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Matthias Kappler'in on yıllık çalışmasının ürünü olan "Turkish Language 

Contacts in South-Eastern Europe" adlı eser İtalyanca, Fransızca, Almanca ve 

İngilizce makalelerden oluşmaktadır. Eserin giriş kısmında üzerinde önemle 
durulan ve eserin ortaya çıkışındaki odak noktasını oluşturan temel görüş 

"tek dilli bir kimse mükemmel değildir, saf bir kültüre sahip toplum yoktur; 

insan sanatını meydana getirirken ya da diğer insanlarla iletişim içinde 

bulunurken mutlaka dış etmenlerden etkilenir" görüşü olmuştur. Yani yazarın 

eseri hazırlamaktaki amacı, bir arada yaşayan toplumların konuştukları diller 

arasında mutlaka bir etkileşimin olacağını örneklerle göstermektir. 

12 makaleden oluşan eser, üç ana tema altında toplanmış ve her bir tema 

farklı bir bölümün başlığı olmuştur. İlk başlık "Multicultural and multilingual 

Istanbul" adını taşımaktadır. Bu bölümde kronolojik bir sıraya göre, yani 

yayım tarihine göre, sıralanmış dört makale yer almaktadır. Makalelerde genel 
itibariyle "Şehir" teması işlenmiş. Bu bölümde müzik ve edebiyatta çok 

kültürlülük üzerine odaklanan makaleler daha önce başka bir çalışmada ya

yınlanmıştır. İlk makale, 19. yüzyıl antolojilerinde "şarkı" üzerinedir. Maka

lede 19. yüzyıl antolojilerinden şarkı metinleri ve bu şarkıların İtalyanca çevi

rileri verilmiş, bu yüzyılda yazılan antolojiler listelenmiştir. Buradaki 

Osmanlıca-Yunanca metinlerin büyük kısmı, daha önce yayınlanmış ve 

incelenmiştir (Turkischsprachige Liebeslyrik in griechisch-osmanischen 

Liedanthologien des 19. lahrhunderts, Berlin/Budepest forthcoming). İkinci 

makale daha çok sosyal ve kültürel çerçeve üzerinde durulmaktadır. 18. ve 

19. yüzyılda İstanbul'daki Yunan nüfusunun Osmanlı Kültürü içerisinde 

ilişkileri bu makalenin ana konusunu oluşturmaktadır. Üçüncü makalede ise 

çok dilli metinler üzerinde durulmuştur. Çalışma, 19. yüzyılda B ulgar ve 

Yunan antolojilerinde yer alan çok dilli Osmanlı şarkıları ele alınmış, bu çok 

dilli metinlere örnekler verilmiştir. Bölümün son makalesinde 19. yüzyılın 

sonu, 20. yüzyılın başında İstanbul'daki.çok kültürlülük ve çok dillilik 
üzerinde durulmuştur. 
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İkinci ana başlık "Language contacts in South-Eastern Europe from the 
Iate 18th to the early 20th Centuries" adını taşıyor. Bu bölümde daha çok 

Osmanlı döneminin son zamanlarında, Güney-Doğu Avrupa'daki dil kod

larının kullanımı ve dil etkileşimleri üzerinde durulmuştur. İlk üç makalede 

dilbilimsel delil teşkil eden üç farklı metin bu dönemde iki Balkan bölgesinde 

dil kullanımını göstermek için analiz edilmiştir. İlk makale "Kelimat: Giritteki 

Osmanlı İlkokulları için Osmanlıca-Yunanca Sözcük Listesi" adını taşı

maktadır. Burada 1894'te yayınlanmış Osmanlıca-Yunanca bir sözcük listesi 
üzerinde durulmuştur. Makalede "glossar" bölümünden önce Girit'te yaşa

yan Müslümanlar ve onların eğitimleri; dilleri, konuşmaları ve de Kelimatın 

yazarı hakkında da bilgiler verilmiş. Bölümün ikinci makalesinde şiirleş
tirilmiş bir Osmanlıca-Yunanca sözlüğü içeren 1797 tarihli yayınlanmamış bir 

Girit elyazması üzerinde durulmaktadır. Sonra gelen yazıda ise 1868 civarında 

Batı Bulgaristan'da yazılan üç dilli bir elyazması makalenin konusunu 

oluşturmaktadır. Bu bölümü n son makalesi 20. yüzyılın başında "kay

naştırılmış" nüfuslar olarak adlandırılan (SlavIaşmış ve Yunanlaşmış Müslü

manlar, Türkleşmiş Hıristiyanlar) kimlikleri, kendi dilbilimsel bilinçlilikleri 
temelinde yapılandırma teşebbüsü üzerinde durulmaktadır. 

ÜçUncü ana bölüm için seçilen makalelerde, diller arası ilişkiler üzerine 

yapılan çalışmalarda Balkan Türkçesinin Güney Doğu Avrupa dilleri 
üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Yazarın da ifade ettiği gibi bu alanda 

şimdiye değin pek çok çalışma yapılmıştır, fakat bu çalışmalar bilimsel nitelik 

taşımamakta ve sınırlı bir alanı kapsamaktadır. Bu bölümde Balkan Türkolojisi 

üzerinde duran çalışmalar oldukça bilgilendiricİ ve bilimsel bir nitelik 
taşımaktadır. 

Bölümün ve çalışmanın son makalesi, çalışma içindeki en genel kapsamlı 

makaledir. Ondan önceki üç makale Balkan Türklük'ü üzerine daha dar 

kapsamlı konular üzerinde dururken "Turkologie und Süsosteuroalinguistik 

(Türkoloji ve Güney-Doğu Avrupa Dilbilimi)" adlı makalede Türkçenin 

Doğu Avrupa Dilleri üzerindeki etkisi üzerinde durulmuş ve bu dillerle 

Türkçenin ilişkilerinden bahsedilmiştir. Ayrıca Balkan Dilbiliminin bir 

parçası olarak Balkan Türkolojisi konu edilmiş, Doğu Avrupa' da konuşulan 

bir Türk dili olan Gagavuzca örneği verilmiştir. Bu bölümdeki diğer bir 
makalede ise saf dil üzerinde durulmuştur (makale 9). Çalışmanın onun cu 

makalesi "Yunan Jumalizminde Türklük'ün İşlevi" başlığını taşımaktadır. Bu 

bağlamda Yunanistan' da modern dilde yapılan yayınlarda anlam ile ilgili 

değişmelerin ve Türklük'ün modelolarak kullanımının sosyal dilbilimsel 
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faktörü makalenin ana çerçevesini çizmektedir. Sondan bir önceki makale 

18. ve 19. yüzyılda Yunanistan'daki Türklük üzerine şivesel boyutta yapılan 

bir çalışmadır. Balkanlardaki Türklerin kullandıkları şiveler arasındaki akra

balıklar, ses değişimleri, söz varlıklarının karşılaştırılması makalenin içeriğini 

oluşturan alt başlıklardır. 

Bu çalışmada yapılan bölümlendirme, bölümlerdeki makalelerin birbirini 

tamamlayıcı nitelikte olması çalışmanın değerini arttırmış, ancak çalışmadaki 

makalelerin 4 dilde yazılması bu bütünlüğe okuyucu açısından zarar verebilir. 

Çünkü hazırlanan çalışma genelde Türkoloji ve Türk kültürü üzerine çalışma 

yapanları ilgilendirmekte, Türkoloji 'yle ilgilen herkesin eserde kullanılan 4 

dili de bilmesi zor. Bu yüzden makalelerin başlarına en azından İngilizce özet

ler konulsaydı, daha çok okuyucuya ulaşılabilirdi. 

Ersin Teres 

(İstanbul) 

Politics of Language in the Ex-Soviet Muslum States, Jacob M. Landau, 

Barbara Kellner-Heinkele, London 2001, 260 s. 

Eski Sovyetlerdeki Müslüman Devletlerin Dil Politikaları, adını taşıyan eserde 

esas olarak 1990'a kadar Kafkasya'da ve Orta Asya'da baskın olarak 

yaşayan Sovyetlerin dağılması ile birlikte bağımsızlığına kavuşan altı Müs

lüman Cumhuriyetin (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Türkmenistan ve Tacikistan) dil politikası üzerinde durulur. Dil ve politika 

arasındaki ilişki çok yönlü olduğu için eserde bunun sadece temel bir yönüne 

değinildiğine dikkat çekilir ve bu devletler arasındaki etno-politik ilişkiler, dil 

alanındaki etkileşimler ortaya konmaya çalışılır. 

Kiril alfabesinin ve Kiril kökenli alfabelerde Türk dillerine ait özel işa

retlerin transliterasyonu verilir. Hemen arkasında ise bu altı devletin Sovyetler 

içindeki yerlerini gösteren küçük bir harita yer alır. On bölümden oluşan 

eserde, üzerinde durulan noktalar şunlardır: 

• Dil ve kimlik araştırması: Bu devletlerde yaşayan halkların etnik köke

nini tam olarak belirlemenin zor olduğu bu konu üzerindeki tartışmaların hala 

devam ettiği dile getirilmiştir. Bu altı devlet arasındaki farkların neler olduğu 

farklı sonuçların onları nasıl etkilediği ve benzeri sorulardan yola çıkılarak 

konu irdelenmiştir. 
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