An Electronic Corpus of Karamanlidika Texts
„Karamanlidika‟ is the conventional name of Turkish texts (in printed form
from the first half of the 18th until the beginning of the 20th century) written in Greek
characters as used by Turkophone Christians of Asia Minor and of some urban areas
of the Ottoman Empire, mainly Istanbul. Although the first books are related to a
religious functionality, later texts bear also a non-religious content. So far,
Karamanlidika has been thoroughly, though only recently, investigated under
historical aspects, while it is insufficiently analyzed linguistically. The two-year
project is divided into two phases: at first it aims at the digitalization and the
transcription into Latin characters of a corpus of Karamanlidika printed material from
different periods and genres resulting in a “Corpus of Karamanlidika Texts”. In the
second phase a database will be set up, thanks to which researchers will be able to
access to graphic, phonetic and morphemic varieties. Both the Corpus and the
database will constitute an important tool and an inestimable source for future
research and considerably facilitate analysis, especially for linguistic purposes. The
Corpus will be published as “Resources of Karamanlidika Texts” on a website created
especially for this project, and will be consultable under copyright rules set by the
research team. The conclusion of the project will consist of a workshop constituting a
link to the international academical research activities of the related specialists. The
Thesaurus and database will be remain on the web as a product, and maintained /
enlarged in future research.
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Ψηφιακή Συλλογή Καραμανλίδικων Κειμένων
«Καξακαλιίδηθα» είλαη ε ζπκβαηηθή νλνκαζία ησλ ηνπξθηθώλ θεηκέλσλ (ζε
έληππε κνξθή από ην πξώην κηζό ηνπ δέθαηνπ όγδννπ αηώλα κέρξη ηελ αξρή ηνπ
εηθνζηνύ) πνπ έρνπλ γξαθηεί κε ην ειιεληθό αιθάβεην θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ από
ηνπο ηνπξθόθσλνπο ρξηζηηαλνύο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη θάπνησλ αζηηθώλ πεξηνρώλ
ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θπξίσο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Τα πξώηα βηβιία
είραλ κόλν ζξεζθεπηηθή ρξήζε, απηά όκσο πνπ εθδόζεθαλ αξγόηεξα είραλ θαη κε
ζξεζθεπηηθό πεξηερόκελν. Μόλν πξόζθαηα ηα Καξακαλιίδηθα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
από ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, εμαθνινπζνύλ, όκσο, λα κελ έρνπλ αλαιπζεί
γισζζνινγηθά. Τν δηεηέο εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζα νινθιεξσζεί ζε δύν θάζεηο:
Σηόρνο ηεο πξώηεο θάζεο είλαη λα γίλεη ςεθηνπνίεζε θαη κεηαγξαθή ζην ιαηηληθό
αιθάβεην θαξακαλιίδηθνπ έληππνπ πιηθνύ από δηάθνξεο πεξηόδνπο θαη ζεκαηηθέο
ελόηεηεο, έηζη ώζηε λα ζρεκαηηζηεί κία «Ψεθηαθή Σπιινγή Καξακαλιίδηθσλ
Κεηκέλσλ». Σηε δεύηεξε θάζε ζα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ, κε ηε βνήζεηα
ηεο νπνίαο νη εξεπλεηέο ζα κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ
ηξόπνπ γξαθήο, ηεο θσλεηηθήο θαη ηεο κνξθνινγίαο. Τόζν ε Ψεθηαθή Σπιινγή, όζν
θαη ε βάζε δεδνκέλσλ αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ κηα αλεθηίκεηε πεγή θαη έλα
ζεκαληηθό εξγαιείν γηα κειινληηθή έξεπλα θαη ζα δηεπθνιύλνπλ ζε κεγάιν βαζκό
ηελ αλάιπζε, εηδηθά γηα γισζζνινγηθνύο ζθνπνύο. Η ςεθηαθή ζπιινγή ζα
αλαξηεζεί σο «Ψεθηαθή Σπιινγή Καξακαλιίδηθσλ Κεηκέλσλ» ζε ηζηνζειίδα, ε
νπνία ζα δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα απηό ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα θαη ε πξόζβαζε ζε
απηή ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ησλ θαλόλσλ γηα πλεπκαηηθά
δηθαηώκαηα πνπ ζα ηεζνύλ από ηελ εξεπλεηηθή νκάδα. Τν πξόγξακκα ζα
νινθιεξσζεί κε έλα επηζηεκνληθό εξγαζηήξην, ην νπνίν ζα ην ζπλδέζεη ην
πξόγξακκα θαη ην πξντόλ ηνπ κε ηηο δηεζλείο αθαδεκατθέο εξεπλεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ησλ εηδηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα. Η Ψεθηαθή Σπιινγή θαη ε
βάζε δεδνκέλσλ ζα παξακείλνπλ σο πξντόλ ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην
δηαδίθηπν θαη ζα δηεπξπλζνύλ κε ηε κειινληηθή έξεπλα.
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