaliyetinde bulunduklarına delil olabilecek hiçbir isbatın 
bulunmadığını iddia ettiği zikredilmişti. Ancak bunun böyle olmadı-
ğını gösterecek birçok işaret mevcuttur. Gümrü şehrinin güneyindeki 
Elegez (Alakaz) Dağı’nın kuzeybatı eteklerinde bulunan Ertik kasa-
basına bağlı Kıpçağ isimli bir Ermeni köyünün varlığı ve bu köydeki 
XIII. yüzyıldan kalma manastırın eski isminin Kıpçak-a Vank “Kıpçak 
Manastırı” olması57 oldukça düşündürücüdür. Keza Iğdır’da bulunan ve 
1918 yılında boşaltılan Kuçakh isimli köy de ayni yönde bir işaret olarak 
kabul edilebilinir58. İlaveten, G. Alişan, R. Açaryan ve E. Hurşudyan, 
Ermenistan’ın Şırak Bölgesi’ne bağlı Artık ilçesindeki Ariç köyünün 
eski adının Kıpçaq ve köydeki XI. yüzyıldan kalma manastırın adının 
Hpçahavank “Kıpçak Manastırı” olduğunu epigrafik olarak ortaya koy-
muşlardır59. Dachkevytch, bahsetmese de ya bu delillerin varlığından 
haberdar olmalı ya da böyle bir durumun muhtemelen varolduğunu kes-
tirebildiğinden olmalı ki Ermeni Kilisesi’nin sadece Ermenilere komuşu 
etnik olarak Ermeni olmayan bölgelerde tebliğ faaliyetinde bulundu-
ğunu belirtmektedir60. Bu ifade hem doğru değildir hem de Gregoryan 
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Kilisesi’nin Kıpçaklar arasında Hıristiyanlığı yaymak için faaliyette 
bulunduğu ihtimalini ortadan kaldırmaz, bilakis bu ihtmali güçlendi-
rir. Zira hem Kırım’da hem de Kafkasya’da Kıpçak kitleleri Ermenilere 
komşu halde yaşamakta idiler. Bu ifadenin doğru olmadığının isbatı ise 
yine Dachkevytch’in kendi ifadeleri içerisindedir. Dachekvytch, Ermeni 
Kilisesi’nin XI. yüzyılda Gregoryanlığı (en yakın Ermeni cemaatine bin-
lerce kilomotre uzakta olan) İzlanda’da yaymaya çalıştığını Macler’den 
aktarmaktadır61. Ancak tuhaf bir şekilde bunu bir istisna kabul etmek-
tedir ki bunun sebebi gayet açıktır. 

Çevresinde bulundukları ve dolayısı ile temasa geçtikleri tek tanrılı 
dinlerin hiçbirisne kayıtsız kalmayan Kıpçak Türklerinin Gregoryan 
dinine ilgi göstermemiş olmaları beklenemez. Bizans Kilisesi, 
Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcü Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi, 
Musevilik ve İslamiyet’in etkisi altına giren Kıpçak Türkleri62, gayet 
olağan bir şekilde mezkur dinler ile karşılaştıkları coğrafyada bulunan 
Gregoryanlığa da ilgi göstermişlerdir. Aksini iddia etmeği bilimsel ola-
rak açıklamak oldukça güçtür. 

Gregoryan Kıpçak Toplumunun Akıbeti
XVII. yüzyılın ikinci yarısından sonra Ermeni Kıpçakçasının bir 

konuşma dili olarak ortadan kalktığı görülmektedir. Ermeni Kıpçakçası 
konuşan topluluğun bir kısmı Ukarince veya Lehçeyi benimserken bir 
kısmı da Ermeniceyi benimsemiştir. Yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa’da 
yaşamış etnografik bir grup olarak kabul edilebilecek Gregoryan 
Kıpçakların ortadan kalkmasına sebep olan bu durum, devrin iktisadi, 
siyasi ve dolayısıyle ictimai gelişimi ile doğrudan alakalıdır. 

XVI. yüzyılda deniz yollarında meydana gelen gelişmeler, kervan 
ticaretinin önemini kaybetmesine sebep olmuş ve Avrupa’dan Kırım’a 
giden kervan yolu ticari ehemmiyetini yitirmiştir. Bu durum, yaşam-
larını bu yol üzerindeki canlı ticaretten sağlayan tüccar Gregoryan 
cemaatlerin geçim yollarının yok olması manasına gelmekte idi ve o 
dönemde Lehistan’ın güneydoğu eyaletlerini oluşturan bu bölgeden 
birçok Gregoryan’ın daha batıya göç etmesi sonucunu doğurmuştu. 
Diğer bir grup ise daha kısa ticaret yollarından oluşan İstanbul tica-
reti veya Doğu Avrupa sığır ticaretine girmeyi tercih etmiştir. Ancak 
esas büyük kısım uluslararası ticaretten vazgeçip yerel perakende satış 
veya debbağlık, tabakçılık, kuyumculuk gibi meslek dallarında çalışmaya 
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başlamışlardır. Bu durum, yüzyılar boyunca Kıpçakçanın bir ticaret dili 
olarak uluslararası düzeyde kullanılmasını sağlayan itibarını kaybetme-
sine ve yavaş yavaş kullanımdan düşmesine sebep olmuştur. Yerel tica-
rette devlet dili olan Lehçe ve nüfusun büyük çoğunluğunun dili olan 
Ukraince önem kazanmaya başladı63. 

Lehçenin önem kazanmasında önemli rol oynayan bir diğer amil 
ise cereyan eden dini gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler sadece Kıpçak 
Türkçesi konuşan Gregoryanları değil bölgdeki Ermenice konuşan 
Gregoryanları da etkilemiştir. Yarım asırdan fazla (1623-1678) görevde 
kalan Livov şehrinin Ermeni Başpiskoposu Nicholas Thorossowicz, 
Papalığın ve Lehistan Katolik Kilisesi’nin baskısı ve de Habsburg taraf-
tarı Lehistan Kralı’nın uygulamaları neticesinde bölgedeki Gregoryan 
Kilisesi ile Katolik Kilisesi’ni birleştirmeyi başarmıştır. Bu durum da 
hem Ermenice hem de Kıpçakçanın kurumsal ayrıcalığının ve itibarı-
nın ortadan kalkmasına sebep olmuştur64 ki her iki dilin de yabancı bir 
çevrede diri kalabilmesinin en önemli amili olan kutsallığının yitirilmesi 
manasına gelmekte idi. 

Çağın askeri ve siyasi gelişmeleri de Ermeni Kıpçakçasının ortadan 
kalkmasına katkıda bulunmuştur. Osmanlı ordusunun Lehistan Seferi 
neticesinde Lehistan’ın Podolya Eyaleti’ni alması üzerine sadece bu eya-
letin merkezi ve de Gregoryan Kıpçakların kalesi olan Kamenetse şeh-
rinden değil, Galiçya’nın merkezi Livov şehrinden de yaklaşan Osmanlı 
ordusunun haberini alan birçok Gregoryan göç etmiştir65. Hem nüfus 
kesafetini kaybeden hem de tarihi köklerinden kopan bu toplulukların 
dillerini kaybetmesi için uzun zaman geçmesine gerek kalmamıştır. 

Bu devirde Gregoryan Kıpçaklar bir taraftan dilsel olarak Slavlaşırken 
diğer taraftan da Ermenileşmişlerdir. XVI. yüzyılda gerçekleşen 
Osmanlı – Safevi savaşları neticesinde harap olan Doğu Anadolu’dan 
Ermeniler Batı’ya ve özellikle Lehistan’ın doğu eyaletlerine göçe başla-
mışlardı. Leh ileri gelenlerinin Lehistan’ın doğu eyaletlerine yerleşecek 
Ermeni tüccarlara ayrıcalıklar verecekleri vaatleri de bu göçe katkıda 
bulunuyordu. Celali İsyanları, Şah Abbas’ın nüfussuzlaştırma siyaseti ve 
uzun yıllar süren kıtlıklar neticesinde XVII. yüzyılın ilk onyılında bu göç 
hızlandı66. Bu göçler neticesinde Lehistan’ın doğu eyaletlerinde yoğun 
bir Ermeni nüfusunun meydana gelmesi Gregoryan Kıpçakları içtimai 
olarak olumsuz yönde etkiledi ve azınlık durumuna düşmelerine sebep 
oldu. Bu durum Slavlaşmayan Gregoryan Kıpçakların Ermenileşmesine 
sebep oldu. 



YRD. DOÇ. DR. GÖKÇE YÜKSELEN ABDURRAZAK PELER158

Sonuç
Kırım sahasında Ermeni cemaatleri ile Kıpçak toplulukları arasında 

meydana gelen kültürel temas neticesinde ortya çıktığına şüphe olma-
yan Gregoryan Kıpçak cemaatinin oluşumuna Ermenilerin dini ve etnik 
olarak, Kıpçakların ise dilsel olarak katkıda bulundukları düşüncesini 
kabul etmek pek mümkün görülmemektedir. Bilakis, tarihi, dilsel, dini 
malzeme ve takvim malzemesi, bu cemaatin oluşumunda Kıpçakların 
hem etnik hem de dilsel verici durumunda olduğunu, Ermenilerin ise 
dini verici olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bu durum Ermeni 
etnik yapısının az da olsa Gregoryan Kıpçak cemaatinin oluşumunda 
rol oynamadığı anlamına gelmez. Bilhassa Kıpçak unsurun Gregoryan 
dinine girmesinde etkin rolü oynayan Ermeni unsurun Kıpçaklar 
arasında ermiş olması pek muhtemeldir. Durumun böyle olmayıp 
Ermenilerin Kıpçak kültür çevresinde dilini kaybettiği savını ileri sür-
mek yukarıda belirtildiği üzere elde bulunan dilsel malzemeye aykırı 
olduğu gibi bilimsel olmaktan çok siyasi bir iddia olduğu intibaını da 
vermektedir. Zira ayni kültür çevresi içerisinde ortyaya çıkmış bulunan 
Karaim, Kırımçak, Urum ve hatta Müslüman Tatar toplulukarını Türk 
kökenli kabul ederken koşut bir gelişmenin ürünü olduğu açık olan 
Gregoryan Kıpçak topluluğunu başka bir etnik kökene bağlamak pek 
inandırıcı gelmemektedir. 

Kırım’da ortyaya çıkan Gregoryan Kıpçak cemaatinin, Kırım’ı etki-
leyen askeri ve siyasi gelişmeler neticesinde Ukrayna ve Polonya top-
raklarına göç ettikten sonra, bu topraklarda, dini sebeplerle Gregoryan 
Ermeni cemaatleri ile sıkı temas içersinde bulunmakla birlikte, genel 
Gregoryan dini yapısı içersinde bilinçli veya bilinçsiz özgün bir bütün-
lük ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Gregoryanlığın kutsal dili olan 
Ermenicenin hakim olduğu ve çağın dini temellere dayalı kimlik algıla-
ması içerisinde hakim olmasının olağan olduğu bir ortamda, Gregoryan 
Kıpçakların ısrarla “bizim til, Kıpçak til” veya nadiren “Tatar til” dedik-
leri Kıpçak Türkçesi ile yazılı bir kültür birakmış olmalarını başka türlü 
bir açıklaması olmasa gerek. 

Genel olarak dünyada ve özel olarak bölgede meydana gelen askeri 
ve ticari gelişmeler Gregoryan Kıpçak toplumunu derinden etkilemiş 
ve nihai olarak da ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Deniz ticaret 
yollarının keşfi, kara ticaret yolları üzerinde bulunan birçok Türk top-
luluğu gibi Gregoryan Kıpçakları da etkilemiştir. Bu gelişme bir taraf-
tan Gregoryan Kıpçak toplumunun iktisadi hayat bağlarını ortadan 
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kaldırırken diğer taraftan da Kıpçak Türkçesinin ticaret dili olma özel-
liğine son vermiştir. Bu durum kısa vadede Kıpçak Türkçesinin ulusla-
rarası itibarının, kısa vadede ise yerel kullanılabilirliğinin yok olması ile 
sonuçlanmıştır. Bölgede meydana gelen Osmanlı – Lehistan savaşları, 
Gregoryan Kıpçak cemaatlerinin toplumsal bütünlüğünün bozulmasına 
da sebep olduktan sonra, bu cemaatler, yok olma yolunda dönülmez 
bir noktaya gelmiştir. Kültürel olarak kökleştikleri topraklardan kopan 
Gregoryan Kıpçak toplulukların, büyük Slav denizi içerisinde ve etnik 
olarak Ermenilerin hakim olduğu Gregoryan yapısı içerisinde, erimeleri 
için muhtemelen çok uzun bir zaman geçmemiştir. 


